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Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank har givet 
anledning til nogen omtale i medierne, da denne bank - trods status som 
mindretalsaktionær - efter de påtænkte vedtægter for selskabet eller i den 
påtænkte ejeraftale (aktionæroverenskomst) vil få vetoret vedrørende en 
række beslutninger.  
 
Spørgsmålet i offentligheden har været, om det er rimeligt, at en udenlandsk bank skal 

have en sådan vetoret. Der er anført det synspunkt, at banken kun vil komme til at be-

sidde en mindre post aktier - ifølge medierne på omkring 19 %, hvorfor det ikke rime-

ligt, at banken dermed får indflydelse på Dong´s fremtidige strategi m.v. Banken vil 

med en sådan vetoret blive en faktor i henseende til væsentlige beslutninger vedrørende 

en central dansk forsyningsvirksomhed. 

 

Synspunktet rejser det interessante spørgsmål, om det er kutyme med regler af denne 

karakter. Uden at forholde mig til den konkrete sag, hvor der en tale om en central of-

fentlig forsyningsvirksomhed, kan det konstateres, at der er tale om en konstruktion, der 

ofte ses indenfor erhvervslivet. Det følgende er en omtale af nogle af de overvejelser, 

der indgår i en sådan konstruktion, og altså ikke en stillingtagen til ovennævnte sag om 

Dong Energy, der i sagens natur i væsentlig omfang adskiller sig fra aftaler indgået mel-

lem private virksomhedsejere og investorer. 

 

 

http://www.v.dk/
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Aktionær eller långiver 
Det første spørgsmål, der kan rejses vedrørende en sådan konstruktion er, hvorfor en 

investor, bank eller fond overhovedet bliver aktionær i et selskab - og ikke blot låner 

selskabet de fornødne midler i stedet for at blive aktionær.  

 

I praksis ses det undertiden, at en kapitalfond går ind i som investor og undertiden som 

mindretalsaktionær.  

 

En kapitalfond er en virksomhed, der investerer i hovedsageligt unoterede aktier i virk-

somheder med potentiale, udvikler virksomhederne med det formål at sælge dem videre 

indenfor en årrække til nye ejere, når virksomhederne er vokset og modnet. Der kan 

være tale om en målsætning om salg til en større aktør indenfor samme branche, børsno-

tering, afnotering, manegement buy-out m. v.  

 

Fravælger virksomhedsejeren en långiver og vælger i stedet en investor, der skal blive 

aktionær, vil denne investor som udgangspunkt ikke få rente af sit indskud, men der-

imod deltage i gevinst og tab som følge af driften i selskabet. Såvel den hidtidige aktio-

nær som investor kan have en fordel herved alt afhængigt af den konkrete situation. Sel-

skabets soliditet (egenkapital) og dermed vækstmuligheder øges. Er der tale om en virk-

somhed med et betydeligt indtjeningspotentiale, vil en investor måske foretrække en 

mere risikabel investering i form af en ejerandel i stedet for et udlån, og dermed deltage 

i en gevinst, der forventes at være større end markedsrenten. Der kan måske ligefrem 

være tale om at virksomheden salgsmodnes, og investoren ved et senere salg af virk-

somheden sammen med den oprindelige aktionær opnår en ganske betydelig kapitalge-

vinst – og omvendt ses der tilfælde hvor investoren taber hele investeringen. Et billede 

flere danske kapitalfonde nok vil nikke genkendende til. 

 

Vælges en løsning, hvorefter investor bliver aktionær i stedet for långiver, vil det være 

helt naturligt, at denne investor – der nu ikke får renter af sit indskud, men skal deltage i 

selskabets over- og underskud – ønsker at sikre, at de forudsætninger, der lå til grund for 

investeringen ikke ændres. Dette gælder ikke kun i forhold til en fremmed investor, men 

også eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte, hvor en ny, yngre aktionær 

http://da.wikipedia.org/wiki/Aktie
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enten selv eller gennem et ham tilhørende holdingselskab successivt erhverver aktier i 

det hidtidige selskab, og hvor denne nye aktionær ønsker at sikre sin investering. 

