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Opgave 1 – Lassen og Jessen A/S 

Lassen og Jessen A/S havde gennem en årrække produceret inventar til fortrinsvis skoler og 

daginstitutioner. Aktiekapitalen udgjorde 10 mio kr., hvor de to stiftere Lasse Lassen og Jess Jessen hver 

havde indskudt 2 mio. kr. De resterende 6 mio kr. var dels indskudt af en lang række investorer på egnen, 

dels af medarbejderne i selskabet. Lasse Lassen var ansat som direktør i selskabet og medlem af 

bestyrelsen, mens Jess Jessen var produktionschef og formand for bestyrelsen. Bestyrelsens tredje medlem 

var en lokal tømrer, Petter Petersen, som var en meget velanset mand i lokalområdet. Petter Petersen 

havde ingen aktier i selskabet. I 2007 havde Lasse Lassen foreslået, at man startede en tilsvarende 

produktion op i Irland, da han efter et besøg i landet med kommunens erhvervsråd, som han var medlem 

af, vurderede, at der var gode muligheder for at opbygge en solid virksomhed.  

De sidste års krise i byggebranchen og kommunernes trængte økonomi havde tæret på selskabets reserver, 

og den irske økonomis kollaps medførte, at bestyrelsen drøftede, hvordan man kunne få vendt selskabets 

økonomiske situation. For i det mindste at sikre selskabets likviditet her og nu besluttede bestyrelsen at 

sælge en væsentlig del af produktionsapparatet til et nystiftet anpartsselskab, JLP ApS, hvor de tre 

bestyrelsesmedlemmer hver ejede en tredjedel af anparterne, ligesom de alle tre var repræsenteret i 

bestyrelsen. Lassen og Jessen A/S skulle herefter lease maskinerne hos JLP ApS. Bestyrelsen i JLP ApS 

besluttede, at leasingaftalen skulle medføre, at der blev generet et overskud i JLP ApS. På sigt skulle det 

oparbejdede overskud kunne anvendes til at hjælpe Lassen og Jessen A/S i trængte perioder. 

Leasingydelsen var derfor lidt højere end, hvad Lassen og Jessen A/S skulle have betalt, hvis en anden 

leasing modpart var blevet valgt.  

1. Du bedes diskutere, hvorvidt der er inhabilitetsmæssige problemer forbundet med, at bestyrelsen 

træffer den skitserede beslutning.   

 

Forud for generalforsamlingen i Lassen og Jessen A/S var der indkommet et forslag fra en af aktionærerne, 

som havde følgende ordlyd: ”Der stilles forslag om, at selskabet anlægger søgsmål mod alle selskabets 

bestyrelsesmedlemmer med krav om erstatning til selskabet i anledning af selskabets fejlslagne investering 
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i Irland”. På grund af en fejl i selskabets it-system kom mailen med forslaget først til selskabets kundskab 40 

dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen var temmelig harm over forslaget, da den aktionær, 

der havde stillet forslaget, var en tidligere ansat, Hasse Hansen, der nu drev konkurrerende virksomhed. 

Han havde købt aktierne under sin ansættelse i selskabet. Han var imidlertid blevet fyret, og Lasse Lassen 

var fuldstændig overbevist om, at han blot stillede forslaget for at genere selskabet. Lasse Lassen ringede 

derfor til selskabets advokat for at høre, om man kunne afvise at optage forslaget på generalforsamlingen, 

enten fordi det var til skade for selskabet, fordi selskabet først modtog det på et tidspunkt, hvor man var 

klar til at sende indkaldelsen til generalforsamlingen ud eller fordi man modtog det pr. mail og ikke pr. post, 

som man ellers var vant til. 

2. Du bedes forholde dig til og redegøre for de selskabsretlige problemstillinger, som de tre 

begrundelser hver især indeholder. 

  

Bestyrelsen blev dog enig om, at der ikke var hold i påstanden, og de derfor ikke havde noget at frygte. 

Forslaget var derfor medtaget på den dagsorden, som fulgte med indkaldelsen til generalforsamling, som 

blev udsendt til aktionærerne. 

På generalforsamlingen skulle der også finde valg sted til bestyrelsen, hvor alle tre bestyrelsesmedlemmer 

var på valg. Alle tre medlemmer ønskede dog at genopstille for at kunne gennemføre den 

omstruktureringsplan, som de selv – som den siddende bestyrelse – havde vedtaget.  

Sammen med indkaldelsen udsendte bestyrelsen i lighed med tidligere år en opfordring til aktionærer, der 

ikke kunne deltage i generalforsamlingen, om at give stemmefuldmagt til bestyrelsen ved dennes formand. 

