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Lønudgift til virksomheds- og aktivitetskøb
kan alligevel fradrages og nægtelse heraf
kan genoptages 10 år tilbage i tid (hvis man
kræver det inden den 1. juli 2018)
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Hermed en status over, hvad sagerne om SKATs afvisning af fradrag for lønudgifter til virksomhedskøb
mv. er endt med. Hold venligst godt fast, for det er
en juridisk rutsjetur af de store. Lad mig opdele det i
følgende faser:

kerne vandt dog en konkret flig af sagen: Landsretten
betragtede SKATs holdning som en praksisændring,
der skulle have været varslet fremadrettet, og derfor
havde disse to banker alligevel disse fradrag.
4. Sagerne afgøres begge i Højesteret i juni 2017. Her
får SKAT 100 pct. medhold: 1) Lønudgifterne til virksomhedskøbene kan ikke fradrages, og 2) sådan har
det bare altid været; det er end ikke en fast praksis,
som kræver varsling for at kunne ændres for fremtiden.

1. Gennem mange år var det ubestridt, at et selskab
havde fradrag også for løn til medarbejdere som beskæftigede sig med opkøb af en virksomhed, aktiviteter mv. Løn er løn, når den er erhvervsmæssig (modsat
selvfølgelig, hvis medarbejderen udfører private opgaver for arbejdsgiveren; her er der selvsagt ikke fradrag,
5. Folketinget griber ind for at sikre fortsat fradrag
jf. UfR 1984.177 H.
uanset de to højesteretsdomme. Der indføres en ny
2. Så kom to prøvesager, som gav genlyd. SKAT ned- §8 N i ligningsloven, som udtrykkeligt fastslår, at
satte fradraget for lønudgifter hos to banker (Arbej- erhvervsmæssige lønudgifter (samt bestyrelsesvederdernes Landsbank og Lån & Spar Bank). De havde lag) er fradragsberettigede. Lovgivningsmagten står jo
opkøbt virksomheder eller aktiviteter fra andre banker over Højesteret og kan derfor vedtage en sådan lov –
(Arbejdernes Landsbank købte 5 filialer fra den heden- og dette skete i december 2017. Alt er herefter ved det
gangne Roskilde Bank, mens Lån Spar Bank købte gamle, men fra hvornår?
aktiviteter fra Gudme Raaschou Bank). SKAT nægtede de to banker fradrag for den del af deres samlede 6. Ja, pas nu på, for nu bliver det speget – og uhyre viglønudgifter, der skønsmæssigt kunne henføres til opkø- tigt at følge med: Den nye §8 N i ligningsloven trådte i
bene. Begrundelse: Disse lønudgifter er ikke driftsom- kraft den 1. januar 2018. Men den har virkning fra og
kostninger, men derimod etablerings- eller anlægsud- med indkomståret 2008 hos det enkelte selskab mv.,
gifter til udvidelse af virksomheden ud over dens hid- altså 10 år tilbage i tid. Hvis et selskab (eller anden
form for arbejdsgiver) i denne 10 års periode har fået
tidige rammer.
nægtet fradrag for lønudgift til virksomhedskøb mv.,
3. SKAT fik i landsretten medhold i princippet: intet kan et sådant selskab altså få genoptaget sin selvangifradrag for lønudgift til virksomhedskøb mv. Men ban- velse for det eller de pågældende år – og herved få sin
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fradragsret.
7. Men pas på igen: Begæring om genoptagelse som
nævnt skal som tungtvejende hovedregel fremsættes
over for SKAT inden den 1. juli 2018. Der er altså som
hovedregel et halvt år til at reagere, og gør man ikke
det, er kravet normalt tabt.

hvervsmæssige lønudgifter, der efter den nye §8 NN
i ligningsloven giver fradragsret? Det signalerer naturligvis, at det fortsat er sådan, at hvis medarbejderen
udfører private opgaver for arbejdsgiveren, er denne
del af lønnen ikke fradragsberettiget, jf. allerede UfR
1984.177 H.

