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DANSK RET 

NYT FRA ERHVERVSMINISTERIET 

FASTHOLDELSE AF DEN KONTRACYKLISKE KAPITALBUFFERSATS I DANMARK 

Regeringen har besluttet at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer for 3. kvartal 2022 på 2,5 pct. i 

Danmark med virkning fra den 30. september 2023. 

Læs mere 

Dato: 28.09.2022 

 

https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/september/fastholdelse-af-den-kontracykliske-kapitalbuffersats-i-danmark/
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MILLIONPULJE TIL VIRKSOMHEDER RAMT AF BREXIT ER ÅBEN 

Danske virksomheder og især små og mellemstore virksomheder har oplevet store udfordringer ved handel med 

Storbritannien, siden den britiske beslutning om at forlade EU. Det har bl.a. medført øgede 

administrationsomkostninger til mere papirarbejde pga. produktcertificering, mærkning og grænse-tjek. Men der er 

godt nyt til de pressede virksomheder. Erhvervsstyrelsen har åbnet en generel kompensationspulje på 172,9 mio. kr. 

til de virksomheder, der har haft meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit. 

Læs mere 

Dato: 25.09.2022 

AFTALE OM INDEFRYSNINGSORDNING FOR VIRKSOMHEDER PÅ PLADS 

Ordningen gør det muligt for danske virksomheder at fryse den ekstraregning, der er lige nu pga. de høje priser på 

energi. 

Læs mere 

Dato: 23.09.2022 

DANSK GARANTI PÅ 100 MIA. KR. TIL DANSKE ELSELSKABER 

Med en garanti på 100 mia. kr. står den danske stat klar til at holde hånden under energiselskaber, som måtte få 

økonomiske vanskeligheder på grund af de stigende energipriser. 

Læs mere 

Dato: 08.09.2022 

FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SELSKABSSKATTELOVEN 

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1241 af 22. august 2022, som ændret ved § 1 i lov nr. 905 af 21. juni 

2022, foretages følgende ændring: 1. I § 2, stk. 2, indsættes som 3. og 4. pkt.:  

»Ved fast driftssted efter stk. 1, litra a, forstås også aktiviteter, der udøves gennem et fast forretningssted i Danmarks 

eksklusive økonomiske zone, når de pågældende aktiviteter vedrører etablering, drift og benyttelse af kunstige øer, 

installationer og anlæg. 3. pkt. finder dog kun anvendelse på aktiviteter vedrørende kabler og rørledninger, som 

fortsæt- ter ind på Danmarks land- eller søterritorium eller har forbindelse med efterforskning eller udnyttelse af den 

danske kontinentalsokkels ressourcer eller driften af kunstige øer, installationer og anlæg på dansk 

kontinentalsokkel.«  

§3 Loven træder i kraft den 1. januar 2023. 

Læs mere 

Dato: 05.10.2022 

https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/september/millionpulje-til-virksomheder-ramt-af-brexit-er-aaben/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/september/aftale-om-indefrysningsordning-for-virksomheder-paa-plads/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/september/dansk-garanti-paa-100-mia-kr-til-danske-elselskaber/
https://www.ft.dk/samling/20221/lovforslag/l12/20221_l12_som_fremsat.htm
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NYT FRA ERHVERVSSTYRELSEN 

Intet nyt. 

NYT FRA FINANSTILSYNET  

Intet nyt. 

EUROPÆISK RET 

NYT FRA KOMMISSIONEN  

Intet nyt. 

NYT FRA ESMA 

ESMA PUBLISHES FINAL GUIDELINES ON MIFID II SUITABILITY REQUIREMENTS 

The assessment of suitability is one of the most important requirements for investor protection in the MiFID 

framework. It applies to the provision of any type of investment advice, whether independent or not, and to portfolio 

management. 

The main amendments introduced to the MIFID II Delegated Regulation and reflected in the guidelines on the topic of 

sustainability are:  

 Information to clients on the sustainability preferences – Firms will need to help clients understand the 

concept of sustainability preferences and explain the difference between products with and without 

sustainability features in a clear manner and avoiding technical language;  

 Collection of information from clients on sustainability preferences – Firms will need to collect information 

from clients on their preferences in relation to the different types of sustainable investment products and to 

what extent they want to invest in these products;  

 Assessment of sustainability preferences – Once the firm has identified a range of suitable products for client, 

in accordance with the criteria of knowledge and experience, financial situation and other investment 

objectives, the firm shall identify the product(s) that fulfil the client’s sustainability preferences; and  

 Organisational requirements – Firms will need to give staff appropriate training on sustainability topics and 

keep appropriate records of the sustainability preferences of the client (if any) and of any updates of these 

preferences. 

