
16. september 2010

SELSKABSLOVENS IKRAFTTRÆDEN – FASE 2

Den 29. maj 2009 blev den nye lov om aktieselskaber og 
anpartsselskaber (selskabsloven) vedtaget. Hovedparten af 
bestemmelserne i selskabsloven blev sat i kraft 1. marts 2010.

Det fremgår af selskabsloven, at det er økonomi- og 
erhvervsministeren, der ved bekendtgørelse sætter loven i kraft, 
ligesom forskellige dele af loven kan sættes i kraft på forskellige 
tidspunkter, efterhånden som de nødvendige it-mæssige ændringer 
bliver gennemført.  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen arbejder på de it-mæssige ændringer, 
der er en nødvendig forudsætning for, at den resterende del af loven 
kan sættes i kraft. Arbejdet forløber planmæssigt.

Det har også betydning for arbejdet med ændringer af Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens it-system, at Folketinget den 4. juni 2010 vedtog en 
ændring af konkursloven og forskellige andre love. Ændringen 
indeholder regler om rekonstruktion, som sigter mod at forbedre 
mulighederne for at virksomheder, der har økonomiske vanskeligheder 
kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs. Reglerne 
indebærer, at der skal ske en ny form for registrering og 
offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, og dette 
nødvendiggør en række yderligere it-mæssige ændringer. 

Folketinget blev ved fremsættelsen af lovforslaget om ændringen af 
konkursloven orienteret om, at ændringerne kan træde i kraft den 1. 
marts 2011.

Som følge heraf forventes det således, at 2. fase af selskabslovens 
ikrafttræden kan ske den 1. marts 2011.

Det forventes herefter, at det alene vil være bestemmelserne om 
ejerregister, som ikke træder i kraft den 1. marts 2011. Disse 
bestemmelser forventes at træde i kraft som led i implementeringen af 
et helt nyt it-system om 2-3 år, som det også tidligere har været 
beskrevet ved en ændring af selskabsloven.
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HOLD DIG ORIENTERET

Vil du modtage en mail, når der kommer nyheder på eogs.dk, så tilmeld dig her

Skriv din e-mail:
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Afmeld nyhedsbrev

Du kan også abonnere på vores RSS-feed

Hent RSS-feed

Læs mere om RSS

Kampmannsgade 1   1780 København V   Tlf. 33 30 77 00    eogs@eogs.dk

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Thea Utoft Høj Jensen (3330 7695) 
eller Anette Dybdal Fenger (3330 7540).
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