8. Bemærkede du det lille ord erhvervsmæssige i er-
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Hvorfor blev ledelse og revisorer i Roskilde
Bank frifundet? trods nogle fejl hos
ledelsen?
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Presseomtalen af dommen i Roskilde Bank Roskilde
Bank (Østre Landsrets dom 7. november 2017, 7. afd.
nr. B-1291-10 og B-1851-10) har været alt for ensidigt
fokuseret på, at der skete frifindelse, selv om landsretten fandt nogle fejl hos ledelsen ved långivning. Der
har været fokuseret helt ensidigt på såkaldte fodfejl
hos Finansiel Stabilitets advokater.

des der, når vi taler professionsansvar; ingen individuelle undskyldningsgrunde tåles. Ved det almindelige
culpaansvar kan individuelle undskyldningsgrunde føre til frifindelse (meget nytiltrådt; delte opgaverne mellem sig; arbejdede under stort tidspres, etc.).

2. Det er utrolig vigtigt, at beslutningsgrundlaget er
i orden. Sagerne skal være gennemarbejdet, typisk
Sandheden er, at der ligger mange principielle elemen- af kundemedarbejderen, kreditafdelingen mv., før den
ter i dommen, og at disse er blevet overset i pressedæk- når til bestyrelsen.
ningen.
3. Det er ikke i sig selv ansvarspådragende, at en bank
Først to advarsler: For det første, at dommen er under benytter sig af en praksis med, at direktionen foretaanke til Højesteret, bortset fra revisorerne, som der- ger en foreløbig bevilling i sager, som beløbsmæssigt
med er endeligt frifundet. For det andet, at jeg i denne ligger over direktionens bevillingsgrænse, således at
sag ikke er 100 pct. uvildig, fordi en række af de me- bestyrelsen i sådanne presserende sager foretaget en
re principielle spørgsmål genfindes i EBH-sagen, hvor efterbevilling, og at efterbevillinger snarere bliver regder er sagsøgt for 700.000.000 kr., og hvor jeg er ad- len end undtagelsen. Hvis sagerne behandles lige så
grundigt hos bestyrelsen som sager, der ikke er eftervokat for den daværende bestyrelsesformand.
bevillinger, så er det substansen frem for formen, man
Her er på kort formel, hvad der kan udledes af Roskil- skal se på.
de Bank-dommen – forudsat at Højesteret kommer
4. Der indrømmes en bestyrelse en skønsmargin, dvs.
frem til de samme resultater under anken:
både til skøn og fejlskøn, hvis beslutningsgrundlaget
1. Ledelsesansvaret er ikke et professionsansvar, men ellers er i orden, jf. ovenfor. Også i en grundejerforeet helt almindeligt erstatningsansvar (culpaansvar). ning er der plads til både skøn og fejlskøn. Herudover
Uanset hvor mange formelle regler fra EU og fra gives der i en erhvervsdrivende enhed en margin til et
den danske lovgivningsmagt bankerne efterhånden er forretningsmæssigt skøn, og dermed også et fejlskøn.
spundet ind i, er bestyrelses- og direktionsmedlem- Begrebet har fået et flot navn: business judgment rule,
mer ikke professionelle i erstatningsreglernes forstand. men det er en uskrevet regel, der i hvert fald i Danmark
Men hvad er da forskellen mellem det almindelige cul- har mindst 40 år på bagen, nemlig siden højesteretspaansvar og det skærpede culpaansvar for professio- dommen om stormagasinet Havemann, UfR 1977.274
nelle? Hvis der trædes ved siden af normerne, domfæl- H, hvor bestyrelsen skønnede, og skønnede forkert,
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vedrørende realismen i en rekonstruktionsmulighed,
men da beslutningsgrundlaget var i orden (her: advokaters grundige beregninger og udkast) blev de frifundet. Når bankdommene kommer til det samme, er der
således intet nyt under solen. Med bankdommene mener jeg foreløbig Capinordic-dommen (Østre Landsrets påankede dom af 9. oktober 2015, 13. afdeling nr.
B-876-11), Amagerbank-dommen (Retten i Lyngbys
påankede dom af 12. juni 2017, BS 159-509/2013) og
som nævnt Roskilde Bank-dommen (Østre Landsrets
dom 7. november 2017, 7. afd. nr. B-1291-10 og B1851-10). – Dog gælder reglen om det forretningsmæssige skøn ikke, hvis der er tale om en lånebevilling til
et ledelsesmedlem selv eller et ledelsesmedlems nærstående, herunder et selskab.

