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Indledende Bemærkninger.
litterat der paa det almindelige Handelsmøde i
September 1899 var bleven vedtaget en Resolution,
hvorved Regeringen anmodedes om at tilvejebringe
et Forslag til en Aktielov, blev det under 22. Oktober
1900 af Indenrigsministeriet overdraget et Udvalg
under Forsæde af daværende Retsformand Madvig at
udarbejde et Udkast til en saadan Lov. Udvalgets
Forslag indgaves til Ministeriet den 26. April 1901.
Noget Lovforslag fremsattes imidlertid ikke for Rigs
dagen, men Sagen stod hen i en Aarrække. Efter Op
rettelsen af Ministeriet for Handel og Søfart anmodede
dette under 25. Oktober 1909 et Udvalg under For
sæde af Professor, Dr. juris C. Torp om at gennemgaa
og eventuelt fremsætte Forslag til Ændringer i og
Tilføjelser til Udkastet af 1901. Udvalgets Arbejde
forelaa i Foraaret 1910, og Regeringen fremsatte der-
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efter i Rigsdagssamlingerne 1910—11, 1911—12 og
1912—13 Lovforslag i nøje Overensstemmelse med det
af Udvalget af 1909 udarbejdede Udkast.
Under Rigsdagsforhandlingerne1) blev det imidlertid
med Vægt gjort gældende, at Forslaget var for vidtgaaende, og at der af dette navnlig burde udelades
de optagne udførlige og indgribende Regler for Ord
ningen af Aktieselskabernes indre Forhold. Under
Hensyn til de fremkomne Indvendinger udarbejdedes
der af Regeringen et nyt, ændret Lovforslag, der frem
sattes i Samlingen 1913—14, men som imidlertid heller
ikke, saa lidt som et i Samlingen 1914—45 fremsat
Forslag, opnaaede Vedtagelse.2) I Samlingen 1916—17
fremsattes paany et Forslag til Lov om Aktieselskaber.
I alle væsentlige Henseender var dette Lovforslag ud
arbejdet paa Grundlag af de i Samlingerne 1913—14
og 1914—-15 forelagte Forslag, men det fremtraadte
dog yderligere modificeret, idet der saa godt som
udelukkende toges Sigte paa Aktieselskabernes For
hold udadtil. Hovedvægten var lagt paa at fastslaa
Regler, hvis Øjemed er at bidrage til at betrygge
Almenheden mod at vildledes gennem utilstrækkelig
1) Se Rigsdagstidende 1910—11, Tillæg A Sp. 3959; Landstingets Forhand
linger Sp. 885, 919, 1189, 1227; Rigsdagstidende 1911-12, Tillæg A Sp. 2925,
Tillæg B Sp. 3627; Landstingets Forhandlinger Sp. 64—65, 68; Rigsdagstidende
1912—13, Tillæg A Sp. 2857, Tillæg B Sp. 2533; Landstingets Forhandlinger
Sp. 298-303, 341.
2) Se Rigsdagstidende 1913—14, Tillæg A Sp. 4111, Tillæg B Sp. 3109;
Landstingets Forhandlinger Sp. 604, 689, 722; Rigsdagstidende 1914—15, Til
læg A Sp. 2303, Tillæg B Sp. 2641; Landstingets Forhandlinger Sp. 18, 23—26,
63-92.
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de Bestemmelser, som de nævnte Dokumenter skal
indeholde, men kun i ringe Omfang giver positive
Forskrifter om Indholdet af disse, kan Dokumenternes
reelle Indhold i Praksis selvfølgelig paa de allerfleste.
Punkter formes saaledes, som det skønnes bedst stem
mende med vedkommende Selskabs Tarv.
Redaktør H. Green har ydet velvillig Bistand ved
Udarbejdelsen af Eksemplerne paa Stiftelses-Overens

komster og Tegningsindbydelser.

I Noterne til Lovteksten anvendes følgende For

korteiser:
U. f. R. = Ugeskrift for Retsvæsen.
S H T. = Sø- og Handelsretstidende.
Strfl.
= Straffeloven af 10. Februar 1866.

Lov om Aktieselskaber
(Nr. 468 af 29. September 1917).

§ 1.
Ved et Aktieselskab forstaas i denne Lov ethvert

erhvervsdrivende Selskab, i hvilket ingen af Delta
gerne (Aktionærerne) hæfter personlig for Selskabets
Forpligtelser, men hvor samtlige Deltagere hæfter
alene med en af dem tilvejebragt Fællesformue (Ak
tiekapital). Et Selskab anses som erhvervsdrivende,
naar det har til Formaal under hvilken som helst
Form at indvinde økonomisk Udbytte til Fordeling
mellem Deltagerne.
Loven finder ikke Anvendelse paa saadanne Selska
ber med begrænset Ansvar, hvis Virksomhed bestaar
i at forskaffe Medlemmerne Genstande til Forbrug
eller at afsætte Produkter af Medlemmernes Virksom
hed eller paa anden lignende Maade at virke til Fremme
af Medlemmernes fælles økonomiske Interesser, saafremt den nævnte Virksomhed alene er begrænset til
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Medlemmernes Kreds, og Udbyttet fordeles til Med
lemmerne i Forhold til deres Andel i Selskabets Om-

sætning.
Ej heller medfører Loven nogen Forandring i de for
enkelte Aktieselskaber ved eller i Henhold til Lov
givne særlige Bestemmelser, ligesom den ikke finder
Anvendelse paa Livsforsikrings-Aktieselskaber og Spare
kasser eller paa de i Lov Nr. 36 af 15. Februar 1895

omhandlede Selskaber.
Aktieselskaber er pligtige og eneberettigede til i de
res Benævnelse at benytte Ordet »Aktieselskab« eller
deraf dannede Forkortelser. Dog kan Handelsministe
ren tillade Selskaber, hvis Fællesformue helt eller del
vis bestaar i Garantibeviser, i Stedet for Ordet »Aktie
selskab« at benytte en anden Betegnelse, der angiver
Selskabet som Selskab med begrænset Ansvar.
Ved et Kommandit-Aktieselskab forstaas et erhvervs
drivende Kommandit-Selskab, i hvilket et Aktieselskab
er Kommanditist (jfr. § 47).
1. Kun erhvervsdrivende Aktieselskaber omfattes af Loven.
Som erhvervsdrivende anses et Selskab, der har til Formaal
under hvilkensomhelst Form at indvinde økonomisk Udbytte
til Fordeling blandt Deltagerne. Til de Selskaber, der ikke er
erhvervsdrivende, maa herefter i første Række henregnes Sel
skaber med udelukkende velgørende, humant, kunstnerisk,
videnskabeligt, selskabeligt e. 1. Formaal. Er saadant Formaal
imidlertid ikke Selskabets eneste, men der tillige gennem
Virksomheden søges indvundet et, selv beskedent, Udbytte
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til Medlemmerne, maa Selskabet anses som erhvervsdrivende
i Lovens Betydning. Følgelig vil f. Eks. et Selskab til Drift
af billige Pantelaanerkontorer eller Folkekøkkener efter Om
stændighederne være at anse som erhvervsdrivende. Til de
ikke erhvervsdrivende Selskabers Kreds maa fremdeles hen
regnes Kreditforeninger og vistnok ogsaa Hypotekforeninger,
idet disses Formaal overhovedet ikke er at indvinde Udbytte
til Fordeling mellem Deltagerne. Noget tvivlsomt stiller For
holdet sig dog med Hensyn til Hypotekforeninger, der fun
deres — foruden paa Pantedebitorernes begrænsede Hæftelse
— tillige paa en tilvejebragt Garantikapital, som forrentes
gennem Virksomheden. Da imidlertid Garanterne ikke har
Ejendomsret til Foi’eningens Midler, men nærmest maa op
lattes som en Art Laangivere, og saaledes næppe andre end
Pantedebitorerne, der ikke erholder Udbytte, kan anses for
Foreningens Medlemmer, maa det formentlig antages, at og
saa Hypotekforeninger af den nævnte Art falder udenfor de
erhvervsdrivende Selskabers Kreds.
2. Efter Bestemmelsen i § 1, 1ste Stk., finder Aktieloven
kun Anvendelse paa saadanne Selskaber, i hvilke samtlige Del
tageres Hæftelse er begrænset. Udenfor Lovens Omraade falder
følgelig ikke blot ansvarlige Interessentskaber, men i Alminde
lighed ogsaa Kommanditselskaber, jfr. dog herved § 47. End
videre vil være undtagne en ikke ringe Del af de nu bestaaende
Andelsselskaber, nemlig alle dem, i hvilke der paahviler Med
lemmerne fuldt personligt Ansvar for Selskabets Forpligtelser,
°g for saadanne Andelsselskabers Vedkommende maa Und
tagelsesstillingen gælde, selvom Selskaberne ikke opfylder de
Betingelser, der i § 1, 2det Stk., stilles for at fritage Andels
selskaber med begrænset Ansvar. At visse Andelsselskaber
saaledes ubetinget undtages fra Lovens Omraade, maa saa
nieget mere fremhæves, som Selskaber med vekslende Medi*
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lemsantal eller vekslende Kapital ifølge Firmaloven af 1. Marts
1889 § 33 c. hidtil behandledes som »Selskaber med begrænset
Ansvar«, selv om Medlemmerne var fuldt ansvarlige.
3. I Udtrykket, at samtlige Deltagere hæfter alene med
en af dem »tilvejebragt« Fællesformue, ligger ikke, at Fælles
formuen skal være indbetalt, jfr. § 1, 4de Stykke.
Om den Del af Fællesformuen, der skal indbetales, se § 9.
4. Ved sin Bestemmelse af Aktieselskabet som ethvert Sel
skab, i hvilket ingen af Deltagerne hæfter personlig for Sel
skabets Forpligtelser, men hvor samtlige Deltagere hæfter
alene med en af dem tilvejebragt Fællesformue, er Lovens
Aktieselskabs-Begreb i øvrigt bleven mere omfattende end
det hidtil almindelige Begreb. Tidligere var det sædvanligt
som Aktieselskaber kun at anse saadanne Selskaber med be
grænset Ansvar, i hvilke Medlemmernes indbyrdes Berettigelse
bestemmes væsentlig paa Grundlag af deres Andel i Aktiekapi
talen, og man betragtede navnlig ikke de Selskaber, hvor
Medlemmernes indbyrdes Berettigelse bestemmes ved deres
større eller mindre Andel i Selskabets Omsætning, som Aktie
selskaber.*) At Loven saalcd.cs har brudt med. det tilvante
Aktieselskabs-Begreb, er forklarligt, da den ved at fastholde
Kriteriet »Berettigelse efter Størrelsen af Andelen i Aktie
kapitalen« vilde have aabnet en let Adgang til Omgaaelser,
idet det næppe i Almindeligded vilde volde et Aktieselskab,
som ønskede at undtages fra Loven, Vanskelighed at træffe
en Ordning, hvorved Medlemmernes indbyrdes Berettigelse
bestemtes paa et andet Grundlag. Paa de Ulemper, som mu
lig kunde opstaa af Brudet med det tilvante AktieselskabsBegreb, har Aktieloven da søgt at raade Bod ved positivt at
undtage fra dens Omraade visse Grupper af Selskaber.
*) Se herom: Carl Torp: Om Interessentskab (3die Udgave), pag. 225. End
videre Udvalget af 1900, jfr. Rigsdagstidende 1910—11, Tillæg A Sp. 4119-20,4193.
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En vigtig Gruppe af disse udgøres af dei§ l,2det Stk., omhand
lede Andelsselskaber. Disse undtagne Selskaber benævnes vel
ikke i Loven udtrykkeligt Andelsselskaber, men Rigsdagsforhandlingerne efterlader ikke Tvivl om, at det er dem, der
tages Sigte paa. Det karakteristiske for Andelsselskabernes
Virksomhed ligger deri, at de først og fremmest driver Forret
ning med Medlemmerne, saaledes at Selskabet selv kan tage
den Fortjeneste, som ellers normalt vilde være tilfaldet an
dre forretningsdrivende af Medlemmernes Omsætning. Det
karakteristiske er med andre Ord at søge ikke i Forretningens
Art, men i Formaalet, og følgelig maa i og for sig enhver Art
af Forretningsvirksomhed kunne drives af et Andelsselskab,
Bank-, Forsikrings- og Rederivirksomhed eksempelvis lige saa
vel som Handels- og Produktionsvirksomhed. Imidlertid føl
ger det af Bestemmelserne i § 1, 2det Stk., at Andelsselskaber
med begrænset Ansvar kun da er undtagne fra Lovens Omraade, naar de opfylder visse Betingelser med Hensyn til
Virksomhedens Omraade og Udbyttets Fordeling. I sidst
nævnte Henseende er det saaledes en Betingelse, at Udbyttet
af Virksomheden fordeles til Medlemmerne i Forhold til deres
Andel i Selskabets Omsætning, hvilken Betingelse næppe kan
anses tilsidesat, fordi Medlemmerne foruden saadan Udbytte
andel erholder sædvanlig Rente af gjorte Kapitalindskud. I først
nævnte Henseende kræves det, at Virksomheden alene er begræn
set til Medlemmernes Kreds. Dette sidste betyder f. Eks. for An
delsmejeriernes og Andelsslagteriernes Vedkommende, at de kun
maa afsætte Produkter /or Medlemmerne, men naturligvis gerne
maa afsætte dem til hvem som helst, og for Forbrugsforenin
gernes Vedkommende, at de kun maa fordele til Medlemmer,
men selvfølgelig kan købe de Varer, der fordeles, hvor de vil.
Som typiske Eksempler paa de ved § 1, 2detStk., undtagne
Selskaber kan anføres Landbrugets Andelsmejerier og Andels-
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slagterier samt de navnlig paa Landet, men ogsaa ofte i By
erne virkende Forbrugsforeninger, hvad enten disse sidste
indskrænker Virksomheden til at indkøbe og derefter fordele
Varer, eller der mellem Indkøbet og Fordelingen finder en
Bearbejdelse Sted af Varen (Brugsforeningsfabrikker). End
videre kan nævnes de gensidige Forsikringsforeninger saasom
Foreninger til Forsikring mod Tab ved Ulykke og Sygdom
(herunder Sygekasser), Kreaturforsikringsforeninger o. s.v. Særlig
med Hensyn til de gensidige Forsikringsforeninger bemærkes
iøvrigt, at de ikke sjældent vil være funderet paa en tilveje
bragt Garantikapital, men at den Omstændighed, at Udbyttet
til Garanterne ikke bestemmes i Forhold til Garanternes Andel
i Omsætningen, næppe i Almindelighed vil bringe Foreningerne
udenfor Undtagelsesregelen i § 1, 2det Stk., jfr. ovenfor Notel.
5. Fremdeles finder Loven ikke Anvendelse paa Livsforsik
rings-Aktieselskaber og Sparekasser samt paa de i Lov Nr. 36
af 15. Februar 1895 omhandlede Selskaber. For Livsforsik
rings-Aktieselskabers og Sparekassers Vedkommende er Und
tagelsen begrundet i, at disse Selskaber er undergivne særligt
Statstilsyn, jfr. Lov Nr. 65 af 1. April 1914 og Lov Nr. 64 af
28. Maj 1880. De i Loven af 15. Februar 1895 omhandlede Sel
skaber er saadanne, der har deres Sæde paa Steder, hvor danske
ikke er undergivne Landets Jurisdiktion, og for disse Sel
skaber gør der sig selvsagt væsentlig andre Hensyn gældende
end for de hjemlige Aktieselskaber. Danmark udøver Kon
sularjurisdiktion i Tyrkiet, Ægypten og Kina, jfr. Dansk
Konsularinstruktion af 18. Januar 1912 § 37, foruden i nogle
andre af de saakaldte halvciviliserede Lande, hvor den imid
lertid i Øjeblikket næppe har nogen praktisk Betydning.
Særlig med Hensyn til Siam bemærkes, at den danske Kon
sularjurisdiktion dér er ophævet, jfr. Bekg. Nr.199 af 14. Juli 1913.
6. I de særlige Bestemmelser, der for enkelte Aktieselska-

Lov om AktieselskaberBA
ber

g iv n e

er

in g e n

e lle r i H e n h o ld til L o v , b e v irk e r A k tie lo v e n

ved

L ovs

saadanne

s æ rlig e

»D en

K ø b e n h a v n « , jfr.

N r. 5 5

L ov

m in is te r ie t i H e n h o ld
k e n d te

jfr.

k jø b e n h a v n s k e
2 - A p ril

D e

m .

o m fa tte d e

f.

1914

R .

den

ogsaa

gæ ngse

i

jfr.

a n er

1889

F rih a v n s-

R æ kke

en

1891,
her

»D et

næ vnes

af

K o n v e n tio n

skal

ik k e

U d try k

D og

er

som

S e ls k a b e ts

r a n tib e v is e r .

1,

§

B e h a n d lin g
fo r

Ø je

o m f a tte s

R ig s d a g s tid e n d e

af

1916— 17,

de

o.

4de

til

h e lt

p a a g æ ld e n d e

D en

som

i

b e m y n d ig e t

L ovens

e lle r

at

fu ld tu d

1 .,

e lle r

n a v n lig

at

kan

anvendes.

s id s te

P u n k tu m ,

s. v .

d is p e n s e re ,

kun,

m en

i

G a

D is p e n s a tio n s b e s te m m e ls e

in d 

i

e lle r

o.

b e n y tte s

B e te g n e ls e r s o m

s a a le d e s

S tk .,

d e ra f

B e s te m m e ls e

kan

» A k tie s e ls k a b « ,

B e te g n e ls e n ,

i

F æ lle s fo rm u e

u tv iv ls o m t

set A n sv a r,

»A /s «

O rd et

e lle r

E tik e tte r

F o r k o r te ls e

» lim ite re t« , » lim ite d «

H a n d e ls m in is te re n

ved

m en

B e s te m m e ls e n

ved

D enne

ene

og

p lig tig e

er

» A k tie s e ls k a b «

Som

F o rk o rte lse

in d e h o ld e s

) Se

S e ls k a b e r

950.

pag.

fo rk o rte t,

d e rm e d

ogsaa

F o r r e tn in g s a n n o n c e r,

e. L ,

fø rte s

M a rts

31.

F o rk o rte ls e r i d e re s B e n æ v n e ls e .

'A k t i e - F a b r i k «

h v is

A p ril

12.

» K jø b e n h a v n s

kan

O rd e t

b e n y tte

at

til

fo rm e n tlig

E ks.

af

44

M u lig

fl.

af

47

1907,

V e k s e lb a n k

1 8 7 2 , d e a f J u s tits 

a f 2 5 . M a r ts

S ø a s s u ra n c e -C o m p a g n ie « ,

L oven

af

dannede

U .

og

N r.

» N a tio 

J u li

12.

a l

h v ilk e

1850.

b e r e ttig e d e

jfr.

N r.

L ov

J e rn b a n e s e ls k a b e r

g æ ld e r

H y p o th e k -

B ra n d fo rs ik rin g s s e ls k a b e r,

A k tie se ls k a b « ,

7.

af

N r.

den

fo r

næ vnes

157

L ov

L ov

til

saadanne

o p fy ld e

at

S e ls k a b e r,

B e s te m m e ls e r e r g iv n e , k a n

L andm andsbank,

danske

fo r

Som

—

K ø b en h av n « , jfr

i

n a lb a n k e n

f r ita g n e

B e s te m m e ls e r.

er

S id e

O m f a n g , i h v ilk e t d e s lig e

i det

fo re lig g e r,

F o r s k rif te r

s æ r lig e

anden

den

v id t o g

fo r sa a

m in d e lig e

paa

m en

F o ra n d rin g e r,

S e ls k a b e r k u n

7

b e s ta a r

d e lv is

F o lk e tin g e t,

og

A n d e ls s e ls k a b e r

m an
m ed

havde

b e g ræ n -

L o v e n * ).
L a n d s tin g e ts

F o r h a n d lin g e r

S p.

2140,

8

Om Aktieselskabers Stiftelse

Angaaende Aktieselskabers Benævnelse se iøvrigt §§ 36, 44,
50 og 59, 4de Stykke.

Om Aktieselskabers Stiftelse.
Til Stiftelsen af et Aktieselskab udkræves Foretagelsen af
en Række Akter. Der maa oprettes Stiftelses-Overenskomst,
fastsættes Vedtægter og foretages Valg af Bestyrelse og Re
visorer, Aktiekapitalen maa tilvejebringes, og Selskabet maa
optages i Aktieselskabs-Registeret. Den Rækkefølge, hvori
disse Akter skal foretages, er tildels bestemt ved Loven. Der
skal begyndes med Oprettelse af Stiftelses-Overenskomsten
og derefter følgende Fastsættelse af Vedtægterne, og der skal
afsluttes med Selskabets Optagelse i Registeret. Med Hensyn
til den Rækkefølge, hvori Valg af Bestyrelse og Revisorer
samt Tilvejebringelse af Aktiekapitalen skal foregaa, er der
derimod en vis Frihed, idet de nævnte Valg enten kan ske
paa det Møde, hvor Vedtægterne fastsættes, altsaa før Til
vejebringelsen af Aktiekapitalen, eller paa Selskabets første
Generalforsamling efter Kapitalens Tilvejebringelse, men in
den Anmeldelsen til Registeret. Det maa dog herved bemærkes,
at hvis Kapitalen søges tilvejebragt, før Vedtægterne er fast
satte, medfører dette ikke, at Stiftelsen bliver ugyldig, men
alene at Aktietegnerne ikke ubetinget kan fastholdes ved de
res Tegning, jfr. Lovens § 6. — Med Hensyn til de nærmere
Regler om Stiftelsen henvises til Bestemmelserne i §§ 2—12.

§ 2.
Til Stiftelsen af et Aktieselskab udkræves:
a. Oprettelse af en skriftlig Overenskomst om Sel
skabets Stiftelse (Stiftelses-Overenskomsten);
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b. Fastsættelse af Selskabets Vedtægter samt Valg af
Bestyrelse og Revisorer;
c. Tilvejebringelse af Aktiekapitalen;
d. Selskabets Optagelse i Aktieselskabs-Registeret.
4 3.
Enhver, der har underskrevet Stiftelses-Overens
komsten, anses som Stifter.
Stifternes Antal maa ikke være under tre. Hver af
Stifterne skal være fuldmyndig og maa ikke være ude
af Raadighed over sit Bo eller ved Dom fundet skyldig
i en i den offentlige Mening vanærende Handling.
Flertallet af Stifterne skal have Bopæl her i Riget
og derhos enten have Indfødsret eller i mindst fem
Aar have været bosiddende her. Stifterne skal hver
tegne mindst een Aktie.
1. Stiftelses-Overenskomsten maa foreligge skriftlig, jfr. §
2 a, og skal stemples efter Reglerne i Stempelloven af 13. Maj
1911 § 84. Enhver, der har underskrevet den, anses som Stifter,
og dette gælder, selvom den paagældendes hele Virksomhed
Ved Stiftelsen indskrænker sig til saadan Underskrift. Ved
Underskriften paadrager Stifteren sig Stifteransvar, saavel et
civilretligt som et strafferetligt, jfr. om dette sidste §§ 55 og 56.
2. Naar henses til de stillede Habilitetsbetingelser, maa
det antages, at kun fysiske Personer og navnlig ikke juridiske
Personer saasom Stat, Kommune, andet Aktieselskab o. s. v.
Saa lidt som Interessentskaber kan være Stiftere.
3. Med Hensyn til de stillede Habilitetsbetingelser bemærkes:
a- I"uldmyndighed indtræder med det 25de Aar eller i Hen-
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hold til erhvervet Fuldmyndighedsbevilling, hvilken Be
villing kun ganske undtagelsesvis gives til Personer
under 21 Aar. — Personer, der er umyndiggjorte, kan
ikke være Stiftere.
b. Ude af Raadighed over sit Bo er den, hvis Bo er under
Konkursbehandling. Hvis Konkursbehandlingen sluttes,
uden at Boet udleveres til fri Raadighed, er Aktielovens
Fordring ikke opfyldt. Aktieloven er derved i den her
omhandlede Henseende strengere i sit Krav overfor
Stifterne end Næringsloven af 29. December 1857 overfor
den, der vil erhverve Næringsadkomst, jfr. sidstnævnte
Lovs § 2 Nr. 2.
Ude af Raadighed over sit Bo er fremdeles den, der
er underkastet Arrestforfølgning efter D. L. 5 3 18,
jfr. 1—24—26.
c. Der kræves Dom for en i den offentlige Mening van
ærende Handling, og det er derfor ikke tilstrækkeligt
til at udelukke en Person fra at være Stifter, at han er
under Tiltale for saadan Handling. Hvis den paagæl
dende er dømt, men Dommen appelleres, kan det ikke
antages, at Dommens Virkning i den her omhandlede
Henseende standses.
)
*
Ej heller bortfalder Virkningen,
fordi Vedkommende benaades for Straffen.
Virkningen af Dommen indtræder, naar blot det For
hold, hvori den paagældende er funden skyldig, er van
ærende i den offentlige Mening, uden at det tillige kræves,
at derved Dommen paalægges Straf, jfr. U.f.R.1888 pag.1135.
Det maa antages, at Straffedomme for Handlinger
begaaede af Personer under 15 Aar ikke medfører Ind*) Saaledes ogsaa Matzen: Den danske Statsforfatningsret, 2den Del (4de
Udgave), pag. 250, A. Krieger: Fremstilling af de gældende Regler omValgene til
Rigsdagen, pag. 6 og H. Andersen: Reglerne om Alderdomsunderstøttelse, pag. 59.
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skrænkning i Retten til at være Stifter, og at det samme
gælder Straffedomme for Handlinger begaaede af Per
soner mellem 15 og 18 Aar, forsaavidt Straffen ikke
overstiger Rottingslag (jfr. herved nu midlertidig Lov
Nr. 63 af 1. April 1911 § 15) eller Fængsel paa sædvanlig
Fangekost, jfr. Lov af 3. April 1868 § 6.
Det kan være tvivlsomt, om Æresoprejsning i Henhold til
Loven af 3. April 1868 og Lov Nr. 49 af 13. April 1894
medfører Ophør af Dommens Virkning. I Betragtning af
den almindelige Udtalelse i Lov af 3. April 1868 § 1 om
Æresoprejsningens Virkning, hvorefter alene de af Dommen
flydende Indskrænkninger i Æreretten borttages, maa Be
svarelsen dog vistnok blive benægtende.
Angaaende en Handlings Karakter af i den offentlige
Mening vanærende Handling foreligger der en Række
Afgørelser dels af Administrationen, dels af Domstolene.
Som Eksempler paa Handlinger, der af Administrationen
er ansete for i den offentlige Mening vanærende, kan an
føres Forbrydelse mod den offentlige Myndighed, Vold
tægt eller Forsøg derpaa, utugtigt og uterligt Forhold,
Omgængelse mod Naturen, Rufferi, Fosterfordrivelse,
Barnefødsel i Dølgsmaal og anden uforsvarlig Omgang
med Barnefødsel, Vold og Legemsbeskadigelse, forskellige
Arter af Tyveri, Hæleri, ulovlig Omgang med Hittegods
og strandet Gods, Bedrageri, Assurancesvig, svigagtig
Fallit, Falsk, Falskmøntneri, Udgivelse af falske Penge
og Pengesedler, Brandstiftelse, Falsk Forklaring for
Retten og Forledelse dertil, Mened og letsindig Omgang
med Eden, falsk Klagemaal, jfr. de med Hensyn til
Meddelelse af Æresoprejsning givne Oversigter i Mini
sterialtidende B for 1876 pag. 387—392 og for 1881
pag. 885—897. Endvidere kan anføres de i Straffelovens
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§§ 184, 235, 247 og 257 samt Sølovens § 304, 2det Stk.,
og § 305, 3die Stk., ommeldte Handlinger, jfr. Skrivelser i
Ministerialtidende A Nr. 329 af 12. December 1894, Nr.
175 af 27. Juni 1895, Nr. 141 af 1. Juni 1898, Nr. 304 af 10.
August 1903 og Nr. 489 af 17. December s. A. Med Hensyn til
Afgørelser, hvorved Handlinger af Domstolene er ansete for
vanærende, henvises til U. f. R. 1877 pag. 546 (Strfl. § 226),
1886 pag. 354 (en Bestillingsmands Modtagelse af Du
eører af Personer, hvis Præstationer han i Bestillings
Medfør skulde kontrollere), 1888 pag. 1135 (Strfl. §§ 253
og 254), 1889 pag. 631 (Strfl. § 90), Højesteretstidende
1917 pag. 892 (Lov Nr. 89 af 5. April 1916 — Klausul
brud). Som administrative Afgørelser, der forudsætter,
at Handlingen ikke er vanærende i den offenltige Mening,
kan anføres Skrivelser i Ministerialtidende A Nr. 72 af
15. Marts 1877 (Betleri og Løsgængeri), Nr. 15 af 14.
Januar 1884 (Strfl. § 203), Nr. 100 af 8. Maj 1884 (Strfl.
§ 204), Nr. 172 af 27. April 1893 (Strfl. § 242), utrykt
Skr. fra Indenrigsministeriet af 29. Marts 1895 (Lov Nr.
136 af 9. April 1891 § 5 og Nr. 42 af 1. April 1894 § 6),
Nr. 363 af 26, November 1902 (Strfl. § 148), og som
Domsafgørelser kan fremhæves Domme i U. f. R. 1894
pag. 742 (Strfl. § 254) og 1904 A pag. 716 (Strfl. § 101).
Samtlige de ovenfor anførte Eksempler maa imidlertid
alene tages som vejledende, idet det maa erindres, at
Afgørelserne er trufne efter et Skøn over samtlige fore
liggende Omstændigheder. Man vil derfor ikke uden
videre deraf, at et vist Forhold bliver henført under
en af de ovenfor citerede Straffebestemmelser, kunne
slutte, at Gerningsmanden ubetinget maa anses berygtet,
respektive uberygtet.
d. Angaaende Spørgsmaalet, om en Person har Indfødsret,
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se Indfødsretten af 15. Januar 1776, Lov Nr. 54 af 25.
Marts 1871, Lov Nr. 42 af 19. Marts 1898, Lov Nr. 57
af 23. Marts 1908 og Lov Nr. 353 af 27. November 1916.
Om Bevislighederne for Opfyldelsen af de i § 3 fore
skrevne Betingelser se § 10 Note 5.

