
        
 

Aktieselskab 

 

Hvorfor vælge et aktieselskab A/S? 

Et aktieselskab (A/S) er den oplagte selskabsform, hvis man ønsker en begrænset hæftelse. Aktieselskabet stiftes 

nemlig med en startkapital på mindst 400.000 kr., hvilket er det eneste man står til at miste, hvis virksomheden går 

konkurs. Der er derfor ikke mulighed for, at virksomhedens kreditorer retter et krav mod anpartsselskabets ejere, 

medmindre man har kautioneret personligt. 

I forhold til et anpartsselskab er fordelen ved at vælge et aktieselskab, at man viser omverdenen, at man har en 

større kapital. Det kan f.eks. give tryghed for leverandører og samarbejdspartnere. 

De væsentligste kendetegn ved A/S 

• En eller flere ejere, som er den eller de personer eller virksomheder, der ejer aktierne i virksomheden 

• Selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne kun hæfter for deres indskudte kapital 

• Startkapital på mindst 400.000 kr. 

• Ledelsen skal bestå af en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd 

Stiftelse af aktieselskab 

Selve aktieselskabet stiftes ved at underskrive et stiftelsesdokument, som skal registreres af Erhvervsstyrelsen 

senest to uger efter underskrivelsen. Ved stiftelsen skal der desuden være et sæt vedtægter ligesom, at det skal 

kunne dokumenteres, at selskabet har den nødvendige kapital. 

Fysiske personer, som ønsker at stifte et selskab, skal være myndige og må ikke være under værgemål på 

stiftelsestidspunktet. 

Juridiske personer, som ønsker at stifte et selskab, må ikke være under stiftelse, konkurs, rekonstruktion eller 

tvangsopløsning. 

Kapitalkrav 
Ved stiftelsen af et aktieselskab skal der betales en startkapital på mindst 400.000 kr. Selve startkapitalen kan både 

betales med kontanter eller andre værdier, som for eksempel med et patent eller en enkeltmandsvirksomhed. 

Selve startkapitalen kan sagtens være højere end minimumskravet på 400.000 kr., ligesom man også senere kan 

tegne yderligere kapital i selskabet. 

Hvem hæfter for aktieselskabets gæld? 

Det er kun aktieselskabet, der hæfter for virksomhedens gæld. Det vil sige, at aktionærerne ikke hæfter personligt 

for virksomhedens manglende opfyldelse af forpligtelser. Aktionæren kan derfor kun miste det beløb, som 

aktionæren har købt aktier for, hvorfor der er tale om et begrænset tab i tilfælde af konkurs. 

Virksomhedens kreditorer kan kun rette et krav mod aktionærerne, hvis man har kautioneret personligt som for 

eksempel for et lån i banken.  

Skatteregler 

Med hensyn til skat så beskattes aktieselskabet for sig selv således, at der betales en selskabsskat af selskabets 

overskud. Selve aktieselskabets ansatte ejere bliver beskattet som almindelige lønmodtagere, medmindre man får 

udbetalt udbytte af sine aktier i selskabet. Udbytte af aktierne skal der betales udbytteskat af. 



        
 

Ejerforhold 
Et aktieselskab er fordelagtigt både, hvis man selv ønsker at eje selskabet alene eller, hvis man ønsker at være flere 

om det. Det kan sagtens være en anden virksomhed, som står som ejer af aktieselskabet. Selve fordelingen mellem 

flere ejere afhænger af, hvor stor en del af den samlede selskabskapital, man har indskudt eller senere tegnet.  

Hvis der er flere ejere, skal der indgås en ejeraftale. Denne bruges til at diskutere vigtige spørgsmål for ejernes 

fremtidige samarbejde blandt andet med hensyn til prisfastsættelse af kapitalandele ved overdragelse mellem 

ejere eller forkøbsret i tilfælde af død. Ejeraftalen bør opdateres løbende efter behov. Ejeraftalen bør også 

samstemmes med vedtægterne, idet aktieselskabet ikke er juridisk bundet af indholdet af ejeraftalen, hvilket vil 

sige, at hvis der er uoverensstemmelser mellem ejeraftalen og vedtægterne, så gælder vedtægternes 

bestemmelser. 

Fortegnelse over ejere 

Aktieselskabet har pligt til at føre en fortegnelse over selskabets ejere løbende, så der er styr på ejerforholdene 

også ved senere ændringer. Denne fortegnelse kaldes en ejerbog, hvor ejerens navn, adresse, evt. cvr-nr., andel i 

selskabets kapital og stemmeret angives. Selve ejerbogen behøver ikke være offentliggjort, men den skal være 

tilgængelig for de offentlige myndigheder ligesom, at alle, der ejer 5 % eller mere af selskabet, skal være 

registreret hos Erhvervsstyrelsen. 

Ledelse 
Aktieselskabet skal have en direktion (direktør) og en bestyrelse eller et tilsynsråd. 

Direktionen står for den daglige ledelse af selskabet. Bestyrelsen ansætter og fører tilsyn med direktionen ligesom, 

den varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet. Et tilsynsråd har kun til opgave at ansætte og 

føre tilsyn med direktionen. Forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd er derfor, at bestyrelsen også har 

kompetencer i forhold til selskabets overordnede ledelse. 

Bestyrelsen eller tilsynsrådet skal have mindst tre medlemmer, hvoraf flertallet skal vælges af generalforsamlingen.  

Direktøren må ikke være formand for bestyrelsen ligesom, at direktionen ikke må være repræsenteret i bestyrelsen 

som et flertal. Hvis selskabet har medarbejderrepræsentanter, har disse ret til at være repræsenteret i enten 

bestyrelsen eller tilsynsrådet. 

Der skal laves en forretningsorden for bestyrelsen, som beskriver reglerne for arbejdsformen. 

Større beslutninger træffes af ejerne på en generalforsamling, hvor simpelt flertal typisk vælges som almindelig 

stemmeform, mens visse beslutninger kræver et kvalificeret flertal. 

Vedtægter 
Et aktieselskab skal have interne retningslinjer for selve driften af virksomheden, og hvem der har hvilke rettigheder 

i forhold til selskabet. Disse kaldes vedtægter. Vedtægterne skal godkendes ved stiftelsen og kan som 

udgangspunkt kun ændres ved en generalforsamling. 

Selve vedtægterne skal indeholde oplysninger om: 

• Selskabets navn 

• Selskabets formål 

• Størrelsen på selskabets kapital og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi 

• Hvilke rettigheder, der er knyttet til ejerskabet af kapitalandelene 

• Selskabets ledelse, herunder hvilken ledelsesstruktur, der er valgt, og oplysninger om antallet af 

medlemmer af de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter samt valgperioden for disse 

• Måden hvorpå indkaldelse til generalforsamling sker samt fristen herfor 

• Selskabets regnskabsår 



        
 
 

Krav om årsrapport 
Det er et krav, at aktieselskabet indsender en årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven. 

Det vigtigste at huske 

Et aktieselskab skal overholde selskabsloven samt generelle love og regler som for eksempel bogføringsloven, 

selskabsskatteloven og årsregnskabsloven. 

Ved stiftelsen af anpartsselskabet er det vigtigt, at følgende dokumenter er på plads: 

• Stiftelsesdokument 

• Vedtægter 

• Ejerbog 

 

 

 


