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Ejerregistret bliver til 
virkelighed 
 

 

 

Med vedtagelsen af selskabsloven i 2009 blev det besluttet, at Er-
hvervsstyrelsen (dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) skulle etab-
lere et IT-system til registrering af ejeroplysninger i Det Offentlige 
Ejerregister (”ejerregistret”).  
 
IT systemet er nu funktionsdygtigt, og de indledende registreringer 
skal ske i perioden 15. december 2014 til 15. juni 2015 for alle eksiste-
rende aktie-, anparts-, partner- og iværksætterselskaber. Registrerin-
gen skal ske på virk.dk. 
 
Forpligtelsen til at føre ejerbogen fortsætter uændret. Det betyder, at selskabet kan 
vælge at føre ejerbogen selv, anvende en løsning fra en professionel udbyder eller 
anvende Erhvervsstyrelsens online ejerbog, hvorfra udvalgte oplysninger automa-
tisk kan overføres til ejerregistret. Det betyder også, at selskaberne i ejerbogen skal 
føre alle navnenoterede kapitalejere – mens ihændehaverpapirer alene føres med 
løbenummer i ejerbogen. 

 

Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen, 10. december 2014 

Ejerregistret bliver til virkelighed – og der 
indføres indberetningspligt fra 15. decem-
ber 2014 med overgangsbestemmelser for 
eksisterende selskaber frem til 15. juni 2015 
Fra 15. december 2014 skal selskaber registrere såkaldte ”storaktionærer” i Det 
Offentlige Ejerregister (ejerregistret). Denne registrering erstatter således årsregn-
skabslovens krav om at oplyse om ”storaktionærer” i årsrapporten, jf. årsregn-
skabslovens § 74. Formålet er at sikre, at offentlige oplysninger om væsentlige ejere 
derved altid er ajourført – fremfor kun at blive opdateret over for offentligheden én 
gang om året. Vi forventer, at der udstedes en bekendtgørelse, som nærmere regu-
lerer, hvornår ophævelsen af årsregnskabslovens § 74 præcist træder i kraft. Efter-
som Det Offentlige Ejerregister først bliver åbnet for offentligheden efter 15. juni 
2015, synes det således oplagt, at ophævelsen af årsregnskabslovens krav om op-
lysning om ”storaktionærer” først træder i kraft på dette tidspunkt. 
 
Ved siden af dette krav gælder de helt sædvanlige regler om at føre en ejerbog. 
Disse regler er der således ikke ændret ved, bortset fra at selskaberne nu kan føre 
deres ejerbog elektronisk i et system, som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed. 
 
Som hidtil indeholder ejerbogen en fortegnelse over samtlige selskabets aktier eller 
anparter. Den er hovedsagelig til for selskabets og ejernes skyld og giver en sikker-
hed for, at der kan ske kommunikation mellem ejerne og selskabet – og registre-
ring heri er sædvanligvis en forudsætning for at blive indkaldt til selskabets gene-
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ralforsamling. Ejerbogen skal dog være tilgængelig for offentlige myndigheder, 
f.eks. SKAT, ligesom alle ejere i et anpartsselskab har adgang til bogen.  
 
Det Offentlige Ejerregister om væsentlige ejere (”storaktionærer”) skal skabe of-
fentlighed og gennemsigtighed i de danske virksomheders ejerforhold. Det hen-
vender sig derfor primært til offentlige myndigheder, investorer og den almindelige 
offentlighed, som igennem ejerregistret sikres mere aktuel information om virk-
somhedens ejerkreds end hidtil, da selskaberne nu løbende skal indrapportere til 
registreret og ikke blot årligt i årsregnskabet. 

Hvem skal registrere oplysningerne i Er-
hvervsstyrelsens nye ejerregister?  
Det er selskabet selv, der skal indberette disse oplysninger til Erhvervsstyrelsens 

ejerregister. De oplysninger, der skal indberettes, modtages løbende af selskabets 

”storaktionærer”, eftersom disse har en pligt til at give selskabet oplysninger her-

om. 

Enhver kapitalbesidder skal således - som hidtil - give selskabet meddelelse om 

betydelige kapitalandele, dvs. når kapitalandelene udgør 5 procent eller mere af 

den samlede kapital eller af stemmerettighederne i selskabet. Der skal endvidere 

gives meddelelse til selskabet, når der sker ændringer, som bevirker, at grænserne 

på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % samt 1/3 og 2/3 af stemmerne eller kapital 

passeres.  

Selskabet skal som nævnt indberette disse oplysninger i ejerregistret. Det skal ske 

senest to uger efter, at der er modtaget indberetning herom fra ejerne. Kapitalejer-

ne skal meddele ejerskifte eller pantsætning senest to uger efter at ejerskifte eller 

pantsætning er sket. Samlet set kan der derfor gå op til 4 uger, før en transaktion 

vedrørende en betydelig ejerandel gennemføres, til den fremgår af ejerregistret. 