4 4.
Aktieselskaber kan ikke uden Samtykke af Handels
ministeren stiftes med en mindre Aktiekapital end
5,000 Kr., Forsikrings-Aktieselskaber dog ikke med en
mindre Aktiekapital end 50,000 Kr.
1. Om Indbetaling paa Aktiekapitalen se § 9, 2det Stk.
2. Der er intet til Hinder for, at Aktiekapitalen fastsættes i
udenlandsk Mønt. Kun maa den saaledes fastsatte Aktiekapital
efter de ved Selskabets Registrering noterede Vekselkurser re
præsentere mindst 5000 Kr., henholdsvis 50000 Kr.

4 5.
Stiftelses-Overenskomsten skal angive:
a. Selskabets Navn, Hjemsted og Formaal;
b. Aktiekapitalens Størrelse ved Selskabets Stiftelse,
herunder det Mindste-Beløb, der skal være tegnet,
forinden Selskabet kan træde i Virksomhed;
c. hvor stor en Del af Aktiekapitalen der er tegnet af
Stifterne, og hvorvidt Resten skal tilvejebringes
ved offentlig Indbydelse eller underhaanden;
d- Største-Beløbet af de med Selskabets Stiftelse for
bundne Omkostninger, herunder Oplysning om det
Vederlag, der maatte være tillagt Stifterne;
d. hvorvidt nogle Aktier skal have særlige Rettigheder;
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f. hvorvidt Aktionærer skal være forpligtede til at
lade deres Aktier indløse;
g. hvorvidt der skal gælde Indskrænkninger i Aktiernes*
Omsættelighed;
h. hvorvidt Aktierne skal lyde paa Navn eller kan
lyde paa Ihændehaveren;
i. hvorvidt og paa hvilke Vilkaar Selskabet skal over
tage en bestaaende Forretning eller bestemte For
muegenstande, hvorledes Værdien af det saaledes
overtagne er ansat, og hvorvidt Vederlaget ydes
ved Aktier i Selskabet.
Som Bilag til Overenskomsten vedføjes samtlige de
i Anledning af Stiftelsen oprettede Dokumenter i Ori
ginal eller af Stifterne bekræftet Genpart. Aftaler angaaende de i Stiftelses-Overenskomsten omhandlede
Forhold, som ikke stadfæstes gennem Overenskomsten,
har ikke Gyldighed overfor Selskabet. Overenskomsten
underskrives af alle Stiftere.
1. Stiftelses-Overenskomsten er en Overenskomst mellem
Stifterne angaaende det paatænkte Selskabs Oprettelse, jfr. § 3,
1ste Stk. Overenskomsten, der maa dateres, jfr. § 9, skal inde
holde de i § 5 ommeldte Oplysninger, men der er intet til Hinder
for, at den indeholder Oplysninger ogsaa om andre Forhold.
Det vil dog, allerede under Hensyn til Reglerne i § 6, 2det
Punktum, og § 7, næppe være praktisk at optage i den andre
Bestemmelser end dem, der er af særlig Vigtighed for Sel
skabet. Som Bilag til Overenskomsten skal imidlertid vedføjes
samtlige de i Anledning af Stiftelsen oprettede Dokumenter
i Original eller af Stifterne bekræftet Genpart.
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Betydningen af Stiftelses-Overenskomsten viser sig ikke
blot i det Ansvar til Straf og Erstatning, Underskriverne efter
Omstændighederne kan ifalde for deri indeholdte urigtige
eller vildledende Oplysninger. Overenskomsten er overhovedet
Grundlaget for det paatænkte Selskab i den Forstand, at
Aftaler, som maatte være trufne angaaende de i Stiftelses
overenskomsten omhandlede Forhold, men ikke stadfæstede
gennem Overenskomsten, ikke kan gøres gældende imod
Selskabet, jfr. § 5, sidste Stk., og at Vedtægterne, saaledes
som de fastsættes paa det i § 6 nævnte Møde, intet maa inde
holde, der strider mod Overenskomsten, uden at denne paa
tilsvarende Maade ændres. Ogsaa ved senere stedfindende
Vedtægtsændringer viser dens Betydning sig, idet Ændringer
af det i § 33 omhandlede Indhold kun kan vedtages med en
stemmig Beslutning af samtlige Aktionærer, hvis StiftelsesOverenskomsten ikke har truffet anden Bestemmelse.
2. Angaaende Selskabets Navn se Bemærkningerne til § 1
under Note 7.
3. De Udtryk, hvormed Selskabets Formaal angives i
Stiftelses-Overenskomsten, bør vælges med megen Omtanke
og Henblik paa Selskabets Udvikling, idet det ifølge § 33
ikke vil være muligt senere, uden enstemmig Beslutning af
samtlige Aktionærer, at foretage væsentlige Ændringer deri,
jfr. ovenfor under 1. Om en Ændring kan anses som væsent
lig, er et Domstolsspørgsmaal. Angaaende Domme, der ved
rører Spørgsmaalet, se U. f. R. 1905 A pag. 373; 1914 pag. 109.
4. Aktiekapitalens Størrelse kan i Stiftelses-Overenskomsten
fikseres til et bestemt Beløb, men dette behøver næppe at
ske. Kun skal i saa Fald det Mindste-Beløb angives, der skal
være tegnet, inden Selskabet kan træde i Virksomhed. Noget
bestemt Forhold mellem Mindste-Beløbet og Største-Beløbet
af Aktiekapitalen er ikke foreskrevet, og der er intet til Hinder
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for, at der i Stiftelses-Overenskomsten træffes en Bestem
melse af f. Eks. følgende Indhold: »Aktiekapitalen skal ud
gøre mindst 10000 Kr., men kan af Bestyrelsen (Stifterne)
fastsættes til et højere Beløb«.
5. Om offentlig Indbydelse til Aktietegning se § 7, jfr. § 8.
6. Angaaende senere Ændringer af de Bestemmelser, der
i Stiftelses-Overenskomsten er truffet om de i § 5 f. og g.
nævnte Forhold, se § 33.
7. Bestemmelsen om, at Stiftelses-Overenskomsten skal an
give, hvorledes Værdien af en af Selskabet overtagen bestaaende Forretning eller bestemt Formuegenstand er ansat, kan
næppe forstaas paa den Maade, at det skulde være tilstrække
ligt at angive, til hvilket Beløb Værdien er ansat. Ikke blot
vilde nemlig Bestemmelsen i saa Fald staa overflødig, idet For
dringen herom synes udtrykt allerede i litra i, 1ste Led, men i
Stedet for Udtrykket »hvorledes« burde i saa Fald være benyt
tet Udtrykket »hvortil«. Bestemmelsen maa formentlig forstaas
som et Paabud om, at det skal angives, paa hvilket Grundlag
Værdien er ansat, være sig en Vurdering til Ejendomsskyld, en
aut. Taksators eller Revisors Vurdering, Stifternes Skøn o. s. v.

4 6.
Til Fastsættelse af Selskabets Vedtægter skal Stif
terne afholde et Møde, hvortil de har at tilkalde enhver,
fra hvem de har modtaget Tilsagn om Aktietegning i
Selskabet. Af Deltagerne i Mødet fastsættes Vedtæg
terne, der ikke maa indeholde Bestemmelser stridende
mod Stiftelses-Overenskomsten, uden at denne paa
tilsvarende Maade ændres, samt vælges Bestyrelse og
Revisorer, medmindre disse Valg ifølge Vedtægterne
bliver at foretage af den første Generalforsamling. Den,
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der ikke er tilkaldt til Mødet, eller som paa dette ikke
tiltræder Vedtægterne eller det foretagne Valg af Be
styrelse, er ikke bundet ved et før Mødets Afholdelse
givet Tilsagn om Aktietegning.
1. Den bag Bestemmelsen liggende Tanke er aabenbart,
at ingen skal være bunden ved Tilsagn om Aktietegning, for
inden han har haft Lejlighed til at gøre sig bekendt med Sel
skabets Vedtægter og — hvis disse ikke henskyder Valg af Be
styrelse til senere Generalforsamling — med de af Stifterne fore
tagne Bestyrelsesvalg. Derfor foreskrives det, at Stifterne skal
tilkalde dem, fra hvem de har modtaget saadant Tilsagn, til
det Møde, hvor Vedtægterne fastsættes. Undlader de dette,
eller tiltræder den, der har givet Tilsagnet, ikke paa Mødet
Vedtægterne eller det foretagne Valg af Bestyrelse, er den
paagældende ikke bundet ved sit Tilsagn.
2. Emnet for Mødet er Fastsættelsen af Selskabets Ved
tægter. Om tillige Bestyrelse og Revisorer skal vælges paa
Mødet, vil bero paa, hvad der i saa Henseende bestemmes i
Vedtægterne.
3. Stifterne er nødvendige Deltagere i Mødet. Dog behøver
de næppe at give personligt Møde, men maa kunne lade sig
repræsentere ved Fuldmægtig. Om andre skal tilkaldes til
Mødet, vil afhænge af, om Stifterne forinden har modtaget Til
sagn om Aktietegning, jfr. ovenfor under 1, idet i saa Fald de,
der har givet Tilsagn, skal tilkaldes. Mødets Gyldighed er
imidlertid ikke betinget af, at de saaledes tilkaldte — der
iøvrigt ligesom Stifterne maa kunne lade sig repræsentere ved
fuldmægtig — efterkommer Indkaldelsen. Der er ikke fore
skrevet nogen Frist for Indkaldelsen, men det maa antages,
at der dog skal gives et passende Varsel, idet Bestemmelsen
ellers vilde kunne blive betydningsløs.
2
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4. Hvis Stifterne i større Udstrækning har modtaget Til
sagn om Aktietegning forinden Mødets Afholdelse, vil det
anbefale sig, at de sikrer sig Bevis for, at de har tilkaldt Ak
tietegnerne med passende Varsel, idet de ellers kan være ud
satte for, at de paagældende gaar fra deres Tilsagn blot med
den Motivering, at de ikke har været tilkaldte til Mødet.
5. Om Stempling af Vedtægterne se Stempelloven af 13.
Maj 1911 § 84. For Selskaber oprettede efter Lovens Ikraft
træden vil der ikke blive Spørgsmaal om saadan Stempling,
idet den forinden Vedtægternes Fastsættelse oprettede Stiftel
ses-Overenskomst vil være stemplet til mindst 10 Kr.

4 7.
Saafremt offentlig Indbydelse til Aktietegning ud
stedes, skal Indbydelsen underskrives af Stifterne. Den
skal indeholde Oplysning om:
a. Stiftelses-Overenskomstens endelige Indhold i nøj
agtig Gengivelse;
b. Vedtægternes Regler om Aktionærernes Stemmeret;
c. Selskabets Bestyrelse og Revisorer, forsaavidt disse
er valgte paa det i § 6 nævnte Møde;
d. Aktiernes Størrelse;
e. Kursen, hvortil Aktierne udbydes;
f. Tiden og Stedet for Aktietegningen;
g. de for Indbetalingen gældende Bestemmelser;
h. de Bestemmelser, der skal følges i Tilfælde af Over
tegning;
i. i hvilke Blade den i § 8 omhandlede Meddelelse
om Aktietegningens Forløb eventuelt vil blive be
kendtgjort.
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1. Bestemmelserne i § 7 angaar kun »offentlig« Indbydelse
til Aktietegning. Som offentlig maa Indbydelsen selvfølgelig
anses, naar den sker paa den ved større Emissioner sædvan
te Maade ved Bekendtgørelse i Pressen. Men det samme maa
gælde, naar der benyttes andre Former, hvorved Indbydelsen
rettes til en ubestemt Kreds af Personer, f. Eks. ved Uddeling
af Indbydelser paa Gaden, ved Vinduesopslag, ved Udsen
delse efter Vejviser o. s. v. Ja, selvom Kredsen af de Personer,
til hvem Indbydelsen rettes, paa Forhaand gives en vis Af
grænsning, f. Eks. saaledes at Indbydelsen rettes alene til en
Forenings Medlemmer, til en bestemt Stand o. 1., behøver
den efter Omstændighederne ikke derved at tabe sin Karakter
af offentlig Indbydelse. I det hele vil Grænsen mellem offent
lig og privat Indbydelse være skønsmæssig, og det vil derfor
1 Almindelighed anbefale sig at lade Indbydelsen ledsage af
de i § 7 nævnte Oplysninger.
2. Indbydelsen skal underskrives af Stifterne. Dette gælder
°gsaa, selvom der paa det i § 6 nævnte Møde allerede maatte
være valgt Bestyrelse for Selskabet. Omvendt er der intet til
Hinder for, at Indbydelsen underskrives ogsaa af andre end
Stifterne.
3. Med Hensyn til Bestemmelsen i litra a. om, at Indby
delsen skal indeholde Oplysning om Stiftelses-Overenskomstens
ndelige Indhold »i nøjagtig Gengivelse«, hedder det i den Be
tænkning, der under Rigsdagsbehandlingen afgaves af det af
olketinget angaaende Loven nedsatte Udvalg*), »at skønt
dvalget ved Ordene »nøjagtig Gengivelse« i § 7a. ikke forS aar en ordret Gengivelse in extenso af Stiftelses-Overenskoms en, forsaavidt der aabnes Adgang til at gøre sig bekendt
nied denne ad anden Vej, f. Eks. ved Fremlæggelse e. 1., maa
d°g anse det for givet, at Indbydelsen skal inde> Rigsdagstidende 1916-17, Tillæg B Sp. 2712.
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holde nøjagtig Oplysning om de i § 5 under Punkterne a.—i.
omhandlede Forhold«. Det kan imidlertid ikke antages, at Ud
valget dermed har villet sige, at det skulde være tilladeligt
at undlade i Indbydelsen at omtale andre væsentlige Punkter
i Stiftelses-Overenskomsten, blot fordi Tegnerne erholde Ad
gang til ad anden Vej at gøre sig bekendt med Overenskomsten.
4. Om Unødvendigheden af, at Valg af Bestyrelserne og Reviso
rerskal have fundetSted inden Indbydelsen til Aktietegning, se § 6.
5. Aktier kan udbydes til Pari Kurs saavel som til Over
kurs og Underkurs.
6. Ved Lovens §§ 55 og 56 er der foreskrevet Straf for Stif
tere, der bevidst eller ved grov Uagtsomhed udsteder urigtig
eller vildledende Indbydelse til Aktietegning. Uanset disse
Bestemmelser kan imidlertid Stiftere ifalde Ansvar — saavel
til Straf som til Erstatning — efter Lovgivningens almindelige
Regler, og Ansvar efter den almindelige Lovgivning er ikke
begrænset blot til Stiftere, men kan gøres gældende ogsaa
mod andre, f. Eks. efter Omstændighederne mod det Emis
sionshus, gennem hvilket Tegningen foregaar, mod Bestyrel
sen, mod Selskabet selv o. s. v. Angaaende Domme, der be
rører Spørgsmaalet om Ansvar for urigtig eller vildledende
Indbydelse se U. f. R. 1899 p. 982; 1904 A p. 321; 1905 A
p. 373; 1915 p. 21; 1917 p. 108 samt en Række Domme ved
rørende Grundejerbanken saasom i U. f. R. 4910 p. 703; 1911
p. 267; 1912 p. 64, 138, 413, 424, 426, 437, 514, 788; 1913 p.
23, 110, 197, 232, 766, 844, 875; 1914 p. 19, 457, 575; 1915
p. 71, 438; 1917 p. 493.

7. Angaaende Domme, der berører Spørgsmaalet om Aktie
tegnings forpligtende Karakter, se U. f. R. 1880 p. 954; 1900
p. 329; 1906 A p. 123; 1909 p. 243; 1910 p. 281; 1914 p. 109;
1915 p. 577.
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§ 8'
Det i Tegningsindbydelsen opgivne Tidsrum, inden
for hvilket der skal være tegnet det i Stiftelses-Over
enskomsten for Aktiekapitalen fastsatte Mindstebeløb,
maa ikke strække sig ud over to Maaneder fra Teg
ningsindbydelsens Dato. Senest otte Dage efter Teg
ningsfristens Udløb meddeles det enten ved Bekendt
gørelse i de i Tegningsindbydelsen angivne Blade eller
ved anbefalet Brev til hver enkelt Aktietegner, hvorvidt
det fastsatte Mindste-Beløb er tegnet, og i bekræftende
Fald, hvor stor en Del af det tegnede Beløb der til
falder Aktietegneren. Hvis det fastsatte Mindste-Beløb
ikke er tegnet, bortfalder Aktietegnernes Forpligtelse,
°g de indbetalte Beløb tilbagebetales, dog med Fradrag
af afholdte Udgifter, hvis dette er betinget i Tegnings
indbydelsen.
Saafremt det opgivne Mindste-Beløb er tilvejebragt
inden Tegningsfristens Udløb, kan Tegningen fortsættes’ indtil den i Stiftelses-Overenskomsten fastsatte
Aktiekapital er fuldt tegnet.
!• Udtrykket »Tegningsindbydelsen« efterlader mulig Tvivl
hvorvidt Bestemmelserne finder Anvendelse ogsaa i Tilældc, hvor offentlig Tegningsindbydelse ikke har været beyttet. Nogen Nødvendighed for at læse Bestemmelsen som
alene referende sig til en Aktietegning i Henhold til offentlig
egningsindbydelse, ses der imidlertid ikke at være, og i Beagtning af Lovens hele udtømmende Karakter er det forentlig naturligt at lade Bestemmelserne finde Anvendelse
P a enhver Aktietegning i Henhold til Tegningsindbydelse.
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2. Da det er paabudt, at Meddelelse om, hvorvidt det fast
satte Mindste-Beløb er naaet ved Tegningen, skal gives Aktie
tegnerne enten ved Bekendtgørelse i de i Tegningsindbydelsen
angivne Blade eller ved anbefalet Brev til hver enkelt Aktie
tegner, vil det, hvor det drejer sig om et større Antal Aktie
tegnere, ofte være praktisk i Tegningsindbydelsen at fastsætte,
at Resultatet vil blive bekendtgjort i N. N. Blad. Indeholder
Indbydelsen ikke saadan Bestemmelse, bør den, der modtager
Aktietegningen, paase, at Aktietegneren opgiver nøjagtig
Adresse.

4 9Om Stiftelse af et Aktieselskab skal der ske An
meldelse til Aktieselskabs-Registeret senest fire Maaneder efter Stiftelses-Overenskomstens Dato.
Uden Handelsministerens Samtykke maa Anmeldel
sen ikke optages i Registeret, forinden det fastsatte
Mindste-Beløb er fuldt tegnet og der paa Aktiekapita
len er sket Indbetalinger, som udgør mindst 10 pCt.,
for Forsikrings-Aktieselskaber dog mindst 25 pCt., af
hver Akties Paalydende. De stedfundne Indbetalinger
skal derhos tilsammen udgøre mindst 5,000 Kr., for
Forsikrings-Aktieselskaber dog mindst 12,500 Kr.
1. Den i 1ste Stykke givne Frist for Foretagelsen af Anmel
delse til Aktieselskabs-Registeret bør nøje overholdes, idet
Stiftelsesakterne ellers maa gentages, men i øvrigt maa det
bemærkes, at Bestemmmelsen alene gaar ud paa, at Anmel
delsen, men ikke Registreringen skal være foretaget inden
den foreskrevne Frist. Hvis der vel er foretaget Anmeldelse
inden Fristens Udløb, men Anmeldelsen, som ikke fyldest
gørende Lovens Fordringer, ikke har ført til Registrering, vil
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det derfor, selvom den foreskrevne Frist af fire Maaneder fra
Stiftelses-Overenskomstens Dato i Mellemtiden er udløben,
være muligt gennem en Berigtigelse af Anmeldelsen at undgaa en Gentagelse af Stiftelsesakterne, hvis Manglerne ikke
netop vedrører disse Akter.
Nogen Frist, inden hvilken den mangelfulde Anmeldelse
skal være berigtiget, er ikke fastsat, men Anmelderne vil paa
Grund af Bestemmelserne i Lovens § 12 være interesserede i
snarest at faa bragt Anmeldelsen i Orden.
2. Nogen Nødvendighed for, at de i 2det Stykke omhand
lede Indbetalinger sker kontant, er der ikke, jfr. § 5 i. »hvor
vidt Vederlaget ydes ved Aktier i Selskabet«.
3. Normalt skal Indbetalingerne udgøre mindst 10 (hen
holdsvis 25) pCt. af hver Akties Paalydende og tilsammen
mindst 5000 Kr. (henholdsvis 12,500 Kr.). Handelsministeren
kan imidlertid dispensere fra Kravet om saadan Indbetaling,
og det fremgaar af § 1, 4de Stk., at Lovgiveren har for
udsat, at der endog kan findes Aktieselskaber uden nogensom
helst Indbetaling, funderede alene paa Garantibeviser.

4 10.
Anmeldelse til Aktieselskabs-Registeret skal foreta
ges i en af Handelsministeren foreskreven Fællesform
og være ledsaget af den for Registrering og Bekendt
gørelse anordnede Betaling. Den skal angive:
a- Selskabets Navn;
b. Vedtægternes Dato;
c. Selskabets Formaal;
d. den eller de Kommuner, i hvilke Selskabets Hoved
kontor og Filialkontorer findes;
e. den tegnede Aktiekapitals Størrelse og Fordeling i
Aktier;
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f. hvorvidt Aktietegning er ophørt eller fortsættes;
g. hvor meget der er indbetalt paa Aktierne, og hvornaar det mulige Restbeløb kan fordres indbetalt;
h. Vedtægternes Regler om Aktionærernes Stemmeret;
i. hvorvidt nogle Aktier har særlige Rettigheder;
j. hvorvidt Aktionærer er forpligtede til at lade deres
Aktier indløse;
k. hvorvidt der gælder Indskrænkninger i Aktiernes
Omsættelighed;
l. hvorvidt Aktierne skal lyde paa Navn eller kan lyde
paa Ihændehaver;
m. hvorledes Bekendtgørelse til Aktionærer skal finde
Sted;
n. Stifternes fulde Navn, Stilling og Bopæl;
o. Bestyrelsesmedlemmernes og Direktørernes (Forret
ningsførernes) fulde Navn, Stilling og Bopæl;
p. hvem der har Ret til at forpligte Selskabet;
q. til hvem og under hvilken Postadresse Henvendelse
fra Aktieselskabs-Registeret skal rettes.
Som Bilag til Anmeldelsen skal medfølge:
r. en Genpart af Stiftelses-Overenskomsten med tilhø
rende Bilag;
s. en Genpart af Tegningsindbydelsen, hvis saadan er
udstedt;
t. Selskabets Vedtægter i to Eksemplarer;
u. behørigt Bevis for, at Stifterne opfylder de i § 3,
og at Bestyrelsens og Direktionens Medlemmer op
fylder de i § 29 foreskrevne Betingelser.
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1. Det vil ses, at de Krav, der stilles til Indholdet af An
meldelsen om et Aktieselskab, er væsentlig strengere end
hidtil efter Firmaloven af 1. Marts 1889 § 19. Ikke blot
viser dette sig deri, at der fremtidig fordres Oplysning om
en Række Forhold (nemlig de i Aktielovens § 10 f., h. til k.
samt n. og q. nævnte), som efter Firmaloven forblev uom
talte i Anmeldelsen til Handelsregisteret, men ogsaa paa en
Række Punkter, hvor der efter Firmaloven krævedes Op
lysninger, betegner Aktieloven en Skærpelse. Saaledes maa
mærkes, at der efter § 10 g. fordres Angivelse af, hvor meget
der er indbetalt paa Aktierne, og ikke blot af, om Aktierne
er fuldt indbetalte. Der kræves efter § 10 m. Oplysning om,
hvorledes Bekendtgørelser til Aktionærer skal finde Sted, og
ikke blot Angivelse af, om Bekendtgørelse skal ske i
offentlige Tidender og i saa Fald i hvilke. Det paa
bydes, at Bestyrelsesmedlemmernes og Direktørernes Stilling
og ikke blot deres Navn og Bopæl skal angives.

2. Der er intet til Hinder for, at et Selskab driver Virk
somhed under og anmelder flere Navne.
3. Naar det i § 10 d. bl. a. foreskrives, at Anmeldelsen skal
angive den eller de Kommuner, hvori Selskabets »Filialkontorer« findes, kan der næppe være Tvivl om, at der
med dette Udtryk er sigtet til Filialer i Firmalovens Be
tydning o: til Forretningsafdelinger under særskilt Bestyrelse,
saaledes at denne har Bemyndigelse i alt Fald som Proku
rist, jfr. Justitsministeriets Cirkulære Nr. 180 af 14. August
1889 Punkt 7. Om Forretningsafdelinger (Kontor, Udsalg
o. s. v.), der ikke er Filialer med signaturberettiget Besty
relse, skal og kan Anmeldelsen intet indeholde.
4. Bestemmelsen i § 10 p. om, at Anmeldelsen skal angive,
hvem der har Ret til at forpligte Selskabet, kan sikkert ikke
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forstaas saaledes, at der skulde være Ret og Pligt til at
gøre Anmeldelse, hvis der tillægges en Person Bemyndigelse
til at forpligte Selskabet i en eller anden Retning. En saadan
Ordning kendtes vel efter den før Firmaloven af 1. Martsl889 gæl
dende Lov af 23. Januar 1862 om Benyttelsen af Firmaer,
jfr. nævnte Lovs § 2 sammenholdt med § 14, men allerede
Firmaloven af 1889 brød med denne Ordning væsentlig ud fra
den Betragtning, at Registeret, naar slige vilkaarlige Ind
skrænkninger kunde optages deri med bindende Virkning for
Trediemand, lige saa meget vilde blive en Snare for Publi
kum som en Kilde til Underretning. Nu benytter Aktieloven
ganske vist i Stedet for Firmalovens Udtryk »at tegne Fir
maet« Udtrykket »at forpligte Selskabet«, men ligesom begge
Udtryk sprogligt kan forstaas paa samme Maade, saaledes
er der intet i Forarbejderne til Aktieloven, der antyder, at
en Forandring fra Firmalovens Ordning i den her omhand
lede Henseende skulde have været tilsigtet. Som Følge af det
anførte maa det antages, jfr. Justitsministeriets Cirkulære
Nr. 180 af 14. August 1889 Punkt 2, at de Bestemmelser,
der anmeldes angaaende Retten til at forpligte Selskabet,
maa være ensartede for alle under Forretningen hørende An
liggender, og at Retten til at forpligte Selskabet ikke kan
underkastes andre Indskrænkninger end den, at Retten i sin
Helhed kun tilkommer enkelte Personer eller, ligeledes i sin
Helhed, kun tilkommer flere i Forening, være sig efter Reg
lerne om egentlig Signatur eller Prokura. Det vil herefter
navnlig ikke kunne anmeldes, at der til visse Retshandler,
f. Eks. til Indgaaelse af Vekselforpligtelser, til Salg og Pant
sætning af fast Ejendom o. s. v., kræves Samvirken af flere,
der i øvrigt hver for sig er berettigede til at tegne Firmaet,
eller at en eller fleres Signaturberettigelse er indskrænket til
visse Anliggender, f. Eks. til Modtagelse af Indskud paa
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Kontrabog. Ved den anførte Ordning er imidlertid ikke ude
lukket, at Selskabet som en indre Ordensforskrift kan fast
sætte, at f. Eks. en som uindskrænket signaturberettiget an
meldt Direktør skal være forpligtet til at lade sin Signatur
ledsage af Kontrasignatur eller i visse Tilfælde af et eller
flere Bestyrelsesmedlemmers Medunderskrift. Ikke-Iagttagel
sen af saadanne indre Ordensforskrifter kan imidlertid ikke
være forbindende for Trediemand, medmindre han er særlig
gjort bekendt med eller kan bevises at have været bekendt
med, at den signaturberettigede overtraadte Grænserne for
den ham tillagte Beføjelse, jfr. Skrivelse i Ministerialtidende
A Nr. 333 af 7. December 1889.
En Afvigelse fra de tidligere gældende Signaturregler inde
holder Aktieloven, forsaavidt som Ordene i § 10 p. tillader
at tillægge ikke blot Bestyrelsesmedlemmer, men ogsaa uden
for Bestyrelsen staaende Personer, f. Eks. Direktionens Med
lemmer, egentlig Signatur.
5. Særlig med Hensyn til det i § 10 u. ommeldte Bevis
for, at Stiftere, Bestyrelsesmedlemmer og Direktører opfylder
de i §§ 3 og 29 foreskrevne Betingelser, bemærkes, at det
maa bero paa Overregistrators Skøn, hvilke Krav der maa
stilles til Bevisets Behørighed. Antagelig vil dog en af to
paalidelige Personer udstedt Attest i Almindelighed blive
anset som tilstrækkeligt Bevis.

