
Ledelsesansvar i en coronatid
Indlægsholdere: Nikolaj Juhl Hansen, Co-Head of Corporate M&A, og Andreas 
Hammer, Head of Insolvency, Magnusson Denmark Advokatpartnerselskab

Webinaret begynder kl. 10.02



Webinaret: Bestyrelsesarbejde i uforudsigelige tider
Praktik

• Hvis du undervejs får problemer med at se eller høre webinaret, så gå ud af 
programmet, og log dig på igen

• Har du spørgsmål til dagens indlægsholder, så benyt spørgefunktionen 
markeret med et ”?” i øverste højre hjørne. Spørgsmål vil efter bedste evne blive 
besvaret i programmets sidste del

• Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at webinaret bliver optaget, og at 
optagelsen vil blive udsendt til deltagerne efter webinaret



Webinaret: Bestyrelsesarbejde i uforudsigelige tider
Agenda
• Velkomst (10:02)

– Vært: Søren Jakobsen, Agility Consulting Group

• Dagens indlæg (10:07) Ledelsesansvar i en coronatid
– Indlægsholdere: Nikolaj Juhl Hansen, Co-Head of Corporate M&A, og Andreas Hammer, Head of Insolvency, 

Magnusson Denmark Advokatpartnerselskab
– Webinaret vil besvare spørgsmål som:

– Hvad er ledelsesansvar?
– Ledelsesansvar gælder stadig selvom vi er i en krisetid
– Fokus på likviditet nu og på sigt, også selvom hjælpepakkerne og andre tiltag giver midlertidig luft
– Hvad er kravene til bestyrelsens udøvelse af skøn 
– Håbløshedstidspunktet – hvornår skal man trække stikket 
– Ansvar for udnyttelse af hjælpepakker
– Opsamling
– War stories

• Spørgsmål og svar (10:40)
• Afrunding – tak for i dag (10:50)



SIMPLIFYING MATTERS

INTERNATIONALT ADVOKATFIRMA
MED KONTORER I NORDEN -
BALTIKUM – RUSLAND OG 
FOKUS PÅ BL.A. KINA OG
MELLEMØSTEN

LEDELSESANSVAR 
I EN CORONATID



SIMPLIFYING MATTERS

1) MAGNUSSON COUNTRIES

2) BUSINESS GROUPS & OTHER AREAS OF INTEREST



SIMPLIFYING MATTERS

• Hvad er ledelsesansvar?

• Ledelsesansvar gælder stadig, selvom vi er i en krisetid

• Fokus på likviditet nu og på sigt, også selvom hjælpepakkerne og andre tiltag giver midlertidig luft

• Hvad er kravene til bestyrelsens udøvelse af skøn?

• Håbløshedstidspunktet – hvornår skal man trække stikket? 

• Ansvar for udnyttelse af hjælpepakker

• War stories

• Opsamling

• Q&A

DAGSORDEN



SIMPLIFYING MATTERS

LEDELSESANSVAR I EN CORONATID

Som bestyrelsesmedlem skal man passe ekstra på i krisetider som denne. 

Selvom der måske vil være lidt videre rammer for, at bestyrelsen kan træffe forkerte beslutninger, kan man 
stadig ifalde ansvar, hvis man ikke gør arbejdet grundigt nok eller fortsætter for længe. 

En ting er sikkert: man skal langt tættere på forretningen og hurtigt i løbende dialog med banker og andre 
finansieringskilder. 

Vi kigger i dag på, hvad man skal gøre for agere korrekt – så man undgår at ifalde ansvar.



SIMPLIFYING MATTERS

• Personligt erstatningsansvar overfor selskabet og/eller dets kreditorer

• Kræver, at der er handlet ansvarspådragelse, at der er lidt et tab, og at tabet er kausalt og adækvat

• Øget kassekredit efter håbløshedstidspunktet

• Ubetalte skatter og moms

• Konkrete kreditorer eller leverandører der leverer på kredit

• Ligebehandling af kreditorer?

• Selskabet uvedkommende transaktioner

HVAD ER LEDELSESANSVAR?



SIMPLIFYING MATTERS

LEDELSESANSVAR GÆLDER STADIG, SELVOM VI 
ER I EN KRISETID…
• Man kigger på hver virksomhed for sig – er den konkrete virksomhed holdbar? To virksomheder i 

samme branche kan sagtens være meget forskellige. Ingen ”one size fits all” betragtninger.