 

Uden at tage stilling til den konkrete situation omkring Dong Energy, kan i nærværende 

sammenhæng anføres, at særligt hvis der er tale om en offentlig forsyningsvirksomhed 

og hvor leveringssikkerhed, forbrugervenlige leveringspriser m.v. er blandt de centrale 

målsætninger, og hvor overskud og driftsresultat måske ikke har den højeste priorite-

ring, kan investor, der foretager et aktieindskud, have en særlig interesse i, at hovedakti-

onæren pålægges visse bindinger, der måske ikke helt harmonerer med virksomhedens 

målsætninger. 

 

Er der tale om en traditionel, privat ejerledet virksomhed, der henter ny kapital i form af 

et aktieindskud, og hvor den hidtidige ejer fortsætter som hovedaktionær, vil en potenti-

el investor traditionelt kræve, at der skal være enighed om en række givne beslutninger, 

således at denne investor har mulighed for at nedlægge veto og dermed hindre gennem-

førelse af givne beslutninger, hvorom der ikke er enighed. Selskabslovens yder på den 

ene side en vis beskyttelse til små aktionærer, men tager selvsagt omvendt også ud-

gangspunkt i, at flertallet af aktionærerne, og det vil i den konkrete situation være den 

hidtidige hovedaktionær, har den bestemmende indflydelse på en lang række punkter, og 

ovenikøbet ensidigt kan ændre selskabets vedtægter, herunder selskabets hele formål. 

 

Ofte formuleres det således, at givne beslutninger kræver enighed i aktionærkredsen, 

eller hvis investor kan udpege medlemmer af bestyrelsen, da at det tilsikres, at også de 

af investor udpegede bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. Videre kan det 

aftales, at givne beslutninger, der henhører under bestyrelsens kompetence, ophøjes til 

generalforsamlingsbeslutninger, og som kun kan vedtages, hvis alle aktionærer tiltræder 

forslaget.  

 

 

Ændringer af selskabets vedtægter 
Det nok vigtigste punkt er, at den hidtidige ejer, der nu fremadrettet er hovedaktionær, 

og som måske efter selskabsloven har stemmemæssig kompetence til at ændre vedtæg-

terne, afskæres herfra. Eksempelvis vil en investor kunne sikre sig mod, at et selskab, 
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der handler med dagligvarer, nu ikke pludselig ændret vedtægter og kaster sig over IT-

projekter med deraf følgende risiko for tab. Derfor vil en ejeraftale (aktionæroverens-

komst) ofte som det første punkt bestemme, at vedtægtsændringer kræver enighed mel-

lem de to aktionærer. 

 

Videre vil det være relevant for en investor at rejse krav om, at der kræves enighed om 

en række givne, væsentlige beslutninger, der træffes af aktionærerne, herunder eksem-

pelvis spørgsmål, der ophøjes fra bestyrelsesniveau til generalforsamlingsniveau, dvs. 

aktionærkredsen. 

 

 

Valg af bestyrelse 

Indenfor rammerne af vedtægterne kan en bestyrelse i selskabet selvsagt træffe meget 

væsentlige beslutninger, som den nye investor måske ikke havde forventet og ej heller 

var stillet i udsigt, da investeringen blev foretaget. 

 

Da valg til bestyrelsen sker efter høveder og ikke hoveder, og da den hidtidige eneaktio-

nær nu har flertallet af stemmerne som hovedaktionær, vil denne som udgangspunkt 

kunne vælge samtlige bestyrelsesmedlemmer og tillige sikre sig formandsposten. 

 

Her vil en investor ofte stille krav om at kunne udpege et vist antal bestyrelsesmedlem-

mer, og eventuelt via disse bestyrelsesmedlemmer kunne udpege formanden hvert andet 

år.  

 

Endvidere vil en ejeraftale kunne indeholde bestemmelser om bestyrelsens forretnings-

orden, som kunne være relevant for investor. Eksempelvis at der skal være enighed om 

en række givne beslutninger, eller at givne væsentlige beslutninger skal forelægges ge-

neralforsamlingen, og dermed de to aktionærer. 