sig selv var ansvarspådragende. For at det var ansvarspådragende, måtte det også af Finansiel Stabilitet bevises om den enkelte låntager, at han/hun på lånetidspunktet manglede evnen til at servicere lånet som aftalt, og dette var ikke bevist. Derfor også frifindelse i
disse 20 tilfælde.

Kan der drages nogle samlede konklusioner? Ikke endnu – det er simpelthen for tidligt at drage videregående konklusioner. Men så meget kan man da p.t. sige, at
man ikke kan slække på betingelserne for domfældelse efter vores erstatningsregler, uanset hvor grufuld finanskrisen har været. Råbene på syndebukke i pressen,
såvel som politikeres eftersnak om at ville gøre noget,
er heldigvis ikke ret holdbare, når de konfronteres med
den virkelige verden i form af en række grundprincip5. At et lån bevilges uden tinglig sikkerhed, dvs. blan- per i erstatningsretten, som vi i hvert fald ikke bør lirke
ko, er heller ikke i sig selv ansvarspådragende. Der ses på uden klart gennemtænkte lovændringer, og selv da
i dag ikke så meget på gældsindfrielsesevnen (hvem har vi ikke ret mange haner at skrue på.
kan indfri al sin gæld her og nu?), snarere på gældsserviceringsevnen, dvs. evnen til at betale renter og af- Vil vi gøre bestyrelsesansvaret til et professionsdrag som planlagt. En række former for sikkerhed kan ansvar? Næppe. Vil vi indføre omvendt bevisbyrde i
være lige så godt som eller bedre end tinglyst pant, disse særlige erstatningssager? Næppe. Vil vi for at
fx selvskyldnerkaution fra hovedaktionæren (styrings- forebygge skærpe kravene til at blive bankbestyrelseskaution) og/ eller pant i hovedaktionærens aktier eller medlem og at agere som bankbestyrelsesmedlem? Jaanparter i det øverste af de selskaber, som han/hun dri- men, sådanne skærpelser indfører vi næsten konstant,
og den helt store forskel har det næppe gjort. Der er
ver sin koncern igennem (styringspant).
ingen patentløsning, men når banksagerne er gennem6. Selv hvor 20 ud af 27 lån til låntagernes køb af ført og retsopgøret afsluttet, må vi gøre status og se,
Roskilde Bank-aktier fra Roskilde Bank selv (i sig hvad der fremadrettet kan forbedres. Jeg ved, det er
selv udlån på flere hundrede millioner) blev bevilget en grå og pernitten konklusion, men jeg mener ikke,
uden sikkerhed i aktierne eller i andet, og ligeledes man kan gå videre i sine konklusioner på nuværende
uden nogen som helst kreditvurdering af de pågælden- stadium af det hele.
de, sagde landsretten, at dette var uforsvarligt. Men
landsretten fortsatte med at sige, at det alligevel ikke i
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CONCURRENT DELAY IN
CONSTRUCTION DISPUTES

