Registrering af reelle ejere
Den 23. maj 2017 trådte en ny registreringspligt for virksomheder og fonde mv. i kraft. Den nye
registreringspligt betyder, at der fremover ikke kun skal registreres legale ejere (direkte ejere) men også
reelle ejere (indirekte ejere) af virksomheden.
Legale ejere
Det Offentlige Ejerregister der blev åbnet for flere år siden med krav om, at virksomheder skal registrere
sine legale ejere. Legale ejere er alle personer og virksomheder, der ejer mere end 5 % af virksomhedens
kapital eller stemmeret. Ejer ingen over 5 %, skal dette registreres.
Følgende skal registrere legale ejere:
-

Aktieselskaber (A/S)
Anpartsselskaber (ApS)
Iværksætterselskaber (IVS)
Partnerselskaber (P/S)
Kommanditselskaber (K/S), hvori komplementaren er et kapitalselskab eller lignende

Det er selskabets øverste ledelse, som skal sikre, at de legale ejere er registreret. Er der tale om et nyt
selskab, skal registreringen se senest samtidig med registreringen af selskabet.
Ændringer i ejerforhold skal ske senest hurtigst muligt og uden ugrundet ophold, hvilket sædvanligvis vil
betyde inden for et par dage.
Reelle ejere
Senest den 1. december 2017 skal følgende virksomheder registrere reelle ejere:
-

Aktieselskaber (A/S)
Anpartsselskaber (ApS)
Iværksætterselskaber (IVS)
Partnerselskaber (P/S)
Kommanditselskaber (K/S)
Interessentselskaber (I/S)
Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
Erhvervsdrivende fonde
Ikke erhvervsdrivende fonde mv. og visse foreninger

Følgende virksomheder skal ikke registrere reelle ejere:
-

Enkeltmandsvirksomheder
Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)
Frivillige foreninger
Andelsboligforeninger

Det er selskabets øverste ledelse, som skal sikre, at de legale ejere er registreret. Er der tale om et nyt
selskab, skal registreringen se senest samtidig med registreringen af selskabet.
Hvem er reel ejer
En reel ejer er den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer
en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller, som udøver kontrol ved hjælp af
andre midler.
En tilstrækkelig del svarer som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer ca. 25 % af virksomheden.
Ejerandelen er kun en indikation, da man godt kan være reel ejer med fx 15 % ejerskab, hvis man samtidig
kan udpege medlemmer til bestyrelsen.
Virksomheder skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og deres rettigheder og på baggrund
heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejer.
Et typisk eksempel kan være Selskab A ApS, der er ejes af Holding A ApS, som ejes er personen A. I den
situation er det personen A, som er den reelle ejer.
Virksomheder uden en ejer
Kan der ikke identificeres reelle ejere, skal den daglige ledelse registreres. Dette vil typisk være direktionen.
For fonde og foreninger, som ikke har ejere vil registreringen skulle ske af den eller de personer, som i
sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller foreningen. Ofte vil det være bestyrelsen som
skal registreres.
Hvad og hvor skal der registreres
Registreringen skal ske på virk.dk under punktet ”ændre virksomhed”.
www.indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Det_Offentlige_Ejerregister
Registreringen skal indeholde:
-

Navn
Adresse
Fødselsdato
Nationalitet
Art og omfang af rettigheder
CPR-nr. eller tilsvarende

Yderligere informationer:
Link til Erhvervsstyrelsens vejledning:
www.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_for_reele_ejere.pdf