 

 

Valg af ny revisor 
Beslutning om valg af revisor kan have en særlig interesse for en ny investor, der ønsker 

at sikre sig, at selskabets revisor besidder de fornødne kompetencer til at revidere regn-
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skaberne for netop denne type virksomhed. Også andre hensyn kan indgå som eksem-

pelvis tillid til det pågældende revisionsfirma. 

 

 

Valg af nyt pengeinstitut 
Beslutning om valg af pengeinstitut ligger som udgangspunkt på bestyrelsesniveau. Dog 

kan aktionærkredsen vedtage i ejeraftalen, at beslutning herom skal træffes af aktionær-

kredsen, eller at der skal foreligge enighed om dette punkt i bestyrelsen. 

 

 

Fastsættelse af udbytte 
Beslutning om størrelsen af det fremtidige udbytte kan være meget væsentlig for en in-

vestor. Det gælder særligt, hvis der i ejeraftalen er fastsat givne prismekanismer for 

værdiansættelsen ved overdragelse af aktier mellem den hidtidige aktionær og den nye 

investor. I visse modeller for generationsskifte er dette punkt ganske centralt.  

 

 

Etablering af nye forretningsområder  
Etablering af nye forretningsområder, som ikke ligger i naturlig tilknytning til selskabets 

nuværende aktivitet, uanset dette nye forretningsområde måske kan etableres indenfor 

rammerne af de gældende vedtægter 

 

 

Ansættelse af ny direktør 

Det er nok bestyrelsens vigtigste opgave at sikre, at der sidder en god og kompetent di-

rektør ved roret. Op- og nedgang sker i dag meget hurtigt. Forkerte ledelsesbeslutninger 

på direktionsniveau kan være katastrofal for virksomheden – og omvendt. Det vil derfor 

være naturligt, at en ny investor vil have indflydelse i tilfælde, hvor den hidtidige direk-

tør påtænkes afskediget, henholdsvis når en ny direktør skal ansættes. 

 

Derimod er det efter min opfattelse højst usædvanligt, at den nye mindretalsaktionær får 

indflydelse på ansættelse af personale, der henhører under den administrerende direktørs 

kompetence. 
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Væsentlige beslutninger i øvrigt 
Ikke sjældent ses det, at der i ejeraftaler (aktionæroverenskomster) indsættes en opsam-

lingsbestemmelse om, at ejeraftalens angivelse af de forhold, hvor der kræves enighed 

for at træffe en beslutning, ikke er udtryk for en udtømmende opregning, og at der altså 

ikke kan sluttes modsætningsvis fra ejeraftalen. I en sådan situation vil det videre være 

naturligt, at opsamlingsbestemmelsen angiver visse principper for afgrænsningen af de 

forhold, hvor der skal foreligge enighed, og at der som udgangspunkt kræves enighed, 

hvis der opstår berettiget tvivl om, hvorvidt et givet forhold er omfattet af kravet om 

enighed 

 

Omvendt kan den hidtidige eneaktionær have en interesse i at hindre, at den pågældende 

investor bliver en hæmsko for virksomhedens udvikling, og at den hidtidige eneaktionæ-

ren derfor ønsker at få indføjet en bestemmelse om, at investor kan tvinges til at indløse 

sine aktier, men da til en så høj kurs, at der i realiteten er tale om en bod for afbrydelse 

af samarbejdet førend den planlagte exit for investor. Eller der etableres en gensidig 

pligt til medsalg, hvis tanken er at modne virksomheden til et salg, således at den ene 

aktionær ikke kan hindre et sådant planlagt salg. 

 

Sammenfattende kan det konkluderes, at det er ganske naturligt, at en investor, der giver 

afkald på forretning af sit indskud og i stedet investerer i aktier, kræver en betydelig 

indflydelse for at sikre, at virksomheden ikke ændrer kurs, og at de forudsætninger, 

hvorunder investeringen blev foretaget, opretholdes. Men det kan være vigtigt at gøre 

sig klart, om inddragelse af en medinvestor medfører, at virksomhedens målsætning 

derved ændres. 

 

 
_______ o _______ 

 

 
 