Som det også var sket i tidligere år, indkom der et større antal stemmefuldmagter fra selskabets mindre 

aktionærer. Disse opfyldte alle kravene i SL § 80. 

Generalforsamlingen skulle først stemme om forslaget om søgsmål mod bestyrelsen. Dette forslag blev 

stemt ned. Efterfølgende kom punktet valg til bestyrelsen. På generalforsamlingen blev der stillet forslag 

om andre kandidater, men hele den siddende bestyrelse blev genvalgt. I forhold til begge punkter på 

dagsordenen stemte både Jess Jessen og Lasse Lassen for deres egne aktier, ligesom Lasse Lassen stemte 

for de stemmefuldmagter, der var givet til ham. 

3. Du skal for hvert af de to forslag vurdere, om Jess Jessen og Lasse Lassen kunne stemme for deres 

egne aktier, og om Lasse Lassen kunne stemme for de stemmefuldmagter, der var indkommet fra 

aktionærerne.  

 

Hasse Hansen var noget utilfreds med, at forslaget var blevet stemt ned. Så han bad efterfølgende om 

ordet, hvor han redegjorde for, hvorfor han mente, at bestyrelsen burde holdes ansvarlig, og han bad 

bestyrelsen om at uddybe på hvilken baggrund, man havde truffet beslutningen om at starte virksomhed i 

Irland. Han sluttede af med at konstatere, at han selv ville arbejde videre med at få bestyrelsen stillet til 

ansvar for det tab han havde lidt. Jess Jessen nægtede at kommentere på Hasse Hansens anmodning, idet 

han henviste til, at beslutningen bundede i strategiske overvejelser, som han af konkurrencemæssige 
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årsager ikke kunne komme nærmere ind på. Han bemærkede dog, at man ikke som enkeltaktionær kunne 

lægge sag an mod en bestyrelse. 

4. Du skal tage stilling til, om Jess Jessen kunne afvise at svare på anmodningen om en uddybning af 

beslutningsgrundlaget, og om Hasse Hansen selv vil kunne anlægge sag mod bestyrelsen for at få 

erstatning for det tab, han har lidt.  

 

Bestyrelsen arbejdede videre med rekonstruktionen af Lassen og Jessen A/S, og det blev besluttet, at 

selskabet skulle stifte et datterselskab, der skulle stå for en del af produktionen af delelementer. Dette 

selskab ville få en noget bredere kundekreds end Lassen og Jessen A/S, og man ønskede derfor at samle 

aktiviteterne i et selvstændigt selskab, Inventarselskabet A/S. Denne konstruktion gav tillige mulighed for, 

at man i forbindelse med stiftelsen kunne få ekstra kapital ind ved at en række eksterne investorer tegnede 

aktier i selskabet. Gennem det lokale pengeinstitut fik man samlet en kreds af investorer, som var 

interesseret i at tegne aktierne. I begyndelse af januar 2011 afholdt man konstituerende generalforsamling, 

hvor det blev besluttet at stifte selskabet med en kapital på 5 mio. kr. Tegningen af aktierne fandt sted på 

generalforsamlingen ved tegning på stiftelsesdokumentet, som samtidig blev underskrevet af Lasse Lassen 

og Jess Jessen. Af den samlede kapital tegnede Lassen og Jessen A/S 50 %. Som bestyrelse blev valgt Lasse 

Lassen, Jess Jessen og Petter Petersen. De bad straks herefter selskabets advokat om at sikre, at den 

tegnede kapital blev indbetalt og derefter hurtigst muligt anmelde selskabet til registrering. Samtidig 

investerede de 3,5 mio. kr. i et nyt produktionsapparat, som blev sat i produktion specielt efter deres 

anvisninger.  De 1,5 mio. kr. blev betalt straks ved ordren. Umiddelbart herefter blev de kontaktet af 

advokaten, som fortalte, at den største eksterne aktietegner, Unifinans, havde betalingsproblemer og 

derfor trak sig ud af projektet. Det lykkedes ikke straks at finde en anden investor, hvorfor selskabet ikke 

blev anmeldt til registrering inden for fristen i SL § 40. Selskabet var bundet af købet af 

produktionsapparatet, og det fulgte af kontrakten, at såfremt ordren blev annulleret, ville det medføre en 

bod på 1,5 mio. kr. til producenten. Ved at annullere ordren led selskabet dermed et tab på 1,5 mio. kr., 

hvilket svarede til det beløb, der allerede var indbetalt.    

