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Vennerne Asger og Birger havde været på ferie i Kina, hvor de var blevet imponerede
over forskellige gadgets, f.eks. mobil- og Ipad covers, der beskyttede mod stråling. De
var sikre på, at der ville være et dansk marked for mange af de gadgets, de havde fundet.
De besluttede derfor at stifte et anpartsselskab – Handelsspecialisten ApS - med en
kapital på 80.000 kr. Asger skulle eje 75 % og Birger 25 % af kapitalen. For at spare
penge i forbindelse med stiftelsen besluttede de sig for selv at stå for stiftelsen og ikke
gå til advokat. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside fandt de ud af, at de kunne stifte et
selskab ved at udfylde en selskabsblanket. Registreringstiden blev angivet til 4-6 uger.
Den 1. juni 2011 underskrev Asger og Birger stiftelsesdokumentet, udfyldte
selskabsblanketten og sendte den til Erhvervsstyrelsen. Selskabet blev pga. af
sommerferie først registreret den 30. august 2017. Asger og Birger var, straks efter at de
havde underskrevet stiftelsesaftalen, gået i gang med at markedsføre deres produkter og
besøge potentielle kunder. De modtog meget hurtigt en stor ordre fra den store danske
virksomhed Gaveboksen A/S, som ville sælge et af deres produkter i sine mange
butikker. De sendte derfor den 20. juli 2017 en ordre i selskabets navn –
Handelsspecialisten ApS - på 5000 stk. a 500 kr. hos China Chang Export til levering
straks. De modtog den 10. august varerne sammen med en faktura med betaling 8 dage
netto. Varerne blev straks videresendt til Gaveboksen A/S sammen med en faktura. Da
de ikke modtog betaling fra Gaveboksen A/S, kunne de ikke betale China Chang Export.
De havde i deres iver over at skulle handle med Gaveboksen A/S overset, at Gaveboksen
A/S som en del af deres handelsbetingelser krævede 90 dages kredit. Den 21. august
modtog de en rykker fra China Chang Export, som de ikke reagerede på. Den 25. august
modtog de et brev fra China Chang Exports danske advokat med krav om betaling. De
ringede til advokaten og fortalte, at de ikke kunne betale lige nu. Advokaten udviste
ingen forståelse og gjorde gældende, at Asger og Birger hæftede personligt for gælden.
Det benægtede Asger og Birger, da varerne jo var bestilt i selskabets navn.

1. Tag begrundet stilling til, hvem der hæfter for gælden til China Chang
Export.
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Asger og Birger havde ud over at købe varer hos China Chang Export også købt noget itudstyr hos IT-specialisten A/S. Det var bestilt den 2. juni og skulle betales i afdrag over 2
år. Første afdrag forfaldt den 1. september 2017. Udstyret var bestilt i selskabets navn –
Handelsspecialisten ApS – og blev leveret den 6. juni. IT-specialistens indehaver, Gert
Grisk, mødte til en fest den 20. august tilfældigt en af Asgers venner, Tim. De kom til at
tale om iværksætteri. Tim, som intet vidste om IT-specialistens samhandel med
Handelsspecialisten ApS, fortalte Gert, at det var svært for nye virksomheder at klare sig,
når de blev klemt af de store. Hans venner Asger og Birger var kommet i økonomiske
vanskeligheder med deres nye virksomhed, allerede før den var blevet registreret. Gert
Grisk blev overrasket over at høre, at Handelsspecialisten ikke var registreret. Han
havde før handlet med nye virksomheder og tabt penge. Han havde derfor det princip, at
han ikke solgte it på afdrag til nye virksomheder. Han skrev derfor straks samme aften,
da han kom hjem, til sin gode ven advokat Nissen for at høre, om han havde nogen
muligheder for at komme ud af aftalen. Advokat Nissen svarede på grund af ferie først
den 2. september.

