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Opgave 1: 

Direktør Allan Andersen driver via sit holdingselskab, Hubertus Holding A/S, entreprenørvirksomhed i det 

helejede driftsselskab, Engholm Entreprise A/S, der har specialiseret sig i bygge- og anlægsarbejder i 

forbindelse med opførelse af boliger. Virksomheden drives fra Engholm Entreprise A/S´ egen ejendom, som 

dog alene består af en administrationsbygning, mens virksomheden udfører opgaver på byggepladser rundt 

omkring i hele landet.  

Arbejdet tilrettelægges på den måde, at Engholm Entreprise A/S´ driftsmateriel i form af 

entreprenørmaskiner og motorredskaber befinder sig ude på byggepladserne. Efter afslutningen af et 

byggeprojekt transporteres materiellet videre til en ny byggeplads til påbegyndelse af det næste projekt. 

Engholm Entreprise A/S har et engagement i den lokale bank, Bønnerup Bank, bestående af en kassekredit 

med en trækningsret stor 1 mio. kr. etableret den 01. februar 2010, og som i hele perioden har været 

udnyttet fuldt ud.  Til sikkerhed for kassekreditten har Bønnerup Bank fra Engholm Entreprise A/S 

modtaget et tinglyst virksomhedspant stort 1 mio. kr. tinglyst den 01. februar 2010. Virksomhedspantet 

giver bl.a. pant i fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser og pant i driftsinventar og 

driftsmateriel.  

Engholm Entreprise A/S har i forvejen etableret et virksomhedspant stort kr. 500.000 med pant i 

driftsinventar og driftsmateriel i favør af moderselskabet Hubertus Holding A/S. Virksomhedspantet er 

tinglyst den 01. oktober 2009, og ligger til sikkerhed for et tilgodehavende/mellemregning stor kr. 500.000 i 

favør af Hubertus Holding A/S i forbindelse med et tidligere udlån fra Hubertus Holding A/S til Engholm 

Entreprise A/S. 

Efter en succesfuld periode har virksomheden på det seneste haft svært ved at skaffe nye ordrer, og 

likviditeten er stram. På den baggrund beslutter Allan Andersen sig på vegne af Engholm Entreprise  A/S at 

optage realkreditfinansiering stor kr. 2 mio. hos Rynkeby Realkredit  mod pant i virksomhedens ejendom. 

Lånet udbetales, og pantet etableres og tinglyses den 01. juli 2010. 
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På trods af likviditetstilførslen er der fortsat økonomiske problemer, og ordretilgangen i efteråret 2010 

fortsætter med at falde. Imidlertid har Engholm Entreprise A/S brug for et nyt edb-anlæg til virksomhedens 

administration. Bønnerup Bank ønsker ikke at bidrage med yderligere finansiering, hvorfor Allan Andersen 

på vegne af Engholm Entreprise A/S henvender sig i Skilling Sparekasse, som bevilger et lån stor kr. 100.000 

til køb af det nye edb-anlæg mod at få særskilt pant heri. Engholm Entreprise A/S anvender låneprovenuet 

til køb af det nye edb-anlæg den 15. december 2010 hos City Computer. Edb-anlægget leveres på Engholm 

Entreprise A/S´ ejendom den 16. december 2010, og Skilling Sparekasse får etableret pant i edb-anlægget 

den 17. december 2010, som tinglyses den 20. december 2010. 

De økonomiske problemer fortsætter for Engholm Entreprise A/S, som har en skyldig skatterestance for 

2009 til SKAT stor kr. 150.000. SKATs tålmodighed er nu opbrugt, og SKAT foretager den 27. december 2010 

udlæg i virksomhedens entreprenørmateriel og -maskiner. SKAT afsender meddelelse herom den 30. 

december 2010 til de to virksomhedspanthavere, Hubertus Holding A/S og Bønnerup Bank, som på grund af 

forsinkelse hos postvæsenet først modtages hos disse den 06. januar 2011. 

Spørgsmål: 

Der ønskes en begrundet besvarelse af følgende panteretlige problemstillinger: 

1. I hvilket omfang skal virksomhedspantet i favør af Hubertus Holding A/S respekteres af de øvrige 

panthavere og udlægshaver? 

 

2. Omfatter Rynkeby Realkredit panteret i ejendommen tillige Engholm Entreprise A/S´ 

entreprenørmateriel, og hvordan er prioritetsstillingen i givet fald i forhold til Bønnerup Banks 

virksomhedspant? 

 

3. Har Skilling Sparekasse pant i edb-anlægget forud for Rynkeby Realkredits ejendomspant? 

 

4. Skal SKATs udlæg respektere virksomhedspantet i favør af Bønnerup Bank, og hvilke overvejelser 

giver udlægget anledning til for Bønnerup Bank? 

 

Der skal i opgaven ses bort fra, at etablering af rettigheder over den del af virksomhedens 

entreprenørmaskiner, som måtte være at betragte som motorkøretøjer, skal sikres via tinglysning i 

bilbogen, jf. TL § 37 stk. 3, jf. TL § 42 c. 
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Opgave 2 

I forbindelse med opstarten af den virksomhed, som Clausen A/S påbegyndte primo 2009, lånte Clausen 

A/S  kr. 1.000.000 af Kresten Kristensen, der var en god bekendt af Claus Clausen, der ejer Clausen A/S. Der 

blev udstedt et gældsbrev for låneforholdet. Det fremgår blandt andet af gældsbrevet, at renter skulle 

betales kvartalsvis forud, og at hovedstolen forfaldt til betaling den 1. januar 2011. Endvidere fremgår 

følgende klausul af gældsbrevet, som Claus Clausen havde underskrevet både som tegningsberettiget for 

Clausen A/S  og som privat person: 

”Undertegnede, Claus Clausen, garanterer, at Clausen A/S betaler de første 600.000 kr. af hovedstolen til 

tiden.” 

Primo oktober 2010 blev Kresten Kristensen - i forbindelse med, at han fra Clausen A/S modtog betaling af 

renterne for 4. kvartal 2010 - bekendt med, at den virksomhed, som Clausen A/S drev, langt fra gik som 

forventet. 

Kresten Kristensen solgte umiddelbart herefter sit gældsbrev til Erhvervskassen A/S til kurs 95. Af 

overdragelsesaftalen mellem Kresten Kristensen og Erhvervskassen A/S fremgår blandt andet følgende: 

”Sælger, Kresten Kristensen, indestår over for Erhvervskassen A/S for ethvert tab som følge af manglende 

betaling fra Clausen A/S.” 

Den 28. december 2010 blev der på baggrund af en egen konkursbegæring fra Clausen A/S afsagt 

konkursdekret over Clausen A/S. 

Umiddelbart efter konkursdekretets afsigelse meddelte kurator, at der ville blive en dividende på 10 % til 

simple krav (krav omfattet af konkurslovens § 97). Det kan i øvrigt lægges til grund, at alle andre end 

Clausen A/S kan honorere deres forpligtelser. 

Der ønskes en begrundet redegørelse for nedenstående spørgsmål: 

Spørgsmål 1: Hvor stort et beløb kan Erhvervskassen A/S anmelde i konkursboet efter Clausen A/S? 

Spørgsmål 2: Hvem kan Erhvervskassen A/S i øvrigt kræve betaling af?  

Hvor meget kan Erhvervskassen A/S i givet fald kræve af de pågældende?  

Hvornår kan Erhvervskassen A/S i givet fald kræve, at betaling skal ske? 

Spørgsmål 3: Hvordan skal den endelige tabsfordeling være?  

 