• Man kigger på hvert ledelsesmedlem for sig – så hvis du er uenig, så få ført det til referat og overvej 
at træde ud af ledelsen (bestyrelse eller direktion)

• Usikre tider øger nok området for fejlskøn, MEN til gengæld… 

• skærpes kravet til agtpågivenhed og rettidig omhu

• skærpes kravet til at fremskaffe et ordentligt, tilstrækkeligt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag

• Bestyrelsesansvarsforsikring



SIMPLIFYING MATTERS

• Selskabslovens §§ 115 (bestyrelsen) og 118 (direktionen)

• Selskabslovens § 119 om kapitaltab = handlepligt, hvis mere end 50% af selskabskapitalen er tabt

• Er det stadig en ”going concern” efter regnskabsreglerne?

• Forvent hårde krav fra revisor i forbindelse med ledelseserklæringer og revisor-/advokatrådgivning 
om hjælpepakker (revisors og advokatens ansvar er også skærpet)

FOKUS PÅ LIKVIDITET NU OG PÅ SIGT, OGSÅ 
SELVOM HJÆLPEPAKKERNE OG ANDRE TILTAG 
GIVER MIDLERTIDIG LUFT



SIMPLIFYING MATTERS

• Bestyrelsen skal påse og direktionen sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt

• Bestyrelse og direktion skal altså løbende vurdere den økonomiske situation i forhold til 
forsvarlighedsprincippet – er den fornødne likviditet og selskabskapital til stede?

• Forsvarligt = tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, 
efterhånden som de forfalder

• Hvis betalinger udskydes (skat, moms, husleje, levandører der leverer på kredit mv.) omfatter 
forsvarlighedsvurderingen om virksomheden kan betale på det senere forfaldstidspunkt

FOKUS PÅ LIKVIDITET NU OG PÅ SIGT, 
OGSÅ SELVOM HJÆLPEPAKKERNE OG 
ANDRE TILTAG GIVER MIDLERTIDIG 
LUFT (FORTSAT…)



SIMPLIFYING MATTERS

Praktiske holdepunkter

• Hvordan ser budget/forecast ud på 1, 3, 6 og 12 måneders basis?

• Skal medarbejdere opsiges eller hjemsendes, eller skal der forhandles en løsning på plads?

• Hvad er den reelle betydning af hjælpepakker? Selskaber i udlandet – hvad er tilgængeligt der?

• Er det tilstrækkeligt med lån hos (f.eks. banken) eller udskudte betalinger til (f.eks. husleje) 
tredjeparter?

• Kan der tilføres ekstra kapital, der styrker kapitalberedskabet? Forskel på egenkapital og lån.

• Er forretningen reelt set holdbar i ”normale” tider efter Covid19? Er kundegrundlaget eller 
forretningsmodellen udfordret? Løber man ind i ”shitstorm”-problemer, som forværrer krisen?

FOKUS PÅ LIKVIDITET NU OG PÅ SIGT, 
OGSÅ SELVOM HJÆLPEPAKKERNE OG 
ANDRE TILTAG GIVER MIDLERTIDIG 
LUFT (FORTSAT…)



SIMPLIFYING MATTERS

HVAD ER KRAVENE TIL 
BESTYRELSENS UDØVELSE AF SKØN?
Praktiske holdepunkter

• Skaf et ordentligt og gennemarbejdet datamateriale. Få hjælp fra revisor, advokat m.fl. om nødvendigt.

• Dette er ikke tiden til ”tantebestyrelser” - er der de rigtige kvalifikationer i bestyrelse og direktion? 

• Det er vigtigt at dokumentere de handlinger, man foretager sig. Enten via referater eller evt. optagelse af 
virtuelle møder, eller lign. Dokumentation af uenighed er afgørende for den enkelte. Selskabslovens §
128 (indholdet af referater) og § 130 (forretningsorden)

• Virtuelle møder er ”langsommere” – sæt ekstra tid af. Det, at mødet er virtuelt, sænker ikke kravene.

• Selvom møder aflyses eller udskydes pga. dårlig ”virtuel kvalitet”, udskydes kravet om drøftelse og 
handling fra ledelsens side IKKE…



SIMPLIFYING MATTERS

HVAD ER KRAVENE TIL 
BESTYRELSENS UDØVELSE AF SKØN?
Praktiske holdepunkter (fortsat…)

• Man skal aktivt forholde sig til tingenes tilstand. En passiv holdning, som ”at det går nu nok, det har det 
jo altid gjort”, er farlig. Man kan (nok) ikke (og i hvert fald ikke bare) trække på erfaringer fra finanskrisen 
– med mindre fakta er ens.