§ IlAnmeldelsen til Aktieselskabs-Registeret saavel som
de medfølgende Bilag skal underskrives af alle Besty
relsesmedlemmer; disse hæfter alle for en og en for
alle for Indholdets Rigtighed.
Saafremt Aktietegning fortsættes, efter at Anmeldel-
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sen er afgivet, skal der ved Tegningens Ophør afgives
Anmeldelse om Udfaldet.
De Personer, der har Ret til at forpligte Selskabet,
skal paa Anmeldelsen egenhændigt angive, hvorledes
de vil tegne Firmaet.
1. Der indeholdes i Loven ikke nogen til Bestemmelsen i
§ 2 i Firmaloven af 1. Marts 1889 svarende Bestemmelse om,
at Anmelderne skal give personligt Møde for Registrerings
myndighederne, eller at Underskrifterne, hvor personligt Møde
ikke finder Sted, skal være notarielt bekræftede. Værnet mod
Misligheder med Hensyn til Underskrift ligger alene i, at
alle Bestyrelsens Medlemmer under Strafansvar skal under
skrive Anmeldelsen, og at de hæfter alle for en og en for alle
for Rigtigheden af Anmeldelsens Indhold.
2. Om de Personer, der har Ret til at forpligte Selskabet,
se § 28.

4 12.

Et Selskab, der ikke er registreret, kan ikke som
saadant erhverve Rettigheder eller indgaa Forpligtel
ser. Ej heller kan det optræde som Part i Rettergang
undtagen til Indkrævning af tegnet Aktiebeløb samt
i andre Søgsmaal vedrørende Aktietegningen.
For Forpligtelser, der forinden Registreringen er
indgaaede paa Selskabets Vegne, hæfter de, der har
indgaaet Forpligtelserne, en for alle og alle for en.
Ordene »som saadant« i 1ste Stykke fandtes ikke i det af
Udvalget af 1900 udarbejdede Udkast, men optoges i Ud
kastet af 1910. Om Hensigten med Benyttelsen af de citerede
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Ord hedder det i den af Udvalget af 1909 afgivne Betænk
ning, jfr. Bemærkningerne til Udkastets § 19, at man har
»tilsigtet i stærkere Grad end sket i det ældre Udkast at an
give, at Retshandler, som maatte være indgaaede forinden Regi
streringen, naturligvis ikke i den Forstand ere uforbindende,
at f. Eks. den, der maatte have forpligtet sig overfor det
eventuelle Selskab, skulde have det i sin Magt, lige til Re
gistrering sker, at hæve den indgaaede Overenskomst, lige
som ej heller Aktietegnerne paa Grund af en stedfunden
Undladelse af Registrering bør kunne opnaa Ret til at fragaa Opfyldelsen af Kontrakter, der maatte være indgaaede
af Stifterne i Anledning af den paatænkte Stiftelse.«

§ 13.

Hvis der sker Ændring i noget Forhold, hvorom An
meldelse er sket til Aktieselskabs-Registeret, eller hvis
Selskabets Vedtægter i øvrigt ændres, skal Anmeldelse
herom inden en Maaned foretages under Iagttagelse af
Forskrifterne i §§ 10—11 og ledsaget af fornødne Op
lysninger om Ændringens lovlige Vedtagelse; dog be
høver Forandring af Bopæl ikke at anmeldes, med
mindre den paagældende har taget Bopæl i Ud
landet.
Bestemmelsen er i det væsentlige svarende til Firmalovens
§ 21, 2det Stk. Dog maa mærkes, at det nu positivt er fore
skrevet, at Anmeldelse om stedfundne Ændringer skal ske
inden en Maaned, samt at ogsaa Forandring af Bopæl
maa anmeldes, naar den paagældende tager Bopæl i Ud
landet.
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4 14.
Aktier og Interimsbeviser, hvis Overdragelighed er
begrænset ifølge Selskabets Vedtægter, kan ikke ud
stedes til eller med gyldig Virkning overfor Selskabet
overdrages til Ihændehaveren.
Forpligtelse til at lade Aktier og Interimsbeviser lyde paa
Navn er der kun, hvor dissés Overdragelighed er begrænset
ifølge Selskabets Vedtægter. En saadan Begrænsning behøver
dog ikke i Vedtægterne at udtrykkes netop paa den Maade,
at Samtykke fra en Selskabsmyndighed er nødvendig til den
enkelte Aktieoverdragelse, men Begrænsningen vil kunne
fremgaa ogsaa mere indirekte, f. Eks. muligvis derigennem,
at kun en bestemt Kreds af Personer (danske Statsborgere,
visse Næringsdrivende o. s. v.) kan være Aktionærer.

4 15.

For Aktionærernes Indbetalinger skal der af Sel
skabets Bestyrelse eller dens Befuldmægtigede udstedes
Interimsbeviser, angivende:
a. Selskabets Navn;
b. Aktiens Størrelse og den stedfundne Indbetaling
med Datoangivelse;
c. de Tider, til hvilke det mulige Restbeløb kan fordres
indbetalt.
Saafremt der er truffet Bestemmelse om,
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d. at nogle Aktier har særlige Rettigheder fremfor
andre;
e. at Aktionærer er forpligtede til at lade deres Aktier
indløse;
f. at Aktierne eller Interimsbeviserne ikke er frit
overdragelige;
g. at der udenfor de i denne Lov hjemlede Tilfælde er
Adgang til Mortifikation af Aktier eller Interims
beviser uden Iagttagelse af Lovgivningens alminde
lige Regler,
skal dette anføres i Interimsbeviserne.
1. § 15 foreskriver, hvad Interimsbeviser skal indeholde,
men udtaler intet om den civilretlige Virkning af Undladelse
af at optage i Beviserne, hvad der saaledes er paabudt. Det
er derfor overladt til Retsanvendelsen i hvert enkelt Tilfælde
at afgøre, hvad der efter Lovgivningens almindelige Regler
vil blive Følgen af Forsømmelse i disse Retninger, jfr. Be
mærkningerne til § 21 i den af Udvalget af 1900 afgivne Be
tænkning. — Om det strafferetlige Ansvar for Tilsidesættelse
af Paabudene se §§ 55 og 56.
2. Henvisningen i litra g. til »de i denne Lov hjemlede Til
fælde« af Mortifikation uden Iagttagelse af Lovgivningens
almindelige Regler skyldes formentlig en Incurie.
3. Om Stempling af Interimsbeviser se Stempelloven af
13. Maj 1911 § 87, jfr. § 25 i Lov Nr. 313 af 20. December
1915.

4 16.
Aktiebrev maa ikke udgives, før Selskabet er op
taget i Aktieselskabs-Registeret.
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Ethvert Aktiebrev skal i sin Tekst indeholde til
svarende Oplysninger som de i § 15 for Interimsbeviserne
fastsatte og desuden
a. Registreringens Dato;
b. Løbenummer.

Aktiebrevene underskrives af Bestyrelsens Medlem
mer. De enkelte Navne kan paaføres ad mekanisk Vej;
dog skal mindst een Underskrift være egenhændig.
1.
som
2.
flere
3.
1911

Om Bestemmelserne gælder tilsvarende Bemærkninger
ovenfor til § 15.
Der er intet til Hinder for, at et Aktiebrev kan omfatte
Aktier.
Om Stempling af Aktier se Stempelloven af 13. Maj
§ 86, jfr. § 25 i Lov af Nr. 313 af 20. December 1915.
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§ 17.

Den, der har tegnet en Aktie, hæfter for dens fulde
Indbetaling.
Hvis Aktiebrev udleveres, inden Aktiens Beløb er
fuldt indbetalt, skal Aktiebrevet indeholde Oplysning
om Størrelsen af den skete Indbetaling, og Aktionæren
skal udstede en Forskrivning for det ikke indbetalte
Beløb. Senere Indbetalinger skal afskrives saavel paa
Aktiebrevet som paa Forskrivningen.
Vedtægterne skal indeholde Bestemmelse om, hvor-
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vidt og da under hvilke Betingelser en ikke fuldt ind
betalt Aktie med bindende Virkning for Selskabet kan
overdrages saaledes, at Forpligtelsen til at yde de endnu
resterende Indbetalinger paa Aktien overtages af Kø
beren.
1. Uanset den ganske almindelige Udtalelse i 1ste Stykke
om, at den, der har tegnet en Aktie, hæfter for dens fulde
Indbetaling, maa det antages, at Aktietegneren kan frigøres
ogsaa paa anden Maade end ved Indbetaling af Aktiens
Paalydende. Dels fremgaar det nemlig af Paragraffens sidste
Stykke, at man er gaaet ud fra, at det i Vedtægterne kan
bestemmes, at Forpligtelsen til at yde endnu resterende
Indbetalinger paa Aktien kan overtages af en Aktiekøber
med den Virkning, at Aktietegneren frigøres. Dels udtales
det i § 23, at Aktiekapitalens Nedsættelse kan ske med den
Virkning, at Aktionærers Indbetalingsforpligtelse bortfalder.
Og endelig maa det derhos overhovedet antages, at Ind
betalingsforpligtelsen ophører efter de i Lovgivningen inde
holdte almindelige Ophørsgrunde, f. Eks. ved Præskription
eller Præklusion. I den almindelige Udtalelse i 1ste Stykke
kan da næppe lægges andet, end at ingen Selskabsmyndighed
vilkaarligt kan eftergive en Aktietegner hans Forpligtelse,
saaledes som denne er bestemt ved Tegningen.
2. I visse fremmede Love, saaledes f. Eks. i den svenske
Aktielov, fastsættes det, at Aktier inden et nærmere bestemt
Aaremaal skal være fuldt indbetalte. En saadan Bestemmelse
er ikke optaget i den danske Aktielov, men denne har ind
skrænket sig til at fastslaa, dels at der for det ikke indbe
talte Beløb skal udstedes Forskrivning, inden Aktiebrev ud
gives, dels at Vedtægterne skal indeholde de i § 17, sidste
Stk., omhandlede Bestemmelser.
3
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3. Aktieloven indeholder intet Forbud imod, at Forskriv
ninger, der er udstedte for den ikke indbetalte Del af Aktien,
af Selskabet transporteres, pantsættes eller paa anden Maade
afhændes, og det maa da antages, at saadan Overdragelse
kan finde Sted. Selskabets Regnskab maa imidlertid i saa
Fald indeholde Oplysning desangaaende.

§ 18.
Vedtægterne skal indeholde Regler for, hvorledes
der skal forholdes overfor Aktionærer, der ikke fore
tager de dem paahvilende Indbetalinger.
De paagældende Bestemmelser kan i Vedtægterne indrettes,
som det passer det enkelte Selskab bedst. Forsaavidt det ikke
i Stiftelses-Overenskomsten er bestemt, at nogle Aktier skal have
særlige Rettigheder i saa Henseende, maa det dog formentlig
være en ufravigelig Regel, at der paa hver Aktie af samme
Klasse indkaldes et lige stort Beløb. løvrigt kan som Eksempler
paa Bestemmelser, det efter Omstændighederne vil være formaalstj enligt at optage i Vedtægterne, anføres de i Udkastet
af 1910 i § 30 optagne Regler, som af det paagældende Ud
valg endog var foreslaaet som gældende, forsaavidt Ved
tægterne ikke bestemte anderledes. Disse Regler var følgende:
»Erlægges indkaldte Indbetalinger ikke i rette Tid, har
»Skyldneren at svare Rente af det indkaldte Beløb med seks
»pCt. aarlig fra den Dag, da Betaling skulde være erlagt.
»Har ingen Indbetaling paa Aktien fundet Sted, er Se]»skabet berettiget til at slette hans Tegning, saafremt en
»anden vil overtage Aktien og betaler det indbetalte Ind»skud.
»Er der sket nogen Indbetaling paa Aktien, kan Selskabet
»til Fyldestgørelse af sit Krav lade Aktien bortsælge for
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»Aktieejerens Regning. Salget skal foregaa enten ved en
»autoriseret Vekselmægler — i København en af de til Del
tagelse i Veksellerernes og Vekselmæglernes Notering paa
»Københavns Børs berettigede — eller ved offentlig Auktion.
»Forinden Salget skal Aktieejeren og tidligere Ejere, hvis
»Forpligtelse ikke er bortfalden, samt andre, der maatte
»have erhvervet Rettigheder over Aktien, hvorom Anmeldelse
»er sket for Selskabet, advares gennem anbefalet Brev med
»mindst otte Dages Varsel samt, saafremt nogen af de paa»gældendes Bopæl ikke vides, tillige ved Bekendtgørelse i
»Statstidenden*) med 14 Dages Varsel.
»Er Aktiebrev eller Interimsbevis udleveret og ikke for
vinden Salget tilbageleveret til Selskabet, kan dette efter
»forgæves Indkaldelse gennem en for den forpligtedes Reg»ning i Statstidenden*) indrykket Bekendtgørelse udfærdige
»et nyt Aktiebrev eller Interimsbevis, hvori det skal angives,
»at det træder i det indkaldte Dokuments Sted.
»For det Beløb, der ikke dækkes ved den ovennævnte
»Fremgangsmaade, hæfter den forpligtede fremdeles. Han kan
»ikke mod sin Forpligtelse bringe Fordringer paa Selskabet
»i Modregning.
»Saa længe nogen indkaldt Indbetaling ikke er fuldt erlagt,
»bliver Udbytte, der falder paa vedkommende Aktie, at af»skrive paa det indkaldte Beløb.«

*) Til Bekendtgørelse i Statstidenden vil der dog, da de her nævnte Be
stemmelser ikke er optagne i Aktieloven, savnes fornøden Hjemmel, jfr. Lov
Nr. 10 af 23. Januar 1903 § 1 sammenholdt med Lov Nr. 106 af 10. Maj 1912 § 1.
3*
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Om Forhøjelse af Aktiekapitalen.
4 19.
Forhøjelse af Aktiekapitalen kan ikke ske, forinden
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, eller der i Selskaber,
hvor fuld Indbetaling ifølge Vedtægterne ikke skal
finde Sted indenfor en bestemt fastsat Frist, er ud
stedt Forskrivninger, jfr. § 17. Efter en stedfunden
Forhøjelse af Aktiekapitalen kan en ny Forhøjelse kun
finde Sted under tilsvarende Betingelser.
1. Det maa antages, at Selskabet skal være endelig stiftet,
altsaa registreret, forinden en Forhøjelse af Aktiekapitalen
kan finde Sted i Overensstemmelse med Reglerne i §§ 19—
21. Et positivt Krav i saa Henseende indeholder Loven vel
ikke, men dels viser Bestemmelsernes Plads i Loven (udenfor
Afsnittet om Aktieselskabers Stiftelse), at Forudsætningen
har været, at der er Spørgsmaal om Forhøjelse af Aktie
kapitalen i et endelig stiftet Selskab, dels vilde Bestemmel
sernes Indhold under en modsat Forudsætning kun daarligt
harmonere med det bærende Princip i Stiftelses-Kapitlet,
hvorefter Aktietegnerne forinden Tegningen skal have Ad
gang til at blive bekendt med Stiftelses-Overenskomsten.
2. Kravet om, at Aktiekapitalen skal være fuldt indbetalt
— henholdsvis indbetalt med en vis fælles Procent og For
skrivninger udstedt for Resten — er absolut. At der paa en
kelte Aktier ikke er sket fuld Indbetaling, udelukker følgelig
en Forhøjelse, selvom det manglende er ubetydeligt i For
hold til den samlede Aktiekapital.
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3. Størrelsen af den Aktiekapital, der skal være fuldt ind
betalt, vil, første Gang der i et Selskab finder Forhøjelse
Sted, være bestemt ved Stiftelses-Overenskomsten. Er Aktie
kapitalen i denne fikseret til et bestemt Beløb, er Sagen
klar. Anderledes derimod, hvis Stiftelses-Overenskomsten fast
sætter, at et vist Mindste-Beløb skal være tegnet, inden Sel
skabet kan træde i Virksomhed, men at Tegningen i øvrigt
kan fortsættes, indtil et højere Beløb er naaet, jfr. § 8, sidste
Stk. I saa Tilfælde maa det imidlertid antages, at Tegningen
inden Forhøjelsen maa sluttes, og at det da er det tegnede
Aktiebeløb, der skal være fuldt indbetalt, inden Forhøjelsen
kan finde Sted. Sluttes Tegningen ikke formelt, er der ikke
Spørgsmaal om en Forhøjelse af Aktiekapitalen i egentlig
Forstand, og den fortsatte Aktietegning kan alene foregaa
paa de oprindelige i Stiftelses-Overenskomsten eller Teg
ningsindbydelsen fastsatte Vilkaar.

4 20.
Beslutning om Aktiekapitalens Forhøjelse kan kun
fattes af Generalforsamlingen; dog kan denne efter at
have fastsat det Beløb, hvormed Aktiekapitalen skal
forhøjes, meddele Bestyrelsen Bemyndigelse til at fore
tage Forhøjelsen paa det Tidspunkt, i det Omfang og
paa de Vilkaar, Bestyrelsen maatte bestemme.
1. Medens der vel intet er til Hinder for, at Generalfor
samlingen bemyndiger Bestyrelsen til at foretage Forhøjelse
af Aktiekapitalen, er det dog, hvor en saadan Bemyndigelse
gives, en Betingelse, at Generalforsamlingen fastsætter det
højeste Beløb, hvortil Aktiekapitalen kan udvides, saaledes
at der maa tilvejebringes en ny Generalforsamlingsbeslutning,
hvis en Forhøjelse udover dette Beløb ønskes.
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2. Findes der i Selskabet Aktier af forskellige Klasser (jfr.
§ 5 e.), vil det afhænge af Indholdet af Selskabets Vedtægter,
om Beslutningen om Forhøjelse af Aktiekapitalen skal ved
tages ved særskilt Afstemning af hver Klasse.

4 21.
Saafremt offentlig Indbydelse til Tegning af nye
Aktier udstedes, skal den underskrives af Bestyrelsen
og indeholde de i § 5 e.—i. og i § 7 b.—i. foreskrevne
Oplysninger tilligemed Oplysning om, hvorvidt og paa
hvilke Vilkaar der for de ældre Aktieejere eller for an
dre er forbeholdt nogen Fortrinsret ved Tegningen,
samt om, hvor stor en Del af det udbudte Beløb der
skal være tegnet, for at Tegningen skal være bindende,
og om de særlige Vilkaar, der i øvrigt maatte være
knyttede til denne. Bestemmelserne i §§ 8,16, 17 og 18
finder tilsvarende Anvendelse.
1. Om »offentlig Tegningsindbydelse« se Bemærkningerne
til § 7 Note 1.
2. Det har næppe hidtil været almindeligt ved Udvidelse
af et Selskabs Aktiekapital at fastsætte i Tegningsindbydelsen
et Mindste-Beløb, der skal være tegnet. En saadan Angivelse
vil imidlertid fremtidig kunne være formaalstjenlig, idet
Selskabet ellers udsættes for, at Aktietegnerne i Tilfælde af,
at ikke hele det udbudte Beløb tegnes, fragaar deres Teg
ning, jfr. Henvisningen til § 8.
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4 22.
Aktiekapitalen maa ikke uden Samtykke af Han
delsministeren nedsættes under 5,000 Kr.
1. Bestemmelsen gælder ogsaa Forsikrings-Aktieselskaber,
skønt det fastsatte Beløb af 5000 Kr. kun lidet stemmer
med det til Forsikrings-Aktieselskaber i § 4 stillede Krav,
hvorefter saadanne Aktieselskaber ikke uden Handelsmini
sterens Samtykke kan stiftes med en mindre Aktiekapital
end 50,000 Kr.
2. Da det ikke — saaledes som i § 20 med Hensyn til For
højelse af Aktiekapitalen — er foreskrevet, at Beslutning
om Nedsættelsen kun kan fattes af Generalforsamlingen, vil
der intet være til Hinder for, at Vedtægterne tillægger andre
Selskabsmyndigheder Kompetence i saa Henseende.

5 23.
Saafremt Aktiekapitalens Nedsættelse vil medføre
enten Udbetaling til Aktionærer eller Bortfald af nu
værende eller tidligere Aktionærers Forpligtelse til at
gøre Indbetaling, som ikke er hjemlet ved nogen Be
stemmelse, hvorom der mindst et Aar forud er fore
taget Anmeldelse til Aktieselskabs-Registeret, skal Sel
skabets Fordringshavere ved en Bekendtgørelse, der
indrykkes tre Gange i Statstidenden, opfordres til at
anmelde deres Krav inden tre Maaneder, forsaavidt
angaar Fordringshavere i Kongeriget, og inden seks
Maaneder, forsaavidt angaar andre Fordringshavere.
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Saa længe de forfaldne Krav, der er anmeldte i Hen
hold til den foran paabudte Bekendtgørelse, ikke er
fyldestgjorte, eller der ikke paa Forlangende er stillet
betryggende Sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede
Krav, kan Aktiekapitalens Nedsættelse ikke lovligt
foretages. Om en tilbudt Sikkerhed maa anses for be
tryggende, afgøres paa en af Parternes Begæring af
Overregistratoren (§ 48).
Handelsministeren kan efter Omstændighederne til
lade Afvigelse fra de foranstaaende i denne Paragraf
indeholdte Bestemmelser.
Bestyrelsen kan ved en tre Gange i Statstidenden
indrykket Bekendtgørelse med Aar og Dags Varsel ind
kalde Aktiebrevene til Nedskrivning, Ombytning eller
Indløsning i Anledning af Nedsættelsen.
Enhver Tilbagebetaling af Indskud, der formindsker
den anmeldte Aktiekapital, er ulovlig, medmindre den
sker under Iagttagelse af de for Aktiekapitalens Ned
sættelse eller af de for Selskabets Opløsning givne Be
stemmelser.
1. Det i 1ste Stykke omhandlede Proklama til Kreditorerne
er ikke præklusivt, men har til Formaal at varsle Kredi
torerne om den paatænkte Forandring i Selskabets Kapital
forhold. Om Kreditorerne vil anmelde deres Krav, vil an
tagelig i første Række bero paa, om de skønner, at Sikker
heden for deres Tilgodehavende gennem den af Nedsættelsen
flydende Udbetaling til Aktionærerne eller ved Bortfaldet af
disses Indskudspligt svækkes væsentligt. Skønnes Sikker
heden tilstrækkelig ogsaa efter Nedsættelsen, vil Kreditorerne,
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da Selskabet jo vedblivende skal drive Virksomhed, ofte
finde sig bedst tjente med at lade deres Mellemværende med
Selskabet afvikle paa den Maade, der oprindelig har været
forudsat i Forholdet. Anmelder en Kreditor imidlertid sit
Krav, har Anmeldelsen den i 2det Stykke angivne Virkning,
at Nedsættelsen af Aktiekapitalen ikke lovlig kan ske, for
inden de anmeldte forfaldne Krav er fyldestgjorte, og der
for de anmeldte, men ikke forfaldne Krav er stillet betryg
gende Sikkerhed. At Nedsættelsen ikke lovlig kan foretages,
betyder, dels at de paagældende Selskabsmyndigheder ifalder
Strafansvar for Overtrædelse af Lovens Forbud (jfr. §§ 55
og 56), dels at de paadrager sig Erstatningsansvar, dels ende
lig at der i et vist Omfang kan rejses Krav mod Aktionærerne,
i hvert Fald hvis de maa antages ikke at have været i god Tro,
nemlig til Tilbagebetaling af, hvad de i Henhold til Ned
sættelsen maatte have erholdt udbetalt af Selskabet, og til
Indbetaling paa de af dem udstedte Forskrivninger (jfr. §
17) i Overensstemmelse med Forskrivningernes Indhold før
Aktiekapitalens Nedsættelse. Saadant Krav mod Aktionæ
rerne kan dog næppe gøres gældende i videre Omfang end
nødvendigt for at tilvejebringe Fyldestgørelse til Selskabets
Kreditorer. Formentlig kan Kravet overfor Aktionærerne ej
heller gøres gældende af andre end Selskabet, og det vil der
for efter Omstændighederne kunne være nødvendigt at faa
Selskabet erklæret konkurs for at faa Kravet gennemført.
2. Heller ikke den i 4de Stykke omhandlede Indkaldelse
af Aktiebrevene sker med præklusiv Virkning. — For at
forebygge, at de til Ombytning eller Indløsning indsendte
Aktier ved Svig eller Fejltagelse atter bringes i Omløb, vil
det være hensigtsmæssigt, naar de ikke straks kan tilintetgøres, at foretage en Afstempling, Gennemhulning eller lig
nende Mærkning af dem, men noget Paabud i saa Henseende
indeholder Loven ikke.
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3. Den almindelige Udtalelse i 5te Stykke om Virkningen
af Tilbagebetaling af Indskud, der formindsker den anmeldte
Aktiekapital, synes at maatte finde Anvendelse ogsaa i Til
fælde af, at der i Henhold til et urigtigt Regnskab sker Ud
betaling til Aktionærerne, hvorved den indbetalte Aktie
kapital angribes.
4. Angaaende Spørgsmaalet om Præference-Aktiers Stilling
i Tilfælde af Aktiekapitalens Nedsættelse se Dom i U. f. R.
1915 pag. 46.

