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Vi kan blandt andet hjælpe jer med...
 

- Oprettelse af  ejerbog 

 

o Vejledning om lovkrav

o Identifikation af  ejeren eller panthaveren
 

- Indberetning til Det Offentlige Ejerregister

 

o Registrering af  kapitalandele og stemmeandele 
o Registrering af  panthavere
o Registrering af  indflydelse, som ikke er knyttet til ejerskab eller pant
o Registrering af  udenlandske personer og juridiske personer

 

 
”Fra 15. december 2014 skal selskaber både registrere i Det 
Offentlige Ejerregister og deres egen ejerbog Det er vigtigt at 
understrege, at ejerbogen og Ejerregistret er to forskellige 
systemer, og at de skal føres hver for sig. 
 
Ejerbogen

er hovedsagelig 
sikkerhed for, at der kan ske kommunikation mellem ejerne og 
selskabet. 
 
Det Offentlige Ejerregister

skal skabe gennemsigtighed i de danske virksomheders 
ejerforhold. Det henvender sig derfor primært til off
myndigheder, investorer og den almindelige offentlighed, som 
igennem Ejerregistret sikres informat
ejerkreds
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www.biz-support.dk 

 

Business Support – “Always ready to assist you

 
er med... 

 

om lovkrav 

ion af  ejeren eller panthaveren 

Indberetning til Det Offentlige Ejerregister 

Registrering af  kapitalandele og stemmeandele  
Registrering af  panthavere 
Registrering af  indflydelse, som ikke er knyttet til ejerskab eller pant
Registrering af  udenlandske personer og juridiske personer

Citat fra Erhversstyrelsen

Fra 15. december 2014 skal selskaber både registrere i Det 
Offentlige Ejerregister og deres egen ejerbog Det er vigtigt at 
understrege, at ejerbogen og Ejerregistret er to forskellige 
systemer, og at de skal føres hver for sig.  

Ejerbogen 

er hovedsagelig til for selskabets og ejernes skyld og giver en 
sikkerhed for, at der kan ske kommunikation mellem ejerne og 
selskabet.  

Det Offentlige Ejerregister 

skal skabe gennemsigtighed i de danske virksomheders 
ejerforhold. Det henvender sig derfor primært til off
myndigheder, investorer og den almindelige offentlighed, som 
igennem Ejerregistret sikres information om virksomhedens 
ejerkreds” 

Always ready to assist you…” 

 
Registrering af  indflydelse, som ikke er knyttet til ejerskab eller pant 
Registrering af  udenlandske personer og juridiske personer 

Erhversstyrelsen; 

Fra 15. december 2014 skal selskaber både registrere i Det 
Offentlige Ejerregister og deres egen ejerbog Det er vigtigt at 
understrege, at ejerbogen og Ejerregistret er to forskellige 

til for selskabets og ejernes skyld og giver en 
sikkerhed for, at der kan ske kommunikation mellem ejerne og 

skal skabe gennemsigtighed i de danske virksomheders 
ejerforhold. Det henvender sig derfor primært til offentlige 
myndigheder, investorer og den almindelige offentlighed, som 

ion om virksomhedens 

NYHEDER
 
DET OFFENTLIGE 
EJERREGISTER
ÅBNER FOR 
REGISTRERING
 

Gennem næsten 100 år 
har det været en
have en fortegnelse over 
et selskabs ejere.
 
I dag kaldes denne 
fortegnelse for en 
ejerbog. 
 
Undersøgelser vi
op mod 
selskaber ikke ved, at de 
har pligt til 
fortegnelse over deres 
ejere.  

 
15 December 2014

 
I forbindelse med 
indførelsen af  Det 
Offentlige Ejerregister er 
det derfor vigtigt at 
skærpe 
heden på den fortsatte 
pligt til at føre ejerbog. 

 

 

 

Business 

sUPPORTsUP
NYHEDER 

DET OFFENTLIGE 
EJERREGISTER 
ÅBNER FOR 
REGISTRERING 

Gennem næsten 100 år 
har det været en pligt at 
have en fortegnelse over 
et selskabs ejere. 

kaldes denne ejer-
fortegnelse for en 

Undersøgelser viser, at 
op mod 50% af  alle 
selskaber ikke ved, at de 
har pligt til at føre en 
fortegnelse over deres 

December 2014 

I forbindelse med 
ørelsen af  Det 

fentlige Ejerregister er 
det derfor vigtigt at 

 opmærksom-
heden på den fortsatte 
pligt til at føre ejerbog.  

 

Ulrika Winkler
15 års erfaring indenfor:

SELSKABSLEDELSE 

INTERNATIONAL ADMINISTRATION

• Tysk/Engelsk/Svensk/

Tel.: +45 29419340 

info@biz-support.dk

Business Support er en mi
års erfaring inden for regnskab, skat, moms, selskabsledelse og 
administration. 

 

usiness Support 
sUPPORTsUPZion Oved

25 års erfaring indenfor:

ADMINISTRATION

Tel.: +45 20193848

zion@biz-support.dk

nkler 
års erfaring indenfor: 

 

ADMINISTRATION 

Tysk/Engelsk/Svensk/Dansk 

support.dk 

Hvem er vi? 
Business Support er en mindre konsulentvirksomhed med 25 

den for regnskab, skat, moms, selskabsledelse og 
 Virksomheden er beliggende i Skovlunde med 

afdeling i Roskilde 

sUPPORTsUPZion Oved 
25 års erfaring indenfor: 

SKAT 

MOMS 

ADMINISTRATION 

Tel.: +45 20193848 

support.dk 

ndre konsulentvirksomhed med 25 
den for regnskab, skat, moms, selskabsledelse og 

beliggende i Skovlunde med 