• Man SKAL tale med banken og andre finansieringskilder og holde øje med om fx ”covenants” i 
låneaftaler stadig er opfyldt. Såfremt likviditeten er presset, SKAL man vurdere den hjælp, der kan 
opnås via hjælpepakkerne.

• Er en rekonstruktionsproces en mulighed?



SIMPLIFYING MATTERS

• The ”business judgment rule” = vidt skøn for deres forretningsmæssige dispositioner, når disse er 
truffet på et veloplyst grundlag.

• Føres der reelle forhandlinger om fremskaffelse af likviditet med banker, andre långivere eller 
tredjeparter?

• Alternativt: føres der forhandlinger om salg, frasalg, fusion eller lignende?

• Kan der opnås alternative løsninger – via hjælpepakker eller forhandlinger med medarbejdere, 
udlejere, andre kontraktparter?

• Får man professionel hjælp fra eksterne rådgivere (revisor, advokat)?

• Er det ”tvangskreditorer”, der finansierer virksomheden (SKAT, moms)?

HÅBLØSHEDSTIDSPUNKTET… 
HVORNÅR SKAL MAN TRÆKKE STIKKET?



SIMPLIFYING MATTERS

ANSVAR FOR UDNYTTELSE AF 
HJÆLPEPAKKER
• Firedobling af bøder og straf som følge af svig med hjælpepakker

• Gælder for praktisk talt alle former for svig relateret til regeringens hjælpepakker

• Virksomheden modtager 1 mio. kr. uberettiget (ved besvigelse eller lign. kriminel handling)

• Tidligere lig med 1 mio. kr. i bøde og 1 års fængsel 

• Nu 4 mio. kr. i bøde samt 4 års fængsel

• Herudover konfiskation af den mio. kr. virksomheden har modtaget samt bøde på 4 mio. kr. til 

virksomheden

• Revisor og advokat kan også blive gjort ansvarlige



SIMPLIFYING MATTERS

WAR STORIES

Havemann – UfR.1977.247H

”…ledelsen førte seriøse forhandlinger med 
pengeinstitutter og søgte ekstern advokatbistand 
i forbindelse med likviditetsproblemerne i 
selskabet”.

• Levering af frakker på kredit. Senere samme 
dag indledtes insolvent likvidation

• Dagen før var situationen meget alvorlig og 
mulighederne for en videreførelse var yderst 
ringe

OKStimist – UfR.1998.1137H

”… ledelsesmedlemmerne udskød drøftelser om 
selskabets økonomi trods store likviditetsproblemer 
og fortsatte driften på baggrund af fremtidige 
uvisse sponsorater”.

• Selskabet havde spinkelt kapitalgrundlag og var 
tabsgivende fra start til slut. 

• Egenkapitalen var tabt ved starten af 1989 og 
likviditeten var permanent anstrængt. 

• Så spinkelt grundlag…



SIMPLIFYING MATTERS

WAR STORIES

Calypso Rejser - UfR.2007.497H

”… selskabets bestyrelse i det hele har 
forsømt sin forpligtelse til at føre tilsyn med 
selskabets økonomi”

• Oparbejder et underskud på ca. 38 mio. 
kr. på ca. 10 måneder

• Selskabets edb-system og de daglige 
rutiner i bogholderiet på intet tidspunkt 
fungerede på en sådan måde, at det var 
muligt at danne sig et retvisende 
overblik.

Brdr. Erleben – UfR.2011.1290H

”… handlet ansvarspådragende ved at tilsidesætte 
sine pligter som bestyrelsesformand, herunder ved 
ikke at sikre tilsyn med selskabets økonomi.”

• Handlet ansvarspådragende ved at drive 
virksomheden som sket.

• Formanden deltog ikke i virksomheden og var 
ikke bekendt med de anførte omstændigheder.

• Forholdt sig i perioden fuldstændigt passiv



SIMPLIFYING MATTERS

KARTOFFELBRANCHEKRISEN

Ansvar i en krisetid - et eksempel, hvor en branchekrise tillægges vægt i ansvarsvurderingen

Vestre Landsret tog i en dom fra 2014 (UfR 2015.257V) stilling til, om ledelsesmedlemmerne var 
erstatningsansvarlige for et kreditkøb foretaget kort før en betalingsstandsning. Ledelsesmedlemmerne blev 
frifundet, og retten lagde bl.a. vægt på, at selskabets vanskelige økonomiske situation opstod inden for 
forholdsvis få måneder på et tidspunkt, hvor kartoffelbranchen generelt var trængt på grund af lave priser. 

Endvidere lagde landsretten vægt på, at ledelsesmedlemmerne afholdt adskillige møder om selskabets 
økonomiske situation og forsøgte at omstrukturere selskabet via en fusion. 