4 24.
Med Anmeldelsen til Aktieselskabs-Registeret om
en stedfunden Nedsættelse af Aktiekapitalen (jfr. § 13)
skal følge Bevis for, at de i § 23 foreskrevne Regler er
iagttagne.
Det beror paa Overregistrators Skøn, hvilke Bevisligheder
der maa forlanges til Godtgørelse af, at de i § 23 foreskrevne
Regler er iagttagne. At de paabudte Indkaldelser er fore
tagne, vil selvfølgelig kunne godtgøres gennem Eksemplarer
af de paagældende Numre af Statstidenden. Vanskelighed
kan derimod Beviset for, at der er forholdt som foreskrevet
overfor de anmeldte Kreditorer, frembyde. Praktisk vil det
vistnok være, at Selskabet fører en samlet Fortegnelse over
de anmeldte Fordringer, som bilægges Anmeldelsen til Re
gisteret tilligemed Erklæring fra hver enkelt af de efter For
tegnelsen anmeldte Kreditorer. Ønsker disse at sikre sig
imod, at Anmeldelse til Registeret om Nedsættelsen af Aktie
kapitalen sker, uden at Hensyn tages til deres Krav, vil
de kunne opnaa Sikkerhed i saa Henseende derved, at de
samtidig med at anmelde deres Fordring i Selskabet, sender
Meddelelse derom til Overregistrator.
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4 25.
Saafremt et Aktieselskab erhverver egne Aktier, skal
disse opføres i Aarsregnskabet under en selvstændig Post
»Beholdning af egne Aktier«. Saafremt Beholdningen af
egne Aktier efter disses Paalydende udgør 5 pCt. af
Aktiekapitalen eller derover, skal Anmeldelse herom
ske til Aktieselskabs-Registeret.
1. Bestemmelsen gælder enhver Erhvervelse af egne Aktier
uden Hensyn til, om Erhvervelsen er tænkt som varig eller
midlertidig, og uden Hensyn til, om den sker mod eller uden
Vederlag, eller om Udgiften til Erhvervelsen afholdes af Sel
skabets almindelige Formue eller af en særlig, maaske netop
i saadant Øjemed oprettet Fond. Paa den anden Side angaar
Bestemmelsen kun den egentlige Erhvervelse, men derimod
f. Eks. ikke det Tilfælde, at Selskabet erholder Pant, være
sig kontraktmæssigt Pant eller Retspant, i egne Aktier.
2.
Ifølge § 13 skal Anmeldelse ske inden en Maaned.
3. Om Ansvaret for Undladelse af at opføre Beholdningen
at egne Aktier i Regnskabet og af at foretage Anmeldelse
om Beholdningen til Aktieselskabs-Registeret se §§ 55 og 56.
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5 26.
Vedtægterne skal indeholde Regler om Regnskabs
aflæggelsen og Overskuddets Fordeling.

44

Om Regnskabsaflæggelsen

Regnskabet skal indeholde et Driftsregnskab og en
Statusopgørelse udvisende Selskabets sande Stilling ef
ter Bestyrelsens bedste Skøn.
De med Selskabets Stiftelse og Aktiekapitalens Til
vejebringelse forbundne Omkostninger ligesom ogsaa
Vedet lag, der af Selskabet er betalt for en Forretnings
Afstaaelse, skal opføres paa særlig Konto og aarlig
nedskrives med mindst en Tiendedel af det oprindelige
Beløb.
Udbytte til Aktionærerne kan kun udredes af det
Netto-Overskud, som Regnskabet udviser, efter at de
vedtægtsmæssige Afskrivninger og Henlæggelser har
fundet Sted, og uafskrevet Underskud fra tidligere
Aar er dækket; dog kan de til særlige Fonds i saadant Øjemed henlagte Beløb anvendes til Forøgelse af
det regnskabsmæssige Netto-Overskud, hvoraf Udbytte
udredes, eller til Udligning af Tab.
1. Vedtægternes Regler om Regnskabsaflæggelse bør inde
holde Bestemmelser om Regnskabsperioden, Tidspunktet for
Regnskabets Afgivelse til Revision og Tidspunktet for Revi
sionens Tilendebringelse.
2. Angaaende Overskudets Fordeling bør Vedtægterne inde
holde Oplysning om, hvorvidt og i hvilket Omfang der skal
ske Henlæggelser til en Reservefond eller andre særlige Fond,
hvorledes Aktionærernes Andel af Overskudet skal fastsættes,
om Tantiéme til Bestyrelse og Direktion o. s. v.
3. Med Bestemmelsen om, at Regnskabet skal indeholde et
Driftsregnskab, sigtes til den i Aktieselskabers Regnskaber
hidtil sædvanlig angivne »Gevinst- og Tabskonto«. — Paa-
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budet om, at Driftsregnskab og Statusopgørelse skal udvise
Selskabets sande Stilling efter Bestyrelsens bedste Skøn,
siger næppe andet eller mere end det ret selvfølgelige, at
Regnskab og Status skal opgøres, saaledes som ordentlig og
forsigtig Forretningsbrug tilsiger.
4. Om Strafansvaret for urigtig eller vildledende Regnskabs
opgørelse se §§ 55 og 56.

4 27.
Bestyrelsen skal inden seks Maaneder efter Regnskabsaarets Udløb til Aktieselskabs-Registeret indsende
Afskrift af Selskabets Aarsregnskab og Statusopgørelse.
Denne Bestemmelse gælder dog ikke, saafremt Sel
skabets Aktier alle lyder paa Navn og Antallet af
Aktionærer ikke overstiger ti.
Begge Betingelser, nemlig at Selskabets Aktier alle lyder
paa Navn, og at Antallet af Aktionærer ikke overstiger ti,
maa være opfyldte, for at Selskabet kan fritages for at ind
sende Afskrift af Regnskabet. Beviset for, at Betingelserne
er opfyldte, maa det paahvile det Selskab at føre, som vil
hævde Fritagelsen for sig. For et saadant Selskab vil det
derfor være formaalstj enligt i Vedtægterne at bestemme
ikke blot, at Aktierne skal lyde paa Navn, men ogsaa at
de for at kunne gøres gældende overfor Selskabet skal være
noterede i dettes Bøger (Aktieprotokollen) som tilhørende
Ejeren.
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5 28.
Selskabet ledes af en Bestyrelse. Vedtægterne skal
indeholde Bestemmelser om Bestyrelsens Sammensæt-
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ning og Valg samt om, hvorvidt der af Bestyrelsen
eller Generalforsamlingen tillige bliver at ansætte en
særlig Direktion, bestaaende af en eller flere Direktø
rer (Forretningsførere), som forestaar Selskabets dag
lige Ledelse.

Vedtægterne skal indeholde Bestemmelse om, hvem
der har Ret til at forpligte Selskabet, derunder ogsaa
Bestemmelse i saa Henseende med Hensyn til Afhæn
delse og Pantsætning af fast Ejendom. Bestyrelsesmed
lemmer, der er bosatte i Udlandet, kan, forsaavidt de
ikke har Indfødsret, kun udøve saadan Ret i Forbin
delse med en eller flere her i Landet bosatte Personer
(kollektiv Signatur).
1. Tilstedeværelsen af en Bestyrelse er efter Loven en
Nødvendighed, medens det beror paa Selskabets Vedtægter,
om tillige en særlig Direktion skal ansættes. I nogle Selskaber
vil Forholdet være det, at Selskabet er organiseret blot med
et enkelt Organ som Ledelse, og det er da klart, at dette
Organ bliver at betragte som Bestyrelse i Lovens Forstand.
I andre Selskaber ses det derimod ofte, at Vedtægterne næv
ner to eller flere Selskabsmyndigheder som Leder af Sel
skabets Anliggender (Direktion, Bestyrelse, Bestyrelsesraad,
Repræsentantskab, Kontrolraad, Delegation o. s. v.), og det
kan da være tvivlsomt, hvilket af disse Organer der bør
anses som Bestyrelse. Paa vedkommende Organs Benævnelse
i Vedtægterne kan der næppe lægges Vægt. Det afgørende
maa være, hvilken Myndighed der efter Vedtægterne er til
lagt de paagældende Selskabsorganer, saaledes at den eller
de af dem, der har den øverste almindelige Ledelse af Sei-
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skabets Anliggender, maa anses som Bestyrelsen, medens de
øvrige overhovedet ikke kommer i Betragtning i denne For
bindelse. Eksempelvis maa saaledes et Raad, der efter Ved
tægterne har Myndighed til at give Direktionen Direktiver
af mere almindelig Karakter anses som Bestyrelse.
Hvor der ansættes en særlig Direktion, er det dennes Op
gave — under Bestyrelsens Tilsyn og efter dennes Anvis
ninger — at forestaa Selskabets daglige Ledelse. Ej heller
for Direktionens Vedkommende er det afgørende, om de paa
gældende i Vedtægterne benævnes Direktører, men derimod
om de forestaar den daglige Ledelse. Ofte vil derfor Personer,
der benævnes Prokurister, være at anse som Direktion i den
Betydning, hvori Loven forstaar Begrebet.
Angaaende Spørgsmaalet om Bestyrelsens og Direktionens
Tilsynspligt se Domme i U. f. R. 1909 pag. 509; 1911 pag.
526; 1912 pag. 425; 1913 pag. 957.
2. Som det Organ, der leder Selskabet, er Bestyrelsen —
indadtil i Forhold til Aktionærerne og udadtil i Forhold til
Trediemand — i Almindelighed kompetent til at foretage
alt, hvad der hører til den almindelige Ledelse af en Virk
somhed med det Formaal, som angives i Vedtægterne, og
Direktionen maa paa tilsvarende Maade kunne foretage alt,
hvad der henhører til en saadan Virksomheds daglige Ledelse.
Ofte vil der imidlertid i Vedtægterne eller ved Beslutning
af en Generalforsamling eller for Direktionens Vedkommende
ved Beslutning af Bestyrelsen være fastsat Indskrænkninger
i Bestyrelsens (Direktionens) Myndighed, men saadanne Ind
skrænkninger kan overfor godtroende Trediemand ingen Virk
ning have. Hvad der falder indenfor Grænsen af den Be
styrelse og Direktion i Medfør af denne dens Egenskab til
kommende almindelige Myndighed, beror i øvrigt —- bortset
fra den positive Regel i Firmalovens § 25, der maa finde
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om ikke direkte saa dog analogisk Anvendelse paa den
Direktør, der til Aktieselskabs-Registeret er anmeldt som
Prokurist — paa et ofte tvivlsomt Skøn. Ved Tinglæs
ning af Dokumenter om Afhændelse eller Pantsætning
af fast Ejendom har denne Usikkerhed undertiden for
voldt Vanskeligheder, idet enkelte Retsskrivere, hvor Sel
skabets Vedtægter ikke har indeholdt udtrykkelig Bestem
melse om, at den, der har Tegningsret, ogsaa kan under
skrive Dokumenter angaaende Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, har forlangt en Generalforsamlingsbeslutning
for at foretage Tinglæsningen uden Retsanmærkning. Under
Hensyn hertil bestemmer Aktieloven positivt, at Vedtægterne
skal indeholde Regler i saa Henseende.
Angaaende Spørgsmaalet om Bestyrelses og Direktions
Kompetence se Domme i U. f. R. 1909 pag. 512; 1910 pag.
93, 293, 436, 999; 1913 pag. 279, 678; 1915 pag. 443; 1917
pag. 567.
3. Kun mod de Selskabsorganer, der efter det ovenfor i
Note 1 anførte kan anses som Bestyrelse eller Direktion,
kan det særlige Bestyrelses- og Direktions-Ansvar efter Lovens
§§ 55 og 56 gøres gældende, og overhovedet finder Lovens
Regler om Bestyrelse og Direktion kun Anvendelse paa saadanne Selskabsorganer.
4. Der er intet til Hinder for, at Direktionen har Sæde i
Bestyrelsen.

4 29.

Ufuldmyndige eller Personer, som er ude af Raadighed over deres Bo, eller som ved Dom er funden skyl
dige i en i den offentlige Mening vanærende Handling,
kan ikke være Medlemmer af et Aktieselskabs Besty
relse eller Direktion.
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Flertallet af Bestyrelsens Medlemmer skal have Bo
pæl her i Riget og derhos enten have Indfødsret eller
i mindst fem Aar have været bosiddende her. I Sel
skaber, hvis Navn indeholder en dansk Sted- eller
Nationalitetsbetegnelse, skal samtlige Bestyrelsens Med
lemmer opfylde disse Betingelser.
Saafremt der ansættes en Direktion, skal dens Med
lemmer, forsaavidt de ikke bestyrer Forretningsafdelin
ger af Selskabet i Udlandet, have Bopæl her i Riget
og derhos enten have Indfødsret eller i de sidste to
Aar have været bosiddende her. Fra den sidstnævnte
Bestemmelse kan Handelsministeren, hvor Omstændig
hederne taler derfor, gøre Undtagelse.
1. De i Note 2 til § 3 gjorte Bemærkninger finder til
svarende Anvendelse med Hensyn til Bestyrelsens og Direk
tionens Medlemmer. Særlig maa det fremhæves, at et Inter
essentskab ikke som saadant kan være Medlem af Bestyrelse
eller Direktion, et Forhold, som under den hidtidige Ordning
vistnok ikke sjældent har fundet Sted navnlig i Dampskibsaktieselskaber.
2. Angaaende de i 1ste Stykke omhandlede Habilitets
betingelser se § 3 Note 3.
3. De fem Aar, i hvilket Flertallet af de af Bestyrelsens
Medlemmer, der ikke har Indfødsret, skal have været bo
siddende her, behøver ikke at ligge umiddelbart forinden de
paagældendes Indtrædelse i Bestyrelsen, og flere kortere
Perioder kan sammenlægges for at tilvejebringe fem Aars
Perioden. De paagældende maa imidlertid have været bo
siddende her. Et blot Ophold er ikke tilstrækkeligt. For Med4
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lemmer af Direktionen, der ikke har Indfødsret, kræves der
imod, at de to Aar, hvori de skal have været bosiddende
her, ligger umiddelbart forinden Tiltrædelsen.
4. I de ikke helt sjældne Tilfælde, hvor der foruden de
egentlige Bestyrelsesmedlemmer vælges Suppleanter for disse,
maa det antages, at Suppleanterne maa medregnes ved Be
stemmelsen af Antallet af Bestyrelsesmedlemmer, saaledes at
det er en Betingelse, at Majoriteten af det derved bestemte
Antal opfylder Fordringerne i 2det Stykke. Hvis der f. Eks.
er fem egentlige Bestyrelsesmedlemmer og tre Suppleanter,
skal altsaa mindst fem have Bopæl i her Riget og enten have
Indfødsret eller i fem Aar have været bosiddende her. Men
yderligere maa det kræves, at Flertallet af de egentlige Be
styrelsesmedlemmer fyldestgør disse Betingelser. Videregaaende
Krav kan man paa den anden Side næppe stille, og navnlig
kan det efter Lovordene sikkert ikke hævdes, at et Besty
relsesmøde kun da skulde være beslutningsdygtigt, naar Fler
tallet af de i Mødet deltagende opfylder de stillede Nationa
litetsbetingelser.

Om Revisionen.
§ 30.

Til at foretage Revision af Aktieselskabets Regnskab
og Statusopgørelse vælges en eller flere regnskabskyn
dige Revisorer, der ikke maa være Medlemmer af Be
styrelsen. Revisorerne kan første Gang vælges enten
paa det i § 6 nævnte Møde eller af den første General
forsamling. Senere Valg af Revisorer kan kun foretages
af Generalforsamlingen. Saafremt der ansættes mere end
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een Revisor, kan Aktionærer, der ejer en Trediedel af
den paa Generalforsamlingen repræsenterede Aktieka
pital, bestemme, at mindst en af Revisorerne skal
være autoriseret Revisor. Valget af denne sker med
simpel Stemmeflerhed.
Under Udførelsen af Revisionen har Revisorerne Ad
gang til alle Bøger vedrørende Selskabets Regnskabs
væsen, og Bestyrelsen er pligtig at meddele dem en
hver Oplysning, de forlanger til Bekræftelse af Regn
skabets og Statusopgørelsens Rigtighed.

Revisorerne skal, hver Gang de har foretaget Revi
sion, herom indføre en Beretning i en Revisions
protokol, der fremlægges paa Bestyrelsesmøderne.
1. Bestemmelsen om, at Revisor skal være regnskabs
kyndig, har i det væsentlige alene Betydning som vejledende.
2. Efter den til det nuværende 2det Stykke svarende Be
stemmelse i Regeringsforslagets § 33 skulde Revisorerne have
Adgang til »alle Selskabets Bøger« og Bestyrelsen være pligtig
at meddele dem enhver Oplysning, som de maatte forlange
»angaaende Selskabets Virksomhed«. Ændringerne indførtes
ved Lovforslagets 2den Behandling i Landstinget og motive
redes af Udvalgets Ordfører saaledes:
»Det vil ikke være vanskeligt at se Hensigten med denne
»Ændring. Den gaar ud paa at hindre, hvad man nærmest
ovilde kunne kalde en Slags Overledelse eller Overdirektion
»indenfor Aktieselskaberne. Hvis Loven nemlig fastslog, at
»man kunde forlange Oplysning om alt og kunde forlange
»sig udleveret alle Selskabets Bøger, vilde det sige, at Re
visorerne f. Eks. vilde kunne forlange sig forelagt Produk4*
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»tions- og Kalkulationsbøger og derigennem faa Lejlighed
♦til at sætte sig ind i Selskabets Forhold i et Omfang, der
»aldeles ikke er tilsigtet. Hensigten med denne, som jeg vil
-kalde Generalforsamlingsrevision, er i Virkeligheden kun den
•>at paase, at de fremlagte Regnskaber er rigtige, at der er
»tilvejebragt Bevis for, at de opgjorte Beholdninger er til
Stede, og at Grundlaget for Beholdningers Prisansættelse er
»i Orden. Man har ved de to Bestemmelser i Ændringsfor
slaget under Nr. 22 villet fastslaa en Begrænsning af Revi
sionen, idet man har ment, at det ikke gik an, at Revisorerne
»faar Adgang til at se Forhold, der kan have Interesse for
»Selskabets Konkurrenter, men i Virkeligheden ikke har
»nogen Interesse for de almindelige Aktionærer.«
)
*
Den Karakterisering, som Ordføreren for Landstings
udvalget saaledes har givet Revisors Opgave, maa der til
lægges saa meget større Vægt, som der under Lovforslagets
videre Behandling i Folketinget fra et enkelt Medlems Side
rejstes Indvending mod Ændringerne og deres Begrundelse,
men de af det paagældende Medlem fremførte Betragtninger
ikke vandt Tilslutning, og Handelsministeren i Anledning af
den rejste Kritik udtalte sig i Overensstemmelse med Ord
føreren for Landstingsudvalget
).
**

3. Der er selvfølgelig intet til Hinder for, at der i Ved
tægterne fastsættes Bestemmelser, der tillægger Revisorerne
en videregaaende Myndighed end den i Loven bestemte,
ligesom Bestyrelse eller Direktion naturligvis til egen Be
tryggelse kan lade foretage vidtgaaende Revision af Sel
skabets Forhold.

♦) Landstingets Forhandlinger 1916—17 Sp. 1735.
**) Folketingets Forhandlinger 1916—17 Sp. 4013 ff. og 4033 ff
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§ 31.
Saafremt et paa Generalforsamlingen fremsat For
slag om Nægtelse af Regnskabets Godkendelse bliver
vedtaget med simpel Stemmeflerhed, kan Generalfor
samlingen derefter, ligeledes med simpel Stemmefler
hed, beslutte, at Regnskabet og Statusopgørelsen skal
gøres til Genstand for en ny Revision, samt bestemme,
hvem der skal foretage denne, og det Vederlag, som
derfor skal ydes. Umiddelbart efter den ny Revisions
Tilendebringelse skal Bestyrelsen med fjorten Dages
Varsel indkalde en ny Generalforsamling til Regnska
bets Godkendelse.
Den Adgang, som Bestemmelsen hjemler en tilfældig Gene
ralforsamlings-Majoritet til at faa det aflagte og reviderede
Regnskab henvist til en fornyet Revision, er ikke betinget
af, at Forslaget derom har været angivet i Indkaldelsen til
Generalforsamlingen. I § 32, 2det Stykke, udtales det ve?
ganske almindeligt, at der kun med Generalforsamlingens
enstemmige Samtykke kan tages Beslutning om en Sag, dei
ikke har været anført i Dagsordenen. Men Reglen i § 32.
2det Stykke, maa sikkert begrænses af Bestemmelsen i § 31,,
idet denne sidste ellers praktisk taget vilde blive illusorisk
Af samme Grund maa det antages, at ej heller den Bestem
melse i § 32, 2det Stykke, hvorefter en Aktionær, der ikke
har været til Stede paa Generalforsamlingen, kan hindre
Gennemførelsen af en Beslutning, der er taget om en i Dags
ordenen ikke anført Sag, ved inden otte Dage at nedlægge
Indsigelse, kan finde Anvendelse i det i § 31 nævnte Til
fælde.
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Om Generalforsamlingen.
4 32.

Vedtægterne skal indeholde Regler om:
a. Aktionærernes Stemmeret;
b. Indkaldelse af Generalforsamlinger;
c. Behandling af Forslag.
Dagsordenen for Generalforsamlingen skal angives i
Indkaldelsen, og Beslutning kan kun med Generalfor
samlingens enstemmige Samtykke tages om nogen Sag,
der ikke er anført i Dagsordenen. Hvis derefter en Ak
tionær, som ikke har været til Stede paa Generalfor
samlingen, inden otte Dage efter denne overfor Besty
relsen nedlægger Indsigelse mod den Beslutning, der
er taget om en i Dagsordenen ikke anført Sag, kan Be
slutningen ikke udføres, forinden den paa vedtægts
mæssig Maade er vedtaget af en Generalforsamling.
Ordentlig Generalforsamling skal afholdes en Gang
aarlig. Paa den ordentlige Generalforsamling skal det
reviderede Regnskab og Status forelægges til God
kendelse.
Aktionærer, der ejer en Fjerdedel af Aktiekapitalen
eller den mindre Brøkdel, som Vedtægterne maatte
bestemme, skal kunne fordre overordentlig Generalfor
samling afholdt til Behandling af et bestemt angivet
Emne. Hvis lovlig Indkaldelse ikke er udfærdiget inden
fjorten Dage derefter med højst fjorten Dages Varsel,
kan Generalforsamlingen indkaldes af Overregistratoren.
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1. Reglerne om de i § 32 a.—c. omhandlede Forhold kan i
Vedtægterne fastsættes, saaledes som det skønnes mest tjen
ligt for det enkelte Selskab, dog maa de trufne Bestemmelser
ikke stride mod de positive Regler i Loven, jfr. særlig §§ 31,
32, 2det—4de Stykke, og 33.
2. Om Forholdet mellem Bestemmelserne i § 31 og § 32,
2det Stykke, se Bemærkningerne til § 31.
3. Da § 27 ikke paabyder, at det Regnskab, der i Afskrift
skal indsendes til Aktieselskabs-Registeret inden seks Maaneder efter Regnskabsaarets Udløb, skal være godkendt af
Generalforsamlingen, er det næppe nødvendigt, at den ordent
lige Generalforsamling afholdes inden Udløbet af den nævnte
seks Maaneders Frist. Sker der imidlertid paa Generalforsam
lingen Ændringer i det indsendte Regnskab, maa Anmeldelse
derom gøres til Registeret inden en Maaned, jfr. § 13.

4 33.
Uden enstemmig Beslutning af samtlige Aktionærer
kan der ikke vedtages Bestemmelser, som, udover det
i Stiftelses-Overenskomsten fastsatte, gaar ud paa:.
a- at paalægge Aktionærerne nogen Indskudspligt ud
over den ved Tegningen paatagne;
b. at forpligte Aktionærerne til at lade deres Aktier
indløse undtagen i Tilfælde af Selskabets Opløs
ning;
c. at gøre Indskrænkning i Aktiernes fri Omsættelig
hed;
d- at paabyde, at en Aktionærs Aktieret trods fore
tagen Indbetaling skal være forbrudt, naar Indbe
taling ikke er blevet erlagt i rette Tid;
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e. at foretage væsentlige Ændringer i Selskabets Formaal.
I Udvalgsudkastene af 1901 (§§ 58 og 59) og 1910 (§§ 69—
72) foresloges der andre Regler til Begrænsning af General
forsamlingens Magtomraade overfor Aktionærerne end de nu
i Lovens § 33 indeholdte, og navnlig var det foreslaaet, at
der i væsentlig større Omfang tilkom den enkelte Aktionær
Veto overfor Beslutninger af Generalforsamlingen. Saavel
under Hensyn hertil som til Aktielovens hele udtømmende
Karakter og overhovedet til Generalforsamlingens Karakter
af øverste Selskabsmyndighed maa det antages, at Opreg
ningen i § 33 af de Beslutninger, hvortil Enstemmighed ud
kræves, er udtømmende. Forsaavidt Vedtægterne ikke fast
sætter anderledes, maa der derfor med simpel Majoritet paa
en Generalforsamling kunne vedtages f. Eks. nye Regler angaaende Aktionærernes Stemmeret, indføres Præferenceaktier
o. s. v. Dog maa det vistnok stedse være en Forudsætning,
at ikke de allerede værende Aktionærers Ret til indbyrdes
Ligestillethed krænkes, jfr. herved Dom i U. f. R. 1903 pag.
517; 1917 pag. 249.

§ 34.
Søgsmaal, hvorved en Aktionær vil søge en General
forsamlings-Beslutning omstødt som retsstridig, maa
være anlagt mod Selskabet inden to Maaneder efter,
at Beslutningen er fattet. Denne Bestemmelse gælder
ikke for de i § 33 omhandlede Beslutninger.
Hvis Beslutningen var anmeldt til Aktieselskabs-Re
gisteret, skal den afsagte Domsafgørelse uden Hensyn
til Paaanke ligeledes anmeldes, jfr. § 13.
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Forældelsesreglen i § 34 gælder alene Søgsmaal til Om
stødelse af Generalforsamlings-Beslutninger, men ikke Ind
sigelser mod Krav fra Selskabets Side paa Ydelser til dette.
Den gælder derhos kun Aktionærer som saadanne, men ikke
Trediemand. For Aktionærers Vedkommende gælder den
imidlertid uden Hensyn til, om den Beslutning, der søges
afkræftet, indeholder Angreb paa egentlige Særrettigheder
eller er i Strid med de i Selskabets og Aktionærernes Interesse
i Loven eller Vedtægterne opstillede Forskrifter om Iagt
tagelsen af visse Former ved Indvarsling til Generalforsam
ling, Afstemning o. 1.

Om Aktieselskabers Opløsning, Sammensmeltning
og Konkurs.

§ 35.
Hvis Antallet af Aktionærer er gaaet ned under tre,
skal Selskabet, dersom denne Mangel ikke er afhjulpet
inden tre Maaneder, opløses. Hvis Selskabets Drift fort
sættes efter Udløbet af denne Frist, hæfter de, der
vidende om Forholdet indgaar Forpligtelser paa Sel
skabets Vegne, personlig og solidarisk for disses Op
fyldelse.
De foranstaaende Bestemmelser kommer ikke til An
vendelse i det Tilfælde, at samtlige Selskabets Aktier
ejes af et andet Aktieselskab, der falder ind under nær
værende Lov.
1. Loven foreskriver ikke, at Selskabet eo ipso er opløst,
fordi Antallet af Aktionærer er gaaet ned under tre, men
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der gives en Frist af tre Maaneder til at afhjælpe Manglen.
Først hvis denne Frist udløber ubenyttet, skal Selskabet opløses.
At der saaledes gives en vis Frist, er formentlig stemmende med,
hvad der tidligere maatte antages at være gældende Ret, jfr. U.
f. R. 1897 pag. 559, og den maa, skønt Udtrykket, at
Selskabet skal »opløses«, maaske kunde lede til en strengere
Forstaaelse, være gældende ogsaa i det Tilfælde, at der kun
er een Aktionær tilbage. Hvis den eneste tilbageblivende
Aktionær imidlertid lader længere Tid hengaa, vil Selskabet,
uanset at formelig Opløsning ej har fundet Sted, efter Om
stændighederne kunne blive at betragte som ikke tilværende.
2. Om Maaden, hvorpaa Opløsningen skal foregaa, er intet
foreskrevet i Aktieloven, men hvis blot den ene af de to til
bageværende Aktionærer stiller Fordring derom, maa den
formentlig ske efter Reglerne i Lov Nr. 155 af 30. November
1874 § 82.
3. Om Virkningen af, «at Selskabets Drift fortsættes efter
Udløbet af tre Maaneders Fristen, udtaler Loven, at de, der
vidende om Forholdet indgaar Forpligtelser paa Selskabets
Vegne, hæfter personlig og solidarisk for disses Opfyldelse.
Ovenfor under 1 er omtalt, at personlig Forpligtelse ogsaa
vil kunne indtræde for den eneste tilbageværende Aktionær,
hvis han lader længere Tid hengaa uden at foranledige Sel
skabet opløst, og dette maa efter Omstændighederne gælde, selvmo det ikke er Aktionæren selv, men den af Selskabet valgte Be
styrelse, der paa Selskabets Vegne indgaar Forpligtelserne.
Foruden det civilretlige Ansvar maa der fremdeles kunne
gøres Ansvar gældende mod Bestyrelse og Direktion efter
Lovens § 54 og mulig ogsaa efter § 56, sidste Stykke.
4. Efter sidste Stykke kommer Bestemmelserne i 1ste
Stykke ikke til Anvendelse, naar samtlige Aktier ejes af et
andet Aktieselskab, der falder ind under Loven. Skønt Ordene
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ikke direkte rammer de Tilfælde, hvor Aktionærernes Antal
ør to, og den ene eller begge er et Aktieselskab, maa det an
tages, at ogsaa saadanne Tilfælde omfattes af Undtagelses
bestemmelsen. Den Begrundelse, som anførtes for Bestem
melsen, nemlig at det Flertalseje er til Stede, som betinger
Aktieselskabet, gælder nemlig ikke mindre disse Tilfælde end
det udtrykkeligt nævnte.