Læs mere 

Dato: 23.09.2022 

NYT FRA EBA 

Intet nyt. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-final-guidelines-mifid-ii-suitability-requirements-0
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PRAKSIS & AFGØRELSER 

DOMME  

U.2022.4145 V.L.D. 1. JULI 2022I ANKE 2. AFD. BS-27243/2021-VLR 

Krav om tilbagebetaling af afdrag på skattegæld, der var betalt mere end 3 år, før kravet var fremsat, var forældet, da 

der ikke var sket suspension i henhold til forældelseslovens § 3, stk. 2. 

M havde en skattegæld, der stammede fra driften af en virksomhed, der gik konkurs i 1981. I 2009 havde M skrevet til 

SKAT og spurgt, om hans skattegæld var forældet. SKAT havde svaret, at gælden vedrørende den tidligere virksomhed 

ikke var forældet, og at M i 2007 havde underskrevet en gældsanerkendelse, hvilket havde afbrudt forældelsen. M 

besvarede brevet og anførte bl.a., at det oplevedes underligt, at han, efter ikke at have hørt fra SKAT i 15-20 år, skulle 

til at betale nu. Den 1. december 2009 begyndte M herefter at afdrage på gælden. I 2015 skrev SKAT, at M’s 

afdragsordning ophørte, idet SKAT havde besluttet at standse alle automatiske inddrivelsesskridt via det digitale 

inddrivelsessystemt EFI, idet der var konstateret problemer med systemet. Den 13. juni 2017 anmodede M SKAT om 

tilbagebetaling af de betalte afdrag. SKAT traf afgørelse om at afskrive gælden og tilbagebetale de afdrag, der havde 

fundet sted i perioden fra den 1. juli 2014 til den 1. september 2015, men afslog at tilbagebetale afdrag, der var 

indbetalt før den 13. juni 2014, som var 3 år før M’s krav om tilbagebetaling var fremsat, med henvisning til at krav om 

tilbagebetaling af disse var forældet efter 3 år, jf. forældelseslovens § 3. Byretten lagde til grund, at den gæld, 

afdragene var blevet betalt på, var forældet, da afdragene var blevet betalt. Tilbagebetalingskrav er undergivet en 

forældelsesfrist på 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1. Stiftelsestidspunktet for et krav på tilbagebetaling af et beløb, 

der senere viser sig at være betalt med urette, er betalingstidspunktet, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1, og 

forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er derfor som udgangspunkt betalingstidspunkterne for de enkelte afdrag. 

Det følger af forældelseslovens § 3, stk. 2, at hvis en fordringshaver er ubekendt med fordringen eller skyldneren, 

regnes forældelsesfristens begyndelsestidspunkt først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået 

kendskab hertil. M havde forklaret, at han den 13. juni 2017 havde kontaktet SKAT og anmodet om tilbagebetaling af 

de betalte afdrag, fordi han først på det tidspunkt var blevet opmærksom på, at også skattegæld forældes. M havde 

således befundet sig i en retsvildfarelse. Byretten lagde som ubestridt til grund, at der ikke kunne ske suspension af 

forældelsesfristen på grund af en retsvildfarelse. Da M ikke havde godtgjort, at han også havde været i utilregnelig 

uvidenhed om faktiske forhold, der kunne begrunde forældelse af skattegælden, fandt byretten ikke grundlag for i 

medfør af forældelseslovens § 3, stk. 2, at anse forældelsesfristen for suspenderet. M’s krav om tilbagebetaling af 

afdrag, der var betalt før den 13. juni 2014, var derfor forældet. Landsretten fandt det heller godtgjort, at M’s 

ukendskab til sit tilbagesøgningskrav ikke skyldtes en retsvildfarelse, og der forelå ikke sådanne særlige 

omstændigheder, at en retsvildfarelse undtagelsesvis kunne begrunde suspension af forældelse i henhold til 

forældelseslovens § 3, stk. 2, Den omstændighed, at SKAT - muligvis som følge af en vildfarelse - i 2009 havde meddelt 

M, at hans skattegæld ikke var forældet, og at SKAT havde foretaget sædvanlige inddrivelsesskridt vedrørende gælden 

i en periode, hvor SKAT i hvert fald ikke længere kunne bevise, at gælden var retskraftig, kunne ikke føre til en anden 

vurdering. Med de anførte bemærkninger og af de grunde, som byretten havde anført, stadfæstede landsretten 

dommen. 

