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Sommereksamen 2018 

Skriftlig prøve i: Udvidet erhvervsret 

Eksamens nr. 46209D0022  

Varighed 4 timer 

Hjælpemidler: Anviste 

_______________________________________________________________________________ 

 

Tidsmæssig vægtning – opgave 1 ca. 50 %, opgave 2 ca. 20 % og opgave 3 ca. 30 % 

 

OPGAVE 1 

Anders Andersen (AA) havde i mange år drevet et personligt ejet firma med autoreparation, salg af brugte 
biler og salg af tagbokse til personbiler. 

Gennem årene havde der været udsving i overskuddet, men dog altid overskud. Personlige problemer og 
sygdom gjorde, at AA i foråret 2017 helt mistede overblikket og ikke så sig i stand til at betale sine 
kreditorer. 

En af de største kreditorer var producenten af tagbokse (TBO), der havde et tilgodehavende på 240.000 kr., 
og dette firma indgav konkursbegæring mod AA den 10/7 2017. Skifteretten afsagde konkursdekret den 
17/7 2017. 

Som kurator blev udpeget advokat Børge Barsk (BB), og denne kastede sig nidkært over opgaven med at 
optimere aktivmassen i boet. 

En række forhold påkaldte sig BB`s opmærksomhed. 

a/ AA havde den 8/7 2017 solgt en brugt Fiat Punto for 25.000 kr. til Carl Carlsen (CC). CC betalte straks de 
25.000 kr. Da CC den 19/7 2017 ville hente bilen, afviste BB at udlevere den, idet han henviste til den 
indtrufne konkurs og afviste i øvrigt at tilbagebetale nogen del af de 25.000 kr. 

¤ Tag begrundet stilling til konflikten 

b/ Det viste sig, at ikke solgte tagbokse repræsenterede en værdi på 80.000 kr. TBO krævede de ikke solgte 
bokse returneret, således at gælden dermed reduceredes til 160.000 kr., hvilket BB blankt afviste. TBO 
begrundede deres synspunkt med, at AA efter deres opfattelse var kommissionær.  
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¤ Tag begrundet stilling til konflikten 

Den 15/6 2017 havde AA købt smøreolier for 4.000 kr., som han betalte med 1 tagboks. Oliefirmaet ville 
ikke levere uden samtidig betaling, men da AA ingen penge havde, enedes man om betaling med 1 tagboks. 

Denne tagboks krævede BB tilbageleveret til boet. 

¤ Tag begrundet stilling til konflikten 

Til sin kones fødselsdag den 15/1 2017 havde AA foræret hende en ny cykel til en værdi af 3.200 kr. Denne 
cykel krævede BB udleveret til konkursboet. 

¤ Tag begrundet stilling til konflikten 

AA havde i februar 2017 lånt 30.000 kr. af sin nabo. Meningen var, at beløbet skulle tilbagebetales den 1/4 
2017, men det skete ikke. Parterne enedes derfor om, at naboen fik sikkerhed i AA sommerhus, og et 
pantebrev blev udfærdiget den 3/4 2017. Pantebrevet blev tinglyst den 27/4 2017. 

BB afviste, at pantet var gyldigt. 

¤ Tag begrundet stilling til konflikten 

En autoforhandler havde i marts 2017 købt 10 tagbokse af AA for i alt 32.000 kr. Det viste sig imidlertid, at 
monteringsbøjlerne var for svage, hvilket i en byretsafgørelse i august 2017 blev takseret til et afslag på 
1.000 kr. pr. tagboks. Autoforhandleren betalte derfor alene 22.000 kr. til konkursboet, hvilket kurator ikke 
ville acceptere, begrundet med, at kravet på de 10.000 kr. var erhvervet efter konkursen. 

¤ Tag begrundet stilling til tvisten 

 AA skyldte efterhånden sin lokale købmand 5.500 kr., hvilket købmanden ikke længere ville acceptere. 
Købmanden fik derfor via fogeden den 12/4 2017 foretaget udlæg i et fakturakrav på 6.000 kr., som AA 
havde mod en af sine kunder. Dagen efter blev der givet denunciationsmeddelelse til kunden. 

BB afviste, at udlægget kunne fastholdes. 

¤ Tag begrundet stilling til konflikten 

En kunde havde fået sin Mazda repareret for 8.300 kr., og parterne havde aftalt, at beløbet skulle betales 
den 1/8 2017. Den 1/8 2017 afregnede kunden dog kun 3.300 kr., idet han modregnede 5.000 kr., som AA 
havde lånt af ham i maj 2017. Aftalen var, at de 5.000 kr. skulle tilbagebetales den 1/10 2017. 

BB afviste denne modregning og krævede de resterende 5.000 kr. afregnet omgående. 

