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Opgave: 

Som eneejer af Knudsen Hårprodukter ApS (KH) tilbragte Knud Knudsen (KK) det meste af sin tid på vejene 

med henblik på at indgå leveringsaftaler med frisører. Han besluttede sig derfor i begyndelsen af 2015 for 

at købe en ny bil.  

Den 15. januar 2015 under et besøg hos Sten Simonsen Automobiler A/S (SS) faldt blikket på en næsten ny 

Ford S-max dieselbil fra 2014, som havde kørt 2.289 km, og som ville være den ideelle firmabil. Bilens 

kontantpris var angivet til 450.000 kr. Da Knud Knudsen så, at Sten Simonsen Automobiler A/S også solgte 

plænetraktorer, besluttede han sig for at købe en sådan, da den ville gøre det sjovere at holde hjemmets 

store græsplæne. Endelig havde Sten Simonsen Automobiler A/S på forsøgsbasis et parti mountainbikes 

stående, hvorfor Knud Knudsen ville købe en af disse cykler til brug for sin søn. 

Sten Simonsen Automobiler A/S ville gerne yde lån til alle tre køb. Da Knud Knudsen havde brug for 

kontanter, bevilligede Sten Simonsen Automobiler A/S ham endvidere et lån på 30.000 kr.; beløbet 

overførte Sten Simonsen Automobiler A/S samme dag til Knud Knudsens bankkonto. Fælles for 

låneaftalerne var, at ÅOP var 17, og at informationspligten i kreditaftaleloven var opfyldt. Sten Simonsen 

Automobiler A/S fandt kun tinglysning af Ford S-max dieselbilen og den nedenfor nævnte møntsamling 

nødvendig, hvilket han gjorde uden unødigt ophold. Knud Knudsens hustru lagde udbetalingen til 

plænetraktoren og mountainbiken.  

Af de fire aftaler, som Knud Knudsen underskrev samme dag, fremgik:  

"Vedr. Ford S-max dieselbil, 2014, stelnr. [...], registreringsoplysninger [...]. Købesum: 450.000 kr. 

Lånebeløbet på 435.000 kr. til køb heraf ydes, mod at Sten Simonsen Automobiler A/S får 

ejendomsforbehold i det solgte. I bytte er samtidig taget købers brugte Peugeot 405, 1999, med 

tilbehør, værdi 15.000 kr." 
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"Vedr. plænetraktor - Stiga, Tornado 2098 7250, specifikationsnummer [...]. Kontantpris: 9.995 kr. 

Udbetaling: 2.000 kr.; erlagt d.d. Lånebeløb: 7.995 kr. Sten Simonsen Automobiler A/S forbeholder sig 

ejendomsretten til det solgte, i tilfælde af at Knud Knudsen ikke opfylder sine forpligtelser."   

"Vedr. mountainbike, Focus Raven 29'R 1.0 LTD, 2015, stelnummer [...]. Kontantpris: 12.747 kr. 

Udbetaling: 1.500 kr.; erlagt d.d. Lånebeløb: 11.247 kr. Sten Simonsen Automobiler A/S  tager underpant 

i det solgte som sikkerhed for, at Knud Knudsen opfylder sine forpligtelser."  

"Lånebeløb: 30.000 kr. [...]. Sten Simonsen Automobiler A/S betinger sig til sikkerhed herfor underpant i 

Knud Knudsens møntsamling: Danmark, årene 1850-1900."  

Den 2. februar 2015 overdrog Sten Simonsen Automobiler A/S samtlige kontraktrettigheder på Knud 

Knudsen til Mega Finans A/S (MF), som straks meddelte Knud Knudsen, at Mega Finans A/S nu havde købt 

kontraktrettighederne vedrørende de fire aftaler, og at betaling fremover skulle ske til Mega Finans A/S. 

Mega Finans A/S havde forinden betalt Sten Simonsen Automobiler A/S købesummen for 

kontraktrettighederne.  

I løbet af foråret 2015 blev Knud Knudsens økonomi så dårlig, at han fra den 15. juni 2015 standsede med 

at afdrage på lånene. Mega Finans A/S sendte den 3. august 2015 et brev til ham, hvoraf det fremgik, at 

han for hver af de fire lån nu var bagud med mere end 10 % af det samlede beløb, der skulle betales. Mega 

Finans A/S angav, at hvis Knud Knudsen ikke straks betalte, ville Mega Finans A/S via rettens vej søge at 

blive sat i besiddelse af de tre solgte genstande og møntsamlingen. Mega Finans A/S forbeholdte sig 

endvidere retten til at gøre restfordringer gældende, i tilfælde af at de ikke i den forbindelse opnåede fuld 

dækning for tilgodehavenderne.  

Knud Knudsen mente, at hvis genstandene skulle tages tilbage, skulle det ske til fuld og endelig afgørelse af 

ethvert mellemværende. Plænetraktoren var dog stjålet, og møntsamlingen skulle under alle 

omstændigheder forblive hjemme hos ham. Han mente endvidere, at det kun var Sten Simonsen 

Automobiler A/S, som havde ydet lånene, der kunne tage de pågældende genstande tilbage. 

