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4.

KONCERNRETTEN

KONCERNRETTEN er skrevet af to erfarne advokater, forskere og undervisere, og bogen behandler alle
væsentlige retlige aspekter af et koncernforhold, både
• koncerner i praksis
• koncernbegrebet (som er under ændring i disse år pga. et skift i de
• bagved liggende regnskabsstandarder)
• selskabsretlige spørgsmål om koncerner
• ret og pligt mellem koncernselskaber
• internationale koncernforhold
• hvilke selskaber hæfter over for omverdenen?
• koncernregnskaber og
• koncernbeskatning.
Bogen er spækket med afgørelser fra selskabs-, regnskabs- og skatteretten, og den har mange praktiske råd om
indretning af koncerner, styring af udenlandske datterselskaber (i disse OW Bunker-tider), brug af ét to, eller
flere holdingselskaber etc.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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5.

Kun 2 måneder tilbage – fondes krav mod
SKAT for manglende fradrag for
uddelinger til modtagere i udlandet skal
rejses inden 1. januar 2018.
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Jeg har skrevet om det før, men samtaler med selv
kyndige advokater og revisorer viser, at et flertal ikke er opmærksomme på, at der er penge at hente hos
SKAT, når en fond i fortiden, helt tilbage til indkomståret 2004, ikke har fået fradrag til uddelinger til almindelige (ikke-almennyttige) modtager med bopæl i
udlandet.
Men kravet skal rejses over for SKAT inden den 1. januar 2018. Kravet er den skat, som fonden ville have
sparet, hvis der havde været fuldt fradrag for uddelinger til modtagere med domicil i udlandet. Kravet skal
tage højde for, hvor høj satsen for fondsskatten var
i det pågældende år. Der tillægges renter frem til nu.
Det kan godt løbe op, viser opgørelser i de fonde, som
jeg har med at gøre. Mange fonde uddeler jo fx til stifterens efterkommere, og nole af disse bor i udlandet.
Det gælder både almindelige fonde og erhvervsdrivende fonde.
Historien bag alt dette er enkel. Indtil en lovændring,
der trådte i kraft den 1. juli 2017, forskelsbehandlede dansk fondsskattelovgivning modtagere i udlandet
og modtagere i Danmark. Ved uddeling til de danske

modtagere var der fradragsret, mens der ved uddeling
til modtagere i udlandet ikke var fradrag. Dette er i
strid med kapitalens frie bevægelighed, fastslog EUDomstolen i 2015 i en sag om en østrigsk fond, hvor
fradragsreglerne svarede til de danske.
Der var ingen vej uden om for Danmark at erkende
bommerten, og derfor blev loven ændret. Læs overgangsreglerne, som giver fondene mulighed for at kræve den skat, der ville være sparet, hvis der også havde
været fradrag for uddelinger til udlandet. Men kravet
skal rejses over for SKAT inden den 1. januar 2018, så
nu begynder det at haste.
P.S.: Hvad blev så den nye retstilstand? Den blev, at
der hverken er fradrag for uddeling til danske eller
udenlandske modtagere (dog at almennyttige uddelinger er fradragsberettigede som hidtil, uanset hvor modtageren bor). Til gengæld for, at der nu ikke er fradrag
for uddeling til fx stifterens efterkommere i Danmark,
er 20 procent af uddelingen til en modtager i Danmark
nu gjort skattefri for modtageren. Modtag 100 kr. som
udlodning og betal kun skat af de 80 kr.
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6.

MERGERS & ACQUISITIONS:
Counseling and Choice of Method

MERGERS & ACQUISITIONS: Counseling and Choice of Method describes and analyzes the current
state of law in Europe in regard to some relevant selected elements related to mergers and acquisitions, and the
advisers counsel in this regard.
The focus is aimed and maintained at application and functioning of provisions of European federal corporate
law and internationally accepted principles of the law of obligations.
This book, however, is not about clarification of the reasons that urge for M&A operations, nor is it about
judging the outcome of the transactions. It is about synthesizing, on the one hand, the methods of M&A and,
on the other hand, several selected key elements. Any participating party - as well as their respective advisers
- must be aware of these elements prior, throughout, and after the transaction: consideration, succession, taxes
and fiscal neutrality, group-related issues, holding-structure issues, employees, stock exchange listing issues,
and corporate nationality.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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7.