Læs mere på Karnov 

Dato: 07.09.2022 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000912262#AFGR_2022-0816-2
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AFGØRELSER FRA FINANSTILSYNET 

REDEGØRELSE OM PÅTALE TIL ATP VEDRØRENDE VÆRDIANSÆTTELSE 

Påtalen omfatter værdiansættelse af investeringsfonde indenfor private equity, illikvid kredit og infrastruktur, samt 

internt forvaltede detailhandelsejendomme. Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Arbejdsmarkedets 

Tillægspension (ATP) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra 

ultimo 2019 og til 31. juli 2020. 

Finanstilsynet konstaterede, at ATP ikke foretog værdireguleringer på investeringsfonde indenfor private equity, 

illikvid kredit og infrastruktur i perioden fra april til juli 2020, hvor de noterede markeder samtidig viste væsentlige 

stigninger. Samtidig konstaterede Finanstilsynet, at ATP ikke havde en entydig metode og proces til værdiansættelse 

af de internt forvaltede detailhandelsejendomme. 

Finanstilsynet har derfor givet en påtale til ATP for ikke at have haft metoder og processer i forhold til 

investeringsfonde indenfor private equity, illikvid kredit og infrastruktur samt internt forvaltede 

detailhandelsejendomme, der sikrede at den løbende værdiansættelse skete til dagsværdi baseret på relevant 

markedsdata og dermed ikke at have haft et betryggende grundlag for måling af risiko. 

Læs mere 

Dato. 23.09.2022 

PÅTALE FOR OVERTRÆDELSE AF REGLERNE OM INVESTERINGSANBEFALINGER PÅ 

SOCIALE MEDIER 

Finanstilsynet har den 16. september 2022 påtalt en fysisk person, der er et kendt ansigt i erhvervslivet og 

investeringskredse, for at overtræde reglerne om investeringsanbefalinger i artikel 20, stk. 1, i 

markedsmisbrugsforordningen i forbindelse med udbredelsen af investeringsanbefalinger på sociale medier. 

Personer, der udarbejder eller udbreder investeringsanbefalinger, skal udvise rimelig omhu for at sikre, at 

oplysningerne fremsættes objektivt, og at oplysningerne fremsættes således, at disse personers interesser eller 

interessekonflikter afsløres. Det følger af artikel 20, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen. De nærmere krav til 

investeringsanbefalinger følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 og afhænger 

af, hvem der er afsender. Der skelnes mellem professionelle afsendere, ikke-professionelle afsendere og eksperter. 

Professionelle afsendere og eksperter er underlagt flere krav end ikke-professionelle afsendere. 

Det er Finanstilsynets vurdering,  

 at opslaget ikke i tilstrækkelig grad angav identiteten på de involverede personer,  

 at opslaget ikke angav de væsentligste oplysningskilder til investeringsanbefalingerne, herunder angav om 

oplysningskilderne var pålidelige,  

 at opslaget, der indeholdt kursmål, ikke klart angav disse som kursmål, herunder angav de væsentligste 

antagelser ved udarbejdelsen og brugen af disse,  

 at dato og tidspunkt for, hvornår udarbejdelsen af anbefalingerne blev færdiggjort, ikke fremgik af opslaget,  

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2022/ATP_230922
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 at opslaget ikke angav alle forbindelser og omstændigheder, der med rimelighed kunne forventes at forringe 

anbefalingens objektivitet, herunder interesser og interessekonflikter, både i relation til den pågældende 

person og nært tilknyttede personer, og  

 at den pågældende person ikke sendte dokumentation på sine investeringsanbefalinger til Finanstilsynet 

efter anmodning herom.  

Den pågældende person fik derfor en påtale for ovennævnte forhold. 

Læs mere 

Dato: 16.09.2022 

AFGØRELSER FRA ERHVERVSSTYRELSEN 

MENETO SOFTWARE APS 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 30. september 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende Meneto Software ApS, CVR-nr. 39965003.  

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller 

tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere 

materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.  

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i 

forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i 11 tilfælde ikke havde 

kontrolleret kundernes identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en 

pålidelig og uafhængig kilde.  

Virksomheden modtog desuden et påbud for i ét tilfælde ikke at have indhentet og kontrolleret den reelle ejers 

identitetsoplysninger, så virksomheden med sikkerhed ved, hvem den eller de reelle ejere er. Virksomheden modtog 

desuden en påtale for i otte tilfælde, for ikke at have foretaget denne kontrol rettidigt.  

Virksomheden modtog herudover en påtale for i otte tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det 

enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering.  

