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Opgave 1
LUX A/S er førende inden for salg af tekniske produkter og reservedele. Firmaet leverer produkter til
ventilation, el og vvs-arbejde, men som leverandør til bl.a. byggebranchen er LUX A/S i høj grad afhængig af
konjunkturforholdene, og den seneste globale krise er ikke gået upåagtet hen.
Blandt andet har LUX A/S leveret reservedele til ventilatorer for 437.000 kr. til firmaet Vind i Herning.
Betalingsdatoen er den 1. marts 2012, men Vind betaler ikke til tiden. LUX A/S ønsker at inddrive beløbet så
hurtigt det overhovedet lader sig gøre, da LUX frygter, at der snart ikke er ”noget at komme efter”, idet der
går rygter om, at Vind står på randen af en konkurs.
1) Du bedes komme med en begrundet vurdering af, hvordan LUX A/S eventuelt kan tvangsinddrive
kravet mod Vind?
Under fogedforretningen ønsker LUX A/S at få udlæg i en kostbar produktionsmaskine, som befinder sig på
Vind´s virksomhed. Produktionsmaskinen har Vind købt 7 måneder tidligere, og i dén forbindelse tog
sælgeren ejendomsforbehold i maskinen. Ligeledes ønsker man at få udlæg i nogle ventilatorer, som Vind
har stående på lageret.
2) Du bedes komme med en begrundet vurdering af om LUX A/S kan få udlæg i de nævnte aktiver?
LUX A/S har desuden en smule salg til private, og har leveret solceller for 47.800 kr. til Agnes Meyer. Heller
ikke Agnes Meyer betaler til tiden, og LUX A/S ønsker at tvangsinddrive beløbet hos skyldneren.
3) Du bedes komme med en begrundet vurdering af, om LUX A/S kan gå direkte i fogedretten med
kravet?
Under fogedforretningen ønsker LUX A/S, at der foretages udlæg i nogle guldsmykker, som Agnes har arvet
fra sin oldemor. Smykkerne vurderes til en værdi af 20.000 kr. Ligeledes ønsker LUX A/S , at der foretages
udlæg i Agnes´ bil - en C1, som vurderes til en værdi af 30.000 kr. Agnes protesterer over begge ønsker, da
smykkerne har en stor affektionsværdi for hende, og da hun bruger bilen til at komme til og fra arbejde.
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4) Du bedes komme med en begrundet vurdering af, om LUX A/S kan få udlæg i smykkerne og/eller
bilen?
Rygterne om Vind´s truende konkurs viser sig desværre at blive til sandhed, idet Vind den 10. maj 2012
erklæres konkurs i henhold til en konkursbegæring modtaget i skifteretten den 5. maj.
LUX A/S, som ikke har fået betaling for sit krav på 437.000 kr., kræver nu at få tilbageleveret varerne, som
endnu befinder sig på Vind´s lager.
5) Du bedes komme med en begrundet vurdering af, om konkursboet skal tilbagelevere varerne?
6) Hvis varerne ikke skal tilbageleveres, hvordan er LUX A/S’s krav da stillet i konkursordenen?
Den 1.februar 2012 solgte Vind en byggegrund til Vind´s administrerende direktør, T. Holstein, for 300.000
kr. Årsagen til salget var, at firmaet droppede deres udvidelsesplaner, og derfor ikke havde brug for
byggegrunden.
7) Du bedes komme med en begrundet vurdering af, om konkursboet kan anfægte salget?

Opgave 2
Livet havde udviklet sig noget forskelligt for to skolekammerater siden de forlod gymnasiet for 25 år siden.
Anders var blevet en forholdsvis velhavende mand via en IT virksomhed, han selv havde stiftet for år
tilbage, men netop solgt for 8 mio. kr., heraf 2 mio. kr. kontant. Køber udstedte et gældsbrev til Anders
eller ordre på de resterende 6 mio. kr., et gældsbrev Anders dog allerede havde solgt til sin bank.
Børge var mest blevet rig på livserfaring. Likvid kapital havde han ikke, men dog et parcelhus med en vis
friværdi og en ubehæftet Ford Mondeo fra 2009.
Til deres 25 års studentersammenkomst faldt de i snak med hinanden, og fandt hurtigt ud af det kunne
være spændende at indlede et samarbejde om at arrangere oplevelsesrejser til Cuba.
Anders var mest stemt for at stifte et A/S, men Børge mente at et I/S lige var sagen.
1) Redegør kort for hvorledes et A/S eventuelt kunne etableres, således at begge blev aktionærer.
2) Redegør kort for hvad parterne efter din opfattelse især skal være opmærksomme på ved valg af
I/S.
Det endte med de valgte at satse på at stifte et A/S, og hos deres fælles advokat underskrev de et
stiftelsesdokument den 4. marts 2012. Stiftelsesdokumentet åbnede for at der kunne komme en aktionær
mere ud over Anders og Børge og allerede den 6. marts 2012 indskød deres fælles ven Carlo 250.000 kr.
som selskabskapital.
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Carlo blev dog allerede ugen efter lidt betænkelig ved hele situationen, idet han havde hørt, at Anders og
Børge var blevet uvenner over et eller andet og han spurgte derfor sin advokat, om han på nogen måde
kunne risikere mere end de 250.000 kr.
3) Hvad forventer du, advokaten vil svare Carlo?
Uvenskabet mellem Anders og Børge viste sig at stikke så dybt, at de valgte at stoppe samarbejdet inden
det reelt var kommet i gang, hvilke de meddelte deres advokat, som derfor undlod at anmelde selskabet til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Der var dog allerede indgået en aftale med et dansk flyselskab om køb af flysæder for resten af året på 200
rejser á 10.000 kr. pr. stk.
4) Hvad vil du råde flyselskabet til at gøre i den opståede situation?
Børge fik dårlige nerver, og hele hans økonomi sejlede. En speedbåd han havde købt i 2011 for 72.000 kr.
med 24.000 kr. i udbetaling, ville sælger nu tage tilbage. Der var aftalt ejendomsforbehold og 24 månedlige
betalinger på hver 2.000 kr., hvortil kom en rentebetaling på discontoen + 5 %.
5) Beskriv sælgers muligheder for at tage speedbåden tilbage
Banken, der havde købt gældsbrevet af Anders, måtte konstatere, at ydelserne udeblev. Skyldner
forklarede, at årsagen var, at de som købere var blevet voldsomt skuffede over en betydelige
omsætningstilbagegang, og de var af den opfattelse, at Anders givet måtte have en sikker fornemmelse af,
at kundeafgange var på vej, hvilket havde motiveret ham til at sælge.
6) Kan skyldner på det beskrevne grundlag undlade at betale ydelser på gældsbrevet?
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