Hvorfor blev Jyske Bank frifundet i en sag
mod a/b-foreningen ‘Engskoven’ om
komplekse renteswaps?
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

For nylig blev Jyske Bank frifundet i Højesteret i en
sag, som andelsboligforeningen Engskoven havde anlagt mod banken i anledning af nogle komplekse renteswaps, som banken havde rådgivet om. Det er Højesterets dom af 12. september 2017, sagsnr. 48/2016.

ud fra de forskrifter, der gjaldt på handlingstidspunktet, og her kan der være fælder i god-skik-reglerne, fordi de udvikler sig hele tiden. God-skik-kravene til bankerne er typisk skarpere på mange områder i dag, end
de var for fx 10 år siden.

Banken havde rådgivet Engskoven om, hvordan foreningen kunne sikre sig mod rentestigninger. Banken
foreslog swaps (“bytte”), nærmere bestemt en swap
som instrument til at udskifte en variabel rente til en
fast rente. Engskoven frygtede rentestigninger, hvorimod den faste rente, som swapen førte til, ville kunne
klares af Engskoven.

Ud fra datidens god-skik-regler var der som udgangspunkt ikke noget galt med bankens rådgivning, som
man relativt detaljeret kunne rekonstruere ud fra de
plancher, der blev brugt af banken under bankens
PowerPoint-understøttede redegørelse hos Enghaven
og dens bestyrelse.

Årene gik, og renten gik den forkerte vej. Som det udviklede sig, havde foreningen ikke en gevinst, men et
tab på swappen, og regnskabsmæssigt så dette tab bestemt ikke godt ud.
Sagen kom til byret, landsret og Højesteret. I byretten
fik Engskoven medhold, men den tabte ved både landsret og Højesteret. Byretsdommen vakte opsigt, hvorimod landsrets- og højesteretsdommen gik relativt stille af. Det er jo også sjovere for pressen at skrive om
det, når en bank må ned med nakken i forhold til “almindelige mennesker”.
Læs ved lejlighed Højesterets præmisser, som er særdeles grundige og overbevisende. Der blev indhentet
et responsum fra Finansrådets Responsumudvalg, som
bedømte bankens rådgivning ud fra den dengang foreliggende praksis om god skik for finansielle virksomheder som banker. Det er vigtigt, at en sag bedømmes

Der var et par enkelte fejl i rådgivningen, men nogle af
disse havde banken allerede påtaget sig konsekvenserne for, hvorfor der ikke dér var noget at hente, og andre
af svipserne havde ikke ført til et tab, hvorfor erstatningsrettens almindelige krav om årsagssammenhæng
mellem en fejl og et tab ikke var opfyldt.
Det kommer også i betragtning, at det, Engskoven ønskede at opnå med swapen: at beskytte foreningen og
dens medlemmer mod rentestigning, faktisk ville blive
opnået, blot gik udviklingen i renteniveauet altså den
forkerte vej for foreningen. Foreningen var informeret
om denne risiko og traf dermed sin beslutning på et
informeret grundlag.
Over for banken havde Engskoven nedlagt påstand om
1) ret til at hæve swap-aftalen, 2) at swap-aftalen var
ugyldig, og 3) at banken var erstatningspligtig, men
Engskoven fik altså ikke medhold i nogen af disse påstande, idet banken blev pure frifundet.
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8.

BUSINESS LAW, EUROPE

BUSINESS LAW, EUROPE is a must-have for any business advisor that operates on a cross-border level in
the European Union, EU. The book is also for students and teachers who desire a deeper understanding of the
business and corporate rules we share in the EU countries as well as the EEA countries.
Regardless of whether you already have solid knowledge about doing business in the EU or you are just taking
your first steps on this corporate scene, Business Law, Europe should be the book within your reach. We call it
“Our Corporate Bible”.
In an easily comprehensible way we address some of the most essential issues of business law, and provide
guidelines and clarity for understanding and proper application of the legal provisions that govern business law
in Europe.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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9.

