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Eksamensopgave 1: 

Arne Antonsen har i en årrække drevet landbrugsvirksomhed i personligt regi. Faldende jord- og 

svineafregningspriser har imidlertid gjort alvorligt indhug i Arne Antonsens personlige formue. 

Arne Antonsen, som er gift med Bodil Bøgeskov, beslutter sig for – på trods af de økonomisk trængte tider 

– at han gerne vil købe et nyt fladskærms tv til hjemmet som erstatning for det 20 år gamle tv. 

Arne Antonsen henvender sig den 01. februar 2010 i den lokale tv forretning, TV Top, hvor han hurtigt 

falder for et 50 tommer fladskærms tv af mærket Zip Zap med udstyr til en pris på i alt kr. 50.000,-. 

Arne Antonsen må imidlertid erkende, at han ikke har råd til at købe det pågældende tv kontant, og han 

henvender sig derfor til TV Tops ekspedient, Folmer Friis, for at høre om eventuelle finansierings-

muligheder, herunder mulighed for at købe på afbetaling. 

Folmer Friis tager hurtigt en brochure fra stativet på disken ved siden af kasseapparatet. Brochuren er fra 

finansieringsselskabet Fjordgaard Finans, og den skitserer forskellige finansieringsmuligheder. 

Arne Antonsen bliver fristet af et tilbud om erlæggelse af en udbetaling kr. 10.000,-, mens de resterende kr. 

40.000,- betales som kvartårlige afdrag med kr. 5.000,- pr. kvartal med start den 01. april 2010, således at 

sidste afdrag erlægges den 01. januar 2012. 

I brochuren er dog angivet, at aftale om finansiering er betinget af Fjordgaard Finans´ godkendelse af 

låntager efter Fjordgaard Finans´ almindelige kreditvurdering. 

Folmer Friis meddeler, at en kreditvurdering hos Fjordgaard Finans normalt kan klares med det samme, og 

Arne Antonsen udfylder herefter en blanket med angivelse af en række nærmere oplysninger om Arne 

Antonsens økonomiske forhold. Folmer Friis sender herefter en e-mail, hvori blanketten med alle 

oplysningerne til Fjordgaard Finans er vedhæftet som fil. Efter at have foretaget den fornødne 

kreditvurdering bevilger den nye medarbejder hos Fjordgaard Finans, Gunner Gundersen, lånet til Arne 

Antonsen på de anførte vilkår, hvilket meddeles TV Top indenfor en halv time. 
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Vedrørende udbetalingen på kr. 10.000,- beslutter Arne Antonsen sig for at udstede en check, som skal 

trækkes på Arne Antonsens kassekredit i Søllerup Sparekasse. Kassekredittens trækningsret på kr. 500.000,- 

er imidlertid allerede overskredet, og der er således ikke umiddelbart dækning til at honorere checken, 

men Arne Antonsen håber på, at Søllerup Sparekasse vil bevilge det nødvendige overtræk.  

Arne Antonsen underskriver herefter hos TV Top en købekontrakt, hvori der fra TV Tops side er aftalt et 

ejendomsforbehold i det pågældende tv til sikkerhed for betaling af restkøbesummen. Restkøbesummen 

overføres herefter direkte fra Fjordgaard Finans til TV Top. Endvidere er der i købekontrakten bl.a. nævnt 

følgende: 

”Samtlige TV Tops rettigheder i medfør af nærværende købsaftale, herunder kravet på den resterende del af 

købesummen og det i medfør af købsaftalen etablerede ejendomsforbehold i den erhvervede genstand, 

transporteres herved ubetinget og uigenkaldeligt af TV Top til Fjordgaard Finans , idet TV Top samtidig  

fuldt ud er fyldestgjort og indfriet. 

Køber anerkender ved sin underskrift på nærværende aftale, at der alene kan betales med frigørende 

virkning til Fjordgaard Finans. 