Virksomheden modtog endelig en påtale for i otte tilfælde ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er 

politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Læs mere 

Dato: 30.09.2022 

ACCOUNTOR DENMARK A/S 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 27. september 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende ACCOUNTOR DENMARK A/S, CVR-nr. 30582683. 

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Tilsynsreaktioner/Paatale/2022/Investeringsanbefalinger_160922
https://erhvervsstyrelsen.dk/meneto-software-aps
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Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller 

tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere 

materialet, således at det lever på til kravene i hvidvaskloven. 

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have foretaget kontrol af, om kunderne er nærtstående eller nær 

samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (PEP). Endvidere modtog virksomheden en påtale for i 12 tilfælde 

ikke rettidigt at have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP). 

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet 

Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i syv 

tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret en kundes identitetsoplysninger, samt en påtale for i 12 tilfælde ikke rettidigt 

at have indhentet og kontrolleret en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger. 

Virksomheden modtog endelig en påtale for i 12 tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det 

enkelte kundeforhold på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering. 

Læs mere 

Dato: 27.09.2022 

BOLIGKOMPAGNIET APS 

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. september 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende Boligkompagniet ApS, CVR nr. 32883605. 

Virksomheden modtog fire påtaler for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet 

Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde 

ikke rettidigt havde kontrolleret kundens legitimationsoplysninger, i to tilfælde ikke rettidigt havde kontrolleret den 

eller de reelle ejeres identitetsoplysninger, i ét tilfælde ikke havde foretaget risikovurdering af det enkelte 

kundeforhold og i fem tilfælde ikke havde foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), 

nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person. 

Læs mere 

Dato: 02.09.2022 

BRIKK GRUPPEN APS 

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 1. september 2022 afgørelse om overholdelse af 

hvidvaskloven vedrørende Brikk Gruppen ApS, CVR nr. 40218610. 

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, 

forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til 

kravene i hvidvaskloven. 

Virksomheden modtog to påtaler for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet 

Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde 

ikke rettidigt havde foretaget kontrol af en kundes identitetsoplysninger. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/accountor-denmark
https://erhvervsstyrelsen.dk/boligkompagniet-aps
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Læs mere 

Dato: 01.09.2022 

KENDELSER FRA ERHVERVSANKENÆVNET 

STADFÆSTET, AT ERHVERVSSTYRELSEN ADMINISTRATIVT HAVDE UDSLETTET TO 

REGISTRERINGER FORETAGET AF KLAGER 

Ankenævnet lægger til grund, at D den 11. oktober 2017 blev registreret som reel ejer af C ApS med 58,33% af 

kapitalandelene og stemmerettighederne, samt at E IVS samme dag blev registreret som legal ejer med 50-66,66% af 

kapitalandelene og stemmerettighederne i C ApS. Det findes ikke dokumenteret, at D skulle have foretaget disse 

registreringer selv og uden bemyndigelse hertil. 

Det findes endvidere hverken i forbindelse med styrelsens kontrol eller indbringelsen af klagen godtgjort, at D eller E 

IVS har afstået sine kapitalandele og stemmerettigheder i selskabet. Den af klager fremlagte mailkorrespondance af 

17. og 20. november 2017, hvorefter D opsagde sin stilling som direktør for C ApS, findes ikke at udgøre en sådan 

dokumentation. 

Ankenævnet finder på denne baggrund, at registreringerne af 14. juni og 4. oktober 2018 åbenbart udgør en nullitet. 

Betingelserne for, at Erhvervsstyrelsen administrativt kan udslette registreringerne, er derfor opfyldt. 

Ankenævnet stadfæster på denne baggrund Erhvervsstyrelsens afgørelse af 5. november 2020. 

Læs mere 

Dato: 08.09.2022 

AFGØRELSER FRA EU-DOMSTOLEN 

Intet nyt. 

FONDSBØRSEN 

Intet nyt. 

LITTERATUR  

ARTIKLER FRA UFR 

Intet nyt. 

 

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/brikk-gruppen-aps
https://ean.naevneneshus.dk/afgoerelse/8931dbe9-e454-4611-810d-4d964066bc1a
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NYE PUBLIKATIONER FRA NATIONALBANKEN 

MONETÆRE OG FINANSIELLE TENDENSER - STRAMMERE PENGEPOLITIK HAR GJORT 

FINANSIERING DYRERE 

Høj inflation og stigende inflationsforventninger har nødvendiggjort stramninger af pengepolitikken fra centralbanker 

verden over. Nationalbanken har som følge af fastkurspolitikken fulgt ECB’s renteforhøjelser. De pengepolitiske 

stramninger og udviklingen på de finansielle markeder har øget lånerenterne for danske husholdninger og 

virksomheder. 

