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Selskabet Fadladen A/S skal ifølge formålsbestemmelsen i vedtægterne ”producere fade
og service.” Selskabskapitalen er på 600.000 kr. Selskabet er ejet af Keld, Hugo og Lasse,
som ejer 1/3 hver. Alle ejerne arbejder i selskabet og er del af direktionen. Selskabet har
i 2015 haft et overskud på 300.000 kr. Bestyrelsen består af tre eksterne medlemmer
Birger, Line og Cecilie.

Vedtægterne indeholdt følgende bestemmelse:

§ 4: Ved overdragelse af kapitalandele eller overdragelse af stemmeretten på
kapitalandelene skal selskabets samtykke indhentes.

Efter nogen tids sygdom døde Keld den 7/3 2016 og efterlod sin hustru Vita, som var
uddannet designer. Hun havde altid haft mange idéer til nye produkter til Fadladen A/S.
Da Lasse ikke kunne lide Vita, havde Vita altid holdt lav profil og havde leveret sine
guldkorn til Keld. Lasse og Vita havde gået i folkeskolen sammen, og Vita havde gjort
hans teenageår til et helvede ved at starte en moppekampagne mod Lasse. Vita ønskede
efter Kelds død at blive en aktiv ejer i Fadladen A/S. Ved Kelds begravelse kontaktede
Lasse Vita og meddelte, at han og Hugo havde talt sammen, og de var enige om, at de
ikke ønskede, at Vita blev ejer og derfor ikke ville give deres samtykke i henhold til
vedtægternes § 4. Vita blev rasende og spurgte, om det også var bestyrelsens holdning.
Lasse måtte indrømme, at han ikke kendte bestyrelsens holdning, men at det for så vidt
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var ligegyldigt, for de var ejerne, og det var derfor dem, der bestemte. Vita gik direkte
hjem og ringede til sin nevø, som læste selskabsret på cand.merc.aud.-studiet, for at
spørge, om a) hun var omfattet af § 4, b) hvem der havde kompetencen til at give eller
nægte samtykke og c) om det ville være sagligt at nægte at give samtykke til, at hun
overtog kapitalandelene.

1. Tag begrundet stilling til alle tre spørgsmål

Vita og Lasse fik talt ud om episoderne i folkeskolen, og da Vita gav en undskyldning,
valgte Lasse at bakke op om Vita som medejer og medlem af direktionen. Det viste sig
dog snart, at Lasse og Vita havde svært ved at enes, og de kom ofte op at skændes.
Efterhånden blev deres problemer så store, at de konstant var uenige om alt i
direktionen. Lasse ønskede derfor at komme ud af selskabet, men kunne ikke finde en
køber til sine kapitalandele. Han valgte derfor at prøve at gøre livet surt for Vita og
Hugo, så de måske ville købe hans kapitalandele. Lasse fortalte Hugo og Vita, at han
flyttede til Berlin og ikke længere kunne være en del af direktionen. Hugo og Vita
meddelte ham, at de anså det som misligholdelse, og at han derfor kunne smides ud af
selskabet ifølge selskabsloven.

2. Tag begrundet stilling til Hugo og Vitas påstand.

Efter et stykke tid med ballade blev Hugo og Vita enige om, at de ikke orkede mere strid,
og at de ville undersøge, om de kunne købe ham ud. De havde imidlertid ikke de store
private midler, så de overvejede, om de kunne lade selskabet købe alle eller en del af
Lasses kapitalandele. Alle var enige om, at kursen skulle være 100. De skrev derfor til
deres advokat for at få svar på deres spørgsmål.

3. Tag begrundet stilling til, om Hugo og Vita kan lade selskabet købe alle Lasses
kapitalandele
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Samtidig med at de sendte spørgsmålet om selskabets mulige opkøb af Lasses
kapitalandele til advokaten, kontaktede Vita banken for at høre, om hun privat kunne
låne et beløb til køb af kapitalandele, såfremt det ikke var muligt for selskabet at købe
alle Lasses kapitalandele. Banken var modvillig. Efter en hård forhandling blev de dog
enige om, at Vita kunne låne penge til køb af kapitalandele på følgende betingelser. Hun
skulle stille pant i kapitalandelene, og banken skulle have stemmeretten, så længe de
havde pant i kapitalandelene. Herudover skulle Fadladen A/S forpligte sig til ved de
kommende generalforsamlinger at udlodde hele overskuddet til kapitalejerne, således at
Vita hurtigt kunne betale lånet tilbage. Vita meddelte, at hun ville skrive under på aftalen
og forpligte sig til at stemme for.

4. Tag begrundet stilling til, om bankens to betingelser er i overensstemmelse med
selskabsloven og selskabets vedtægter.

