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Cand.merc. studerende  

Vintereksamen 2018/2019 

Ordinær eksamen 

Skriftlig prøve i: 460162E013 Finansieringsret  

Varighed: 3 timer 

Hjælpemidler: Alle 

 OPGAVE 

Jens Jensen havde som eneejer i en årrække drevet en mindre fiskerivirksomhed, Jensens Fisk A/S, i Thy, 
hvorfra Jens og sine ansatte stævnede ud og fangede fisk, som de senere videresolgte til grossister og 
andre erhvervsdrivende. 

Likviditeten i Jensens Fisk A/S var dog efter et par knap så gode år blevet stram, og Jensens Fisk A/S havde 
brug for en midlertidig kreditfacilitet på kr. 200.000. 

Jensens Fisk A/S kontaktede derfor den lokale bank, Lokalbanken A/S. Lokalbanken A/S ville gerne yde 
Jensens Fisk A/S en kreditfacilitet på kr. 200.000, men så skulle Jens Jensen kautionere for prompte betaling 
af kreditfaciliteten med kr. 150.000. Dette gik Jens Jensen med til, men samtidig sørgede han for, at Jensens 
Fisk A/S stillede pant for Jens Jensens eventuelle regreskrav i form af et udestående tilgodehavende hos 
Fiskesalg ApS på kr. 100.000.  

Kreditfaciliteten blev formaliseret, Jens Jensen gav Fiskesalg ApS behørig meddelelse om pantet, og Jens 
Jensen og Jensens Fisk A/S sørgede i øvrigt for at overholde selskabslovens regler om sikkerhedsstillelse for 
kapitalejere. 

1. Hvilken type kaution er Jens Jensens kaution? 
 

2. Begrund og redegør for, hvordan det økonomiske opgør for Lokalbanken A/S og Jens Jensen vil 
være, såfremt Jensens Fisk A/S går konkurs med en dividende på 10 %. 

 

Jensens Fisk A/S havde nydt godt af kapitaltilførslen på kr. 200.000, men det viste sig efter nogen tid, at 
dette ikke var tilstrækkeligt, og at Jensens Fisk A/S – bl.a. på grund af nogle hårde sæsonudsving – havde 
brug for en stående kreditfacilitet på kr. 1.000.000. 

Jensens Fisk A/S drøftede behovet med sin revisor og Lokalbanken A/S. Lokalbanken A/S var indstillet på at 
yde finansieringen, men de havde i så fald brug for sikkerheder. Parterne drøftede, hvordan Lokalbanken 
A/S kunne blive beskyttet bedst muligt, og de blev enige om, at dette måtte være gennem transport til 
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sikkerhed i Jensens Fisk A/S’ tilgodehavender over for Thy Fiskeengros A/S, der løbende var på mellem kr. 
400.000-600.000. 

Thy Fiskeengros A/S var Jensens Fisk A/S’ største aftager af fisk, og parterne havde en klar aftale om, at Thy 
Fiskeengros A/S kunne aftage så mange af de af Jensens Fisk A/S’ fangede fisk, som de ønskede. De fisk, 
som Thy Fiskeengros A/S ikke ønskede at aftage (hvilket sjældne gange kunne være hele fangsten), omsatte 
Jensens Fisk A/S efterfølgende til andre parter. 

Lokalbanken A/S og Jensens Fisk A/S indgik efter drøftelser om ovenstående forhold en aftale om 
kreditfacilitet såvel som transport i tilgodehavender, og Lokalbanken A/S gav straks herefter meddelelse til 
Thy Fiskeengros A/S om, at samtlige nuværende og fremtidige tilgodehavender blev tiltransporteret til 
Lokalbanken A/S til sikkerhed. 

 

3. Begrund og redegør for, hvorvidt Lokalbanken A/S kan opretholde sikkerhedsstillelsen over for 
Jensens Fisk A/S’ konkursbo, såfremt konkurs måtte indtræde. 

 

Sideløbende med Jens Jensens drift af Jensens Fisk A/S fik Jens Jensen øjnene op for salg af køretøjer, og 
med henblik på at etablere sig som bilforhandler etablerede Jens Jensen selskabet Skipper Biler A/S. 

