17. december 2020

SELSKABSRET - NYHEDER
Folketinget har den 17. december 2020 vedtaget visse ændringer af selskabsloven og lov om
bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i
forbindelse med covid-19.

Forlænget mulighed for elektroniske
generalforsamlinger som følge af covid19
Lovændringen har til formål at forlænge den
midlertidige mulighed for at afholde generalforsamling uden fysisk fremmøde, dvs. fuldstændigt
eller delvist elektronisk, uanset om selskabets
vedtægter giver mulighed for dette i 2021.

registrerede selskabskapital og minimumskravet
til anpartsselskabers selskabskapital, der i dag er
40.000 kr. Det vil sige, at der ikke længere stilles
krav om udligning af en eventuel negativ egenkapital som betingelse for omregistreringen.
Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttrædelsen af disse bestemmelser i lovændringen, da den forudsætter visse tilpasninger af
Erhvervsstyrelsens it-systemer.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2021
og udmøntes nærmere i bekendtgørelsesform ved
bemyndigelse til erhvervsministeren. Da der er
tale om et midlertidigt initiativ, som er forårsaget
af covid-19, gælder der en ophørsklausul
(solnedgangsklausul), hvorefter den omtalte
mulighed ophører den 31. december 2021.

En håndsrækning til iværksætterselskaber
Den nye ændring af selskabsloven har til formål
at lette omregistreringen af iværksætterselskaber
til anpartsselskaber.
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Loven forlænger omregistreringsfristen med seks
måneder fra 15. april til 15. oktober 2021. Kravene til omregistreringen lempes desuden ved, at
der alene stilles krav om indskud af restkapitalen,
der er differencen mellem iværksætterselskabets
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