4 36.
Beslutning om Selskabets frivillige Opløsning kan
kun fattes af Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger til at foretage Likvida
tionen en eller flere Likvidatorer, der træder i Bestyrel
sens Sted. De kan til enhver Tid afsættes af General
forsamlingen. I øvrigt gælder de i nærværende Lov
foreskrevne Regler om Generalforsamling og om Regn
skabets Revision og Godkendelse ogsaa under Likvi
dationen.
Aktieselskabet skal under Likvidationen betegne sig
som »Aktieselskab under Likvidation«.
1. En Sammenligning mellem Udtrykkene i 1ste Stykke
°g Udtrykkene i § 20 viser, at Beslutningen om Selskabets
Opløsning ikke kan fattes af Generalforsamlingen paa den
Maade, at Opløsningen henskydes til senere Beslutning af
Bestyrelsen; men Generalforsamlingens Beslutning maa være
endelig.

2. Den Generalforsamling, der beslutter Likvidationen,
vælger ogsaa Likvidatorerne. Den er ikke bundet ved Valget
af disse og er navnlig ikke afskaaret fra at vælge den hidtil
værende Direktion.

60 Om Aktieselskabers Opløsning, Sammensmeltning og Konkurs

3. Det fremgaar af Bestemmelsen i 2det Stykke, at Sel
skabet, medens Likvidationen staar paa, er at anse som bestaaende. I Overensstemmelse hermed var formentlig ogsaa
Praksis før Aktieloven, jfr. eksempelvis, at et likviderende
Selskab ifølge Højesteretsdom af 12. December 1913 ansaas
for skattepligtigt (U. f. R. 1914 pag. 73).

4 37.
Likvidatorerne skal opgøre Selskabets Status ved Li
kvidationens Begyndelse samt ved Udløbet af hvert
Regnskabsaar, for det første Regnskabsaar dog kun,
hvis dettes Udløb indtræffer mindst seks Maaneder ef
ter Likvidationens Begyndelse. Opgørelsen fremlægges
paa Selskabets Kontor og forelægges til Godkendelse
paa Generalforsamlingen.
Loven udtaler intet om, i hvilket Omfang Selskabets For
retninger kan fortsættes under Likvidationen, men ind
skrænker sig til at paalægge Likvidatorerne Foretagelsen af
en Række Foranstaltninger, der dels tager Sigte paa at be
trygge Selskabets Kreditorer, dels skal tjene til at holde
Aktionærerne underrettede om Likvidationens Forløb (§§ 37
—39). Generalforsamlingen maa kunne træffe Beslutninger
om den nærmere Gennemførelse af Likvidationen, men er
der ikke gjort Indskrænkninger i Likvidatorernes Kompe
tence, maa disse kunne fortsætte Selskabets Forretninger i
det Omfang, som skønnes formaalstjenligt, og er navnlig
ikke indskrænkede til de for Afviklingens Gennemførelse
nødtørftige Forretninger.

5 38.
Likvidatorerne skal ved en tre Gange med en Maaneds Mellemrum i Statstidenden indrykket Bekendt-
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gørelse med et Varsel af mindst seks Maaneder, regnet
fra den første Indrykning; opfordre Fordringshaverne
til at anmelde deres Krav.
Det her omhandlede Proklama er ikke præklusivt, men
dels har Paabudet om, at det skal udstedes, til Formaal at
give Selskabets Kreditorer Underretning om den stedfindende
Likvidation, dels medfører Proklamaets Udstedelse, at Likvi
datorerne efter Proklamaets Udløb — under Forudsætning
af, at de i øvrigt er i god Tro — vil kunne anvende Selskabets
Midler til Udbetaling til de anmeldte Kreditorer og Aktio
nærerne, uden at ifalde Erstatningsansvar overfor de Kredi
torer, som først derefter melder sig.

§ 39.

Naar det endelige Regnskab er godkendt af General
forsamlingen, og Overskuddet er udbetalt, foretager
Likvidatorerne Anmeldelse til Aktieselskabs-Registeret
om Selskabets endelige Opløsning, jfr. § 13. Det paa
hviler Likvidatorerne at opbevare Selskabets Bøger i
mindst fem Aar efter Anmeldelsen eller at aflevere dem
til Aktieselskabs-Registeret, hvor de i saa Fald skal
opbevares i samme Tidsrum.
§ 40.
Beslutning om Overdragelse af et Aktieselskabs For
mue som Helhed eller om dets Sammensmeltning med
et andet Aktieselskab kan kun vedtages af General
forsamlingen. Beslutningen anmeldes senest otte Dage
efter dens Vedtagelse til Aktieselskabs-Registeret.
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Naar den endelige Overdragelse eller Sammensmelt
ning har fundet Sted, sker der herom Anmeldelse
til Aktieselskab-Registeret, jfr. § 13.
1. Generalforsamlingens Beslutning om Fusionen maa lige
som Generalforsamlingens Beslutning om Selskabets Likvida
tion være endelig, saaledes at Fusionen ikke henskydes til
senere Beslutning af Bestyrelsen.
2. Der er ikke foreskrevet Udstedelse af Proklama til Kre
ditorerne, saaledes som i § 38 ved Opløsning af et Aktieselskab.
Ja, saadant Proklama vil end ikke kunne fordres indrykket i
Statstidenden. Derimod skal Beslutningen om Overdragelsen
eller Sammensmeltningen anmeldes til Aktieselskabs-Registe
ret, og den vil da gennem Bekendtgørelsen af Anmeldelsen
(jfr. § 48) komme til Offentlighedens Kundskab.
3. Pligten til at gøre Anmeldelse til Aktieselskabs-Registe
ret — saavel om Beslutningen som om den endelige Overdra
gelse eller Sammensmeltning — paahviler Bestyrelsen for det
Selskab, der ved Fusionen forsvinder.

4 41.
Hvis et Aktieselskab kommer under Konkursbe
handling, skal Skifteretten til Aktieselskabs-Registeret
gøre Anmeldelse om Konkursbehandlingens Aabning
og Ophør.
De Skyldneren i Lov om Konkurs m. m. af 25.
Marts 1872 paalagte Pligter paahviler Bestyrelsen eller
Direktionen, hvis en saadan var ansat ved Konkur
sens Begyndelse.
Paa Selskabets Vegne kan Konkursbegæring kun
fremsættes af Bestyrelsen.
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Af de før Aktieloven trufne Domsafgørelser vedrørende
Aktieselskabers Konkurs kan fremhæves:
a. Ifølge Dom i U. f. R. 1914 pag. 445 kunde et Aktieselskab
tages under Konkursbehandling, uanset at det var af
meldt til Handelsregisteret.
b. Aktionærer tilpligtedes ved Domme i U. f. R. 1903 B pag.
223 og 1904 A pag. 123 at gøre Indbetalinger paa Aktier
uanset Selskabets Konkurs.
c. Konkurslovens § 24 fandtes ikke anvendelig, hvor Over
dragelse af Selskabets Aktiver og Passiver var sket til et
nystiftet Aktieselskab, jfr. S. H. T. 1909 pag. 14.
d- Angaaende Konkursboets Forpligtelse til at opfylde Ga
rantiforpligtelser, som Selskabet havde paataget sig over
for enkelte Aktietegnere, se S. H. T. 1909 pag. 20 og U. f. R.
1913 pag. 345.
e- Om Tilbagebetaling til Konkursboet af Stifterhonorar og
udbetalt Udbytte se S. H. T. 1907 pag. 405; 1908 pag. 85.
f- Direktørers Krav paa Løn er i Almindelighed ikke bleven
anset som privilegeret, jfr. Domme i U. f. R. 1898 pag.
903; 1903 A pag. 638; 1914 pag. 280.

Om udenlandske Selskaber.

4 42.
Udenlandske Aktieselskaber, der er gyldig stiftede i
Hjemlandet, kan, forsaavidt tilsvarende Ret tilkom

mer danske Aktieselskaber i vedkommende fremmede
Land, under Iagttagelse af efterfølgende Bestemmelser
drive Virksomhed, dog ikke Detailhandel, her i Landet
gennem en herværende Forretningsafdeling (Filial),

64

Om udenlandske Selskaber

naar denne ledes af en eller flere her bosatte Personer,
uden hvis Medvirken Firmaet ikke kan tegnes. Disse
skal være fuldmyndige og maa ikke være ude af Raadighed over deres Bo eller ved Dom fundne skyldige
i en i den offentlige Mening vanærende Handling. De
er ansvarlige for Overholdelsen af de i denne Lov
indeholdte Forskrifter vedrørende udenlandske Selskaber.
1. Et Aktieselskabs Nationalitet bestemmes efter det Land,
i hvilket Virksomhedens Hovedsæde findes, hvorfra dets
øverste Ledelse foregaar. Aktionærernes, Bestyrelsens og
Direktionens Nationalitet er i denne Forbindelse derimod uden
Interesse, ligesom det ej heller er afgørende, i hvilket Land
Selskabet er stiftet*). Et Selskab, der efter foranstaaende
maa anses som udenlandsk, kan under Iagttagelse af For
skrifterne i §§ 42—46 her i Landet drive Virksomhed gennem
herværende Filialer, men ogsaa kun under Iagttagelse af
disse Forskrifter. Hvis et udenlandsk Aktieselskab derfor
driver Virksomhed her gennem et formelt selvstændigt Datter
selskab med formelt selvstændig Aktiekapital, formelt selv
stændig Bestyrelse o. s. v., er dette retsstridigt, naar Sel
skabets øverste Ledelse reelt foregaar i Udlandet, og
der vil følgelig kunne gøres Ansvar gældende mod Selskabets
Bestyrelse. Kan det allerede ved Datterselskabets Anmeldelse
til Aktieselskabs-Registeret ses, at Aktieselskabet er uden
landsk, maa Anmeldelsen som ikke opfyldende Aktielovens
§§ 43 og 44 afslaas, og kommer det virkelige Forhold først
senere for Dagen, vil der kunne gøres Strafansvar gældende
mod Bestyrelse og Direktion efter Reglerne i §§ 55 og 56
*) Se herom: Jules Valery: Manuel de droit international privé. Paris (1914)
pag. 1255 ff. I Overensstemmelse hermed er formentlig ogsaa Dom i U. f. R.
1917 pag. 143 (stadfæstet ved Højesteretsdom af 8. November 1917).
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om urigtig eller vildledende Anmeldelse til AktieselskabsRegisteret, ligesom Besiyrelsen endelig efter § 54 vil kunne
tilpligtes til under Tvangsmulkter at efterkomme de det
ifølge Loven paahvilende Pligter.
Aktieselskaber hjemmehørende paa Island maa anses lige
stillede med udenlandske Aktieselskaber.
2. Ved Udtrykket »drive Virksomhed« kan kun være sigtet
til en Virksomhed, der er bestemt til at have en vis Varig
hed. Drejer det sig derimod blot om Foretagelsen af en enkelt
isoleret Forretning eller om Retten til at optræde som Proces
part, falder Virksomheden udenfor Aktielovens Omraade, og Sel
skabet behøver ikke i den Anledning at være bleven registreret.
3. Til Virksomhedens Art stilles i Loven alene den For
dring, at Virksomheden ikke maa bestaa i at drive Detail
handel, men det er i øvrigt en Selvfølge, at en Virksomhed,
der ikke vilde være tilladt et dansk Selskab, ogsaa er for
budt et udenlandsk Aktieselskabs herværende Forretnings
afdeling. Forbudet mod Detailhandel blev indsat under Lovens
Behandling i Landstinget, og det var vistnok Tanken at for
byde ikke blot saadan Handel, som ifølge Næringsloven af
29. December 1857 § 34 skal foregaa fra aaben Butik, men
overhovedet al Handel »i smaat« fra Butik. Om der efter
Ordene er Hjemmel til at give Forbudet en saadan Række
vidde, er dog tvivlsomt.
4. Den Adgang, der er tillagt udenlandske Aktieselskaber
til at drive Virksomhed her i Landet gennem Filialer, er
betinget af, at tilsvarende Ret tilkommer danske Aktie
selskaber i vedkommende fremmede Land. Saadan Ret vil
i flere Lande næppe uden videre blive anerkendt. Hos Valery:
Manuel de droit international privé, 1914, pag. 1275, nævnes
saaledes som Lande, hvor udenlandske Aktieselskaber ikke uden
videre har Ret til at drive Virksomhed, Belgien, Brasilien, Italien,
5
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Portugal, Rumænien, Schweitz, Spanien, Storbritannien, Tyr
kiet og Østrig, men for nogle af disse Lande modificeres
Sagen dog mulig ved traktatmæssige Aftaler.
5. Angaaende de Habilitetsbetingelser, som Filialbestyrerne
skal opfylde, se nærmere Note 2 og 3 til § 3. Særlig med Hen
syn til Betingelsen, at den paagældende ikke ved Dom maa
være funden skyldig i en i den offentlige Mening vanærende
Handling, henvises yderligere til Dom i U. f. R. 1889 pag. 384,
hvor Højesteret med Hensyn til Spørgsmaalet om en afske
diget Embedsmands Ret til at bevare sin Pension, uanset
at han i Tyskland var idømt 12 Aars Tugthusarbejde samt
Tab af borgerlig Ære i 10 Aar som skyldig i Landsforræderi,
udtalte, at der ved Sagens Paakendelse ikke kunde tillægges
den den paagældende i Tyskland overgaaede Rigsretsdom
samme Betydning som en her i Riget fældet Dom.

4 43.
Forinden Forretningsafdelingen træder i Virksomhed,
skal den anmeldes til Aktieselskabs-Registeret. Paa
Anmeldelsen finder Bestemmelserne i § 9, 2det Stykke,
og § 10 a.—m., o.—q. og t. tilsvarende Anvendelse. Des
uden skal Anmeldelsen angive Filialbestyrernes fulde
Navn, Stilling og Bopæl.
Med Anmeldelsen, der skal underskrives af den her
værende Forretningsafdelings Ledere, skal derhos som
Bilag følge:
a. en af vedkommende danske Konsul eller paa
anden Maade behørig bekræftet Attest fra den
kompetente Myndighed om, at Selskabet er lov
ligt bestaaende og har sit Hovedkontor i Udlandet;
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b. en notarielt bekræftet Erklæring saavel fra Sel
skabet som fra den herværende Forretningsafde
ling om, at Selskabet, forsaavidt angaar Forret
ninger, der afsluttes gennem den herværende For
retningsafdeling, underkaster sig dansk Ret, og
at Sager mod Selskabet i Anledning af saadanne
Forretninger kan indbringes for Forligelseskommissionen og Retten paa det Sted, hvor Forret
ningsafdelingen ifølge Anmeldelsen findes.
Bestemmelserne i §§ 13 og 27 finder tilsvarende
Anvendelse paa udenlandske Aktieselskaber.
Hvis den herværende Forretningsafdeling ikke bliver
registreret — for tidligere bestaaende Forretnings
afdelingers Vedkommende inden den 1. Februar 1919
— hæfter de, der indgaar Forpligtelser paa Selskabets
Vegne, personlig og solidarisk for disses Opfyldelse.
Et Agentur for et udenlandsk Forsikrings-Aktiesel
skab anses som en Forretningsafdeling af et uden
landsk Aktieselskab.
1. At Bestemmelserne i § 9, 2det Stk., og § 10 a.—m.,o.—<f...
og t. finder »tilsvarende« Anvendelse paa den foreskrevne
Anmeldelse, betyder, at Anmeldelsen maa indeholde de i
de nævnte Bestemmelser omhandlede Oplysninger om Hoved-selskabet i Udlandet. Et udenlandsk Aktieselskab vil f. Eks.
derfor ikke kunne drive Virksomhed her gennem Filial, hvis
der paa dets Aktiekapital er indbetalt mindre end 10 pCt.
(for Forsikrings-Aktieselskaber mindre end 25 pCt.) eller
mindre end i alt 5000 Kr. (for Forsikrings-Aktieselskaber
12,500 Kr.). Sker der Ændringer i noget Forhold vedrørende.
5*
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Hovedselskabet, hvorom Anmeldelse er sket, skal ligeledes
ny Anmeldelse derom gøres af Filialens Ledere i Overens
stemmelse med Reglerne i § 13, og Lederne skal til Registeret
indsende Afskrift af Hovedselskabets Aarsregnskab og Status
opgørelse overensstemmende med Reglerne i § 27.
2. Hvilken Myndighed der i et foreliggende Tilfælde er
kompetent til at afgive den i litra a omhandlede Erklæring,
lader sig paa Forhaand ikke bestemt afgøre, idet det beror
paa vedkommende fremmede Lands Lovgivning. En Er
klæring fra det Ministerium, under hvis Ressort Sager angaaende Aktieselskaber henhører i det paagældende Land,
vil sikkert stedse være fyldestgørende, naar den er behørig
bekræftet, men er omvendt ikke ubetinget nødvendig.
3. Reglen om, at de, der forinden Filialens Registrering
indgaar Forpligtelser paa Selskabets Vegne, hæfter personlig
og solidarisk for Forpligtelsernes Opfyldelse, udelukker ikke,
at Kreditor kan holde sig ogsaa til det udenlandske Selskab.

4 44.
Et udenlandsk Aktieselskabs herværende Forretningsafdeling skal i sin Benævnelse betegne Selskabet som
»Udenlandsk Aktieselskab« med Tilføjelse af Selskabets
Hjemland. Hvis Selskabet træder i Likvidation,skal det be
tegnes som »Udenlandsk Aktieselskab under Likvidation«.
Efter Formuleringen skal Selskabet i sin Benævnelse be
nytte Udtrykket »Udenlandsk Aktieselskab«, selvom dets
Karakter af udenlandsk Selskab paa anden Maade fremgaar
af Firmabetegnelsen. Selskabets Hjemland maa derimod kunne
angives ogsaa indirekte, naar blot Angivelsen er utvetydig.

5 45.
Hvis det udenlandske Aktieselskab kommer under
Konkurs, skal den her i Landet anmeldelsespligtige
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anmelde dette til Aktieselskabs-Registeret og til ved
kommende Skifteret.
Som vedkommende Skifteret maa anses Skifteretten paa
det Sted, hvor Forretningsafdelingen ifølge den stedfundne
Anmeldelse findes, jfr. § 53.

§ 46.
Den i Henhold til § 43 stedfundne Anmeldelse skal
for samtlige Selskabets herværende Forretningsafdelin
gers Vedkommende slettes af Aktieselskabs-Registeret,
naar Begæring derom fremsættes af en Kreditor, der
godtgør, at det under en af ham foretagen Eksekutions
forretning har vist sig, at han ikke af Selskabets her i
Landet værende Midler har kunnet opnaa Fyldest
gørelse for sit Krav. Ingen ny Anmeldelse angaaende
Oprettelsen af en Forretningsafdeling her i Landet for
samme Selskab kan i dette Tilfælde modtages, førend
den paagældende Kreditor har modtaget fuld Be
taling eller samtykker i, at Anmeldelsen finder Sted.
Dersom et udenlandsk Aktieselskab tilbagekalder
den Bemyndigelse, der er givet den herværende For
retningsafdelings Ledelse, skal Anmeldelse herom, led
saget af en af vedkommende danske Konsul eller paa
anden Maade behørig bekræftet Attest fra den kom
petente Myndighed om Beslutningens Lovlighed, ind
gives til Aktieselskabs-Registeret, hvorefter Forret
ningsafdelingen udslettes af Registeret.
1. Det er ikke tilstrækkeligt til at erholde et udenlandsk
Aktieselskabs herværende Forretningsafdelinger slettede af
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Aktieselskabs-Registeret, at Selskabets Midler hos Forret
ningsafdelingerne har vist sig utilstrækkelige under en Ekse
kutionsforretning, naar Selskabet dog har andre Midler her i
Landet, hvori Fyldestgørelse kan erholdes.
2. Den i sidste Stykke omhandlede Anmeldelse kan fore
tages af det udenlandske Selskab uden Medvirken af nogen
her boende Filialbestyrelse, hvilket ogsaa gælder Agenturer for
udenlandske Forsikrings-Aktieselskaber, jfr. derimod om Ordnin
gen efter Firmaloven af 1. Marts 1889 Dom i U. f. R. 1911 pag. 888.

Om Kommandit-Aktieselskaber.

4 47.
De i nærværende Lov indeholdte Bestemmelser fin
der Anvendelse paa Kommandit-Aktieselskaber med
følgende Ændringer:
Et Kommandit-Aktieselskab skal i sin Benævnelse
betegne sig som Kommandit-Aktieselskab.
I Stiftelsen af et Kommandit-Aktieselskab skal som
Stiftere deltage samtlige fuldt ansvarlige Medlemmer
samt mindst tre Aktieejere, paa hvem Bestemmelserne
i § 3 kommer til Anvendelse.
Saavel Stiftelses-Overenskomsten som den mulig ud
stedte offentlige Indbydelse til Aktietegning og An
meldelsen til Aktieselskabs-Registeret skal, foruden de
i §§ 5, 7 og 10 paabudne Angivelser, tillige indeholde
Oplysning om:
a. samtlige fuldt ansvarlige Medlemmers fulde Navn,
Stilling og Bopæl;
b. Størrelsen af den Kapital, som hvert af de fuldt
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ansvarlige Medlemmer maatte have indskudt i

Selskabet;
c. hvorledes Selskabets Vinding og Tab fordeles mel
lem de fuldt ansvarlige Medlemmer og Aktieejerne;
d. Aktieej ernes og de fuldt ansvarlige Medlemmers
Stemmeret paa Selskabets Generalforsamling.
Anmeldelsespligten og det dermed forbundne Ansvar
paahviler, foruden alle Selskabets Bestyrelsesmedlem
mer, tillige samtlige fuldt ansvarlige Medlemmer.
Allerede Udvalgene af 1900 og 1909 henledte Opmærksom
heden paa, at Kommandit-Aktieselskab s-Formen aabnede
Mulighed for en Omgaaelse af Aktielovens Regler. Af Hen
syn til denne Mulighed har det, saavidt vides, været under
Overvejelse helt at forbyde Stiftelsen af Kommandit-Aktie
selskaber, hvad der maaske ogsaa af den Grund vilde have
været ubetænkeligt, at Kornmandit-Aktieselskaber næppe for
Tiden findes her i Landet. Da et Forbud mod denne Selskabs
form paa den anden Side vilde lægge Hindringer i Vejen
for den frie Udvikling, har man foretrukket at udelukke
Omgaaelsesmuligheden derved, at det bestemmes, at Kommandit-Aktieselskaber ikke blot skal opfylde samtlige de for
Aktieselskaber givne Regler, men desuden visse yderligere
Regler, der tager Sigte paa Komplementaren i Selskabet.
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4 48.
Aktieselskabs-Registeret, som skal have Sæde i Kø
benhavn, forestaas af en af Kongen udnævnt Over
registrator, hvem det af Handelsministeren kan paa
lægges tillige at varetage andre under Ministeriet hen-
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hørende Sager. Overregistratoren lønnes med 5,600 Kr.
aarlig, stigende hvert 4de Aar med 400 Kr. indtil
6,400 Kr. aarlig, og er berettiget til Pension efter
Pensionsloven. De til Kontorhold m. v. fornødne Be
løb fastsættes ved Finansloven.

Angaaende de modtagne Anmeldelser skal der uop
holdelig paa Anmelderens Bekostning indrykkes Be
kendtgørelse i Statstidenden, ligesom Anmeldelserne
skal offentliggøres i en Registreringstidende, der for
synes med Aarsregister. Handelsministeren fastsætter
de nærmere Bestemmelser om Registerets Indretning,
Form og Førelse, om Betalingen for Registreringen og
for Meddelelse af Oplysninger af Registeret eller af de
til Registeret indleverede Aktstykker, om Bekendt
gørelserne i Statstidenden og om Registreringstidendens
Udgivelse.
For Selskaber hjemmehørende i København eller i
Frederiksberg Kommune sker Anmeldelser efter denne
Lov umiddelbart til Aktieselskabs-Registeret. For andre
Selskaber indgives Anmeldelsen i to Eksemplarer enten
umiddelbart til Aktieselskabs-Registeret eller til Fø
reren af Handelsregisteret (jfr. Lov Nr. 23 af 1. Marts
1889) paa Selskabets Hjemsted, hvorefter den af de
to nævnte Myndigheder, der har modtaget Anmeldel
sen, straks oversender et af Eksemplarerne til den
anden. Hos Førerne af Handelsregisteret skal til en
hver Tid findes de fornødne Blanketter til Brug ved
Anmeldelser til Aktieselskabs-Registeret, ligesom et
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Eksemplar af Registreringstidenden skal forefindes til
gratis Afbenyttelse.
1. Efter § 48, sidste Stk., kan Anmeldelse af Selskaber,
der ikke er hjemmehørende i København eller Frederiksberg
Kommune, ske enten til Aktieselskabs-Registeret eller til
Føreren af Handelsregisteret paa Selskabets Hjemsted. Idet
Registreringen imidlertid sker alene ved Aktieselskabs-Regi
steret, bliver Handelsregister-Førerens Opgave den mere
uselvstændige at modtage — og eventuelt videresende —
Anmeldelsen samt ifølge Bestemmelsen i sidste Punktum at
stille de fornødne Anmeldelsesblanketter til Raadighed og
give Publikum Adgang til at gøre sig bekendt med Regi
streringstidenden. Nogen Nytte vil Publikum vel kunne have
af denne Handelsregister-Førerens Medvirken, men Sikkerhed
for, at den til ham indgivne Anmeldelse vil føre til Registre
ring, er ikke skabt ved den trufne Ordning. Dels er den Mulig
hed tilstede, at Overregistrator ikke finder Anmeldelsen be
hørig og derfor nægter Registrering, dels kan den hos Han
delsregister-Føreren beroende Registreringstidende efter Sagens
Natur ikke indeholde Oplysning om de senest stedfundne
Registreringer, og det kan da ske, at Overregistrator i Med
før af Bestemmelsen i § 50 maa afvise Anmeldelsen, naar
den fremkommer til ham.
2. I nogle Tilfælde er det i Loven foreskrevet, at Anmel
delse til Aktieselskabs-Registeret skal ske inden en vis Frist,
jfr. §§ 9, 13 og 40, og i saadanne Tilfælde maa disse Tids
frister anses overholdte, naar Anmeldelsen inden Fristens
Udløb er indgivet til Handelsregister-Føreren, selvom den
først efter Fristens Udløb fremkommer til Overregistrator. I
øvrigt vil Spørgsmaalet om Tidspunktet for Anmeldelsens
Indgivelse ogsaa kunne have Interesse ved Afgørelsen af,
hvilket af to eller flere Selskaber med samme eller væsentlig
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samme Firmanavn der bør gives Fortrinet ved Registreringen.
Af Hensyn hertil vil det anbefale sig, at saavel Overregistrator
som Handelsregister-Førerne forsyner de til dem indgivne
Anmeldelser med Paategning om Tidspunktet for Anmeldel
sens Indgivelse.
3. Begge Eksemplarer af den indgivne Anmeldelse maa være
fuldstændige, og navnlig maa ogsaa de Bilag, der skal med
følge Anmeldelsen, foreligge i to Sæt.
4. Ogsaa Handelsregister-Føreren maa, mod Erlæggelse af
den fastsatte Betaling, kunne meddele Oplysninger af de
hos ham beroende Aktstykker, men da kun selve Aktiesel
skabs-Registeret giver den fuldstændige og samlede Oversigt
over det registrerede Selskabs Forhold, vil det ofte være
mest praktisk, at den, der søger Oplysninger, henvender sig
om disse direkte til Aktieselskabs-Registeret.