LEI-kode – intenationalt
registreringsnummer til alle selskaber og
fonde med værdipapirer
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Hvis du har med selskaber og/eller fonde at gøre, bør
du være opmærksom på, at alle juridiske personer inden den 3. januar 2018 skal lade sig LEI-registrere,
hvis de fra og med 3. januar 2018 vil købe eller sælge
værdipapirer og de vil en juridisk person jo meget ofte til hhv. fra sit værdipapirdepot. Der er jo ikke meget
ved at have et værdipapirdepot, som er fastfrosset, og
hvorfra der derfor ikke kan sælges eller købes, fordi
man har forsømt at få et LEI-nummer (en LEI-kode).
“LEI” står for Legal Entity Identifier, og kravet om et
LEI-nummer til enhver juridisk enhed i EU eller EØS
er endnu et udslag af de mange bestræbelser, som EU
foretager for at forebygge hvidvask og terrorisme.
LEI-koden er en 20-cifret kode, der identificerer en
juridisk enhed, som deltager i transaktioner på finansmarkederne. LEI-koden skal bruges til indberetning af
transaktioner til myndighederne. Disse anvender koden til at overvåge handlen med værdipapirer og finansielle instrumenter på tværs af landegrænser blandt
andet for at kunne forebygge og afsløre insiderhandel,
kursmanipulation, hvidvask og finansiering af terrorisme.

den LEI-koden udstedes.
Man kan læse flere detaljer hos Finanstilsynet og på
de fleste pengeinstitutters hjemmesider, blandt andet
hos Den jyske Sparekasse, hvor jeg har fundet denne
oversigt over LEI-udstedere, som dit selskab, din fond
mv. kan købe sin LEI-kode hos:
• nordlei.org/
• gmeiutility.org/
• wm-leiportal.org/
• lseg.com/LEI
Til mine egne selskaber har jeg købt LEI-koderne hos
nordlei.org, men principielt skal service mv. hos de enkelte LEI-udbydere være ensartet.
NordLEI (nordlei.org) tilbyder kunder, som senest den
31. oktober 2017 anvender koden DJS-LEI2018, at registreringen hos NordLEI gælder frem til den 31. december 2018, mens den normalt kun gælder for et år.

Oprettelse af en LEI-kode koster ca. 150 USD. Hertil kommer et årligt vedligeholdelsesgebyr på ca. 125
Kravet herom udspringer af det såkaldte MiFID II- USD.
direktiv, direktiv 2014/65, der træder i kraft den 3. jaRettidig omhu, tak. Det vil jo ikke være så morsomt at
nuar 2018.
stå der den 3. januar 2018 og ønsker at gøre en hurtig
LEI-koden kan købes hos en officielt godkendt LEI- handel til eller fra en juridisk enheds værdipapirdepot,
udsteder - en LOU (Local Operating Unit) - som be- for så at opdage, at man har forsømt at få en LEI-kode
kræfter en række oplysninger om din virksomhed, in- til selskabet eller fonden.
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10.

Interessentskaber – særligt om
kontrakten

Interessentskaber – særligt om kontrakten er en sammenfatning af spørgsmål og synspunkter, som længe
har været definerende for interessentskabsrettens udvikling. Bogen skal anses som et værktøj til dels den,
der ønsker at være deltager i et interessentskab, dels til praktikeren og advokaten, der ønsker et kort, præcist
opslagsværk om interessentskaber.
Der tages udgangspunkt i ældre såvel som nyere juridisk teori for herved at finde frem til “den rigtige” løsning
på interessentskabsretlige spørgsmål fsva. interessentskabers stilling som juridisk person, den vigtige hæftelse,
samt interessentskabets og interessenternes kreditorers adgang til fyldestgørelse.
Herudover findes en gennemgang af de i EØFG-forordningen væsentlige bestemmelser, som (kommende) interessenter, advokater og juridiske rådgivere med fordel kan skue mod, da mange af de spørgsmål, som i dansk
interessentskabsret har givet anledning til teoretisk uenighed, besvares kort og præcist med forordningens artikler.
Endelig findes en gennemgang af de for interessentskabskontrakten væsentligste punkter, som interessenterne
i det mindste bør overveje at inddrage. Der findes her en kort forklaring af de enkelte kontraktpunkter, lige som
der endelig gives teksteksempler på kontraktformuleringer.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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11.