Køber er i øvrigt i enhver henseende afskåret fra at fremsætte indsigelser, uanset af hvilken karakter, 

modkrav eller øvrige krav fra retsforholdet med TV Top overfor Fjordgaard Finans” 

Spørgsmål: 

1. Redegør for, om der er tale om et gyldigt ejendomsforbehold  i det nye tv, som kan håndhæves af 

Fjordgaard Finans overfor Arne Antonsen og dennes øvrige kreditorer i tilfælde af Arne 

Antonsens eventuelle økonomiske sammenbrud? 

På trods af Arne Antonsens anstrengte økonomi lykkedes det for Arne Antonsen at få betalt de kvartårlige 

afdrag i hele 2010 og første afdrag den 01. januar2011 i henhold til købsaftalen. Den 15. februar 2011 viser 

det nye tv sig imidlertid at indeholde en alvorlig fejl, som hidtil har været skjult, og som medfører, at det 

pågældende tv ikke længere er funktionsdygtigt. 

På den baggrund beslutter Arne Antonsen sig for at gøre sine berettigede mangelsindsigelser gældende og 

for at ophæve købet overfor TV Top. Som følge heraf fremsætter Anton Andersen krav om tilbagebetaling 

af den allerede erlagte del af købesummen samt krav om, at han ikke skal betale den del af købesummen, 

som han endnu ikke har betalt. 

Til sin store overraskelse opdager Anton Andersen imidlertid, at TV Top i mellemtiden er gået konkurs. 

Spørgsmål: 

2. Redegør for, hvorvidt Arne Antonsen fortsat hæfter for betaling af den resterende del af 

købesummen overfor Fjordgaard Finans? 

3. Redegør for, hvorvidt Arne Antonsen er berettiget til eller ikke er berettiget til at kræve de 

allerede erlagte betalinger retur fra Fjordgaard Finans? 

I opgaven skal der ikke tages hensyn til rentekrav/-betalinger. 
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Opgave 2 

 

Ved en aftale indgået den 1. juli 2010 købte Delta A/S ti leverancer af fisk af Krilo A/S. Fiskene skulle leveres 

i ti lige store leverancer fordelt over ti uger med én leverance pr. uge. Købesummen for de ti leverancer var 

i alt 1.000.000 kr. Delta A/S forhandlede sig frem til, at købesummen først skulle erlægges den 1. december 

2010, mod at de tegningsberettigede for Selta A/S, der var Delta A/S’s søsterselskab, underskrev følgende 

erklæring på vegne af Selta A/S: 

”Selta A/S garanterer, at Delta A/S betaler købesummen for de ti leverancer fisk i henhold til aftale af 1. juli 

2010. Garantien er dog begrænset til maksimalt 500.000 kr.” 

På grund af problemer med køleanlægget hos Krilo A/S var de sidste tre leverancer af fisk fra Krilo A/S 

ubrugelige. Med henblik på at opfylde de aftaler, som Delta A/S havde indgået med sine kunder, foretog 

Delta A/S med rette dækningskøb for de tre leverancer. Den samlede købesum for dækningskøbene var på 

grund af stigende fiskepriser og den korte leveringstid 600.000 kr. 

Delta A/S betalte ikke købesummen eller nogen del heraf til Krilo A/S den 1. december 2010. 

 

Der ønskes en begrundet redegørelse for nedenstående spørgsmål: 

- Er Selta A/S forpligtet over for Krilo A/S? 

- Såfremt Selta A/S er forpligtet over for Krilo A/S, hvornår er Selta A/S i så fald forpligtet til at betale 

over for Krilo A/S? 

- Såfremt Selta A/S er forpligtet over for Krilo A/S, hvor meget er Selta A/S i så fald forpligtet til at 

betale til Krilo A/S? 

 

Den 5. december 2010 underskrev de tegningsberettigede for Krilo A/S på vegne af Krilo A/S følgende 

erklæring over for Ekkobanken A/S: 

”Krilo A/S overdrager hermed sit fulde tilgodehavende hos Delta A/S i henhold til aftale af 1. juli 2010 til 

Ekkobanken A/S til sikkerhed for det afdragsfrie lån (lån nr. 123456) med en hovedstol på 400.000 kr.” 

 

Der ønskes en begrundet redegørelse for nedenstående spørgsmål: 

- Hvad skal Ekkobanken A/S herefter gøre for at sikre sin retsstilling bedst muligt? 

 