Dommen illustrerer, at selv i krisetider kan ledelsesmedlemmer træffe fejlagtige forretningsmæssige 
beslutninger, der er tabsgivende for selskabet og undgå et erstatningsansvar, hvis ledelsesmedlemmerne har 
truffet beslutningen på et veloplyst grundlag i forhold til markedet, og i den forbindelse agerede i god tro. 



SIMPLIFYING MATTERS

BANKKRISEN

Ansvar i en krisetid – erfaringer fra banksagerne i tiden efter finanskrisen

• Ikke generelle hensyn, men konkrete forhold. 

• Banker ikke skærpet ansvar i forhold til andre selskaber

• ”Højesteret finder, at der bør udvises forsigtighed med at tilsidesætte det forretningsmæssige skøn, der er 
udøvet af bankens bestyrelse og direktion ved bevillingen af et lån.”

• ”Samme forsigtighed skal ikke udvises, hvis det må antages, at en bevilling af et lån eller en anden 
disposition knyttet hertil ikke alene er foretaget ud fra forretningsmæssige hensyn til banken, men også ud 
fra andre – og banken uvedkommende – hensyn.”

• ”Vurderingen af, om en lånebevilling, som en direktion eller bestyrelse i en bank har besluttet, har været 
forsvarlig, må foretages på baggrund af de oplysninger, som forelå på bevillingstidspunktet.”



SIMPLIFYING MATTERS

OPSAMLING 
SÅDAN AGERER DU KORREKT (1) …

 Forretningsorden for bestyrelsens arbejde – brug det som operativt dokument

 Tilsidesættelse af pligter efter selskabslovens er ”skidt” i forhold til at ifalde ansvar

Højt aktivitetsniveau og løbende opfølgning. Udfordre passiv ”det går nok” holdning hos andre. Agere 
straks ift. muligheder for at forbedre likviditet.

 Enhver sten, der handler om forbedring af likviditet, skal vendes: bankforhandlinger, ændre vilkår for 
f.eks. kommercielle aftaler, husleje og løn, brug af hjælpepakker osv.

 Skaf et ordentligt beslutningsgrundlag via rapportering, budgetrevision, forecasting og drøftelser med 
eksterne rådgivere. Svært med hurtigt skiftende markedsvilkår, men kravet er nok det ”bedst mulige 
grundlag efter omstændighederne”.

 Vigtigt at dokumentere drøftelser i ledelsen, ikke kun selve beslutningen, og dokumentere det 
materiale der er forelagt. Tag referater af drøftelserne, herunder ift. uenighed. Overvej både 
bestyrelses- og direktionsreferater. Dokumentation i både moderselskab og i datterselskaber. 
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OPSAMLING 
SÅDAN AGERER DU KORREKT (2) …

Risiko for ansvarsgennembrud og ansvar i koncerner. Hvem er aftaler indgået med, koncerninterne lån 
og andre transaktioner, armslængde-problematik, er datterselskaber reelt ledet fra hovedkontoret, 
transaktioner i ”selskabets interesse”, mv.

 Kan selskabet omstruktureres: omkostningsreduktioner, salg, frasalg, fusion, nye eller ændrede 
kommercielle aftaler nye forretningsområder (take-away og produktion af håndsprit og værnemidler er 
skoleeksempler)

Har ledelsen de rette kvalifikationer? Nye folk ind i bestyrelsen. Tilknytte ad hoc kompetencer.

 Er videre drift overhovedet i selskabets interesse. Survival of the fittest: kan selskabet holde til det 
pres, som krisen skaber? På kort, mellem og langt sigt. Der skal foretages en løbende vurdering 
baseret på udviklingen i markedsvilkårene.

 Bestyrelsesansvarsforsikring
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Q&A

TID TIL SPØRGSMÅL?
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HVAD LAVER VI I DISSE CORONATIDER
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KONTAKTDETALJER

Nikolaj Juhl Hansen
PARTNER

SELSKABSRET OG M&A

M: +45 2774 0507
njh@magnussonlaw.com

Andreas Hammer
PARTNER

INSOLVENS, TVISTER OG ENTREPRISE

M: +45 26 79 00 01
andreas.hammer@magnussonlaw.com
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Magnusson Denmark Advokatpartnerselskab

Bredgade 30

1265 Købnhavn K

Tel. +45 8251 5100

WWW.MAGNUSSONLAW.COM

TAK FORDI I 
LYTTEDE... 



Hjertelig tak for 
Jeres deltagelse!