Konkurrenceklausul – aktiesælgeren kan
bindes hårdere, end direktøren kan
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Jeg har skrevet om det før, men samtaler med kolleger
viser, at der ikke sker noget ved at tage det op igen:
Husk ved udskiftning af ejerkredsen for et A/S eller
ApS, at det efter omstændighederne kan være sagligt
begrundet at binde en aktiesælgende part hårdere og
længere, end det kan være at binde en direktør.

talen herom, eventuelt gentaget i Ts vedtægter,
fastslås og præciseres deres loyalitetspligt i denne henseende, herunder i form af et forbud mod,
at de konkurrerer med T, så længe deres optioner
ikke er udnyttet, og de dermed fortsat er medejere af T.

I denne artikel gennemgår jeg ikke retsgrundlaget
(igen), men minder blot om, at der skal tages højde
for en række retsgrundlag.

4. En tilsvarende, ansættelsesretligt funderet loyalitetspligt præciseres i ansættelsesaftalen for den
eller dem, der skal fortsætte som ansat hos T.

Kald nu den eller de, der vil sælge deres selskab eller
en del af det, for P (personerne). Kald de holdingselskaber som de ejer deres aktier igennem, for H, og
kald målselskabet, som skal overtages, for T (target).

5. Når optionen udøves, og de dermed har solgt hele T til K, udløses en fx 2-3 årig konkurrenceklausul, nu ikke funderet i loyalitetspligten som
medejer, men i deres egenskab af sælgere af alle
deres kapitalandele i T.

Herefter kan planen koges ned til følgende 6 trin:
1. Den eller de P og deres H, som der ikke kan
imødeses væsentlige konkurrencemæssige trusler fra (idet det ikke er dem, der bærer Ts succes), underlægges blot en sædvanlig 2-3-årig
konkurrenceklausul.

6. Hvis den eller de, der fortsatte som ansat hos T,
ikke samtidig fratræder, men fortsætter et stykke tid som ansat hos T, kan der være konkurrenceklausuler i deres ansættelsesaftaler. Er de direktører, da ubundet af ansættelsesklausullovens
strenge krav, men dog bundet af aftalelovens
§36 og ansættelsesklausullovens §11 (den tidligere §38 i aftaleloven). Er de ikke-direktører, da
bundet af ansættelsesklausullovens strenge krav,
dog at T måske vil vælge at opsige konkurrenceklausulen under iagttagelse af lovens §§10-11,
særligt fordi der allerede er opnået 4-6 års konkurrenceforbud i kraft af tiltagene foran i pkt.
1-5.

2. Den eller de P og deres H, som det derimod er
væsentligt at sikre T konkurrencemæssigt imod,
sælger kun en del af deres kapitalandele i T nu.
De opnår en salgsoption på at sælge resten efter fx 2-3 år (og K får tilsvarende en købsoption
på deres kapitalandele inden for fx et halvt år
efter, at deres salgsoption udløber uden at være udnyttet). Salgsoptionen kan passende udformes incitamentsbaseret, således at den inden for
Med disse 6 punkter etableres der en kombination af a)
visse rammer reguleres efter T’s resultater mv.
udskydelse af en del af salget for (nogle af) sælgerne i
3. Den eller de således tilbageværende P og deres fx 2-3 år gennem en salgsoption og en købsoption, b)
H er dermed fortsat kapitalejere i T, og i ejeraf- en præciseret selskabsretlig loyalitetspligt som fortsat
B USINESS & C ORPORATE L AW
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medejer af målselskabet T i de fx 2-3 år, c) en konkurrenceklausul på fx 2-3 år efter afståelsen af de sidste
kapitalandele, d) en præciseret ansættelsesretlig loyalitetspligt som eventuelt ansat hos T og e) eventuelt
også en ansættelsesretlig konkurrenceklausul som direktør eller ikke-direktør (en klausul som dog kan opsiges af T) .