1. I tilfælde af at de solgte genstande kan tages tilbage, er det så Sten Simonsen Automobiler A/S eller 

Mega Finans A/S, som er berettiget hertil? Giv en begrundet redegørelse. 

 

2. Giv en begrundet redegørelse for hver af følgende genstande, hvorvidt kreditor kan søge sig 

fyldestgjort i genstanden, og hvorvidt kreditor kan gøre en (rest)fordring gældende mod Knud 

Knudsen: 

a. Dieselbilen  

b. Plænetraktoren  

c. Mountainbiken  

d. Møntsamlingen 
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Knudsen Hårprodukter ApS havde i mange år haft et godt samarbejde med Andersen Accessories A/S (AA 

A/S) ved Albert Andersen (AA). Under et møde i Bov Bank A/S (BB) den 12. februar 2015 var det aftalt, at 

Knudsen Hårprodukter ApS over for Bov Bank A/S kautionerede for et lån på 250.000 kr. ydet af Bov Bank 

A/S til Andersen Accessories A/S, som ville introducere en ny produktserie i efteråret 2015. Af 

kautionsløftet fremgik det, at Knudsen Hårprodukter ApS "indestod for betaling i rette tid". Knud Knudsen 

havde begejstret fortalt bankens medarbejder, at med seriens særlige egenskaber ville Knudsen 

Hårprodukter ApS senere med god fortjeneste kunne videresælge mindre partier af produkterne fra 

Andersen Accessories A/S, og at det var derfor, at Knudsen Hårprodukter ApS gerne ville kautionere. 

Lånebeløbet skulle udbetales direkte til Andersen Accessories A/S' leverandør, som ved modtagelsen heraf 

ville sende produktserien til Andersen Accessories A/S. Sidste afdrag på Andersen Accessories A/S' lån hos 

Bov Bank A/S ville forfalde den 1. marts 2016.  

Under samme møde havde Knud Knudsen også fået et lån på 100.000 kr. af Bov Bank A/S, mod at banken 

fik håndpant i hans Gunhild Miller-maleri: "Pletter på en regnvejrsdag". Efter at have fået maleriet 

udleveret valgte Bov Bank A/S at lade det opbevare hos Beskyt-din-Kunst Storage A/S (BKS).  

For at afhjælpe Knud Knudsens trængte økonomi ydede hans gode ven Vera Vernersen (VV) den 2. 

september 2015 et omkostningsfrit lån på 75.000 kr., mod at også hun fik håndpant i Gunhild Miller-

maleriet. Vera Vernersen skrev straks til Bov Bank A/S, at banken nu ikke alene skulle opbevare maleriet på 

egne vegne, men også på hendes vegne, og at det ikke måtte udleveres til Knud Knudsen uden hendes 

samtykke.  

Bov Bank A/S blev fortørnede over meddelelsen, da den mente, at Knud Knudsen ikke kunne disponere 

over det pantsatte. Beskyt-din-Kunst Storage A/S meddelte endvidere Bov Bank A/S, at de ikke i længere 

ville opbevare maleriet, hvis de nu også skulle opbevare det på vegne af Vera Vernersen.  

Giv en begrundet redegørelse for følgende: 

3. Er Bov Bank A/S bundet af, at Knud Knudsen nu også har pantsat maleriet til Vera Vernersen?  

4. Kan Beskyt-din-Kunst Storage A/S nægte at opbevare maleriet på vegne af også Vera Vernersen? 

Den 7. oktober 2015 sendte Bov Bank A/S et brev til Knudsen Hårprodukter ApS. Af brevet fremgik, at 

Andersen Accessories A/S havde misligholdt betalingen af det lån, som Knudsen Hårprodukter ApS havde 

kautioneret for. Knudsen Hårprodukter ApS blev opbragt over at få at vide, at lånebeløbet ikke var udbetalt 

til leverandøren, men var anvendt til den almindelige drift af Andersen Accessories A/S; den nye 

produktserie var således ikke blevet introduceret. 

Giv en begrundet redegørelse for følgende: 

5. Hvilken type kaution har Knudsen Hårprodukter ApS afgivet? 
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6. Hvilken betydning - om nogen - har det for Knudsen Hårprodukter ApS' kautionsforpligtelse, at 

lånebeløbet ikke var udbetalt til leverandøren, men er anvendt til den almindelige drift af Andersen 

Accessories A/S? Giv en begrundet redegørelse. 

Den 1. december 2015 havde Knud Knudsen misligholdt sit lån i Bov Bank A/S, som derfor samme dag 

sendte et anbefalet brev til ham. I brevet opfordrede Bov Bank A/S ham til at opfylde bankens krav, da den 

ellers efter fem dage ville tvangsrealisere Gunhild Miller-maleriet, som den havde bedt et nyt selskab om at 

opbevare for sig. 

7. Er Bov Bank A/S berettiget til efter fem dage at tvangsrealisere Gunhild Miller-maleriet, hvis Knud 

Knudsen ikke betaler? Giv en begrundet redegørelse. 

 

 


