
Erhvervsdrivende fonde

Væsentlige nydannelser i den nye lov
Hvad skal fondene være særligt opmærksomme
på

21. januar 2015
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Lovens opbygning

► 19 Kapitler (136 §§):
► 16 "selskabsretlige kapitler"
► Kap. 17: Ikrafttrædelse og

overgangsordninger
► Kap. 18: Ændringer til anden

lovgivning
► Årsregnskabslov
► Lov om erhvervsankenævn

► Kap. 19
Territorialbestemmelse
► Grønland og Færøerne

► Skat (betragtning i rapport)
► Ikke del af kommissorium
► Skattemæssig succession

afgørende

Erhvervsdrivende fonde

133 §§
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Væsentlige ændringer

► Øget ensartethed i forhold til selskabsloven (Det ens behandles ens)
► Samme fleksibilitet på en række områder

► Mere klar og komplet lov
► Regler, der fremgår af bekendtgørelser/administrativ praksis (kodificering), skrives ind i loven
► Fordel; Særlig for den uprofessionelle

► Øget åbenhed (politisk krav)
► Vedrørende  ledelse, vederlag og uddelinger

► Bestyrelsen
► Krav skærpes

► Fondsmyndighed
► Yderligere kompetencer è skærpet fondstilsyn

► Revisor
► Mere central rolle!

► Komité for god Fondsledelse
► Anbefalinger for god fondsledelse - december 2014
► Alle ERF skal forholde sig hertil
► ”Følg-eller-forklar” princip

► 10 nye vejledninger – december 2014

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 1  Lovens anvendelsesområde
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Kap. 1 Lovens anvendelsesområde:
Def. erhvervsdrivende fond § 1, stk. 2 (Kodificering)

► Juridisk person
► Formue, uigenkaldeligt udskilt fra stifters formue
► Et eller flere i vedtægten bestemte formål

► Skal kunne efterleves i længere årrække
► Levetid: Forudsætningsvis min. 10 år

► Rådighedsbeføjelser tilkommer selvstændig ledelse (ift. stifter) 1)

► Erhvervsdrivende
► Udøver erhvervsaktivitet, jf. § 2, stk. 1 og 2

► Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsret til
fondens formue
► Dvs. ejendomsret til fondens formue tilkommer fonden som sådan

► Væsentlige gavegivere/bidragsydere eller lignende
► Sidestilles i alle henseender med stifter (§ 1, stk. 3)

Erhvervsdrivende fonde

1) Reel uafhængighed 3-4 bestyrelsesmedlemmer = minimum 1 uafhængig af stifter; 5-8 = 2; 9-11 = 3; 12-14 = 4
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Kap. 1 Lovens anvendelsesområde:
Hvornår erhvervsdrivende § 2

Overdrager varer/immaterielle rettigheder eller erlægger
tjenesteydelser, normalt mod vederlag § 2, stk. 1, nr. 1

► Salg/udlejning af fast ejendom § 2, stk. 1, nr. 2
► Holdingfond (SEL § 7 anførte forbindelse) § 2, stk. 1, nr. 3

► Ikke erhvervsdrivende § 2, stk. 2
► Hvis virksomhed, fond udøver eller har den i § 2, stk. 1, nr. 3 (Holdingfond) anførte

forbindelse med er
► Kun omfatter uvæsentlig del af fonds samlede formue eller
► Af begrænset omfang

► Begrænset erhvervsdrivende § 2, stk. 3. Kodificering:
► Erhvervsmæssige bruttoindtægter  < 250 tDKK
► Erhvervsmæssige indtægter           <10 % af fonds samlede indtægter
► Erhvervsmæssige aktiver                <10 % af samlede aktiver

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 1: Lovens anvendelsesområde

► Hoved- og binavn (§ 5)
► Skal benytte ordet "Fond" § 5, stk. 1
► Eneret (må kun benyttes af  registreret ERF) – ikke pligt § 5, stk. 2

► Erhvervsdrivende fond
► Erhvervsfond og
► ERF

► Overgangsregel § 133, stk. 4:
► Hvis stiftet før 1985  (ingen krav om ”Fond” ) henholdsvis dispensation

► Koncerndefinition (§ 6)
► Som i SEL

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 4  Fondsmyndighed
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Kap. 4: Fondsmyndighed

► Udøves af Erhvervsstyrelsen § 24, stk. 1
► Erhvervsdrivende fonde, der havde Civilstyrelsen som

fondsmyndighed, overgik 1/12-2014
► Én indgang til myndighed,

► som varetager tilsyns- og registreringsmæssige opgaver
► Sagsbehandlingsmæssige og administrative fordele