12.

K mod en urimelig konkurrence fra nogen blandt sælgerne S.

Der erindres som altid om vigtigheden af at overveje
enhver konkurrenceklausul (ved virksomhedssalg) også konkurrenceretligt, fx ved eftersyn af Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens praksis (direkte link hertil er
i slutningen afsnit 2.1), eventuelt ved forespørgsel til
I kraft af denne kombinerede model kan der opnås en styrelsen, fx om ikke-indgrebserklæring efter konkurganske lang beskyttelse af målselskabet T og køberen rencelovens §9).

B USINESS & C ORPORATE L AW
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13.

Erstatningsansvar i Selskabsforhold
Ledelse, Ejere, Revisor

ERSTATNING I SELSKABSFORHOLD – ledelse, ejere, revisor er en kort og koncentreret fremstilling af
det erstatningsansvar hhv. den hæftelse, der efter omstændighederne kan ramme et selskabs bestyrelses- og direktionsmedlemmer, dets ejere og dets revisor. Bogen behandler spørgsmål om fokuspunkter, ansvarsgrundlag,
kausalitet, regres, ansvarsforsikring, processuel rangorden mellem forskellige krav, hovedaktionærers ‘nulstilling’ over for SKAT samt lovvalg og værneting. For ejernes vedkommende behandles dels det klassiske begreb
‘hæftelsesgennembrud’, som forfatteren for dansk rets vedkommende selv udviklede i doktordisputatsen ‘Selskabsmasken’, og som efterfølgende blev bekræftet af domstolene, og dels en række andre retsgrundlag for
hæftelse hos ejerne, som har udviklet sig i årenes løb. Afslutningsvis i bogen vender forfatteren spørgsmålet
om ansvar om og definerer, hvad det omhyggelige ledelsesmedlem i praksis bør opfylde for at minimere sin
risiko for at ifalde ansvar. I denne sammenhæng afsluttes bogen med tjeklister, som kan tjene til at sikre, at
relevante fokuspunkter ikke overses i bestyrelse og direktion.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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14.

Fond i udlandet – skal den uigenkaldelige
udskillelse af midlerne altid bedømmes
efter dansk fonds(skatte)ret?
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Ved en nyligt afsagt landsretsdom blev en stifter i Danmark skattepligtig af et udbytte, som blev udloddet fra
et dansk selskab til dens moderfond i Holland (Vestre
Landsrets dom af 3. juli 2017, V.L. BS-102/2016-VLR
(3. afd.)).
Landsretten underkendte således fonden som juridisk
person (her: som skattesubjekt). Dermed blev fondens
stifter skattepligtig af udbyttet fra fondens datterselskab. De midler, han havde indskudt i fonden, betragtedes ikke som uigenkaldeligt udskilt, fordi bestyrelsen
ikke havde mindst ét uafhængigt medlem, sådan som
dansk ret kræver. Dette statueredes til trods for, at fonden var underlagt hollandsk fondsret, som har meget
skrappe regler om fondens uafhængighed, tilsyn hermed mv.
Dette rejser spørgsmål om, hvorvidt den uigenkaldelige adskillelse altid skal bedømmes efter dansk praksis
i alle detaljer, eller om udenlandske regler, der er lige
så godt, skal anerkendes.
Kernepunktet i sagen var, om den i Danmark gennem
mange år fasttømrede retstilstand, hvorefter en fond
med hjemsted i udlandet måles med samme juridiske
målestok som en fond med hjemsted i Danmark, når
det drejer sig om at finde frem til, om den udenlandske fond i skattemæssig sammenhæng er et selvstændigt skattesubjekt, eller om andre, ofte en stifter, skal
beskattes af fondens indtægter.
Det var ubestridt under sagen, at den danske retstilstand er, som den er, og at den kræver, at fondens mid-