Delay is one of the issues most frequently encountered in todays construction industry; it causes significant
economic damage to all parties involved. Construction contracts, standard and bespoke, almost invariably
consider delay from a perspective of single liability. If the event causing the delay is contractually defined as a
contractor’s risk, the contractor is liable to pay liquidated damages to the employer; if it is not, the contractor
can under certain circumstances claim an extension of time and in some cases also economic compensation
from the employer. The situation where a given period of delay can potentially be attributed to several events
falling within both parties’ spheres of responsibility, commonly termed concurrent delay, is rarely regulated in
construction contracts in spite of its common occurrence. This book analyses both the theoretical foundations
and the practical solutions to the issue of concurrent delay in a comparative perspective between common and
civil law systems, with an emphasis on Danish and English law.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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Efter ny EU-dom kan selskaber nu flytte til
et andet land – overblik over mulighederne
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Der er netop faldet dom fra EU-Domstolen i en sag om
et polsk selskabs ønske om at omdanne sig til et selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted i Luxembourg,
uden først at skulle likvidere (opløse) det polske selskab, og ligeledes uden at behøve at flytte det faktiske
hovedsæde fra Polen til Luxembourg.
Dommen betyder, at der nu er flere muligheder for at
flytte et selskab inden for EU/EØS-området uden at
likvidere det, dvs. man kan bevare den juridiske person og dens kontrakter mv.
Det er EU-Dommen om det polske selskab Polbud,
og dommen har i EU-systemet sagsnummeret C106/2016
Kort fortalt må et selskab i én stat (fraflytningsstaten)
gerne flytte hjemsted og dermed ændre nationalitet,
blot ved at omdanne sig til et selskab i en anden stat
(tilflytningsstaten). Stiftelsesreglerne i tilflytningsstaten skal overholdes.
Hvis der er tegn på, at flytningen vil skade kreditorerne mv., kan der forlanges sikkerhedsstillelse. Det
samme gælder, hvis motiverne ikke ser ud til at være
forretningsmæssige, men snarere er at flytte væk fra
gæld, ansvar mv. Men det må ikke generelt antages, at
flytningen skyldes sådanne motiver.

i virkeligheden ikke sensationel, for et selskab, der vil
flytte, kan allerede flytte, nemlig således: Selskab A
i A-land vil flytte til B-land. A stifter derfor et 100n
pct. ejet datterselskab i B-land. Nu gennemføres der
en fusion, hvorved A fusioneres ind i sit datterselskab
B. A er ophørende selskab, B er fortsættende selskab.
Denne fusionsmetode (teknisk: en omvendt lodret fusion) har kunnet lade sig gøre, siden EUs 10. direktiv om grænseoverskridende fusion blev gennemført.
Kommissionen henviser selv til denne mulighed, når
den beklager, at direkte flytning ikke er mulig (fordi
et 14. direktiv herom endnu ikke er vedtaget)! Efter
flytningen fra A-land til B-land via en fusion er der en
filial i A-land og et hovedsæde i B-land.
I øvrigt har Danmark forberedt sin selskabslovgivning
på, at udkastet til 14. direktiv må blive vedtaget. Reglerne ligger der i vores regler, men de er afhængige
af tilsvarende regler hos fraflytningsstaten. Derfor kan
reglerne ikke helt folde sig ud endnu, men de er der;
det skal Danmark anerkendes for.

Sidste mulighed: Man kan flytte det faktiske hovedsæde til et andet land. Det faktiske hovedsæde er normalt
dér, hvor direktionen er og træffer sine beslutninger.
Det er der hele tiden eksempler på i skatteretlig praksis. Så ophører den fulde danske beskatning og overDer kan ikke af fraflytningslandet kræves en likvida- går til tilflytningslandet, og i Danmark er der kun en
tion (opløsning) ved flytningen. Den juridiske person, filial tilbage (i skatteretlig henseende; også selv om
der fraflytter, er således den samme juridiske person, Danmark fortsat er det selskabsretlige hjemland!).
der tilflytter. Kontrakter bevares (medmindre de udOpsummerende er der nu 3 brugbare metoder, hver
trykkeligt siger, at de ved flytning mv. ophører eller
med deres fordele og ulemper: 1) flyt via omdannelse
skal genforhandles).
til udenlandsk sellskab, dvs. Polbud-metoden; 2) flyt
Det kommer vi til at høre mere om, men dommen er via omvendt fusion med datterselskab oprettet til for-
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målet; 3) flyt blot det faktiske hovedsæde, ikke det sel- også kun næsten) kan flytte sig til et andet land lige så
skabsretlige hjemsted.
nemt som en fysisk person.
Vi er ikke langt fra, at en juridisk person næsten (men
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Arktis: Maritime grænser, overlappende
krav og afgrænsningstvister