2. Tag begrundet stilling til, om selskabsloven indeholder nogle muligheder
for at komme ud af aftalen.

Asger og Birgers økonomiske problemer fortsatte efter selskabet var blevet registreret,
og de var klar over, at de måtte gøre noget for at overleve. En af de kreditorer, der havde
penge til gode, var Ingvar Investor. Han havde lånt Handelsspecialisten penge mod et
udbyttegivende gældsbrev. Handelsspecialisten ApS havde imidlertid endnu ikke
afdraget på gælden på 100.000 kr. Ingvar Investor troede imidlertid så meget på
virksomheden, at han tilbød at konvertere sit tilgodehavende til kapital i selskabet. Han
vidste godt, at hans fordring ikke var meget værd pga. selskabets økonomiske
problemer, men krævede dog, at han for sit tilgodehavende på de 100.000 kr. skulle
have anparter for nominel værdi på 120.000 kr. Det mente, Birger ikke var lovligt, så
han ringede til sin advokat for at spørge. Han spurgte også, hvor mange anparter han
kunne få (nominel værdi), hvis han ikke kunne få anparter for nominel værdi 120.000
kr.

3. Tag begrundet stilling til de to spørgsmål, som Birger stiller advokaten.
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Asger var ikke begejstret for tanken om, at de skulle have endnu en investor ind og ville
hellere låne penge hos sine forældre til at tilbagebetale lånet til Ingvar Investor. Ingvar
Investor sagde, at han da ikke ville insistere på at konvertere, men at han dog lige ville
gøre opmærksom på, at han faktisk havde ret til at konvertere sit gældsbrev til
selskabskapital.

4. Tag begrundet stilling til Ingvar Investors påstand.

De økonomiske problemer sled på venskabet mellem Asger og Birger, og de skændtes
oftere og oftere. De blev derfor enige om, at det var bedst, at deres veje skiltes. Asger
ville gerne købe Birgers anparter men havde ikke råd. Hans gode ven Laust spurgte ham,
hvorfor han ikke bare enten lod Handelsspecialisten ApS opkøbe Birgers anparter eller
selv lånte nogle penge i virksomheden til køb af anparterne. Endelig nævnte Laust, at
han vidste, at deres eneste ansatte, Karl Klog, måske kunne være interesseret i at købe
anparterne, hvis han kunne låne pengene i selskabet. Asger ringede herefter til sin
advokat for at få rådgivning om lovligheden af Lausts forslag

5. Tag begrundet stilling til, om Handelsspecialisten ApS kan opkøbe Birgers
anparter.

6. Tag begrundet stilling til, om Asger kan låne penge i selskabet til at købe
anparterne for.

7. Kan Handelsspecialisten ApS låne Karl Klog penge til at købe Birgers
anparter?

I stedet for at låne Karl Klog penge til at købe Birgers anparter henvendte Karl Klog sig i
banken for at låne pengene. Banken ville godt låne ham pengene, men de ville have
selskabet til at forpligte sig til at udbetale mindst 75 % af selskabets eventuelle overskud
som udbytte til anpartshaverne, så længe Karl Klog skyldte banken penge.

8. Tag begrundet stilling til, om Handelsspecialisten ApS kan indgå en sådan
aftale om udbyttebetalinger.
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Det hele endte med, at Karl Klog valgte ikke at købe anparterne. De blev i stedet købt af
Asgers søster Stella. Asger ville dog gerne knytte Karl tættere til virksomheden, og han
var også interesseret. Asger foreslog derfor Stella, at man på generalforsamlingen
vedtog en kapitalforhøjelse, som Karl fik lov at tegne. Stella blev sur og meddelte, at det
ville hun aldrig gå med til, og hun havde i øvrigt fortegningsret.

9. Tag begrundet stilling til, om Asger mod Stellas vilje kan beslutte en
kapitalforhøjelse på generalforsamlingen, som Karl får lov at tegne.

Da Asger ikke havde lyst til at blive uvenner med sin søster, overvejede han i stedet at
indføre en vedtægtsbestemmelse om, at medarbejderne skulle have 10 % af det udbytte,
selskabet besluttede sig for at udbetale. Det viste sig imidlertid hurtigt, at Stella også var
imod en sådan bestemmelse.

10. Tag begrundet stilling til, om Asger på generalforsamlingen kan træffe
beslutning om at indsætte en sådan vedtægtsbestemmelse.
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