► Justitsministeriet fortsat permutationsmyndighed § 89, stk. 2
► Civilstyrelsen skal samtykke til ændring af:

► Formål
► Uddelingsformål
► Opløsning

► Fondsmyndighed indhenter samtykke

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 4: Fondsmyndighed

► Fondsmyndighed kan give påbud, § 24, stk. 2, ved
overtrædelse af lov, bestemmelser fastsat i henhold til lov
og vedtægt:
► Ledelse (bestyrelse og direktion) og
► Revisor

► Kan forlange nødvendige oplysninger § 24, stk. 3

► Afgørelser truffet af fondsmyndighed eller ERST som
registreringsmyndighed kan indbringes for
Erhvervsankenævnet/domstolene § 130

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 5  Stiftelse
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Kap. 5: Stiftelse

► Inspireret af SEL
► Fortsat ikke stiftelsesdokument
► Vejledning om stiftelse (december 2014)

► En eller flere stiftere § 26
► Fysisk eller juridisk person (skal være beføjet til at erhverve rettigheder/indgå

forpligtelser/part i retsager)
► Myndig
► Ikke under konkurs/rekonstruktion (§ 26, stk. 2)

► Alene krav om vedtægt § 27 (10 krævede punkter)
► Stk. 1, nr. 3) Fondens formål

► "typisk udtryk for fondens overordnede aktiviteter for at fremskaffe overskud til uddeling"
► Stk. 1, nr. 10)  Anvendelse af overskud og reserver
► Vejledning om vedtægt (december 2014)

► Muligt at stifte med regnskabsmæssig (§ 29, stk. 2, 3 og 4)
► Tilbagevirkende kraft (op til 18 mdr.) og
► Forskudt virkningstidspunkt, dvs. frem i tid

► Op til 12 mdr. efter underskrivelse af vedtægt (kontantstiftelse)

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 6  Kapital
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Kap. 6: Kapital

► Grundkapital: Fortsat mindst 300 tkr. § 31
► Indskud af grundkapital i andre værdier end kontanter

§§ 32-34 svarer til SEL :
► Udgangspunkt; vurderingsberetning § 33 indhold:

► Beskrivelse af hvert enkelt indskud
► Oplysning om fremgangsmåde ved vurdering
► Erklæring om, at økonomisk værdi mindst svarer til grundkapital

► Indskud af visse aktiver og forpligtelser  (typisk børsnoterede)
► Mulighed for at erstatte vurderingsberetning med ledelseserklæring (§ 34)

► Kapitalforhøjelse §§ 35-36
► Fortsat ikke kapitalforhøjelse ved gældskonvertering (årsag: ingen ejere)
► Eftergivelse af gæld som led i forhøjelse af grundkapital behandles som

► kapitalforhøjelse ved indskud af andre værdier end kontanter (bem.)

► Vejledning om grundkapital og kapitalforhøjelse (december 2014)

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 7  Ledelse
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Kap. 7 Ledelse m.v.
Ledelsesmodeller

► 2 foreskrevne ledelsesmodeller:
► Bestyrelse §§ 37 og  38

► Overordnet og strategisk ledelse samt
► Daglig ledelse

► Bestyrelse og direktion § 37, stk. 2
► Bestyrelse: Overordnet og strategisk ledelse
► Direktion: Daglig ledelse

► Tilsynsråd (som i SEL) ikke indført

► Administrator er ikke direktør § 43
► Bestyrelse (og direktion) bevarer ansvar
► Udføre visse konkrete driftsopgaver – omtales i forretningsorden
► Aftale bringes i overensstemmelse med § 43

► Senest 1 år efter ikrafttræden (2016) (§ 133, stk. 9)

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 7: Ledelse m.v.