Arktis: Maritime grænser, overlappende krav og afgrænsningstvister er den første danske folkeretlige
fremstilling med et fokus på udviklingen i relation til Arktis.
Mads U. Østergaards bog indeholder en samlet redegørelse og analyse af de regler, som regulerer afgrænsningen af maritime grænser inden for og uden for 200 sømil. Ved en udførlig undersøgelse af den foreliggende
retspraksis fra internationale domstole og voldgiftsretter kobles denne retsudvikling til Arktis, og forfatteren
belyser de udviklingstendenser, muligheder og spørgsmål, som endnu må anses for uafklarede, men som er
under hastig udvikling i disse - og kommende - år. Bogen besvarer blandt andet spørgsmålet om hvilken afgrænsningsmetode, der må antages at være gældende ret ved afgrænsningen af maritime grænser inden for og
uden for 200 sømil. Samtidig undersøger bogen hvilke overlappende krav og eventuelle afgrænsningstvister,
der kan opstå i Arktis. Bogen indeholder derudover omtale af kyststaternes rettigheder over kontinentalsoklen
og perspektiverne i ressourceudvinding i Arktis.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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Skattemæssig gennemsigtighed (I/S, K/S,
P/S) er ingen garanti for, at hver deltager er
erhvervsdrivende
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Du ved gange udmærket, at nogle velkendte selskabs- Det er således blevet ret almindeligt, at større advoformer har den egenskab, at de i selskabsretlig for- katselskaber og revisorselskaber er partnerselskaber
stand er juridiske personer, dvs. retsenheder med hand- (P/S), hvor opbygningen er som følger:
leevne og partsevne, hvorimod de i skattemæssig for• Selve advokat- hhv. revisionsfirmaet er et P/S.
stand er gennemsigtige (transparente), dvs. at de ikDermed er der ret faste lovregler for det selke er selvstændige skattemæssige enheder, idet skatskabsretlige (svarende til et A/S med de fornødtepligt hhv. fradrags- og afskrivningsret er hos deres
ne lempelser), men samtidig er P/Ser skattemæsdeltagere.
sigt transparent, således at P/Set ikke betaler
Dette gælder for interessentskabet (I/Set), kommanditskat, idet skattepligten påhviler de enkelte delselskabet (K/Set) og partnerselskabet (P/Set), og i øvtagere.
rigt også for europæiske firmagrupper (EØFGer).
• Der er en komplementar, som jo kræves i ethvert
Hvis din klient er deltager i et I/S, er det således velK/S – og P/Set er en variant af K/Set. Ofte er
kendt, at I/Set ikke skal indlevere nogen selvangivelse,
komplementaren som nævnt et ApS, i nyere tid
men at din klient ligesom de øvrige deltagere i I/Set
eventuelt et IVS (blot husk, at IVSet kun må stifskal indlevere sin egen selvangivelse (med egne aftes kontant, ikke med apportindskud).
skrivninger mv.)
• Den enkelte deltager er ikke de deltagende advoDer er heraf fremvokset interessante selskabsretlige
kater hhv. revisorer personligt, men hver deres
strukturer, som er helt legitime, men som ikke altid
advokat- hhv. revisorselskab, oftest et ApS. Detfår den fuldt fortjente opmærksomhed i lærebøgerne.
te ejes eventuelt af et individuelt holdingselskab
(ligeledes et ApS).
Fx er det jo ikke sikkert, at deltagerne i et I/S, K/S eller P/S er fysiske personer. I hvert fald i K/S og P/S
• Hvad er der opnået hermed? En lovreguleret fast
vil den fuldt hæftende deltager (komplementarer) ofstruktur, jf. P/S-formen. Samtidig en betydelig
te være et ApS (eller et iværksætterselskab, IVS, blot
frihed til udformning af vedtægterne, idet reguikke med apportindskud).
leringen jo svarer til et A/S med de fornødne
lempelser, jf. lige ovenfor. Skattemæssig transOgså de almindelige, begrænset hæftende deltagere i
parent, dvs. kun skat hos de ApSer, der udgør
K/S og P/S kan være juridiske personer, fx ApSer, idet
deltagerkredsen, dvs. ingen dobbeltbeskatning
hver deltager i K/Set eller P/Set har sit eget ApS, som
som mellem A/S hhv. ApS og dets ejer. Selmåske endog atter ejes – ikke af personen selv, men af
skabsretlig hæftelsesbegrænsning i flere lag.
hans eller hendes holdingselskab.
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Alt det vidste du ganske udmærket. Men hvad er så
det nye, som gør, at jeg drister mig til at ulejlige dig
med denne lille artikel om det? Jo, det nye er følgende
bestemmelse, der næsten ubemærket kom ind som §4
i ligningsloven (dette §-nr. var ledigt):

