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Nyt Ejerregister
Fra den 15. december 2014 indføres Det Offentlige Ejerregister. Formålet med Det Offentlige Ejerregister er at skabe gennemsigtighed i de danske selskabers ejerforhold for blandt andet at modvirke
hvidvaskning.
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Ejerregistret får betydning for alle danske kapitalselskaber, herunder aktie-, partner-, anparts- og
iværksætterselskaber. Selskabet skal registrere oplysninger om ejere, som ejer 5 % eller mere af
selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder i Ejerregistret. Oplysninger om ejerandel eller
stemmeret skal angives i intervaller (5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3, 90 % eller 100 %), og
oplysningerne skal opdateres hver gang, at en ejer krydser en grænse mellem disse intervaller.
Personer, der ikke ejer kapital, men som på anden vis har indflydelse i selskabet, skal også registreres i Ejerregistret. Dette vil være gældende i forbindelse med en overdragelsesaftale, hvor kapital og
stemmerettigheder overgår på forskellige tidspunkter. Erhverver og overdrager skal i denne situation
registreres, når rettigheder overgår. Dette kræver således to registreringer i Ejerregistret.
For så vidt angår aktionærer, der besidder eller erhverver ihændehaveraktier og samlet ejer mindre
end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab, skal disse registrere sit ejerskab i
en lukket del af Ejerregistret. Aktionærer der besidder eller erhverver ihændehaveraktier er i børsnoteret selskab er dog undtaget.
Der indføres en overgangsordning for selskaber, der eksisterer på tidspunktet for Ejerregistrets åbning
den 15. december 2014. Selskaber, der er stiftet den 14. december eller tidligere, får således indtil den
15. juni 2015 til at registrere deres nuværende ejerforhold. Forekommer der ændringer i disse selskabers ejerforhold, skal disse registreres i Ejerregistret indenfor 14 dage.
Selskaber, der er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 dage
efter stiftelsen.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at Ejerregistret adskiller sig fra ejerbogen, der er selskabets
egen fortegnelse over samtlige kapitalejere og panthavere. Selskaber er forpligtet til at føre en fortegnelse over deres ejere, selvom ejerbogen ikke er offentlig. De fleste selskaber skal derfor fremover
registrere ejerskab begge steder. Hvis selskabet vælger at anvende Erhvervsstyrelsens online ejerbog,
kan udvalgte oplysninger automatisk overføres til Ejerregistret.
Haugaard Nielsen Advokatfirma bistår gerne med registrering og kan gennemføre førstegangsregistrering i Ejerregistret for kr. 1.000 ekskl. moms

Skibbrogade 3,3.
9000 Aalborg
T +45 98 77 50 30
F +45 98 77 50 39
www.hna.dk

