
     
Artikel vedr. det offentlige ejerregister  

Som det efterhånden er mange bekendt, er reglerne om registrering i det offentlige ejerregister trådt 
i kraft.  

Alle ejere, der råder over mere end 5% af et selskabs kapital eller stemmeret, skal registreres i det 
offentlige ejerregister.  

Således gælder pligten til registrering alle, der råder eller kan råde over minimum 5% eller mere af 
selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder, herunder også panthavere med pant i stemme-
retten.  

Det skal dog understreges, at de eksisterende regler om registreringspligt i selskabslovens bestem-
melser vedrørende førelse af ejerbog (selskabslovens §§ 50-54) fortsat er gældende.  

I ejerbogen skal alle ejerforhold, overdragelser og pantsætninger med og uden stemmeret registre-
res, og dette skal fortløbende ske, også selvom der er sket registrering i det offentlige ejerregister.  

Der er det helt specielle ved det offentlige ejerregister, at det ikke er offentligt tilgængeligt og i vir-
keligheden primært har til formål at skabe øget åbenhed om ejerforholdene i danske selskaber (ejer-
andele med over 5%), at sikre, at Danmark kan leve op til internationale anbefalinger vedrørende 
registrering af selskaber samt gældende EU-regulering, som skal modvirke hvidvaskning og at for-
bedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminali-
tet.  

Formålet med ejerbogen er omvendt at holde styr på samtlige ejerforhold i et selskab og løbende 
dokumentere ændringer i disse.  

Dokumentationen kan f.eks. have afgørende retslig betydning ved salg og overtagelse af selskabet.  

Desuden er registreringen i ejerbogen som regel en forudsætning for at blive indkaldt til selskabets 
generalforsamling.  

I modsætning til det offentlige ejerregister, der er en fortegnelse over ejere med 5% eller mere af et 
selskabs aktier/anparter eller stemmerettigheder, skal informationerne i ejerbogen ikke offentliggø-
res.  

Offentlige myndigheder, som f.eks. SKAT, skal dog have adgang på opfordring.  

Selskabet vælger selv en egnet ejerbogsløsning.  
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Betegnelsen ejerbog skal ikke forstås ordret 

 
en ejerbog er kun en fortegnelse over ejere og 

panthavere og kan f.eks. føres i et word-dokument, et regneark, en app eller en notesbog. Formen er 
helt op til selskabet, mens indholdet er fastlagt i Selskabslovens §§ 52 og 54.  

Erhvervsstyrelsen har oprettet et ejerbogsværktøj til frivillig brug.  

Dit selskab kan dog også fortsætte med den nuværende løsning eller købe en løsning via en profes-
sionel udbyder.  

Undlader et selskab at føre ejerbog, kan ledelsen straffes med bøder. Det samme gælder manglende 
registrering i det offentlige ejerregister.   

Aabenraa, d. 10. juni 2015 
Advokat Jens Jepsen  