Læs mere 

Dato: 21.09.2022 

ARTIKLER FRA ERHVERVSJURIDISK TIDSSKRIFT 

AKTUELLE SELSKABS- OG SKATTERETLIGE ASPEKTER AF AKTIECROWDFUNDING - 

THOMAS NEUMANN 

I denne artikel diskuteres og nuanceres selskabs- og skatteretlige aspekter af to nylige policyanbefalinger om 

aktiecrowdfunding. Det ses blandt andet at forbuddet mod offentligt udbud af ejerandele i anpartsselskaber 

forhindrer udviklingen af et aktiecrowdfundingmarked i Danmark. Skulle man ophæve forbuddet, så vil 

prospektreglerne ikke finde anvendelse på crowdfundingudbud. I stedet varetages investorbeskyttelse af de nye 

regler i EU's crowdfundingforordning. De skatteretlige regler om aktiecrowdfunding ses ikke nødvendigvis at være så 

stor en hindring for udviklingen af et aktiecrowdfundingmarked som forbuddet mod udbud af ejerandelse i 

anpartsselskaber. Investorfradraget kan også anvendes ved aktiecrowdfunding, men betyder dog lagerbeskatning for 

små-investorerne som det kendes fra aktiesparekontoen. 

Læs mere 

Dato: 02.09.2022 

ARTIKLER FRA NORDISK TIDSSKRIFT FOR SELSKABSRET  

Intet nyt. 

ARTIKLER FRA REVISION OG REGNSKABSVÆSEN 

NYT DIREKTIV LOVFÆSTER LEDELSENS ANSVAR FOR CYBERSIKKERHED – ER DIN 

ORGANISATION KLAR TIL DE NYE REGLER - CHRISTEL TEGLERS OG SØREN SKIBSTED 

EU er blevet enige om et nyt direktiv (NIS2), der vil øge kravene til cybersikkerhed. NIS2 vil bl.a. indeholde skærpede 

krav til ledelsen, minimumskrav til styring af cyberrisici, underretning af myndigheder om sikkerhedshændelser 

indenfor 24-72 timer og bøder for overtrædelser. Direktivet forventes endeligt vedtaget i 2. halvår 2022 og vil træde i 

https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2022/09/Monetaere-og-finansielle-tendenser---Strammere-pengepolitik-har-gjort-finansiering-dyrere.aspx
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000911468#ART20220017-ET_RESUME
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kraft efter 21 måneder. Danske virksomheder og myndigheder bør allerede nu begynde at forberede sig på, dels om 

de bliver omfattet af direktivet, dels hvad de skal gøre for at overholde de nye lovkrav fra medio 2024. Ansvaret ligger 

hos topledelsen – bestyrelse og direktion – der bl.a. skal sikre, at der udarbejdes, godkendes og implementeres en 

samlet cyber- og informationssikkerhedsstrategi med en tilhørende governance. I denne artikel gennemgår vi formålet 

med NIS2-direktivet, hvad det indebærer, herunder for ledelsesansvaret, og giver bud på, hvad ledelsen bør gøre 

allerede nu. 

Læs mere 

Dato: 06.09.2022 

OPDATERING OM DET DANSKE CROWDFUNDING MARKED - MICHAEL EIS 

I næsten alle brancher fremhæves finansiering som en vækstbarriere. Ikke mindst uden for de større byer kan det 

være vanskeligt at finde lånekapital og ansvarlig kapital til nye og anderledes projekter og til fornyelser og udvidelser 

af fast ejendom (Erhvervsministeriet, 2018). De enkelte iværksættere og virksomheder har oplevet mange nej'er i 

banken eller realkreditten fra 2008-2009. I kølvandet på finanskrisen er der sket en kraftig opstramning af 

kreditvurderingen, især af nye virksomheder og virksomheder i landdistrikterne. Det gælder uanset om man er 

kulturiværksætter, vil starte en butik, en virksomhed, en forening eller åbne en restaurant. Behovet for en ny – 

alternativ – måde at skaffe kapital på var og er stort. Crowdfunding en del af svaret. Denne artikel er en opdatering til 

Michael Eis artikel i Revision & Regnskabsvæsen nr. 10 2020 om crowdfunding. 

Læs mere 

Dato: 06.09.2022 

 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000912928#RR2022090024_RESUME
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/7000912929#RR2022090034_RESUME
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