5. Kan Inventarselskabet A/S indgå en aftale om køb af et produktionsapparat, så længe selskabet er 

under stiftelse? 

6. Er Unifinans bundet af sin tegning, sådan at Inventarselskabet A/S kan gøre et krav gældende mod 

Unifinans? 

7. Kan aktionærerne i Inventarselskabet A/S gøre et krav gældende mod bestyrelsen som følge af, at 

stiftelsen må opgives, og de derved lider et tab? 

 

Opgave 2 - Den røde bus I/S 

Palle, Polle og Ruth var alle interessenter i interessentskabet ”Den røde bus I/S”, der drev et mindre 

busselskab. Ruth sad på kontoret og var ansvarlig for selskabets daglige drift, mens Palle og Polle begge 

kørte busserne. På hver af busserne stod der ”Den røde bus”. 
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I november måned modtog Ruth en brochure med posten fra et nyt autoværksted i området, Fix & Flot 

ApS, som tilbød nye erhvervskunder 15 % rabat på vinterklargøring af virksomhedens biler. Polle så 

brochuren ligge på hendes skrivebord og ringede til Fix og Flot ApS. Da han havde præsenteret sig, bestilte 

han vinterklargøring af Den røde bus’ tre busser. Da regningen på kr. 15.000 kom, var den stilet til ”Polle 

Poulsen, Poppel Allé 1, 1111 Polløse”, hvilket var firmaets adresse. Ruth spurgte Polle, hvad det var for 

noget, og da Polle forklarede, at han havde fået busserne vinterklargjort, svarede hun, at det havde hun 

ikke sagt god for, så derfor måtte han selv betale. Palle havde været på ferie i den uge, hvor busserne var 

på værkstedet, så han fik først kendskab til Polles beslutning, da han hørte Polle og Ruth diskutere 

regningen. Da Polle var gået ud på værkstedet, blev Palle og Ruth enige om, at hun ikke skulle betale 

regningen, men at Polle selv måtte dække den, da han alene havde truffet beslutningen uden om de andre 

interessenter. Kort efter sendte Fix & Flot en rykker stilet til Polle, men Polle fastholdt, at det ikke var ham, 

der skulle betale, men derimod interessentskabet.  

8. Du skal diskutere, hvorvidt Palle og Ruth kan fastholde, at det er Polle selv, der skal dække 

regningen fra Fix og Flot ApS  

9. Du skal diskutere, hvorvidt Fix & Flot ApS kan fastholde, at Polle skal dække vinterklargøringen af 

de tre busser, eller om Polle kan henvise Fix & Flot ApS til interessentskabet. 

 

Polle var begyndt at synes, at samarbejdet i Den røde bus I/S satte nogle begrænsninger for, hvordan han 

gerne ville bruge sin tid, så han aftalte med de andre, at han ved årsskiftet skulle gå ned i tid, så han kun 

skulle køre 70 % af, hvad han tidligere havde kørt. Han begyndte dog ret hurtigt at kede sig, så han lavede 

en aftale med en arrangør af skirejser, at han i vinterhalvåret skulle køre skigæster til Østrig. Da Ruth og 

Palle hørte det, blev de sure, fordi de mente, at det var illoyalt over for Den røde bus.  

10. Har Ruth og Palle ret i, at Polle ikke må køre for rejsearrangøren? 

 

Polle blev hurtigt så glad for at køre sydpå, at han besluttede sig for at træde ud af interessentskabet. Da 

han forelagde det for Ruth og Palle, sagde Ruth hun gerne ville have mere tid til sine børnebørn, så hun 

havde derfor også overvejet at udtræde. De tre aftalte derfor, at både Polle og Ruth skulle overdrage deres 

andele til Palle, som gerne ville køre selskabet videre. Pr. 1. februar 2011 blev overdragelsen gennemført. 

Palle havde for nylig været igennem en skilsmisse. Det havde været en turbulent tid, og han havde derfor i 

en periode ikke haft helt styr på sin egen økonomi. Da en af hans kreditorer, Sigurd Sigurdsen, hørte, at alle 

andelene var overdraget til Palle, forsøgte han derfor at gøre udlæg i en af busserne for at få dækket sit 

krav mod Palle. Palle protesterede, da han mente, at interessentskabets aktiver var beskyttet mod hans 

personlige kreditorer. Til det svarede Sigurd Sigurdsen, at han ikke mente, at der længere bestod et 

interessentskab, hvorfor han kunne gøre udlæg i aktiverne. 

11. Har Sigurd Sigurdsen ret i, at der ikke længere består et interessentskab, hvorfor han kan gøre 

udlæg i bussen? 

 

 