ler er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, og
at mindst ét af medlemmerne af fondens bestyrelse er
uafhængigt af stifteren.
Det, der var omstridt under sagen, var, om den danske
retstilstand er i overensstemmelse med EU-retten. Selskabet og fonden gjorde gældende, at dette ikke var
tilfældet. Kammeradvokaten mente på statens vegne,
at der er god overensstemmelse mellem dansk skatteret og EU-retten, og Vestre Landsret fulgte i sin dom
statens opfattelse.
Landsrettens begrundelse for at følge statens opfattelse findes på dommens s. 36 under overskriften “Fondens selvstændige skattesubjektivitet” og er i sin helhed sålydende:
“Afgørelsen af, om fonden eller Niels Reimar Nielsen i skattemæssig henseende
skal anses for modtager af udbyttet, beror
i første række på, om fonden på tidspunktet for udlodningen kan anses for et selvstændigt skattesubjekt. Dette spørgsmål
skal afgøres efter dansk skatteret, hvorefter fonden kun kan anses for et selvstændigt skattesubjekt, hvis fondskapitalen er
effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifteren Niels Reimar Nielsens formue. Det
er i den forbindelse et krav, at der i fondens bestyrelse sidder mindst ét medlem,
som er uafhængigt af stifteren.
Fondens bestyrelse bestod ved fondens
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stiftelse og ved udlodningen af udbyttet i
2007 af Niels Reimar Nielsen og dennes
forældre. Kravet om en i forhold til stifteren uafhængig ledelse var således ikke
opfyldt, og fonden er derfor ikke et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret.”
andsretten gør således ikke noget forsøg på at efterprøve, om dansk ret er i overensstemmelse med EUretten. En sådan efterprøvelse burde være foretaget,
og nærmere bestemt på følgende måde, som er den af
EU-Domstolen gængse måde at efterprøve et sådant
spørgsmål på:
Først skal det fastslås, om den danske retstilstand udgør en hindring (en “restriktion”) for udøvelsen af en
rettighed efter EU-retten, her etableringsretten (EUfunktionstraktatens artikel 49 og 53) og/eller kapitalens frie bevægelighed (traktatens artikel 63). En sådan hindring må siges at foreligge. Det er ikke attraktivt at etablere en fond med hjemsted i udlandet, hvis
en person vil blive beskattet af alle fondens indtægter.
Det er heller ikke attraktivt på anden måde at tilføre
en udenlandsk fond kapital, fx gennem gave eller arv,
hvis en person risikerer en beskatning som nævnt.
Den allerførste prøvelse af dansk ret fører dermed til
en klar antagelse om, at den danske retstilstand udgør
en hindring for etableringsretten og for kapitalens frie
bevægelighed. Det er herved ikke afgørende, om der
er tale om et harmoniseret retsområde, fx selskabsretten, eller et uharmoniseret retsområde, fx fondsretten
og fondsskatteretten.
Dernæst burde det være efterprøvet, om hindringen
for den frie bevægelighed er opstillet ud fra tvingende almene hensyn. En sådan prøvelse er der heller ikke gjort noget forsøg på i landsrettens dom. Det må
antages, at de hensyn, der bærer dansk fondsrets og
fondsskatterets krav om uigenkaldelig udskillelse af
midlerne til en fond, må anerkendes som tvingende
almene hensyn i EU-rettens forstand. Grundlæggende
bæres kravet om uigenkaldelig udskillelse af et ønske
om at undgå såkaldt selvbåndlæggelse, dvs. at en ejer
af formuegoder kan bringe disse uden for sine kreditorers rækkevidde, samtidig med at den pågældende selv
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har fri adgang til midlerne. Noget sådant ønsker man
samfundsmæssigt at udelukke ud fra hensyn til kreditorer, og dette må accepteres som et tvingende alment
hensyn i EU-retlig forstand.
Disse to første led i efterprøvelsen er normalt de nemmeste at foretage, og dette gælder da også i nærværende sag. Resten af testen er ofte sværere at håndtere.