betragtet som honorarmodtager, i mange tilfælde måske kun som lønmodtager (med pligt til at indeholde
kildeskat mv.).

Vidste du dét? Nej? Så er det godt, at jeg nævnte det.
Den nye LL §4 trådte blev vedtaget med lov nr. 684 af
Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab er ik- 8. juni 2017. Loven trådte i kraft den 1. juli 2017, men
ke i sig selv tilstrækkeligt til, at deltagerens indkomst loven har virkning for indkomstår, der påbegyndes den
fra det skattemæssigt transparente selskab kan anses 1. januar 2018 eller senere.
for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.
Bemærk, at du ikke er fredet for den nye regel, blot
Denne nye regel i LL §4 indebærer, at du ikke er ga- fordi du er indtrådt i fx et P/S før den 1. januar 2018.
ranteret en retsstilling som erhvervsdrivende, blot for- Loven har også virkning for eksisterende selskabsdeldi ejerne af fx et P/S har lukket dig indenfor som ejer tagelse, blot først fra indkomstår fra og med den 1. jaaf en lille bid af den samlede kapital. Der skal træffes nuar 2018.
en helt konkret afgørelse, hvori indgår risiko, kompeDen lovbestemmelse bliver der bøvl med – regn siktence mv.
kert med dét! Men den første forudsætning for forhåSelv om du er P/S-deltager, risikerer du altså allige- bentlig at undgå bøvl er dog, at man er opmærksom på
vel med den nye regel at blive frakendt den forventede reglen. Derfor artiklen her.
status som selvstændigt erhvervsdrivende, dvs. du kan
miste fradrag for udgifter mv. Snarere vil du da blive
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Koncernbegrebet