Hverken Skipper Biler A/S eller Jens Jensen havde dog den fornødne kapital til at finansiere indkøbet af 
biler, og Jens Jensen forhørte sig derfor rundt omkring med henblik på at hente kapital. Jens Jensen fik i 
denne forbindelse kontakt til Thy Finans A/S, der – i en prøveperiode på et år – ville konsignationsfinansiere 
tyve køretøjer af mærket Mercedes, som var fabriksnye og dermed ikke indregistrerede i Motorregistret. 
Parterne underskrev aftalen, ifølge hvilken Thy Finans A/S’ ejendomsforbehold udtrykkeligt fremgik, og 
ifølge hvilken Jensens Biler A/S underlagde sig en række kontrolkrav. 

Thy Finans A/S foretog kontrolbesøg hos Skipper Biler A/S én gang hver måned og konstaterede på sit sjette 
kontrolbesøg, at Skipper Biler A/S havde solgt femten ud af de tyve biler kontant. Dette var en positiv 
overraskelse for Thy Finans A/S, der endnu havde til gode at modtage betaling for de femten solgte biler. 
Thy Finans A/S lykønskede Skipper Biler A/S med den flotte start på sin virksomhed og afsluttede herefter 
sit sjette kontrolbesøg.  

Tre måneder efter kontrolbesøget gik Skipper Biler A/S dog konkurs, idet man havde pådraget sig en større 
gæld til SKAT på grund af manglende afregning af registreringsafgift. Thy Finans A/S anmeldte sit krav på sin 
ikke modtagne betaling af de femten solgte biler som separatist med påstand om, at beløbet skulle 
erlægges ubeskåret til Thy Finans A/S, ligesom Thy Finans A/S gjorde gældende, at de i konkursboet 
tilbageværende fem biler skulle udleveres til Thy Finans A/S på grund af det aftalte ejendomsforbehold. 

4. Giv en begrundet redegørelse for, hvorvidt konkursboet skal imødekomme Thy Finans A/S’ krav. 
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5. For det tilfælde at Thy Finans A/S kan opretholde ejendomsforbeholdet i køretøjerne, kan Thy 
Finans A/S så kræve de af Skipper Biler A/S femten solgte køretøjer tilbage fra køberne? 

 

Efter Skipper Biler A/S’ konkurs ønskede ledelsen i Thy Finans A/S fortsat at yde finansiering i forbindelse 
med salg af køretøjer, men for fremtiden ville de selv håndtere salget. Thy Finans A/S oprettede derfor en 
salgsdivision og fik lavet de fornødne registreringer hos Erhvervsstyrelsen med henblik på at sælge biler. 

Kort tid efter etableringen af salgsafdelingen blev Thy Finans A/S kontaktet af Anders Andersen, der ville 
købe en stor Mercedes på kredit til privat brug. Anders Andersens økonomi blev herefter gennemgået, og 
han blev godkendt til at få købet af den pågældende Mercedes finansieret, dog med vilkår om, at der blev 
tinglyst pant i bilen. Thy Finans A/S og Anders Andersen underskrev salgs- og kreditaftale (indeholdende 
behørige oplysninger, herunder om ÅOP på 15 %), ligesom der blev tinglyst pant i bilen straks herefter til 
fordel for Thy Finans A/S. 

Dagen efter handlen med Anders Andersen kom Bent Bentsen ind til Thy Finans A/S. Bent Bentsen ønskede 
til privat brug at købe en Toyota til kr. 200.000, der var annonceret til salg med 
ejendomsforbeholdsfinansiering. Bent Bentsen kunne dog ikke erlægge en udbetaling på 20 %, men 
parterne aftalte, at Thy Finans A/S tog Bent Bentsens Fiat Brava fra 1999 i bytte. Thy Finans A/S kunne ikke 
sælge bilen for kr. 40.000, men hvis Thy Finans A/S grundigt istandsatte den og udskiftede motoren, ville 
bilen kunne indbringe mindst kr. 40.000 ved et salg. 

Parterne indgik herefter en aftale om salg med ejendomsforbehold (indeholdende behørige oplysninger, 
herunder om ÅOP på 15 %), og ejendomsforbeholdet blev tinglyst straks herefter til fordel for Thy Finans 
A/S. 

6. Giv en begrundet redegørelse for, hvorvidt de etablerede sikkerheder er gyldige? 
 