► Bestyrelsen fortsat øverste ledelsesorgan § 37
► Minimum 3 medlemmer § 37, stk. 1

► eksklusive evt. medarbejder repræsentanter § 64
► Minimum 1/3 nedrundet (ekskl. evt. medarb.rep.) § 2

► uafh. af stifter/nærtstående (bem.) 1)

► Skal alene varetage fondens formål og interesser § 38, stk. 1
► I øvrigt som SEL (strategisk ledelse, forsvarlig organisation,

bogføring/regnskabsaflæggelse m.v.)
► Krav om forretningsorden for bestyrelsen § 50 (Revisor skal påse)

► Udførelse af bestyrelsens opgaver, særlig
► Konstitution, arbejdsdeling, tilsyn med direktion, føring af bøger,

protokoller, skriftlige og elektroniske møder, tavshedspligt m.v.
► Senest 1 år efter ikrafttræden (2016) § 133, stk. 10
► Bør løbende gennemgås af bestyrelsen

Erhvervsdrivende fonde

1) 3-4 bestyrelsesmedlemmer = minimum 1 uafhængig; 5-8 = 2; 9-11 = 3; 12-14 = 4
vedtægtsudpegede medlemmer (reel uafhængighed)
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Kap. 7: Ledelse m.v.
Fondsmyndighed

► Fondsmyndighed kan:
► Afsætte bestyrelsesmedlem eller direktør, som

► ikke er myndige m.v. (§ 45)
► Afsætte bestyrelsesmedlem, der

► ikke opfylder krav i oprettelsesdokument/vedtægt
► under konkurs, uværdig, længerevarende sygdom, anden svækkelse

(skal udtræde), eller
► har vist sig uegnet (tidligere klart uegnet)

► Pålægge bestyrelse at afskedige direktør (særlige tilfælde), der
► klart ikke lever op til krav (§ 46) - åbenbart
► Bestyrelsesredegørelse før  påbud

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 7: Ledelse m.v.
Bestyrelsen – Flere regler end tidligere

► Forbud mod at:
► Flertal af bestyrelsen er direktører i fond § 37, stk. 3
► Direktør i fond  er BFM/BNFM i fond § 37, stk. 3
► Direktør i dattervirksomhed er BFM/BNFM i fond § 37, stk. 5

► Med mindre  fondsmyndighed undtagelsesvis samtykker –
tidbegrænset

► Virksomhed under afvikling, akut krise, direktør afskediget/langvarigt
syg

► Overgangsregel § 133, stk. 6
► Bestyrelsen skal ved første bestyrelsesmøde efter ikrafttræden

► Bringe bestyrelses sammensætning i overensstemmelse med
► § 37, stk. 3
► § 37, stk. 5

► Igangværende udpegningsperioder respekteres
► Dog maks. 4 år (2019)

Erhvervsdrivende fonde



Page 20

Kap. 7: Ledelse m.v. – bestyrelsen
Forbud mod at

► Dattervirksomheds ledelse udpeger fondsbestyrelsesmedlemmer
§ 37, stk. 4 (”Nedefra – op” udpegning)
► Overgangsregel: Eksisterende vedtægtsbestemmelse § 133, stk. 7
► Hvis de udpeger et mindretal
► Hvis > mindretal è alene udpege et  mindretal

► Igangværende udpegningsperioder respekteres
► Dog maks. 2 år (2017)

► Stifter og nærtstående udgør flertal af fondsbestyrelse § 40, stk.1
► Fondsmyndigheds samtykke

► Hovedaktionær, ledelse og nærtstående i stiftervirksomhed udgør
flertal af fondsbestyrelse § 40, stk. 2
► Igangværende udpegningsperioder respekteres vedr.  § 40, stk. 2, 2. pkt.

ledelsesmedlemmer i stiftervirksomhed.
► Dog maks. 2 år (2017) § 133, stk. 8
► Fondsmyndigheds samtykke

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 7: Ledelse m.v.
Bestyrelsen - Kønsrepræsentation

► Store fonde* og fonde, der har værdipapirer optaget til
notering § 41
► Måltal
► Politik for at øge andel

Erhvervsdrivende fonde

* Overskrides 2 af følgende kriterier i 2 år:
► Balancesum:                          143 mio. kr.
► Nettoomsætning:                   286 mio. kr.
► Gennemsnitlig antal ansatte: 250
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Kap. 7: Ledelse m.v. – bestyrelsen

► Formand for bestyrelse må ikke udføre hverv for fond, der ikke
er del af hverv som formand § 52, stk. 3. Svarende til SEL § 114
► BFM kan dog, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som

BFM bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

► Anbefaling 2.2.2. Der bør foreligge bestyrelsesbeslutning, der
sikrer, at bestyrelsen bevarer uafhængig overordnet ledelse og
kontrol.

► Kommentar:
► Beslutning skal indeholde bestemmelser om særlige forholdsregler

► Afgørende: Forsvarlig arbejdsdeling.