Siden 2005 har europæiske børsnoterede selskabet skullet aflægge koncernregnskaber efter IASB-organisationens
regnskabsstandarder, og siden 2009-reformerne af den danske årsregnskabslov og den danske selskabslov har
disse loves koncernbegreber skullet fortolkes i overensstemmelse hermed.
Koncernbegrebet behandler transformeringen af den økonomiske videnskabs vejledende standarder til kodificerede juridiske bestemmelser i dansk ret. I forbindelse hermed inddrages foruden regnskabsstandarder og
danske regler også EU-rettens forståelse af koncernbegrebet.
I bogen analyseres indholdet af årsregnskabslovens og selskabslovens koncernbegreber. Tillige sættes fokus
på den betydning, som det nye koncernbegreb har for koncernselskabsretten.
Bogen er en lettere bearbejdning af Gitte Søgaards ph.d.-afhandling, som blev forsvaret ved Aalborg Universitet i februar 2016.
Gitte Søgaard er adjunkt, ph.d., advokat, HD-A, og hun forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Hun
har egen advokatpraksis og har som særlige forskningsmæssige interessefelter koncernret og selskabsret.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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Kursrelevant nyt skal offentliggøres straks –
ellers skal du have en plan for udskydelse
klar
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Hvis du i din rådgivning beskæftiger dig med børsnoterede selskaber (rettelig: selskaber, der har finansielle
instrumenter optaget til handel og notering på en markedsplads) eller er medlem af bestyrelse, direktion eller compliance for et sådant selskab, så må spørgsmålet om offentliggørelse af kursrelevante oplysninger interessere dig meget.

og som du som rådgiver skal være med til at administrere:
Tag direktivets betegnelse, MAR, og vend den om:
RAM (ram rigtigt med din rådgivning). Her er så et
stikord til hvert af de 3 bogstaver i RAM:
R – rationel (= rationel investor)

Det må også interesse dig, at du nu skal lede to for- A – ansvar (= risiko for ansvar)
skellige juridiske steder efter de gældende regler:
M – men . . . (= men der er en undtagelse).
1. Værdipapirhandelsloven er nu væk, idet den pr.
3. januar 2018 er afløst af kapitalmarkedsloven: Nærmere herom følgende:
Her står de fleste af reglerne om periodiske op- R – rationel investor: Den interne viden, du står med,
lysningsforpligtelser (årsregnskab, halvårs etc.). er kursrelevant og skal derfor offentliggøres, hvis en
2. EUs markedsmisbrugsdirektiv er nu væk, idet rationel investor normalt vil mene, at den interne vidirektivet allerede i 2016 blev afløst af markeds- den mærkbart kan påvirke kursen på selskabets aktier
misbrugsforordningen (som ikke må omformes (MAR, præamblen, pkt. 14). - I den ende af skalaen
til dansk ret, men blot aftrykkes ordret): Her står har du en bakke knuste glad i kantinen; i den anden
reglerne om straks-offentliggørelse af kursrele- ende har du en for selskabet opstået mulighed for århundredets billige tilkøb af en anden virksomhed. Du
vante oplysninger.
skal pejle dig ind på, hvor på skalaen den rationelle
Du skal derfor sidde med to regelsæt foran dig, når du investor vil mene, at offentliggørelsen mærkbart kan
vil rådgive herom, og denne korte artikel handler om påvirke aktiekursen.
det andet af disse regelsæt: markedsmisbrugsforordningen (Market Abuse Regulation, forkortet: MAR – A – ansvar: Det kan påføre selskabet ansvar, både påmen forkortelsen af det hedengangne direktiv var dog tale, bøde og erstatningsansvar (nemlig hvis én eller
flere investorer mener, at de har solgt deres aktier til en
værre: Market Abuse Directive, forkortet: MAD).
forkert pris, fordi selskabet var for længe om at offentNu får du en huskeregel på 3 bogstaver, som vil hjæl- liggøre kursrelevant intern viden). Det vil blive mere
pe dig til med enkle ord, og uden tidkrævende opslag og mere almindeligt at sagsøge det noterede selskab
(medmindre du skal længere ned i substansen) at hu- selv (udstederen), eventuelt samtidig dets ledelse for
ske, hvad MAR kræver af det børsnoterede selskab, at sætte turbo på søgsmålet. Amerikanske tilstande?
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Ikke endnu, men det kommer så småt.