4 49.
Dersom Anmeldelsen eller den anmeldte Ordning
ikke fyldestgør Lovens Forskrifter eller ikke stemmer
med Aktieselskabets Vedtægter, eller dersom Anmel
delsen indeholder noget, hvis Indførelse i Registeret
ikke er lovhjemlet, eller dersom den Beslutning, i
Henhold til hvilken den anmeldte Ordning er truffet,
ikke er fattet paa den Maade, som Loven eller Ved
tægterne foreskriver, skal Registrering nægtes.
Om Nægtelsen og Grundene til denne skal der sna
rest mulig gives Anmelderen skriftlig Underretning til
den i Anmeldelsen opgivne Adresse. Hvis Anmelderen
finder Nægtelsen ubeføjet, kan han inden to Maaneder
fra Nægtelsens Dato indanke Spørgsmaalet for Han
delsministeren, som da afgør Sagen, uden at Adgangen
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til at faa Spørgsmaalet afgjort ved Rettergang derved
afskæres. Sager til Omstødelse af Nægtelser anlægges
ved Hof- og Stadsretten inden seks Maaneder efter
den henholdsvis af Overregistratoren eller af Handels
ministeren trufne Afgørelse.
Hvis nogen formener, at en stedfunden Registrering
er ham til Skade, hører Spørgsmaalet om Registre
ringens Udslettelse under Domstolenes Afgørelse. Saadan Sag skal være anlagt senest seks Maaneder efter
Udgangen af den Maaned, i hvilken Registreringen har
fundet Sted. Om Sagens Udfald skal der, naar nogen
af Parterne begærer det, uden Betaling optages Be
mærkning i Registeret og ske Bekendtgørelse derom i
Overensstemmelse med § 48.
1. Med Ordene »den anmeldte Ordning« i 1ste Stykke er
det tilsigtet at klargøre, at ogsaa de Forhold, der nævnes i
§ 5, og som næppe alle rent sprogligt vilde kunne siges at
være medindbefattede under Ordet »Anmeldelsen« i samme
Stykke, ogsaa er Genstand for Bestemmelsen i § 49.
2. Anmeldelsen maa ikke indeholde andet eller mere end,
hvad Aktieloven foreskriver, jfr. Udtrykket »noget, hvis Ind
førelse i Registeret ikke er lovhjemlet«.

4 50.
Samtlige i Aktieselskabs-Registeret indførte Aktieselskabsnavne skal tydelig adskille sig fra hverandre.
Andenmands Navn eller Navnet paa Andenmands
faste Ejendom maa ikke uden Hjemmel optages i et
Aktieselskabs Navn, ligesom dette ikke maa indeholde
Angivelse af Foretagender, der ikke staar i Forbindelse
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med Selskabets Formaal. Dersom Navnet angiver en
bestemt Art af Forretning, maa det ikke bibeholdes
uforandret, naar Forretningens Art væsentlig forandres.
1. Bestemmelsen i 1ste Stykke begrunder ikke blot en
Ret for det Aktieselskab, der er optaget i AktieselskabsRegisteret, til at modsætte sig, at et væsentlig ligelydende
Navn føres af et andet Selskab, men Bestemmelsen har Hen
syn ogsaa til den almindelige Samhandels Sikkerhed. Selvom
et registreret Selskab maatte give Samtykke til, at dets Navn
føres ogsaa af et andet Selskab, maa Overregistrator derfor
ex officio nægte Registrering af et Selskab, hvis Navn ikke
tydelig adskiller sig fra et i Registeret alt optaget Selskabs.
Ved Afgørelsen af, om et Selskabs Navn frembyder en
saadan Lighed med et andet, at Anmeldelsen bør afslaas,
maa der ses hen til det ældre Selskabs registrerede Navn,
saaledes at det alene bliver den større eller mindre Lighed
med dette, der bliver af Betydning for Spørgsmaalet om
Registrering af det nye Selskab. At de to Navne f. Eks. ved
Oversættelse til fremmed Sprog vil frembyde en væsentlig
Lighed med hinanden, er der derimod efter Lovordene næppe
Hjemmel til at tillægge Vægt saa lidt som, at det ældre Sel
skab mulig i daglig Tale gaar under en fra det registrerede
Navn afvigende Benævnelse, med hvilken det yngre Selskabs
Firma frembyder Lighed. En anden Sag er det, at der i og
for sig kan være Grund til ved Skønnet over Navneligheden
at være streng i sine Krav, idet det nye Selskab i Alminde
lighed Uge saa vel vil kunne vælge det ene som det andel
Firma. I øvrigt vil jo et Selskab, som ønsker Beskyttelse
ogsaa for sit uofficielle Navn, kunne opnaa saadan Beskyt
telse ved at anmelde ti] Registeret, at det tillige driver For
retning under dette Navn, jfr. § 10 Note 2.
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2. En til Forbudet i 2det Stykke mod Optagelse af Anden
mands Navn i et Aktieselskabs Navn svarende Bestemmelse
indeholdes i Firmalovens § 10, 1ste Stk. Denne sidste Lov
bestemmelse er af Sø- og Handelsretten forstaaet som for
bydende Optagelse ikke blot af en andens Personnavn, men
ogsaa af en andens Firmanavn. Sø- og Handelsretten har
endvidere ment Bestemmelsen anvendelig ogsaa paa Anden
mands i Henhold til Lov Nr. 170 af 19. December 1898 (jfr.
nu Lov Nr. 57 af 12. Januar 1915) registrerede Ordmærke
og endvidere i Tilfælde, hvor Navnet ikke umiddelbart op
tages, men i en noget ændret Skikkelse, jfr. U. f. R. 1910
pag. 380; 1911 pag. 711; 1912 pag. 717 og 727.
Som Eksempler paa Anmeldelser, der under Firmaloven af
1. Marts 1889 er nægtet Modtagelse, fordi Anmeldelsen inde
holdt Angivelse af Foretagender, der ikke stod i Forbindelse
med Forretningen, kan nævnes:
a. »De forenede
fabrikker« afsloges, fordi Virksom
heden ikke omfattede flere Fabrikker, jfr. Skrivelse Nr.
187 af 20. Juni 1891 (i Ministerialtidende A).
b. »Messen ved NN.« afsloges som stridende mod Firmalovens § 10, 1ste Stk., da Forretningen ikke stod i Filial
forhold til noget i Henhold til nævnte Lovs § 37 an
meldt Firma med denne Betegnelse, seU. f. R. 1896 pag.1085.
c. »Hotel A’s Vinhandel« afsloges, da Virksomheden var
uden Forbindelse med Hotel A saavelsom med den Ejen
dom, hvori Hotellet fandtes (utrykt Skrivelse).
d. »A Købstads Vognfabrik« kunde ikke passere, da Virk
somheden ikke kunde karakteriseres som Fabriksvirksomhed (utrykt Skrivelse).
e. Angaaende Anmeldelse af Firma, der indeholder Be
tegnelsen »Børs« se Skrivelse Nr. 56 af 12. Marts 1915
(i Ministerialtidende A).
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§ 51.
Hvad der overensstemmende med denne Lov er
blevet registreret og bekendtgjort i Statstidenden, skal
betragtes som kommet til Trediemands Kundskab.
Saa længe saadan Bekendtgørelse ikke har fundet
Sted, kan det Forhold, der er eller skulde have været
anmeldt til Registeret, ikke gøres gældende mod Tre
djemand, medmindre det bevises, at denne har haft
Kundskab derom.
Den Betragtning, som ligger til Grund for Bestemmelsen,
er, at Aktieselskabs-Registeret og den i Forbindelse med
Registreringen anordnede yderligere Offentliggørelse i Stats
tidenden skaber en Adgang til at søge Oplysning om de paa
gældende Forhold, som ikke blot kan, men ogsaa bør be
nyttes af Trediemand, naar han ikke for sin Undladelse af
at skaffe sig Kundskab om det bekendtgjorte vil tage Skade
for Hjemgæld
).
*
Under Hensyn hertil maa Trediemand være
berettiget til at gaa ud fra, at det, som er indført i Registeret
og bekendtgjort i Statstidenden, stemmer med de virkelige
Forhold, saa længe det ikke ad samme Vej er bleven publi
ceret, at Forholdet er forandret, eller dette dog ad anden
Vej er kommen til hans Kundskab. Stedfundne, men ikke
anmeldte og bekendtgjorte Ændringer i noget i Registeret
indført Forhold saavel som Indskrænkninger i de anmeldte
og kundgjorte almindelige Signaturregler, som et Selskab
maatte have truffet som indre Ordensforskrifter, jfr. ovenfor
Note 4 til § 10, vil derfor kun kunne gøres gældende, naar
Selskabet kan bevise, at Trediemand var bekendt dermed.
*) Se herom den af de dansk-norsk-svenske kommitterede afgivne Betænk
ning over Udkast til Lov om Handelsregistre, Firma og Prokura pag. 32 ff.
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Med Hensyn til denne Registreringens og Kundgørelsens
Betydning for Trediemand er Aktielovens Ordning i det hele
i Overensstemmelse med den ved Firmaloven af 1. Marts
1889 indførte. Dog er Aktielovens Regel for saa vidt af
vigende fra Bestemmelsen i Firmalovens § 7, som den regi
strerede og i Statstidenden bekendtgjorte Anmeldelse efter
Aktieloven vil kunne gøres gældende mod Trediemand, selv
om Omstændighederne maatte give Grund til at antage, at
han hverken var eller burde være vidende om det kundgjorte. Kundgørelsens Betydning er derved ganske bleven
den samme som Tinglæsningens.

§ 52.
Naar der i ti Aar ikke er foretaget nogen Anmeldelse
vedrørende et i Registeret optaget Aktieselskab, og
en Henvendelse fra Overregistratoren ved anbefalet
Brev til den i Henhold til § 10 q. (jfr. § 13) anmeldte
Person er forblevet ubesvaret, kan Overregistratoren
ved Bekendtgørelse i Statstidenden med tre Maaneders
Varsel opfordre Bestyrelsen til at oplyse, om Selskabet
fremdeles bestaar. Naar Fristen er udløbet, uden at
saadan Oplysning er modtaget, udslettes Selskabet af

Registeret.
§ 53.
Sager mod et Aktieselskab kan indbringes for Forligelseskommissionen og Retten paa det Sted, hvor
Aktieselskabets Hovedkontor findes. I saadanne Sager
kan endvidere Hovedkontoret — og for udenlandske
Aktieselskabers Vedkommende den paagældende her
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registrerede Forretningsafdelings Kontor — med Hen
syn til Forkyndelse og Varsel betragtes som Bopæl.
)
*
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§ 54.
Hvis et Aktieselskabs Bestyrelse, Direktion, Revi
sorer eller Likvidatorer undlader i rette Tid at efter
komme de Pligter, der paahviler dem ifølge denne
Lov eller ifølge Vedtægterne eller en Generalforsam
lings Beslutning, skal Handelsministeren efter Indstil
ling af Overregistratoren under en daglig eller ugentlig
Bøde, der kan inddrives ved Udpantning, kunne paa
lægge de forsømmelige at opfylde deres Pligt. Det
samme gælder, hvis et udenlandsk Aktieselskabs her
værende Filialbestyrere undlader i rette Tid at efter
komme de dem ifølge denne Lov paahvilende Pligter.
Spørgsmaalet om et givet Paalægs Berettigelse kan
af de paagældende søges afgjort ved Domstolene.
§ 55.
Med Bøder indtil 4000 Kroner eller Fængsel, jfr.
§ 25 i Straffelov af 10. Februar 1866, straffes, forsaavidt ikke højere Straf er hjemlet i den øvrige Lov
givning, Stiftere, Medlemmer af Bestyrelsen eller Direk
tionen, Revisorer samt udenlandske Aktieselskabers
herværende Filialbestyrere, som
•) Se Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916 § 156 samt H. Munch-Petersen:
Den danske Retspleje, 1ste Del, pag. 255 ff.
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1. ved Indbydelse til Aktietegning, Beretninger, Regn
skabsopgørelser eller Erklæringer til Generalfor
samlingen eller nogen Selskabsmyndighed eller ved
Anmeldelse til Aktieselskabs-Registeret bevidst gdr
urigtige eller vildledende Angivelser;
2. forsætligt overtræder denne Lovs Bestemmelser
med Hensyn til Udfærdigelse af Aktiebreve eller
Interimsbeviser, Udbetaling af Udbytte eller Til
bagebetaling af Indskud.

4 56.
Med Bøder indtil 2000 Kr. straffes:
1. den, som foretager nogen af de i § 55 nævnte
Handlinger af grov Uagtsomhed;
2. den, som udenfor de i § 55 nævnte Tilfælde i
Dokumenter, Forretningsbreve, Cirkulærer eller
Bekendtgørelser mod bedre Vidende gør urigtige
Angivelser om det af ham bestyrede eller repræ
senterede Selskabs Kapital.
Med Bøder indtil 500 Kr. straffes den, som und
lader at foretage en foreskreven Anmeldelse til Aktie
selskabs-Registeret. Hvis den anmeldelsespligtige til
byder i Mindelighed at rette for sig, kan Bøden fast
sættes af Handelsministeren.
5 57.
Bøder, der idømmes i Henhold til denne Lov, til
falder Statskassen.
6
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§ 58.
Den i § 56, sidste Stykke, omhandlede Forseelse
kan med Tiltaltes Samtykke behandles som offentlig
Politisag.

Overgangsbestemmelser.

§ 59.
For Aktieselskaber stiftede før Lovens Ikrafttræden
gælder følgende Bestemmelser:
Ethvert Selskab skal senest den 1. Februar 1919
være anmeldt til Aktieselskabs-Registeret efter de i
§ 9, 2det Stykke, § 10 a.—m., o.—q., t. og u. og § 11 givne
Regler. Er Selskabet stiftet efter den 18. December
1916, skal Anmeldelsen tillige indeholde de i § 10 n.,
r. og s. anførte Oplysninger. Fra Registreringens Dato
kommer §§ 1, 13 og 17—58 til Anvendelse undtagen
Bestemmelsen i § 29, 2det Stykke, 2det Punktum.
For Interimsbeviser eller Aktiebreve, der udstedes efter
den 1. Februar 1918, gælder Bestemmelserne i §§ 14
—16. Foretages der Forhøjelse af Aktiekapitalen efter
den 1. Februar 1918, kommer §§ 19—21 til Anvendelse.
Hvis Registrering ikke har fundet Sted i Overens
stemmelse med de i 1ste Stykke indeholdte Bestem
melser, skal Selskabet opløses. Hvis Anmeldelse ret
tidig er sket, men Registrering er blevet nægtet, skal
Selskabet, selv om fornævnte Frist er udløbet, dog

Overgangsbestemmelser

83.

ikke opløses, forsaavidt Anmelderen inden to Maaneder,.
efter at Registreringen er nægtet eller Nægtelsen er
endelig stadfæstet, har opfyldt de for Registreringen
stillede Betingelser. Efter det Tidspunkt, hvor Opløs
ning saaledes er paabudt, maa Aktiebreve ikke ud
gives. De, der derefter indgaar Forpligtelser paa Sel
skabets Vegne, hæfter personlig og solidarisk for disses
Opfyldelse.

Forsaavidt flere Selskaber, forinden denne Lov er
traadt i Kraft, lovligt har haft samme eller væsentlig
samme Navn, kan de alle beholde dette med Tilføjelse
af en Steds- eller Arts-Angivelse, der tydelig adskiller
dem. Paa Forlangende af Overregistratoren skal saadan Tilføjelse foretages ogsaa efter stedfunden Regi
strering.
Handelsministeren kan i fem Aar fra Lovens Ikraft
træden for Selskaber, der er stiftede før Lovens Ikraft
træden, indrømme Undtagelser fra Bestemmelserne i
Lovens §§ 29 og 42.
Finansministeren kan tillade, at fast Ejendom til
hørende Selskaber, der ved Lovens Ikrafttræden har
mindre end tre Medlemmer, ved Selskabets Opløsning
maa overføres til de Personer, der ved Lovens Ikraft
træden var Aktionærer i Selskabet, uden Stempel,
samt at det paagældende Adkomstdokument maa ting
læses uden Gebyr. Tilladelsen meddeles dog kun, naar
det senest inden en Maaned efter Lovens Ikrafttræden
6»
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godtgøres for Finansministeriet, hvem der paa det
angivne Tidspunkt var Aktionærer i Selskabet, og
forsaavidt Adkomstdokumentet inden seks Maaneder
efter Lovens Ikrafttræden forelægges Finansministeriet.
1. Bestemmelserne gaar i Korthed ud paa, at de bestaaende
Aktieselskaber skal være anmeldte til Aktieselskabs-Registeret
senest den 1. Februar 1919, og at Lovens Regler, bortset fra
Stiftelsesreglerne, skal finde Anvendelse paa disse Selskaber
fra og med Registreringen. Allerede fra den 1. Februar 1918
kommer dog Lovens Bestemmelser til Anvendelse paa de
Interimsbeviser og Aktiebreve, som derefter udstedes, lige
som Forhøjelse af Aktiekapitalen, der finder Sted efter den
1. Februar 1918, skal foregaa i Overensstemmelse med Lovens
Forskrifter, selvom Selskabet paa det paagældende Tids
punkt endnu ikke maatte være bleven registreret.
2. Anmeldelsen og Registreringen skal ske efter væsentlig
samme Regler, som gælder for nye Selskaber. Kun fordres
der i Almindelighed ikke, at der med Anmeldelsen skal følge
Oplysning om Stifterne eller Genpart af Stiftelses-Overens
komst eller Tegningsindbydelse. Saadanne Oplysninger er dog
krævede af Selskaber stiftede efter Lovens Forelæggelse den
18. December 1916, men det har ikke dermed været Me
ningen at udtrykke, at Anmeldelsen ikke er fyldestgørende,
hvis Stiftelses-Overenskomsten eller Tegningsindbydelsen ikke
har netop det af Loven for saadanne Dokumenter fore
skrevne Indhold. Ja, hvis saadanne Selskaber er stiftede
helt uden Oprettelse af Stiftelses-Overenskomst og Tegnings
indbydelse, behøver Selskabet ved Anmeldelsen blot at op
lyse, at Dokumenterne ikke foreligger, og Anmeldelsen vil
da, naar den i øvrigt er lovhjemlet, føre til Registrering.
For langt den største Del af de hidtil stiftede Aktieselskaber
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gælder det vist i øvrigt, at Stiftelses-Overenskomster af den i
Aktieloven fastsatte Form og Indhold overhovedet ikke er op
rettede, men at Stiftelsesakterne sædvanlig har indskrænket
sig til, at Stifterne er mødtes, har konstateret deres Enighed
om at oprette Selskabet, har fastsat Vedtægterne og tilveje
bragt Aktiekapitalen. Derom har der derefter fundet en Til
førsel Sted til Forhandlingsprotokollen, og dermed har Sel
skabet været stiftet. Hvor en saadan Tilførsel til Forhand
lingsprotokollen er sket, eller hvor der paa anden Maade er
givet skriftligt Udtryk for Stiftelsesakten, maa imidlertid for
de efter den 18. December 1916 stiftede Selskaber bekræftet
Afskrift af det saaledes foreliggende skriftlige Grundlag meek
følge Anmeldelsen til Aktieselskabs-Registeret som StiftelsesOverenskomst.
3. De fleste af de i Aktieloven indeholdte Bestemmelser,
som de bestaaende Aktieselskaber fra og med Registreringen
skal opfylde, vil næppe føles byrdefulde af det store Flertal
af Selskaberne, selvom Størstedelen af dem dog nok vil være
nødte til at foretage Ændringer i deres Vedtægter for at
bringe disse i Overensstemmelse med Loven. Enkelte af
Aktielovens Bestemmelser kan dog medføre en Omordning
af Selskabets Forhold af mere omfattende Karakter.
Naar det saaledes af de bestaaende Selskaber forlanges,
at de skal opfylde Bestemmelserne i § 9, 2det Stykke, altsaa
at der paa Aktiekapitalen skal være sket Indbetalinger, som
udgør mindst 10 pCt. og for Forsikrings-Aktieselskaber mindst
25 pCt. af hver Akties Paalydende, og at de stedfundne Ind
betalinger skal udgøre mindst 5000 Kr. (for ForsikringsAktieselskaber mindst 12,500 Kr.), betyder det for mange
Smaaselskaber, at de maa opløses, med mindre de erholder
Dispensation, og for en Del Forsikringsselskaber muligvis, at
de tvinges til at arbejde med en større Aktiekapital end nød-
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vendig, hvis ikke de erholder Fritagelse for at opfylde For
skrifterne i den her omhandlede Henseende.
De i § 29 for Bestyrelsens og Direktionens Medlemmer
stillede Habilitetsbestemmelser vil ligeledes — og navnlig
ogsaa for Smaaselskaberne, der ikke sjældent er startede
for at sætte Direktøren i Stand til at drive en Virksom
hed, som han ikke vilde kunne drive som Enkeltmands
firma — ofte bevirke, at Selskabets Forhold maa om
organiseres fra Grunden, hvis det overhovedet skal være
muligt at fortsætte Selskabets Virksomhed. Ogsaa her
er der imidlertid tillagt Handelsministeren Dispensations
beføjelse, jfr. Lovens § 59, næstsidste Stk.
Som Bestemmelser, der vil kunne medføre mere indgri
bende Ændringer i Selskabets Forhold, kan endvidere nævnes
Reglen i § 1, 4de Stk., om Aktieselskabers Benævnelse. En
Del af de hidtil ikke som Aktieselskaber behandlede Andels
selskaber vil være nødte til at ændre Firma, med mindre der
gives dem Dispensation i saa Henseende, og det samme gæl
der vistnok enkelte Aktieselskaber i egentlig Forstand, stiftede
før Firmaloven af 1. Marts 1889.
En Del af de Andelsselskaber, som hidtil er bleven be
tragtede som staaende udenfor Aktieselskabernes Kreds, men
som fremtidig skal opfylde Aktielovens Bestemmelser, vil
fremdeles være opfordrede til at ændre deres nu gældende
Regler for Ind- og Udmeldelse af Medlemmer. En Ind- eller
Udmeldelse vil jo nemlig betyde en Forhøjelse, henholdsvis
en Nedsættelse, af den anmeldte Aktiekapital og maa foregaa
i Overensstemmelse med Reglerne i §§ 19 24. Efter disse
skal Anmeldelse ske til Aktieselskabs-Registeret om en sted
funden Forhøjelse eller Nedsættelse af Aktiekapitalen, og det
vil da for de nævnte Selskaber ofte være praktisk i Ved
tægterne at bestemme, at Ind- og Udmeldelser kun kan fore-
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gaa til bestemte Tider af Aaret, saaledes at idelige Anmel
delser til Registeret kan undgaas. I øvrigt maa i denneForbindelse fremhæves, at der efter § 20 intet er til Hinder for,
at Bestyrelsen af Generalforsamlingen erholder Bemyndigelse
til at foretage Forhøjelse af Aktiekapitalen indtil et vist
Beløb, saaledes at det derefter vil være ufornødent af Hen
syn til Indmeldelser at afholde hyppige Generalforsamlinger.
Med Hensyn til Nedsættelse af Aktiekapitalen er det derhos
ikke foreskrevet, at denne kun kan ske i Henhold til General
forsamlingsbeslutning, og de i § 23 foreskrevne Regler om
Fremgangsmaaden i Tilfælde af en Nedsættelse, som vil med
føre Bortfald af tidligere Aktionærers Forpligtelse til at gøre
Indbetalinger, gælder kun, forsaavidt Nedsættelsen ikke er
hjemlet ved en Bestemmelse, hvorom der mindst et Aar forud
er foretaget Anmeldelse til Aktieselskabs-Registeret. Følgelig
vil de her omhandlede Andelsselskaber kunne undgaa at iagt
tage den i § 23 foreskrevne Fremgangsmaade i Tilfælde af
Medlemsudmeldelser, naar der træffes Bestemmelser i Ved
tægterne og gøres Anmeldelse en Gang for alle til Registeret
om, at Aktionærer paa nærmere fastsatte Vilkaar kan ud
melde sig af Selskabet.
4. Ifølge Firmaloven af 1. Marts 1889 § 10 skal et Sel
skabs Firmanavn tydeligt adskille sig fra de for andre Sel
skaber i Handelsregisteret for samme Kommune indførte Navne.
Efter Aktieloven skal en saadan tydelig Adskillelse der
imod gælde samtlige de i det for hele Landet fælles Aktie
selskabs-Register indførte Aktieselskaber. Den saaledes skær
pede Fordring vil utvivlsomt medføre, at mange af de be
sinnende Aktieselskaber maa ændre Navn, og hvis ikke alt
for generende Indgreb i disse Selskabers Forhold skal blive
Følgen heraf, maa man, selv om man i øvrigt ved Skønnet
over Navneligheden vil være streng i sine Krav overfor nye
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Selskaber, jfr. Note 1 til § 50, være nødt til for de bestaaende Selskabers Vedkommende i væsentlig Grad at slappe
Fordringerne.
5. Med Bestemmelsen i § 59, sidste Stk., har man vel
nok i første Række haft de saakaldte Ejendoms-Aktiesel
skaber for Øje, men de benyttede Udtryk tillader i øvrigt
at anvende Bestemmelsen paa ethvert Aktieselskab, der
ejer fast Ejendom.

Om Lovens Ikrafttræden.

§ 60.
Denne Lov træder i Kraft den 1. Februar 1918;
dog kan § 48 sættes i Kraft tidligere efter Bestem
melse af Handelsministeren.
De i Lov Nr. 23 af 1. Marts 1889 om Handels
registre, Firma og Prokura indeholdte Paabud om
Aktieselskabers Anmeldelse til Handelsregistrene op
hæves undtagen for de Aktieselskabers Vedkommende,
paa hvilke nærværende Lov ikke finder Anvendelse.

Stiftelses-Overenskomst
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Formular I.