Særligt om ihændehaveraktier 
Ejere af ihændehaveraktier (det er alene aktieselskaber og partnerselskaber, der 

kan udstede ihændehaveraktier), som lyder på under 5 % af selskabets kapital/ 

stemmer, skal selv registrere ejerskabet i en ikke offentlig del af ejerregistret. Både 

køber og sælger skal registrere i registreret senest to uger efter overdragelsen.  

Hvis ejerens ejerandel overstiger 5 %, skal dette indberettes til selskabet, som der-

på også har en registreringspligt heraf i ejerregistret. 

Panthavere og personer med indflydelse 
baseret på aftale 
Det er den faktiske råderet over stemmerettighederne, som er afgørende for, hvor-

når en kapitalejer har pligt til at indberette en betydelig ejerandel/stemmeandel. 

Derfor skal panthavere registreres, når de råder over stemmeretten til den kapital-

andel, som de har pant i. Panthaver skal dog alene registreres med stemmeretten – 

ikke med den pantsatte kapitalandel. 

Personer som via aftale (på anden måde end ejerskab og pant) har indflydelse på et 

kapitalselskab, skal være registreret med stemmeretten – men uden at være regi-

streret for ejerskabet.  
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Hvilke oplysninger skal registreres i ejer-
registret? 
Registreringen sker på VIRK.dk. 

Af Erhvervsstyrelsens nyligt udgivne vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerre-

gister fremgår, at følgende oplysninger skal registreres i ejerregistret: 

1) Ejerens eller panthaverens samlede besiddelser i selskabet (kapitalandele 
+ stemmer - angivet i intervaller) 

2) Identifikation af ejeren eller panthaveren: 

 navn, bopæl og CPR-nr. for danske ejere 

 navn, CVR-nummer og hjemsted for danske virksomheder 

 entydig identifikation svarende til CPR- eller CVR-nr. for udenland-
ske personer eller juridiske personer (fx TIN-nr.). 

 
En ejer skal være en selvstændig juridisk enhed - det vil sige fysiske personer eller 
virksomheder. 
 
Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder samt filialer 
kan dermed ikke figurere som ejere i ejerregistret. 
 
En fysisk person skal være myndig for at kunne registreres i ejerregistret. For 
umyndige personer, som er ejere af registreringspligtige ejerandele, skal ved-
kommendes værge registreres i stedet. 

Hvem har adgang til ejerregistret? 
Adgangen til at registrere i systemet åbner den 15. december 2014. Fra 15. juni 

2015 bliver registreret offentligt tilgængeligt. 

Der bliver dog ikke offentlig adgang til ejere af ihændehaveraktier med en samlet 

andel på under 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i selskabet, da 

disse informationer registreres i en lukket del af ejerregistret. Erhvervsstyrelsen 

videregiver imidlertid oplysninger herfra til andre offentlige myndigheder, når en 

myndighed anmoder herom og under hensyn til den offentlige myndigheds vareta-

gelse af tilsyns- eller kontrolopgaver. 

Ikrafttræden 
For selskaber, som er etableret forud for 15. december 2014, skal registreringen af 

betydelige ejere (”storaktionærer”) ske senest 14. juni 2015. Dette gælder også ejere 

af ihændehaveraktier på 5% eller mere af selskabets kapital eller stemmeret. Disse 

oplysninger forefindes allerede i selskaberne, eftersom sådanne ejere også hidtil 

har haft pligt til at indberette herom til selskabet. Hidtil har selskabet blot alene 

oplyst disse ejere i årsrapporten. 

Nyoprettede selskaber skal registrere deres ejere senest to uger efter stiftelsen. 

Dette gælder også ejere af ihændehaveraktier på 5 % eller mere af selskabets kapi-

tal. 

Herefter skal alle ændringer registreres. 
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Hvor finder du yderligere information? 
Du kan læse yderligere i: 

Erhvervsstyrelsens nyhedsmail af 17. november 2014: 

http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/830299/5   

Erhvervsstyrelsens vejledning:  

http://erhvervsstyrelsen.dk/file/526581/vejledning-vedroerende-det-offentlige-

ejerregister-november-2014-pdf.pdf.  

 

For både ejerbog og ejerregistreret findes bagerst i denne vejledning en oversigt 

over: 

 

 Hvad skal registreres? 

 Hvornår skal registreringen foretages? 

 Hvem skal foretage registreringen? 

 Bliver informationerne offentliggjort? 

 Hvilke virksomheder og selskaber er fritaget for registrering? 

http://erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/830299/5
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/526581/vejledning-vedroerende-det-offentlige-ejerregister-november-2014-pdf.pdf
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/526581/vejledning-vedroerende-det-offentlige-ejerregister-november-2014-pdf.pdf