præsentere dig for gammel tankegang og ny tankegang
(som formuleret i MAR på grundlag af EU-dommen
M – men . . .: MEN - hvis det kan påføre selskabet skaom det tyske børsselskab Daimler AG):
de, at noget skal offentliggøres lige nu, kan selskabet
på eget ansvar udsætte offentliggørelsen (MAR art. 17, Gammel tankegang: Nå ja, men købet af T er jo ikke
stk. 4). Der skal føres en log (journal) dag for dag, og sikkert endnu. Meget kan gå galt. Desuden kræver Ts
den skal vise, hvem der deltog i beslutningen om fort- ejere absolut tavshed om forhandlingerne. Vi venter
sat at udskyde offentliggørelsen. Når offentliggørelse derfor med offentliggørelse, til der er realitet i et køb
endelig er skat, kan Finanstilsynet forlange indsigt i af T.
loggen for at tjekke, at udskydelse var berettiget.
Ny tankegang (fastlagt i MAR og ved DaimlerLuk venligst øjnene og repetér denne huskeregel i 3 dommen): Selve dét, at et opkøb af T kan blive muligt
punkter.
for os, er i sig selv særdeles kursrelevant! MellemligEn sidste ting i denne omgang, så skal du slippe: Un- gende trin (intermediate steps) kan nemlig i sig selv
der den rationelle investor, og hvad han eller hun vil være kursrelevante. Derfor skal vi som hovedregel offinde kursrelevant, er der midlertidige skridt (engelsk: fentliggøre nu! Men nej – hvis vi offentliggør nu, miintermediate steps) at tage højde for (MAR art. 7, stk. ster vi enhver mulighed for at købe T. Vi må udsætte
offentliggørelsen, dvs. vi må føre en log over, hvorfor
3; Daimler, C-19/11), nemlig således:
vi endnu ikke kan offentliggøre, og vi skal gemme logDet noterede selskab (udstederen) har indledt forhand- gen.
linger om et muligt køb af målselskabet T. Lykkes opkøbet, vil kursen på udstederen stige kraftigt. Lad mig
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Håndbogen for Ledelsesberetning

Håndbogen for Ledelsesberetning er et uundværligt værktøj, som kan bruges af revisorer, jurister, bankansatte, underviserer og studerende, da de alle kan have et behov for et hurtigt overblik over en ledelsesberetning.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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Prospektansvaret i dansk ret

Prospektansvaret i dansk ret gennemgår de juridiske krav som stilles ved udarbejdelse af børsprospekter
i forbindelse med noteringer og emissioner. Bogen tilsigter at give en systematisk fremstilling af gældende
ret, hvor alt relevant litteratur, artikler og praksis er sammenskrevet i en koncis juridisk undersøgelse, som er
generelt anvendelig og egnet til at bedømme sager om prospektansvar efter gældende dansk ret. Bogen kan
således være et nyttigt redskab for praktikere såvel som private investorer.
Den gældende retsstilling, som udledes i bogen, overføres til OW Bunkers udsendte børsmateriale og giver en
umiddelbar bedømmelse af OW Bunker-investorernes muligheder for at vinde en kommende erstatningssag,
samt råd og forslag til at overvinde de udfordringer en sådan sag giver anledning til.
Thomas Christian Pedersen og Christian Morsø Windberg er begge uddannede cand.merc.jur. fra Aalborg
Universitet og har fokusområde på det finansielle marked og erstatningsretten. Med base i Aalborg har de siden
november 2014 indsamlet det mest relevante materiale for fagområdet, samt information omkring OW Bunkers
fejlslagne børsintroduktion og sammenskrevet dette i den første samlede fremstilling om prospektansvaret i en
juridisk analyse.

Find den på www.werlauff-publishing.com
B USINESS & C ORPORATE L AW

20.

2018 nr. 1

The TEXTBOOK

The TEXTBOOK is a collection of carefully selected directives, regulations, and judgments. Whether you
are a student, a scholar, or a practitioner of law, this book is a supplemental tool in your work with European
business law. It is recommended that you have this book within your reach when you read Business Law,
Europe - the book on some essential issues of European business law.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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