Stempel 5 314 Kr. 40 Øre.1)

Stiftelses-Overenskomst.
Undertegnede Grosserer N. Nielsen, Veksellerer M.
Madsen, Bankdirektør P. Petersen og Overretssagfører
R. Rasmussen er i Dag bievne enige om at stifte et
Aktieselskab under Navn af „Aktieselskabet Fabriken
»Dania«, København“ med Hjemsted i København og med
det Formaal at drive Fabrikation af og Handel med
Chokolader, Sukkervarer og Konfekturer,2) idet Selskabet
overtager og fortsætter den af Grosserer N. Nielsen siden
1870 drevne Fabriksvirksomhed Roskildevej 27, Køben
havn. Selskabet overtager Ejendommen Roskildevej 27,
der er ansat til Ejendomsskyld til en Værdi af 260,000
Kr.fri og ubehæftet for en Købesum af 270,000 Kr. Ma1) Stempelberegningen er følgende:
Ved Overenskomsten overdrages til Selskabet en fast Ejendom tilhørende
en af Stifterne. Ejendommen er vurderet til Ejendomsskyld til 260 000 Kr.
Købesummen er ansat til 270 000 Kr. Af Overdragelsen maa som Følge af
Bestemmelsen i Stempellovens 8 84, 1ste Stk., sammenholdt med § 61, Stemplet
beregnes efter 1ste Klasses Takst af Ejendommens Ejendomsskyldværdi
260 000 Kr. til
2 600 Kr. 00 Øre
samt efter 3die Klasses Takst af den overskydende
Købesum
10 000 Kr.
med Tillæg af den kapitaliserede Værdi af de Ejen
dommen mulig paahvilende Byrder af privat
retlig Karakter (Hegnsforpligtelser m. v.) anslaaet til en Værdi af.....................................
1000 .
eller af 11 000 Kr.
2 . 20 ,
ialt 2 602 Kr. 20 Øre
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Stiftelses-Overenskomst

skiner og Inventar, der er assurerede for 230,000 Kr.,
overtages for 200,000 Kr. Varelageret overtages til
Fabrikationspris og Raavarerne til Indkøbs-Fakturapris. Udestaaende Fordringer og Varegæld overtages
ikke. Beløbet for Varelageret og Raavarer er foreløbig
kalkulatorisk opgjort til henholdsvis 110,000 Kr. og
135,000 Kroner. For Afstaaelsen af Forretningen er
herudover beregnet en goodwill af 50,000 Kroner.
-------------------Transport 2 602 Kr. 20 Øre
der i Medfør af Bestemmelsen i Stempellovens § 64 (Ejen
domsoverdragelse til et Aktieselskab) forhøjes til det
dobbelte eller med
2 602 „ 20 ,
Endvidere overdrages ved Overenskomsten til Selskabet Ma
skiner og Inventar for en Købesum af
200 000 Kr.
Varelager og Raavarer for en Købesum af
245 000 „
445 000 Kr.
Af dette Beløb med Tillæg af den ved Overens
komsten beregnede »goodwill“ for Overdragelse
af Forretningen til Selskabet
50 000 „
eller ialt af 495 000 Kr.
beregnes i Henhold til Stempellovens § 69 Stempel efter 3die
Klasses Takst med
99 „ 00 ,
Ved Overenskomsten er derhos bestemt, at en af Stifterne,
der garanterer Tegningen af det offentlig udbudte Aktiebeløb, som Vederlag for denne Garantiforpligte tse skal
have 5°l0 af den samlede Aktiekapital eller ... 50 000 Kr.
samt at en anden af Stifterne for juridisk Bistand
skal have et Salær af
5 000 ,
55 000 Kr.
Af Hensyn til disse Bestemmelser maa Overenskomsten be
tragtes som en Arbejdskontrakt og derfor i Medfør af
Stempellovens § 81 stemples efter 3die Klasses Takst af
55 000 med
11 , 00 ,
Stemplet bliver da ialt 5 314 Kr. 40 Øre
Det bemærkes, at hvis der, efter at Stiftelses-Overenskomsten er stemplet
som anført, maatte blive oprettet særlig Købekontrakt mellem Grosserer
N. Nielsen og Selskabet angaaende den faste Ejendom, skal denne Købekon
trakt ikke belastes med Værdistempel, men den maa under Henvisning til,
at Stiftelses-Overenskomsten er stemplet som Købekontrakt om fast Ejendom,
kunne passere som særskilt Udfærdigelse til Takst 1 Kr.
2) Lovens § 5 a.
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Den samlede Købesum andrager herefter 765,000 Kr.
Overdragelsen sker pr. 1. September 1918. De fornødne
Opgørelser vil være at udarbejde af en statsautoriseret
Revisor.1)
Til Berigtigelse af Købesummen overtager Sælgeren
Aktier i Selskabet til et Beløb af 300,000 Kroner til
Pari Kurs, medens Restbeløbet Kr. 465,000 udbetales
kontant paa Overdragelsesdagen.
Aktiekapitalen er ansat til 1 Million Kroner,2) idet et
Beløb udover Købesummen af Kr. 235,000 skønnes
nødvendigt dels til Driftskapital og til en videre Ud
vikling af Virksomheden, dels til Afholdelse af de
med Stiftelsen nedenfor omtalte Omkostninger.
Aktiekapitalen skal være fuldt tegnet, forinden Sel
skabet kan træde i Virksomhed, hvilket paa nedenanførte Maade forud er garanteret.3) Af samtlige Stiftere
er udover det Beløb af 300,000 Kr., der overtages af
Grosserer N. Nielsen som delvist Vederlag for Afstaaelsen, tegnet et Beløb af 150,000 Kr., Restbeløbet
550,000 Kroner søges tegnet ved en offentlig Ind
bydelse til Pari Kurs. Paa et Konsortiums Vegne
garanterer medundertegnede Veksellerer M. Madsen
Tegningen af dette Beløb, saaledes at hvad der even
tuelt ikke maatte blive tegnet ved en offentlig Sub
skription overtages af mig paa nævnte Kontortiums
Vegne imod kontant Betaling.4) Som Vederlag for denne
i) Lovens § 5 i. 2) Lovens § 5 b.

3) Lovens § 5 b. 4) Lovens § 5 c.
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Garantiforpligtelse er indrømmet Veksellerer M. Mad
sen en Provision af 5 pCt. af den samlede Aktieka
pital, d. v. s. 50,000 Kr. For Udførelsen af det med
Selskabets Stiftelse forbundne juridiske Arbejde er der
tilsagt Overretssagfører R. Rasmussen et Salær paa
5000 Kr. Herudover er der ikke tillagt Stifterne af
Selskabet noget Vederlag. Omkostningerne iøvrigt til
Selskabets Stiftelse anslaas til ikke at ville overstige
20,000 Kr., heri indbefattet Stempel til Aktiernes Ud
stedelse og Udgifterne til Stempling af StiftelsesOverenskomsten samt ved Overdragelsen af den faste
Ejendom, der udredes af Aktieselskabet.1)
Aktiekapitalen deles i 1000 Aktier paa 1000 Kroner.
Med Hensyn til det Beløb 300,000 Kroner, som over
tages af Grosserer N. Nielsen, bestemmes, at disse
Aktier ikke kan gøres til Genstand for Omsætning før
efter 1. Marts 1924;2) disse Aktier skal lyde paa Navn3)
og indeholde Bemærkning om, at de først efter den
nævnte Frists Udløb kan være Genstand for Omsæt
ning og først efter denne Tids Forløb kan transpor
teres til Ihændehaver. løvrigt udstedes Aktierne til
Ihændehaver.4) Der er tillagt Grosserer N. Nielsen Ret
til, dersom han maatte ønske det, indenfor den foran
nævnte Tidsfrist af 1. Marts 1924 at tilbagekøbe de
emitterede 700,000 Kr. Aktier til en Kurs af 130 pCt.
med Tillæg af, hvad der i noget Aar maatte være givet
Lovens' § 5 d. 2) Lovens § 5 g. 3) Lovens § 5 h. <) Lovens § 5 h.
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mindre i Udbytte end 6 pCt. Saadan eventuel Over
tagelse skal ske pr. 1. Marts umiddelbart efter Regnskabsaarets Afslutning og Udbyttets Detachering efter
offentlig Indkaldelse, i hvilken Henseende der i Sel
skabets Vedtægter vil blive fastsat nærmere Regler om
Modifikation af Aktier, der ikke efter behørig Ind
kaldelse maatte fremkomme til Indløsning, og Depo
sition for saadanne?)
København, 78. August 1918.
N. Nielsen. M. Madsen. P. Petersen.. R. Rasmussen.

1) Lovens § 5 e. og f.
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Formular II.
Formular til offentlig Tegningsindbydelse ved Aktieselskabsstiftelse, hvor bestaaende Virksomhed overtages.

INDBYDELSE
til Tegning af Aktier i
AKTIESELSKABET

FABRIKEN »DANIA«, KØBENHAVN.1)
Under 18. August d. A. har undertegnede stiftet et
Aktieselskab til Overtagelse og fortsat Drift af den
af Grosserer N. Nielsen hidtil drevne Virksomhed til
Fremstilling og Salg af Chokolade- og Sukkervarer
samt Konfekturer.2)
Ifølge den oprettede Stiftelses-Overenskomst vil Sel
skabet pr. 1. September 1918 overtage den Grosserer
N. Nielsen tidligere tilhørende Ejendom Roskildevej
Nr. 27, hvori Virksomheden hidtil har været drevet.
Ejendommen, hvis Ejendomsskyldværdi andrager
260,000 Kr., er overtaget fri og ubehæftet for en
Købesum af 270,000 Kr., Maskiner og Inventar, der
er assureret for 230,000 Kr., er overtagne for 200,000
Kr. Varelageret overtages til Fabrikationspris og Raavarerne til Indkøbs-Fakturapris. Udestaaende For
dringer og Varegæld overtages ikke. Beløbet for Vare
lageret og Raavarer er foreløbig kalkulatorisk opgjort
til henholdsvis 110,000 Kr. og 135,000 Kr. For Afi) Lovens § 7 a., jfr. § 5 a. 2) Lovens § 7 a., jfr. § 5 a.
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staaelsen af Forretningen er herudover beregnet en
goodwill af 50,000 Kroner. De fornødne Opgørelser
vil være at udarbejde af en statsautoriseret Revisor.1)
Aktiekapitalen er fastsat til 1 Million Kroner. Heraf
har Sælgeren overtaget Kr. 300,000 til Pari Kurs som
delvis Berigtigelse af Købesummen. Den resterende
Del af Købesummen Kr. 465,000 udbetales kontant.
Af Aktiekapitalen er derhos af Selskabets Stiftere
fast overtaget et Beløb af 150,000 Kroner, medens
Restbeløbet
550 000 Kroner

herved udbydes til offentlig Tegning til Pari Kurs
gennem VeksellererfirmaetM. Madsen, der er bemyndiget
til at modtage Indbetaling mod Udstedelse af Inte
rimsbeviser, der senere efter nærmere Bekendtgørelse
vil blive ombyttede med Aktiebreve. Hvad der ikke
maatte blive tegnet, er forud fast overtaget af et
Konsortium mod en Provision af 5 pCt. af den samlede
Aktiekapital.2)
For Udførelsen af det med Selskabets Stiftelse for
bundne juridiske Arbejde er der tilsagt Overretssag
fører R. Rasmussen et Salær paa 5000 Kr. Herudover
er der ikke tillagt Stifterne af Selskabet noget Veder
lag. Omkostningerne iøvrigt til Selskabets Stiftelse anslaas til ikke at ville overstige 20,000 Kr., heri ind
befattet Stempel til Aktiernes Udstedelse og Udgifterne
i) Lovens § 7 a., jfr. § 5 i. 2) Lovens § 7 a., jfr. § 5 b„ c. og d.
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ved Overdragelsen af den faste Ejendom, der ifølge
den derom oprettede Købekontrakt udredes af Aktie
selskabet.1)
Paa et den 20. August d. A. afholdt konstituerende
Møde er underskrevne valgt til Selskabets Bestyrelse.
Grosserer N. Nielsen vil lede Selskabets Drift. Til
Revisor er valgt Revisions- og Forvaltnings-Institutet
i København.2)
Aktierne udstedes i Stykker paa 1000 Kr.3) Ifølge
Overenskomst med Sælgeren vil det Beløb af 300,000
Kroner, som Sælgeren overtager, ikke kunne gøres til
Genstand for Omsætning før 1. Marts 1924.4)
Hensigten med Selskabets Stiftelse er at udnytte de
Udviklingsmuligheder, som den af Grosserer N. Nielsen
drevne Virksomhed formenes at ville have, naar der
tilføres denne forøget Kapital. For imidlertid at mulig
gøre, at Virksomheden, dersom dette maatte vise sig
ønskeligt, atter kan overgaa i privat Eje, er det i
Stiftelses-Overenskomsten fastsat, at Grosserer N. Niel
sen indenfor en Tidsfrist af 1. Marts 1924 er beret
tiget til at tilbagekøbe de emitterede Aktier. Dette
skal da ske til en Kurs af 130 pCt. med Tillæg af,
hvad der i noget Aar maatte være givet mindre i
Udbytte end 6 pCt. Saadan eventuel Overtagelse skal
ske pr. 1. Marts umiddelbart efter Regnskabsaarets Af
slutning og Udbyttets Detachering.5)
1) Lovens § 7 a., jfr. § 5 d. 2) Lovens § 7 c. 3) Lovens § 7 d.
§ 7 a., jfr. § 5 g. 5) Lovens g 7 a., jfr. § 5 e. og f.

4) Lovens
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Ifølge Vedtægterne, der er fremlagt paa Tegnings
stedet, har hver Aktie 1 Stemme.1) Med Hensyn til
Indbetalingen af Aktierne, eventuel Overtegning samt
Meddelelse om Aktietegningens Forløb henvises til
nedenstaaende Meddelelse fra Veksellererfirmaet M.
Madsen.

København, den 22. August 1918.

N. Nielsen. M. Madsen. P. Petersen.

R. Rasmussen.

Veksellerer.

Overretssagfører.

Grosserer.

Bankdirektør.

I Henhold til foranstaaende Indbydelse modtager
vi Tegning af

550 000 Kr. Aktier
i

Aktieselskabet Fabriken »Dania«
til en Kurs af 100 pCL2)

Tegningen foregaar Fredag den 29. August Kl. 10—5
paa vort Kontor, Stormgade 27.3) Beløbet erlægges kon
tant ved Tegningen.4) I Tilfælde af Overtegning vil
forholdsmæssig Reduktion finde Sted.5) Bekendtgørelse
herom vil blive indrykket i »Berlingske Tidende« og

»Børsen«.6)
København, den 22. August 1918.
M. Madsen.
Veksellerer.

i) Lovens § 7 b. 2) Lovens § 7 e. 3) Lovens § 7 f. 4) Lovens § 7 g. 5) Lovens
§ 7 h. Lovens § 7 i.
7
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Formular III.
Formular til offentlig Tegningsindbydelse ved Aktieselskabs
stiftelse af ny Virksomhed.

INDBYDELSE
til Tegning af

900,000 Kroner Aktier
i

NORDBY SKIBSVÆRFT
AKTIESELSKAB.

Paa et den 15. ds. afholdt Møde vedtoges at stifte
et Aktieselskab under Navn af »Nordby Skibsværft,
Aktieselskab« med det Formaal at anlægge og drive
Skibsværft i Nordby. Den under nævnte Dato herom
oprettede
Stiftelses-Overenskomst
har følgende Ordlyd:

Undertegnede Bankdirektør N. Hansen, Nordby
Bank, Ingeniør V. Heyman, Nordby, Skibsbygmester
M. Pedersen, Nordby, Skibsreder H. Christiansen,
Nordby, og Overretssagfører M. Hansen, Køben
havn, er blevet enige om Oprettelsen af et Aktie
selskab under Navnet »Nordby Skibsværft, Aktiesel
skab«, der skal have Hjemsted i Nordby, og hvis For
maal skal være at drive Skibsbyggeri og dermed
beslægtet Virksomhed?) Selskabet har ikke over1) Lovens § 7 a., jfr. § 5 a.
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taget nogen bestaaende Forretning eller bestemte
Formuegenstande, men har med Nordby Kom
mune under Forbehold af ministeriel Approbation
afsluttet en foreløbig Overenskomst om Leje af
et Areal paa ca. 3 Hektar Land. Lejemaalet skal
være gældende i et Tidsrum af 80 Aar mod en fast
aarlig Leje af 12,000 Kr. for det første 10 Aar,
stigende med 1000 Kr. aarlig til 20,000 Kr.1)
Værftet er tænkt anlagt saaledes, at der aarlig
paa dette kan bygges Dampere til en samlet Ton
nage af ca. 8000 Tons d. w. Det skal imidlertid til
lige være i Stand til at paatage sig Reparationer
af Skibe til en Størrelse af indtil 2500 Tons d. w.

Ifølge Overenskomsten med Nordby Kommune
skal selve Anlæget af Pladsen for Skibsværftet tik
ligemed Bolværk og Uddybninger bekostes af Nordby
Havn; Udgifterne hertil er anslaaet til 430,000
Kroner. Udgifterne ved Anlæget af Værftet er an
slaaet til 850,000 Kroner, hvorhos et Beløb af 150,000
Kroner skønnes nødvendigt til Driftskapital og ti]
Afholdelse af de med Selskabets Stiftelse forbundne
Omkostninger.
Aktiekapitalens Størrelse er herefter fastsat til 1
Million Kroner, hvoraf 600,000 Kr. skal være tegnet,
forinden Selskabet kan træde i Virksomhed.2) Saafremt der ikke • tegnes en Aktiekapital paa i alt 1
*) Lovens § 5 i. 2) Lovens § 7 a., jfr. § 5 b.

7*
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Million Kroner, er det Hensigten for en Del af Be
løbets Vedkommende at optage et Laan i Værftet, for
hvilket der i saa Fald vil blive udstedt Partialobliga
tioner. Der er for dette Tilfældes Skyld med Nordby
Bank truffet Aftale om Optagelse af et saadant
Partialobligationslaan paa indtil et Beløb af 400,000
Kroner, rentebærende 5 pCt., til en Kurs af 96 pCt.
Hele Aktiekapitalen, 1 Million Kroner, med Undtagelse
af 100,000 Kroner, som er tegnet af samtlige Stiftere,
vil være at udbyde offentlig til Pari Kurs.x) Med Nordby
Bank er truffet Aftale om, at Banken overtager den Del
af Aktiekapitalen indtil et Beløb af 600,000 Kroner,
der ikke ved offentlig Subskription maatte blive
tegnet, mod en Provision af 4 pCt. paa det saaledes overtagne Beløb. Der er iøvrigt tillagt Banken
en Provision for dens Medvirkning ved Selskabets
Stiftelse paa 1 pCt. af Aktiekapitalens Beløb. For
Udførelsen af det med Selskabets Stiftelse for
bundne juridiske Arbejde vil der være at udrede
Salær til Sagførerfirmaet Hansen & Carlsen, Køben
havn, efter Regning. Der er iøvrigt ikke tillagt
Stifterne af Selskabet noget Vederlag for deres Del
tagelse i Stiftelsen.i)
2) Omkostningerne — ud over foran
nævnte Provision til Banken — til Selskabets Stif
telse anslaas til ikke at ville overstige 18,000 Kroner.3)
Aktiekapitalen skal deles i Aktier paa 1000 Kr.,
i) Lovens § 7 a., jfr. § 5 c.
§ 5 d.

2) Lovens § 7 a., jfr. § 5 d. 3) Lovens § a., jfr.
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der alle udstedes lydende paa Ihændehaver.1) Der
skal ikke paahvile nogle Aktier Særrettigheder,2) saa
lidt som der skal foreligge nogen Forpligtelse med
Hensyn til Indløsning af Aktier,3) ej heller er der
paalagt nogen Indskrænkning med Hensyn til Ak
tiernes Omsættelighed.4)
Værftet ventes færdigbygget mod Slutningen af
Aaret 1919. Det første Driftsaar gaar til 31. Decem
ber 1920.

Paa det den 15. ds. afholdte konstituerende Møde
er underskrevne valgt til Selskabets første Bestyrelse.
Samtidig er til Revisorer valgt statsautoriseret Revisor
P. Hansen og Bankkasserer H. Henriksen, Esbjerg.5)

Under Henvisning til ovenstaaende Oplysninger ud
bydes herved

900,000 Kroner Aktier
i Stykker paa 1000 Kroner6), lydende paa Ihænde
haveren, til Pari Kurs."1)

Indbetalingen
40
30
30

af Aktierne sker med
pCt. ved Tegningen,
pCt. den 2. Januar 1919,
pCt. den 1. Juli 1919.8)

n Lovens § 7 a., jfr. § 5 h. 2) Lovens § 7 a., jfr. § 5 e. 3) Lovens § 7 a„ jfr.
§ 5 f. 4) Lovens § 7 a., jfr. § 5 g. 5) Lovens § 7 c. «) Lovens § 7 d. ’) Lovens
§ 7 e. 8) Lovens § 7 g.
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Tegningen foregaar i Dagene den 29. og 30. Juni d. A.
Kl. 10—3 i Nordby Bank og i København i N. N.
Bank, der er bemyndigede til at modtage Indbetaling
og udstede Interimsbeviser, der senere ombyttes med
Aktier.1)
I Tilfælde af Overtegning af Beløbet forbeholdes
Reduktion efter Bestyrelsens Bestemmelse, dog at den
lokale Tegning fortrinsvis vil blive efterkommet.2) Om
Aktietegningens Forløb vil blive indrykket Bekendt
gørelse i »Nordby Avis« og »Nordby Tidende«.3)
Ifølge Selskabets Vedtægter, der er fremlagt paa
Tegningsstederne, og hvoraf Eksemplarer paa For
langende kan faas udleveret, udøves Stemmeretten paa
følgende Maade: 1—2 Aktier giver 1 Stemme, 3—5
Aktier 2 Stemmer, 6—10 Aktier 3 Stemmer, 11—15
Aktier 4 Stemmer, 16—20 Aktier 5 Stemmer. Over
20 Aktier 1 Stemme mere for hver 10 Aktier indtil
10 Stemmer, hvilket er det højeste Antal Stemmer
en Aktionær kan afgive paa egne Vegne; som Fuld
mægtig for andre Aktionærer kan afgives yderligere
10 Stemmer.4)
Nordby, den 25. Juni 1918.
M. Hansen,

V. Heyman,

Bankdirektør.

Ingeniør.

M. Pedersen,
Skibsbygmester.

H. Christiansen,

M. Hansen,

Skibsreder.

Overretssagfører.

i) Lovens § 7 f. 2) Lovens § 7 h. 3) Lovens § 7 i. 4) Lovens § 7 b.
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Formular IV.

Formular til Tegningsindbydelse ved Forhøjelse af Aktiekapital
(Lovens §§ 19-21).1)

INDBYDELSE
til Tegning af

4 Millioner Kroner nye Aktier
i

LANDBOBANKEN I KØBENHAVN
a k t ie s e l s k a b .

Paa Grund af den vedvarende Stigning i Bankens
Forretninger og for at bevare et passende Forhold
mellem Bankens Indiaansmidler og Aktiekapitalen har
•Bestyrelsen besluttet at gøre Brug af den denne i
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning af 2. Februar
1918 givne Bemyndigelse til Aktiekapitalens Udvidelse,

saaledes at den forøges med

4 Millioner Kroner,
hvorved den kommer til at udgøre ialt 12 Millioner
Kroner.
Tegningen af de nye Aktier er forbeholdt Ihænde
haverne af Selskabets gamle Aktier, saaledes at enhver
Aktionær har Ret til at erholde et halvt saa stort
Beløb i nye Aktier, som han har ældre Aktier.2) Hvis
det udbudte Beløb dog overtegnes, forbeholdes Re
duktion efter Bestyrelsens Bestemmelse.3)
i) I Eksemplet er forudsat, at Bestyrelse og Revisorer ikke er valgte paa
det 1 Lovens § 6 nævnte Møde, jfr. herved § 7 c. «) Lovens § 21. 3) Lovens § 7 h.
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De nye Aktier vil blive udstedt i Stykker paa 1000
Kr.1) Tegningskursen er fastsat til 110 pCt.;2) Teg
ningen finder iøvrigt Sted i Henhold til nedenstaaende
Bekendtgørelse.
For de tegnede Aktier, der vil lyde paa Ihænde
haveren,3) udstedes Interimsbeviser, der senere efter
nærmere Bekendtgørelse vil blive ombyttede med
Aktier. De ældre Aktier, hvorpaa Tegningsret skal
udøves, maa medbringes til Afstempling, ledsaget af
Nummerfortegnelse.
De ny Aktier deltager i Udbyttet for indeværende
Aar og er iøvrigt i enhver Henseende ligestillede med
samtlige gamle Aktier, saaledes at ingen Aktionær
faar særlige Rettigheder eller bliver forpligtet til at
lade sine Aktier indløse.4) Indskrænkninger med Hen
syn til Aktiernes Omsættelighed gælder ej heller.5)
I Henhold til Selskabets Vedtægter, der er fremlagte
paa Tegningsstederne, tilkommer der de nye Aktier
Stemmeret i samme Forhold som de gamle Aktier,
saaledes at hver Aktie paa 1000 Kroner giver 1 Stemme;
ingen kan dog udøve Stemmeret paa egne eller andres
Vegne paa mere end ialt 200 Aktier. Stemmeretten
kan udøves ved Fuldmægtig, der selv er Aktionær.
Aktierne skal for at have Stemmeret være noterede
paa Navn i Selskabets Bøger mindst 3 Uger forinden
Generalforsamlingen.6)
i) Lovens § 7 d. 2) Lovens § 7 e. 3) Lovens § 5 h. 4) Lovens § 5 e. og f.
&) Lovens § 5 g. 6) Lovens § 7 b.
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Det bemærkes, at der for det udbudte Aktiebeløb
ikke skal overtages bestaaende Forretning eller be
stemte Formuegenstande.1)
København, den 24. April 1920.

I Bestyrelsen:
(Bestyrelsens Navne.)

I Henhold til foranstaaende modtager vi Tegning af

4 Millioner Kroner nye Aktier i Landbobanken
i København
i Dagene 27., 28. og 29. April. Tegningen foregaar i
Bankens Hovedkontor og i Filialerne Kl. 10—3. Be
talingen for de nye Aktier erlægges kontant ved Teg
ningen. De gamle Aktier maa samtidig indleveres til
Afstempling.3)
Om Forløbet af Tegningen, der forud er garan
teret af et Konsortium,3) vil Meddelelse blive ind
rykket i Dagbladet »Børsen«.
*)

Landbobanken i København.
Aktieselskab.
*) Lovens § 5 i. 2) Lovens § 7 f. og g. 3) Lovens § 21, jfr. § 8. 4) Lovens § 7 i.
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Formular V.

Vedtægter.
Afsnit I.

Navn, Hjemsted og Formaal.

§ 1.
Selskabets Navn1) er»Forsikrings-Aktieselskabet»Spes«.
Dets Hjemsted2) er København. Filialer3) kan efter
Bestyrelsens nærmere Bestemmelse oprettes udenfor
Danmark, dersom Virksomhedens Udvikling maatte
gøre det ønskeligt.
§ 2.
Selskabet er stiftet med det Formaal4) at drive Søog Transportforsikringsvirksomhed, men andre For
sikringsarter kan optages efter Bestyrelsens nærmere
Bestemmelse, dog ikke Livsforsikringsvirksomhed.
Selskabet afslutter dels direkte Forsikringer, dels
Genforsikringer.
i) Lovens § 1. 2) Lovens § 5 a. og § 10 d. 3) Lovens § 10 d. 4) Lovens
§ 5 a. og § 10 c.
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Afsnit II.

Virksomhedens Kapitalgrundlag.

4 3.
Selskabets Kapitalgrundlag er en Aktiekapital1) paa
10 Millioner Kroner, fordelt2) i Aktier paa 1000 Kr. og
2000 Kr. Af Aktiekapitalen er 25 pCt. kontant ind
betalt. For de ikke indbetalte 75 pCt. er udstedt For
skrivninger til Selskabet3). Indbetalinger paa Aktie
kapitalen kan indkræves med tre Maaneders Varsel
efter Beslutning af Bestyrelsen. Forinden Indkaldelse
af Kapital kan ske, skal der dog paa en Generalfor
samling træffes Bestemmelse om, hvorvidt Selskabet
skal fortsætte sin Virksomhed eller likvidere.

4 44).
Erlægges Indbetalinger, indkaldte i Overensstem
melse med Reglerne i § 3, ikke i rette Tid, har Aktio
næren at svare Rente af det indkaldte Beløb med 6
pCt. aarlig fra den Dag, da Betaling skulde være er
lagt. Bestyrelsen er derhos berettiget til ved noterings
berettiget Veksellerer, ved Auktion eller paa anden
efter dens Skøn hensigtsmæssig Maade at lade Aktien
bortsælge for Aktionærens Regning til Fyldestgørelse
af Selskabets Krav, saaledes at Aktionæren hæfter for
x) Lovens § 5 b. og § 10 c. 2) Lovens § 10 e. 3) Lovens § 10 g., jfr. § 17,
2. Stk. i) Lovens § 18.
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det eventuelle Beløb, som Selskabet efter saadant Salg
mangler i at have opnaaet skadesløs Betaling. For
inden Salget skal dog Aktionæren og tidligere Ejere,
hvis Forpligtelse overfor Selskabet ikke er bortfalden,
samt andre, der maatte have erhvervet Rettigheder
over Aktien, hvorom Anmeldelse er sket til Selskabet,
advares gennem anbefalet Brev med mindst otte Dages
Varsel samt, saafremt nogen af de paagældendes Bo
pæl ikke vides, tillige ved Bekendtgørelse i Dagbladet
»Børsen« i København.

§ 5.
Aktiebrevene kan kun lyde paa Navn1). Ingen Over
dragelse af disse kan med bindende Virkning for Sel
skabet finde Sted uden Bestyrelsens Tilladelse, der
kun kan meddeles paa Betingelse af, at Køberen over
tager Forpligtelsen til at yde de resterende Indbeta
linger til Selskabet og udsteder Forskrivning for det
ikke indbetalte Beløb.2)
Enhver Overdragelse og Overgang af Aktier skal
noteres i Selskabets Bøger, men Selskabet indestaar
ikke for Ægtheden af en noteret Transport eller Paategning.
Aktionærerne er pligtige at anmelde Bopælsforandrin
ger til Selskabet. Undlades dette, kan Meddelelse til Ak
tionæren gyldigt adresseres til den sidst anmeldte Bopæl.
i) Lovens § 5 h. og § 10 1. 2) Lovens § 17.
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§ 6?)

