
 

 

 

Det Offentlige Ejerregister 

Baggrund  

Fra den 15. december 2014 skal ejerskab eller panteret (forudsat, at panthaver har råderet over 

stemmeretten) til 5 % eller mere i danske aktie-, partner- og anpartsselskaber, herunder iværksætter-

selskaber, registreres i Det Offentlige Ejerregister. Herudover skal aktionærer i aktieselskaber og 

partnerselskaber, som ejer ihændehaveraktier, der samlet repræsenterer mindre end 5 % af selskabs-

kapitalen eller stemmerettighederne i et selskab, registrere ejerskabet i en ikke-offentlig del af ejerre-

gistret. 

 

Ejerregistret er således et register over betydelige ejerandele og betydelige stemmerettigheder, men 

ikke en gengivelse af selskabets ejerbog.  

 

Indførelsen af et offentligt tilgængeligt ejerregister har til formål at skabe større gennemsigtighed 

med ejerforholdene i danske selskaber og dermed modvirke hvidvask. Derudover skal indførelsen af 

ejerregistret medvirke til at skabe større tillid til danske selskaber og øge myndighedernes efterforsk-

ningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet.  

Hvad kan du og din virksomhed bruge Det Offentlige Ejerregister til? 

Fremover bliver det mere gennemsigtigt, hvem der ejer en virksomhed i Danmark, idet Ejeregistret 

åbnes for offentligheden den 15. juni 2015.  

Registreret skal indeholde navn, bopæl og CPR-nr. på danske personer, navn, CVR-nr. og hjemsted 

for danske selskaber, og anden entydig identifikation af udenlandske ejere. 

Ejerregistret er baseret på de registreringer, som selskabet (eller dets rådgivere) foretager. Erhvervs-

styrelsen foretager ikke kontrol af registreringerne, men anmelderen har et anmelderansvar. Det kan 

med andre ord ikke garanteres, at der i ejerregistret findes oplysninger om de reelle ejerforhold og 

aftaler om rådighed over stemmeret. Det vil ikke fremgå af ejerregistret, at en betydelig ejerandel er 

pantsat, hvis ikke panthaver samtidig opnår råderet over stemmeretten, hvilket i praksis sjældent vil 

være tilfældet (så længe pantsætter ikke har misligholdt sin aftale med panthaver). 

 

Oprettelsen af ejerregistret ændrer ikke på de sikringsakter, som kapitalejere og panthavere skal iagt-

tage for at sikre deres ret i forhold til tredjemand. 

Hvad skal din virksomhed være opmærksom på? 

Selskabet skal, senest 14 dage efter den har modtaget underretning om en ændring i ejerforhold, 

foretage registrering af dette i ejerregistret. Dette gælder også eventuelle pantsætninger (dog kun, 

hvis panthaver samtidig opnår rådighed over stemmeretten), og registreringspligten gælder allerede 

fra den 15. december 2014.  
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Udelukkende selvstændige juridiske enheder kan indgå i registret, der således udelukker enkelt-
mandsvirksomheder og andre ikke-selvstændige juridiske enheder. I tilfældet med enkeltmandsvirk-
somheden vil det være personen bag virksomheden, som skal medtages i registreret. 

Ejerandelene angives i intervaller på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 og 100 %. Registret skal således opdate-
res når en kapitalejer bevæger sig fra ét interval til et andet. Registret skal ligeledes opdateres når 
tærskler på 1/3 og 2/3 af selskabskapitalen eller stemmerettighederne overskrides. 

Ved manglende overholdelse af registreringspligten kan både selskabet og kapitalejerne ifalde bødes-

traf. Herudover skal selskabets revisor afgive bemærkning om den manglende overholdelse af reg-

lerne i selskabets årsrapport. 

Overgangsordning 

Der er indført en overgangsordning for selskaber, der eksisterer på tidspunktet for Ejerregistrets 

åbning for registrering den 15. december 2014. ’ 

Selskaber, der er stiftet før den 15. december 2014, skal inden for 6 måneder registrere deres ejer-

forhold, sådan som de ser ud pr. 14. december 2014. Det er vigtigt at bemærke, at ændringer i ejer-

forhold i sådanne selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal registreres inden for 

14 dage. 

Selskaber, der først er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 

dage efter stiftelsen.  

 

Eksisterende selskaber har således et halvt år til at registrere deres ejeroplysninger i ejerregistret, in-

den ejerregistret åbner for offentligheden den 15. juni 2015.  

 

Kontakt advokat Lonnie Nielsen på tlf. 88778877, for nærmere oplysning eller bistand til registre-

ring. 

 

  

 