Vita havde fortsat mange ideer og var risikovillig. Hun foreslog derfor, at de skulle
forsøge at få en eksport af deres fade til det øvrige Europa. Det ville kræve investeringer,
og Vita foreslog, at selskabet finansierede eksporteventyret, dels ved at selskabet optog
et banklån på 800.000 kr., dels gennem en forhøjelse af selskabskapitalen. Herudover
foreslog Vita, at de skulle udvikle en serie af særligt bageudstyr. Hun mente, at de mange
bageprogrammer i TV ville medføre efterspørgsel af spændende nyt bageudstyr. Vita og
Hugo ejede nu alene selskabet. Hugo havde pludselig fået økonomiske problemer, og
Vita var endt med dels at overtage Lasses kapitalandele, dels nogle af Hugos. Hun ejede
derfor 75 % af kapital og stemmer, mens Hugo ejede de resterende 25 %. Hugo, der
havde små børn og lige havde købt hus, var imod, da han ikke havde lyst til flere
investeringer, og han ønskede heller ikke, at virksomheden påtog sig den økonomiske
risiko. Selskabets bestyrelse var derimod positiv og var enig i modellen. Vita meddelte,
at såfremt Hugo ikke ville tegne den nye kapital, ville hun. Hun ville indskyde en fast
ejendom til en værdi af 1.200.000 kr., som kunne anvendes til den forventede udvidede
produktion som følge af dels eksporten, dels den nye bageserie. Selskabets nuværende
lokaler kunne ikke rumme en udvidelse af produktionen. På generalforsamlingen
foreslog Vita en kapitalforhøjelse til markedskurs med indskud af ejendommen. Hugo
gjorde gældende, at a) der ikke mod hans vilje kunne vedtages en forhøjelse af
selskabskapitalen b) at hvis den kunne vedtages, havde han fortegningsret og c) at
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bestyrelsen ikke havde kompetence til at optage et så stort lån. Endelig påstod han, d) at
selskabet ikke mod hans vilje kunne kaste sig ud i et eksporteventyr eller e) udvikling af
en serie af bageudstyr.

Tag begrundet stilling til de fem påstande

Fadladen A/S havde stor succes og havde efterhånden 35 ansatte. Vita var meget
opmærksom på medarbejderpleje. De lå i Udkantsdanmark og havde ofte svært ved at
rekruttere medarbejdere. For at holde på medarbejderne foreslog Vita, at man skulle
lave en kapitalforhøjelse på 250.000 kr. og lade medarbejderne tegne aktierne til kurs
pari, selvom markedskursen givet var højere. Hugo så Vitas forslag som et forsøg på at
udvande hans sidste rest af indflydelse og meddelte, at han ville stemme nej til forslaget,
og at forslaget ikke kunne vedtages, uden at han stemte for. Vita mente dog, at hun selv
kunne træffe beslutningen.

5. Tag begrundet stilling til Hugo og Vitas påstande

Efter at to nøglemedarbejdere pludselig rejste, kunne Hugo se, at de var nødt til at gøre
noget. Han meddelte derfor Vita, at han syntes, at de skulle forsøge med en
medarbejderaktieordning, sådan som hun havde foreslået. Han spurgte, hvad der ville
ske, hvis ikke medarbejderne tegnede hele kapitalen på de 250.000 kr. Vita var
overbevist om, at medarbejderne ville tegne medarbejderaktier, men hun mente, at hvis
ikke kapitalen blev fuldtegnet, kunne de vælge at lade selskabet tegne de resterende
kapitalandele.

6 Tag begrundet stilling til, om Vita har ret i sine antagelser

Det viste sig snart, at medarbejderne gerne ville tegne kapitalandele, men flere af
nøglemedarbejderne havde ikke råd. Vita og Hugo diskuterede derfor muligheden for, at
selskabet kunne låne medarbejderne pengene rentefrit til tegning af kapitalandele i
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selskabet. Hugo sagde, at han faktisk også kunne være fristet til at deltage i ordningen
som direktør og tegne kapitalandele.

7. Tag begrundet stilling til, om selskabet kan etablere en sådan låneordning til
medarbejderne

8. Kan Hugo også deltage i låneordningen?

Vita ville gerne have, at Fadladen A/S havde et godt renommé. Hun ville derfor indføre
en vedtægtsbestemmelse om, at selskabet skulle donere 10 % af selskabets overskud til
velgørende formål. Dette skulle ske ved donationer i forbindelse med de store
landsindsamlinger på TV. Hugo var igen imod og meddelte, at en sådan
vedtægtsbestemmelse ikke kunne indføres mod hans vilje. Vita meddelte Hugo, at det
var helt omsonst at stemme imod, for hun kunne – selv uden en sådan
vedtægtsbestemmelse – som majoritetsejer på generalforsamlingen beslutte, at
selskabet skulle give en gave til almennyttige formål. Herudover mente hun, at også
bestyrelsen på egen hånd ville kunne give gaver svarende til 10 % af overskuddet.

9. Tag begrundet stilling til de anførte påstande
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