¤ Tag begrundet stilling til konflikten 
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OPGAVE 2 

Tre gode venner, Ole på 17 år, Orla på 20 år og Olfert 21 år, havde alle en iboende trang til at blive 
selvstændige og besluttede at starte et firma med adresse i Olferts lejede lejlighed. Ingen af de tre havde 
en egentlig uddannelse, men de mente alle, at det var forholdsvist nemt at udføre viceværtarbejder på 
udlejningsejendomme. 

Som tænkt så gjort og de begyndte at annoncere efter mulige kunder.   

I løbet af et par måneder var der oparbejdet en annoncegæld på 22.000 kr. og en på gæld på 12.000 kr. for 
køb af 2 bonemaskiner og tre sæt arbejdstøj.  

Desværre havde annonceringen ikke givet en eneste kunde. 

¤ Tag begrundet stilling til de to kreditorers muligheder 

De tre venner besluttede at opgive ideen om at blive selvstændige og drøftede derfor, om de kunne fordele 
aktiverne mellem sig, således at to hver fik en bonemaskine og den tredje det helt ubrugte arbejdstøj. 

¤ Tag begrundet stilling til om en sådan delingsaftale kan indgås 

Orla havde en ubetalt regning på 8.800 kr. for reparation af sin motorcykel. Denne kreditor mente bestemt, 
at han kunne gøre udlæg i bonemaskinerne. 

¤ Tag begrundet stilling til om dette er muligt 

Olfert var nu så træt af det hele, at han ville immigrere, hvorfor han skrev til sin udlejer, at han overdrog 
kontrakten til sin søster, der allerede boede hos ham. 

¤ Tag begrundet stilling til om udlejer er forpligtet til at acceptere søsteren som lejer. 

 

OPGAVE 3 

To unge landmænd Muld og Plov besluttede at supplere indtægterne ved at udføre markarbejder for 
andre. 

Efter råd fra en revisor de kendte, besluttede de, at deres samarbejde skulle ske i selskabsform og nåede 
hurtigt frem til, at det skulle være som et A/S med 4.000.000 kr. som aktiekapital. 

De valgte navnet Nysted Maskinstation A/S og angav i vedtægterne, at formålet skulle være markarbejder 
for landmænd.  

Deres udgangspunkt var, at de selv hver skulle fremskaffe 1.200.000 kr., hvorfor der var brug for ekstern 
kapital på 1.600.000 kr.  
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I den lokale avis indbød de to derfor interesserede til at tegne kapitalandele. Ved udløbet af 
tegningsperioden var der fire interesserede a/ med 100.000 kr., b/ med 700.000 kr., c/ med 800.000 kr. og 
d/ med 1.600.000 kr. 

¤ Tag begrundet stilling til hvilke muligheder de to stiftere har mht. at vælge medaktionærer 

Det kneb med likviditeten hos begge stiftere, hvorfor de drøftede, om Muld kunne anvende en 
mejetærsker, som var vurderet til 950.000 kr. som en del af sine 1.200.000 kr., og om Plov – der kunne låne 
900.000 kr. af sin svigerfar – for de sidste 300.000 kr. kunne klare dette ved at påtage sig at arbejde uden 
løn i de første 600 timer. 

¤ Tag begrundet stilling hertil   

I det videre forudsættes selskabet nu registreret. 

I løbet af ingen tid mistede Muld interessen for at være aktionær og solgte derfor sine aktier til sin bror, 
hvilket de øvrige aktionærer var voldsomt utilfredse med. Vedtægterne indeholdt ingen bestemmelser om 
salg af kapitalandele. Men især Plov mente, at når et selskab havde ganske få aktionærer, kunne kapital-
andele ikke sælges uden, at de øvrige aktionærer først fik et købstilbud. 

¤ Tag begrundet stilling til den opståede tvist. 

Plovs private bil blev kasseret til syn, og han så sig derfor om efter en ny og fandt en brugt AUDI til 180.000 
kr. Pengene havde han ikke, men fik accept fra alle øvrige kapitalejere i Nysted Maskinstation A/S af, at han 
helt midlertidig kunne låne pengene af selskabet mod en rente på 15 %. 

¤ Tag begrundet stilling til denne aftale 

Samtlige kapitalejere fandt det unødig bureaukratisk at afholde en egentlig generalforsamling og spurgte 
en advokat om afholdelse af årlige generalforsamlinger, eventuelt kunne undlades og klares på anden vis. 

¤ Tag begrundet stilling hertil 

En af kapitalejerne ønskede selskabets formål udvidet til også at omfatte handel med brugte landbrugs-
maskiner. 

¤ Redegør for hvorledes denne kapitalejer skal forholde sig mht. sin ide 

 