Dør en Aktionær, eller kommer hans Bo under Kon
kursbehandling, skal Arvingerne eller Boet med Be
styrelsens Samtykke inden tre Maaneder fra Døds
faldet eller Konkursbehandlingens Begyndelse have
overdraget Aktiebrevet i Overensstemmelse med Reg
lerne i § 5 til en enkelt Arving eller en Trediemand.
Oversiddes denne Frist, er Bestyrelsen berettiget til at
realisere Aktien overensstemmende med Reglerne i § 4.

§ 7.2)
Naar et Aktiebrev angives at være bortkommet,
kan Bestyrelsen paa Begæring og Bekostning af den,
der i Selskabets Bøger staar opført som Ejer, ved en
i Dagbladet »Børsen« tre Gange indrykket Bekendt
gørelse med tolv Ugers Varsel indkalde den, der even
tuelt maatte have Aktiebrevet i Hænde, til at møde
paa Selskabets Kontor og bevisliggøre sin Adkomst.
Saafremt ingen melder sig efter saadan Bekendtgørelse,
er Bestyrelsen berettiget til at erklære det bortkomne
Aktiebrev for mortificeret og til at udstede et nyt
Aktiebrev til den, der i Bøgerne staar opført som
Ejer. I det nye Aktiebrev skal anføres, at det træder
i Stedet for det mortificerede.
i) Lovens § 17. 2) Lovens § 15 g. og § 16.
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§ 8?)
Det aarlige Udbytte udbetales, naar det reviderede
Regnskab er godkendt af Generalforsamlingen, til
Ihændehaveren af vedkommende Udbyttekupon mod
dennes Aflevering. Kravet efter en Kupon forældes,
naar Kuponen ikke er hævet inden fire Aar fra den
Dag, da Udbyttet var forfalden til Betaling. Beløbet
tilfalder i saadant Tilfælde Selskabets Reservefond.

Afsnit III.
Midlernes Anvendelse.
§ 9.
Den Del af Selskabets Pengemidler, for hvilken der
ikke er Anvendelse til Virksomhedens Drift, indlaanes
i solid Bank eller anbringes i Stats- eller Kreditfor
eningsobligationer efter Bestyrelsens nærmere Bestem
melse. Dog skal saa vidt muligt stedse mindst en til
Selskabets Reservefond svarende Del af Pengemidlerne
være anbragt i saadanne Stats- eller Kreditforeningsobligationer, hvori umyndiges Midler kan anbringes.
§ io.2)
Det er Selskabet forbudt at overdrage eller pant
sætte de af Aktionærerne udstedte Forskrivninger. I
Forskrivningernes Tekst skal der indføres udtrykkelig
Bestemmelse herom.
i) Lovens § 15 g. og § 16. 2) Note 3 til Lovens § 17.
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§ 11.
Til Styrkelse af Selskabet skal der dannes en Re
servefond. Til denne henlægges dels de i § 33 omhand
lede Beløb af Aarets Overskud, dels Aarsudbytte,
der ikke rettidigt hæves af Aktionærerne, jfr. § 8.
Reservefonden maa kun anvendes til Dækning af
Underskud, som Aarsregnskabet udviser.

Afsnit IV.
Selskabsmyndighederne.

Selskabsmyndighederne er:
A. Generalforsamlingen.
B. Bestyrelsen og Direktionen.

A. Generalforsamlingen.1)
§ 12.
Generalforsamlingen har den højeste Myndighed i
alle Selskabets Anliggender.
§ 13.
Ordentlig Generalforsamling afholdes i København
inden Udgangen af hvert Aars Juni Maaned efter
forud med fjorten Dages Varsel indrykket Bekendt
gørelse i Dagbladet »Børsen«, indeholdende Angivelse
af Forhandlingsgenstandene.
!) Lovens § 32.
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Forslag fra Aktionærer maa for at blive behandlede
paa den ordentlige Generalforsamling være indleverede
til Bestyrelsen inden den 1. Maj.
§ 14.
Overordentlige Generalforsamlinger, der ligeledes af
holdes i København med samme Varsel og bekendt
gjort paa samme Maade som i § 13 bestemt, kan finde
Sted efter Bestyrelsens eller en Generalforsamlings Be
slutning eller efter skriftligt Forlangende af et saa
stort Antal Aktionærer, som ejer Vio af Selskabets
Aktiekapital1), hvilket Forlangende skal angive Hen
sigten med en saadan Generalforsamlings Afholdelse.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fjorten Dage,
efter at Forlangendet derom skriftligt er meddelt Be

styrelsen.2)

§ 15.
Saafremt de ved en Generalforsamling foreliggende
Sager ikke skulde kunne bringes til Ende paa et Møde,
fortsættes Generalforsamlingen inden otte Dage der
efter. Om Stedet og Tiden for den fortsatte General
forsamling meddeles der Aktionærerne Underretning
ved Bekendtgørelse i Dagbladet »Børsen« senest tre
Dage forud.

§ 16.3)
Enhver Aktionær har en Stemme for hvert Aktie
beløb paa 1000 Kr. og er berettiget til at møde og
i) Lovens § 32, sidste Stk. 2) Lovens § 32, sidste Stk. 3) Lovens § 10 h
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stemme paa Generalforsamlingen, naar han senest tre
Dage forud har godtgjort sin Stemmeret, hvilket kan
ske ved Opgivelse af Aktiebrevenes Numre. Der ud
leveres da Adgangskort, hvorpaa er angivet det Antal
Stemmer, der tilkommer vedkommende Aktionær.
Stemmeret kan udøves ved Fuldmægtig.
Naar en Generalforsamling i Henhold til § 15 fort
sættes paa et nyt Møde, har kun de Aktionærer, der
har løst Adgangskort til det første Møde, eller deres
Fuldmægtige Adgang til det nye Møde.1)

4 17.
I de sidste otte Dage før hver ordentlig Generalfor
samling skal der paa Selskabets Kontor være fremlagt
til Eftersyn for Aktionærerne foruden Regnskabet for
det forløbne Aar tillige en Angivelse af de Anliggender,
som vil blive forelagte Aktionærerne.
5 18.
Generalforsamlingen ledes af en af Bestyrelsen valgt
Dirigent, der afgør alle Spørgsmaal vedrørende Sager
nes Behandlingsmaade og Stemmegivningen, forsaavidt
han ikke maatte finde Anledning til at henvise Spørgsmaalets Afgørelse til Generalforsamlingen selv, i hvilket
Tilfælde der kun tilkommer enhver tilstedeværende
stemmeberettiget en Stemme.
1) Se herved Lovens § 32, 2det Stk.
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4 19.
Paa enhver Generalforsamling skal foreligge For
tegnelse over de Personer, til hvem Adgangskort er
udstedt.
Paa den ordentlige Generalforsamling skal foretages:

a) Bestyrelsens Beretning om Virksomheden i det

forløbne Aar;
b) Fremlæggelse af det reviderede Aarsregnskab med
Bestyrelsens Indstilling om Overskudets Fordeling

til Godkendelse;1)
c) Valg af to eller flere Medlemmer til Bestyrelsen;2)
d) Valg af to Revisorer til at gennemgaa det^løbende

Aars Regnskab.3)
5 20/)
Paa Generalforsamlingen afgøres alle Anliggender
med simpel Stemmeflerhed. Til Vedtagelse af Beslut
ninger, som gaar ud paa Forandringer i Selskabets
Vedtægter eller Selskabets Opløsning, udfordres dog,
at mindst % af Aktiekapitalen er repræsenteret paa
Generalforsamlingen, og at derhos Beslutningen ved
tages med % af de afgivne Stemmer. Er paa den paa
gældende Generalforsamling det nævnte Aktiebeløb
ikke repræsenteret, sammenkaldes en ny Generalfor
samling, bekendtgjort som i § 13 bestemt, og paa
1) Se Lovens § 32, næstsidste Stk. 2) Se Lovens § 28. 3) Se Lovens § 30.

4) Se herved Lovens § 33.
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denne skal den vedkommende Beslutning gyldig kunne
vedtages med % af de afgivne Stemmer uden Hensyn
til, hvor stort et Aktiebeløb der er repræsenteret paa
denne Forsamling. Fuldmagter til at møde paa den
første Generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkelig
tilbagekaldes, anses for gyldige ogsaa med Hensyn til
den sidste.
4 21.
Al Stemmegivning sker skriftligt, med mindre For
samlingen paa Dirigentens Forslag enstemmigt maatte
vælge en anden Afstemningsmaade.
4 22.
Angaaende det paa Generalforsamlingen passerede
skal der optages en kort Beretning, der underskrives
af Dirigenten, og som anses som fuldt bevisende j
enhver Henseende.
•
8. Bestyrelsen og Direktionen.1)

§ 23.
Bestyrelsen bestaar af 8 Medlemmer. Selskabets Stif
tere har valgt den første Bestyrelse.2)
§ 24.
Af Bestyrelsens Medlemmer fratræder paa den or
dentlige Generalforsamling hvert Aar 2 Medlemmer,
!) Se Lovens §§ 28 og 29. 2) Se Lovens § 6.
8*
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de første Gange efter Lodtrækning, senere efter Tur.

Genvalg kan finde Sted.
Bliver Antallet af Bestyrelsens Medlemmer ved
ekstraordinær Afgang i Aarets Løb under 5, skal der
indkaldes en overordentlig Generalforsamling til at
foretage Nyvalg. Nyvalgte Medlemmer indtræder i

deres Plads, som de afløser.
§ 25.
Bestyrelsen har den overordnede Ledelse af alle
Selskabets Anliggender.1) Den vælger af sin Midte en
Formand og en Næstformand samt delegerer 3 Med
lemmer til i Forening med Formanden at udgøre en
Kontrolkomité, som har det stadige Tilsyn med Virk
somheden og derom afgiver Beretning paa Bestyrel
sens Møder. I Formandens Forfald fungerer Næstfor
manden i hans Sted. Kontrolkomitéens Honorar fast
sættes af Bestyrelsen.

§ 26.
Bestyrelsen holder Møde saa ofte, Formanden anser
det fornødent, eller det ønskes af 3 af dens Medlemmer
eller af 2 af Kontrolkomitéens Medlemmer. I Tilfælde
af Stemmelighed gør Formandens Stemme Udslaget.
Ingen Beslutning kan fattes paa Møder, hvor ikke
mindst 4 af Bestyrelsens Medlemmer er tilstede.
i) Se Lovens § 28, 1ste Punktum.
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§ 27.
Bestyrelsen antager Selskabets Direktører1) og op
retter Kontrakt med dem. Direktørerne forestaar Sel
skabets daglige Ledelse. De skal angaaende den dag
lige Ledelse konferere med Kontrolkomitéen i det
Omfang, som Bestyrelsen fastsætter.
§ 28?)
Selskabets Firma tegnes af 2 Bestyrelsesmedlemmer
i Forening eller af et Medlem af Bestyrelsen i For
ening med en Direktør eller af 2 Direktører i Forening.
Ved Afhændelse og Pantsætning af Selskabets faste
Ejendomme kan Firmaet dog kun tegnes af 2 Be
styrelsesmedlemmer i Forening, og saadan Afhændelse
eller Pantsætning maa kun finde Sted i Henhold til
en Generalforsamlings Beslutning.
Bestyrelsen er berettiget til at meddele Prokura.
Meddeles saadan Prokura til andre end Direktørerne,
kan den kun meddeles som kollektiv Prokura.
Afsnit V.

Revisionen.
§ 29.3)
Paa hvert Aars ordentlige Generalforsamling vælges
2 Revisorer til at revidere Aarsregnskabet og sammenJ) Se Lovens § 28, 2det Punktum.
Lovens § 30.

2) Se Lovens § 28, 2det Stk. 3) Se
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holde dette med Bøgerne samt attestere Rigtigheden
af det til Bestyrelsens aarlige Eftersyn af Behold
ninger og Depoter nødvendige Materiale. Stifterne har
valgt de .første Revisorer?) Revisorernes Honorar be
stemmes af Bestyrelsen.

§ 30.
Regnskabet skal inden den 15. Maj af Direktionen
være afgivet til Revisorerne, som senest 3 Uger der
efter skal tilendebringe Revisionen og tilstille Be
styrelsen Regnskabet med deres eventuelle Bemærk

ninger.

Afsnit VI.
Regnskabsafslutning. Overskudets Fordeling. )

4 31.
Regnskabsaaret er fra 1. Januar til 31. December.
4 32.
Ved Opstillingen af Aarets Driftsregnskab og Status
opgørelsen skal det iagttages, at alle svævende For
pligtelser, saasom Præmie for løbende Risiko, optages
i Forhold til den ikke afløbne Forsikringstid, at Er
statninger, som er anmeldte, men ikke udbetalte, op1)

Se Lovens § 6. 2) Se Lovens § 26
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føres som Passiver med de Beløb, hvormed de sand
synligt kommer til Udgift, og at Regnskabet i det
hele opgøres saaledes, at det udviser Selskabets sande
Stilling efter Bestyrelsens bedste Skøn.

§ 33.

Aarets Nettooverskud fordeles saaledes:

A. 1) 20 pCt. af Nettooverskudet anvendes til Af
skrivning paa de med Selskabets Stiftelse og
Aktiekapitalens Tilvejebringelse forbundne Om
kostninger, dog at Afskrivningen ingensinde maa
være mindre end en Tiendedel af disse Omkost
ningers oprindelige Beløb. Naar Etablerings
omkostningerne er fuldt afskrevne, sker Hen
læggelsen til en Reservefond.

2) Til Aktionærerne udbetales, saa vidt tilstrække
kan, 5 pCt. af den indbetalte Del af Aktie
kapitalen.
8. Resten fordeles saaledes:
1) 20 pCt. som Tantiéme til Bestyrelsen.

2) Det resterende Overskud anvendes til yder
ligere Udbytte til Aktionærerne, til yderligere
Henlæggelse til Reservefonden eller til andre
Selskabet vedrørende Øjemed, alt efter Bestem
melse af den ordentlige Generalforsamling efter
Bestyrelsens Indstilling.
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Afsnit VII.
Selskabets Opløsning.1)

Skulde Selskabets Status blive saaledes, at % af
den indbetalte Del af Aktiekapitalen maa anses for
tabt, skal Bestyrelsen paa en Generalforsamling frem
komme med Forslag om Selskabets Opløsning.
Saafremt Forslag om Selskabets Opløsning vedtages,
fratræder Bestyrelsen og Direktionen straks Selskabets
Ledelse, der overtages af et paa Generalforsamlingen
valgt Likvidationsudvalg.2)

1) Se Lovens §§ 36—39. 2) Se Lovens § 36, 2det Stk., samt Note 2 til § 36.

Sagregister.
Aktiebrev, om Tidspunktet for Udgivelsen, § 16.
— om dets Indhold, §§ 16; 17, 2. Stk.
— om dets Stempling, § 16, Note 3.
Aktiekapital, dens Ansættelse i udenlandsk Mønt, § 4 Note 2.
— dens Forhøjelse, §§ 19—21.
— dens Mindstebeløb skal angives i Stiftelses-Overenskomsten, § 5 b.
— dens Nedsættelse, §§ 22—24.
— dens Størrelse, § 4.
— om Indbetaling paa, §§ 7 d.; 9, 2. Stk.; 18.
Aktier, Indskrænkninger i deres Omsættelighed skal angives i Stif
telses-Overenskomsten, § 5 g., i Tegningsindbydelsen, § 7 a., i
Anmeldelsen, § 10 k., i Interimsbeviset, § 15 f., i Aktiebrevet,
§ 16.
— hvorvidt de skal lyde paa Navn eller kan lyde paa Ihændehaver
§§ 5 h.; 7 a; 10 1.; 14; 27.
— Pligt til at taale Indløsning skal angives i Stiftelses-Overenskom
sten, § 5 f., i Tegningsindbydelsen, § 7 a., i Anmeldelsen, § 10 j.,
i Interimsbeviset, § 15 e., i Aktiebrevet, § 16.
— Størrelsen skal angives i Tegningsindbydelsen, § 7 d., i Interims
beviset, § 15 b., i Aktiebrevet, § 16.
Aktieselskab, Benævnelsen af, se Navn.
— bestaaende ved Lovens Ikrafttræden, § 59.
— dansk, paa Steder, hvor Danmark har Konsularjursdiktion, § 1,
3. Stk.; § 1 Note 5.
— Definition af, § 1, 1. Stk.; § 1 Note 1—4.
— dets Stiftelse, §§ 2—12.
— for hvilket der ved eller i Henhold til Lov er givet særlige Be
stemmelser, § 1, 3. Stk.; § 1 Note 6.
— skal optages i Aktieselskabs-Registeret, §§ 2 d.; 9, 1. Stk.; 10—12;
43; 59, 1. Stk.
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Aktieselskabs-Registeret, dets Organisation, § 48.
— dets Forhold til Handelsregisteret, §§ 48; 60.
Åktietegnin£, dens Forløb skal meddeles Aktietegnerne, §§ 7 i, 8.
— den forpligtende Virkning, § 7, Note 7; § 17; § 17 Note 1.
— Fristen for, §§ 8; 21.
— Tid og Sted for, §§ 7 f.; 8.
Aktionærer, Antallet maa ikke være under tre, §§ 3; 35.
Aktionærforskrivning, om Afskrivning af Indbetaling paa denne, § 17.
— om Overdragelse af denne, § 17 Note 3.
— skal udstedes i visse Tilfælde, § 17, 2. Stk.
Andelsmejeri, § 1 Note 4.
Andelsselskaber, § 1, 2. Stk.; § 1 Note 2, 4 og 7.
Andelsslagteri, § 1 Note 4.
Anmeldelse, dens Bekendtgørelse, § 48.
— Fristen for, §§ 9, 1. Stk.; 13.
— hvad der skal anmeldes, §§ 9; 13; 24; 25; 27; 34; 39 41; 43,
45—47; 49.
— Underskrift af, §§ 11; 36; 43.
Anmeldelsespligt paahviler Bestyrelsen, § 11, Likvidatorer, § 39,
Skifteretten, § 41, Bestyrere af udenlandske Selskabers her
værende Filialer, § 42, Komplementarer og Bestyrelsesmedlem
mer i det som Kommanditist optrædende Aktieselskab, § 47.
Autoriserede Revisorer, § 30.
Bekendtgørelse af Anmeldelser, §§ 48; 51.
— til Aktionærer, §§ 7 i; 10 m.
Bestyrelse, dens Ansvar, §§ 54—56.
— dens Kompetence, § 28 Note 2.
— dens Pligter, §§ 11; 15; 16; 21; 27.
— dens Sammensætning og Valg, § 28.
— dens Signaturbeføjelse §§ 10 p; 28.
— Habilitetsbetingelser for dens Medlemmer, § 29.
— hvad derved forstaas, § 28 Note 1.
— Oplysning derom i Tegningsindbydelse, § 7 c.
Bopæl, Anmeldelse af Forandring af, § 13.
— Bestyrelsesmedlemmers, § 29.
— Direktionsmedlemmers, § 29.
— Stifternes, § 3, 2. Stk.
Brugsforeningsfabrikker, § 1 Note 4.
Dagsmulkter, deres Anvendelse overfor Selskabsmyndigheder, § 54.
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Decharge for Regnskab, § 31.
Detailhandel, udenlanske Aktieselskaber maa ikke drive, § 42.
Direktion, dens Ansvar, §§ 54—56.
— dens Kompetence, § 28 Note 2.
dens Lønkrav i Selskabets Konkursbo, § 41 Noten Punkt f.
— dens Pligter, § 41.
— dens Signaturbeføjelse, § 10 p.
Habilitetsbetingelser for dens Medlemmer, § 29.
— hvad derved forstaas, § 28 Note 1.
kan have Sæde i Bestyrelsen, § 28 Note 4.
— Valg af, § 28.
Dispensationer fra Aktieloven, §§ 1, 4. Stk.; 9, 2. Stk.; 22; 23, 3. Stk.;
29, 3. Stk.; 59, 4. Stk.; 59, 5. Stk.
Driftsregnskab, § 26.
Egne Aktier, om Erhvervelse af, § 25.
Ejendoms-Aktieselskaber, § 59, sidste Stk.
Emissionshus, dets Ansvar for Tegningsindbydelsens Rigtighed, § 7
Note 6.
Filialer af herværende Aktieselskab, § 10 d; § 10 Note 3.
af udenlandsk Aktieselskab, §§ 42—46.
Filialbestyrer for udenlandsk Selskabs herværende Forretningsafde
ling, §§ 42; 45; 46; 54—56.
Firmategning, se Signatur.
Forbrugsforeninger, § 1, 2. Stk.; § 1 Note 2 og 4.
Forhøjelse af Aktiekapital, se Aktiekaptal.
Forligsklage, dens Forkyndelse m. v. for Aktieselskab, § 53.
Formaal skal angives i Stiftelses-Overenskomsten, § 5 a; i Tegnings
indbydelsen, § 7 a; i Anmeldelsen, § 10 c.
— væsentlige Ændringer deri, § 33 e.
Forsikrings-Aktieselskaber, §§ 4; 9, 2, Stk.; § 22 Note 1.
Forsikringsforeninger, gensidige, § 1 Note 4.
Forskrivninger fra Aktionærer, se Aktionærforskrivninger.
Fuldmyndighed, § 3 Note 3 a; jfr. §§ 29 og 42.
Fuldmægtig, Repræsentation ved, § 6 Note 3.
Generalforsamling, dens Behandlingsmaade m. v., § 32.
— dens Indkaldelse, § 32.
— dens Kompetence, §§ 32; 33.
— Omstødelse af Beslutninger, § 34.
— om Stemmeret paa denne, § 32.
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Generalforsamling, ordentlig, § 32.
— overordentlig, § 32.
visse Beslutninger kan kun fattes af, §§ 20; 31; 32, 3. Stk.; 36;
37; 39; 40.
Gevinst- og Tabskonto, § 26 Note 3.
Goodwill, § 26.
Hjemsted skal angives i Stiftelses-Overenskomsten, § 5 a; i Tegnings
indbydelsen, § 7 a, i Anmeldelsen, § 10 d.
Hypotekforeninger, § 1 Note 1.
Ikrafttræden, Lovens, § 60.
Indfødsret, § 3 Note 3 d, jfr. § 29.
Indløsning af Aktier, § 33 b.
Indskrænkninger i Aktiers og Interimsbeviser» Omsættelighed, §§ 5 g;
7 a; 10 k; 14; 15 f; 16; 17; 33 c.
Interessentskab, §§ 1 Note 2; 3 Note 2; 29 Note 1.
Interimsbeviser, om disses Indhold, § 15.
Island, Selskaber hjemmehørende paa, § 42 Note 1.
Kollektiv Signatur, se Signatur.
Kommandit-Aktieselskab, Definition af, § 1, 5. Stk..
— Reglerne om, § 47.
Kommanditselskab, § 1 Note 2.
Konkurs, Aktieselskabets, § 41.
— udenlandsk Aktieselskabs, § 45.
Kreditforeninger, § 1 Note 1.
Kurs, hvortil Aktier kan udbydes, §§ 7 e; 21.
Likvidation, Aktieselskabets §§ 36—39.
Likvidatorer, deres Ansvar, §§ 54—56.
— deres Pligter, §§ 36—39.
Livsforsikrings-Aktieselskaber, § 1, 3. Stk.
Mortifikation af Aktier og Interimsbeviser, § 15 g.
Navn, Aktieselskabers, § 1, 4. Stk.; § 1 Note 7; §§ 36; 44; 50; 59, 4. Stk.
— Selskaber kan have flere, § 10 Note 2; § 50.
skal angives i Stiftelses-Overenskomsten, § 5 a; i Tegningsindby
delsen, § 7 a, i Anmeldelsen, § 10 a; i Interimsbeviset; § 15 a; i
i Aktiebrevet, § 16.
Nedsættelse af Aktiekapitalen, se Aktiekapitalen.
Omstødelse af Generalforsamlings-Beslutning, § 34.
Opløsning, frivillig af Aktieselskabet, §§ 36—39.
— tvungen af Aktieselskabet, §§ 35; 59.
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Overdragelse af Aktieselskabs Formue som Helhed, § 40.
Overtegning, §§ 7 h; 8.
Produktionsforeninger, § 1, 2. Stk.; § 1 Note 2 og 4.
Proklama til Kreditorer, §§ 23, 38; 40 Note 2.
Præference-Aktier, disses Stilling i Tilfælde af Aktiekapitalens Ned
sættelse, § 23 Note 4.
Raadighed over Bo, § 3 Note 3 b, jfr. §§ 29; 42.
Registrering, Betalingen derfor, § 48.
— som Betingelse for Aktieselskabs Stiftelse, §§ 2 d; 12.
— som Betingelse for Fortsættelse af bestaaende Aktieselskabers
Virksomhed, § 59.
— Nægtelse deraf, § 49.
— Virkningen i Forhold til Trediemand, § 51.
— Udslettelse af, §§ 46; 49, 3. Stk., 52.
Registreringstidende, § 48.
Regnskab, dets Indsendelse til Aktieselskabs-Registeret, § 27.
Regnskabsaflæggelse, § 26.
Revision, en ny, § 31.
Revisionsprotokol, § 30.
Revisorer, §§ 30; 31.
— deres Adgang til Selskabets Bøger, § 30 Note 2.
— deres Ansvar, §§ 54—56.
— Oplysning om i Tegningsindbydelse, § 7 c.
— Stifternes Valg af, § 6.
Sammensmeltning af Aktieselskaber, § 40.
Signatur, § 10 p; § 10 Note 4; §§ 11, sidste Stykke; 28; 42.
Sparekasser, § 1, 3- Stk.
Statusopgørelse, §§ 26; 27.
Stemmeret, Aktionærers, §§ 7 b; 10 h; 32 a.
Stiftelsesomkostninger, deres Størrelse, §§ 5 d; 7 a.
— deres Afskrivning, § 26.
Stiftelses-Overenskomst, dens Betydning, § 5 Note 1.
— dens Forhold til senere Beslutninger, § 33.
— dens Forhold til Vedtægterne, § 6.
— dens Oprettelse betinger Aktieselskabets Stiftelse, § 2 a.
— dens Gengivelse i Tegningsindbydelse, § 7 Note 3.
— Formular I og III.
— hvad den skal angive, § 5.
— skal foreligge skriftlig, § 3 Note 1.
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Stiftelses-Overenskomst skal følge i Genpart med Anmeldelse»,
§§ 10 r; 59 Note 2.
— skal stemples, § 6 Note 5; Formular I.
Stifterne, deres Antal, § 3.
Stifterhonorar, Tilbagebetaling til Konkursbo af, § 41 Noten Punkt 1 e.
Straffebestemmelser, §§ 55—58.
Stævninger, deres Forkyndelse og Varsel, § 53.
Sygekasser, § 1, Note 4.
Særrettigheder, Aktionærers, § 33.
— - skal angives i Stiftelses-Overenskomsten, § 5 e; i Tegningsind
bydelsen, §§ 7 a; 21; i Anmeldelsen, § 10 i; i Interimsbeviser,
§ 15 d; i Aktiebreve § 16.
Tegningsinbydelse, offentlig, §§ 7; 21.
Tilbagebetaling af Indskud, § 23.
Tilvejebringelse af Aktiekapitalen, § 1 Note 3; § 2 c.
Udbytte kan kun udredes af Nettooverskud, § 26.
Udenlandske Aktieselskaber, §§ 42—46.
— Anmeldelse, § 43.
— deres Begreb, § 42 Note 1.
— deres Benævnelse, § 44.
— kan ej drive Detailhandel her, § 42.
— Konkurs, § 45.
— Udsættelse af Aktieselskabs-Registeret, § 46.
Udenlandske Forsikrings-Aktieselskaber, § 43, sidste Stk.
Udslettelse af stedfunden Registrering, §§ 46; 49; 52.
Vanærende Handling i den offentlige Mening, § 3 Note 3 c, jfr. §§ 29; 42.
Vedtægterne, deres Datoangivelse i Anmeldelsen, § 10 b.
— deres Fastsættelse, §§ 2 b; 6.
— deres Forhold til Stiftelses-Overenskomsten, § 6.
— Formular til, Formular V.
— hvad de skal indeholde, §§ 17; 3. Stk.; 18; 26, 1. Stk.; 28; 32,1. Stk.
— som Bilag til Anmeldelsen, § 10 t.
— skal stemples, § 6 Note 5.
Værdiansættese ved Overtagelse af bestaaende Forretning eller be
stemte Formuegenstande, § 5 i; § 5 Note 7.
Værneting, Aktieselskabets, §§ 43 b; 53.
Ændringer i den anmeldte Ordning, §§ 13; 24.
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