Resten af testen kan beskrives således: 1) Hindringen
skal anvendes uden forskelsbehandling. 2) Den skal
være egnet til at nå sit formål (de tvingende almene
hensyn, der er grunden til hindringen). 3) Hindringen
må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for opfylde formålet (det tvingende almene hensyn).
Dette sidste led i testen koges jævnligt sammen til en
enkelt sætning: Hindringen (restriktionen) skal anvendes uden forskelsbehandling, skal være egnet til at opfylde formålet og må ikke gå videre, end hvad der er
nødvendigt for at opfylde formålet (dvs. et proportionalitetskrav). Kravene om egnethed og nødvendighed
(proportionalitet) er reelt to sider af samme sag, og
de sammendrages derfor i blandt andet tysk litteratur
ofte til ét enkelt krav om “Erforderlichkeit”: nødvendighed.
Det er i dette sidste led af testen, at den danske retstilstand falder igennem. Det er hverken ikkediskriminerende eller nødvendigt at forlange, at et
krav om uigenkaldelig udskillelse effektueres på præcis den måde, man har gjort det i dansk fondsret, dvs.
med et krav om ét uafhængigt fondsbestyrelsesmedlem. Den uigenkaldelige udskillelse kan opnås på andre måder, der kan tilvejebringe samme resultat: en
klar adskillelse mellem fondens og stifterens midler.
Hvis en udenlandsk retsorden (her: hollandsk fondsret) har klare krav om uigenkaldelig udskillelse, som
håndhæves af en tilsynsmyndighed (sådan som det
er tilfældet med hollandsk fondsret), vil det være både diskriminerende og uproportionalt (unødvendigt) at
stille krav om, at udskillelsen og adskillelsen sikres på
lige præcis den måde, dansk ret har valgt at gøre det.
De hollandske regler er mindst lige så betryggende
som de danske. Faktisk vil jeg gå så vidt som til at
sige, at hvis de danske regler blev ændret og herved
udformet som de hollandske, måtte man betragte dette
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som en skærpelse af de danske fondsregler vedrørende EU-rettens krav og derfor må vige for EU-retten ud
udskillelse og adskillelse.
fra princippet om EU-rettens forrang for national ret.
Det ville have været hensigtsmæssigt, om landsretSammenfattende er landsrettens dom derfor forkert, ten havde forelagt spørgsmålet præjudicielt for EUidet landsretten ved en korrekt foretaget prøvelse af Domstolen i medfør af traktatens artikel 267; derved
dansk rets overensstemmelse med EU-retten måtte væ- ville sagen have fået tilført en langt mere nuanceret og
re kommet frem til, at dansk ret ikke lever op til fyldestgørende EU-retlig bedømmelse.
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Forudsigelighed i aftale med
udenlandsk part

Når virksomheder fra forskellige lande indgår aftale med hinanden, opstår spørgsmålet om lovvalg altid, dvs.
dansk ret eller fremmed ret? Man kan vælge at lade de regler, som automatisk træder i kraft inden for EU,
regulere spørgsmålet, normalt Rom I-forordningen, men dette vil jo så i mange tilfælde føre til, at kontrakten
er reguleret af fremmed ret. Hvis vi træffer et udtrykkeligt lovvalg i kontrakten, og vi herved aftaler at vælge
dansk ret, er det til indlysende ulempe for den udenlandske part. Hvis vi modsat vælger fremmed ret, er det til
ulempe for den hjemlige part.
Løsningen på dette dilemma er i mange tilfælde Unidroit-principperne, der er fællesnævneren for de fleste
landes love, og disse principper kan læres på få timer. Alle, der læser dem, vil umiddelbart forstå dem. Der er
ingen faldgruber i dem. Det er dét denne bog handler om. Den kan læses uden at have Principles ved hånden,
men det bedste resultat opnås selvfølgelig, hvis man umiddelbart kan slå op i principles.
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