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 7: Ledelse m.v. – vederlag

► Præcisering af vederlagsbestemmelse § 49
► Vederlag må ikke overstige, hvad der

► anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang samt
► er forsvarligt i forhold til fondens og en evt. koncerns økonomiske stilling

► Udvidet til også at gælde vederlag til direktion
► Restriktiv vedrørende incitamentsaflønning
► Fondsmyndighed kan fortsat nedsætte vederlag, der findes for højt

► Vederlag angives i årsrapport pr. ledelseskategori
bestyrelse hhv. direktion ÅRL § 69 hhv. § 98b
► Uanset regnskabsklasse/størrelse
► Vederlag omfatter:  kontant/ikke kontant, fast/variabelt vederlag + andre

fordele (fx fri bil, telefon, bolig, avis) + pension, fratrædelsesgodtgørelse
m.v.

► Anbefaling  3: Ledelsesvederlag:
► Fast vederlag  (+ evt. bonus til direktion)
► Oplysning for hvert medlem (individ niveau)

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 7: Ledelse

► Årligt årsregnskabsmøde (bestyrelsesmøde) (Nyt) § 59
► Bestyrelsen skal træffe beslutning om:

► Godkendelse af årsrapport
► Anvendelse af overskud/dækning af tab

► Ekstraordinære dispositioner § 61
► Fortsat kun med Fondsmyndigheds samtykke

► Efterfølgende erhvervelser fra stifter m.v. § 62
► Fondsmyndighed skal godkende hvis vederlag > 10 % af grundkapital
► Altid. Ikke kun 2 år (bem.)

► I årsrapport oplyses:
► Transaktioner med nærtstående ÅRL § 69, stk. 3
► Administrators navn og honorar (særskilt ) ÅRL § 69, stk. 4
► Andre vederlag til bestyrelse, direktion, administrator (særlig rådgivning)

ÅRL § 69, stk. 4

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 8  Revision
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Kap. 8: Revision m.v.

► Årsregnskab - skal revideres § 69
► Statsaut./reg. revisor /”offentlighedens tillidsrepræsentant”

► Revisor udpeges af bestyrelsen på årsregnskabsmøde for 1
år ad gangen § 69
► Stifter har mulighed for i vedtægt at beslutte andet

► Kun første 7 år efter oprettelsen § 69, stk. 1

► Fondsmyndighed: Mulighed for at udpege medrevisor § 70
► NB: Granskning § 25: Af nærmere angivne forhold (uændret)

► Præcisering af revisors opgaver, herunder
► Meddelelsespligt til fondsmyndighed (§ 74, stk. 2)

► Tidspunkt for underretning fremskyndes        ”Straks”
► Ikke indhold

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 8: Revision m.v.

► Skærpet opmærksomhed på fondens forhold,
► når revisor udfører opgaver

► Revisor pålægges pligt til straks at underrette
fondsmyndighed ved overtrædelse (§ 74, stk. 2) af
► LEF m.v. eller

► Oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller
► Forretningsorden

► Vedtægt
der ikke er uvæsentlige eller straks berigtiges

- tidl. væsentlige overtrædelser
► Ved formodning om at ledelsen kan ifalde

► erstatnings- eller strafansvar (for handlinger/undladelser)
► tidl. først ved indsendelse af årsrapport

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 8: Revision m.v.

► Revisor kan forlange bestyrelsen indkaldt § 55
► Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder § 54

► Under behandling af årsregnskaber m.v., der påtegnes af revisor § 54
► Pligt til at deltage, hvis blot ét bestyrelsesmedlem/direktør kræver

► Revisionsprotokol § 54, stk. 2
► Skal forelægges på hvert bestyrelsesmøde
► Underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer

► Årligt årsregnskabsmøde § 59
► Revisor har pligt til at deltage
► Dog ikke hvis enig bestyrelse. Og revisor er enig heri (protokol)

► Skyldes revisors fratræden eller afsættelse uoverensstemmelse
mellem bestyrelse og revisor skal § 72:
► Bestyrelse og
► Revisor
redegøre for årsagen til hvervets ophør (fyldestgørende forklaring)

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 9  Uddelinger og anden kapitalafgang
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Kap. 9: Uddelinger og anden kapitalafgang

► To former § 76
► Uddelinger, jf. §§ 77-79

► påhviler bestyrelsen at foretage § 77
► NB: Uddelingspolitik § 77 b

► Kapitalnedsættelse, jf. §§ 81-86 som i SEL
► Præciseret:

► Bestyrelsen ansvarlig for, at uddeling § 76, stk. 2
► under alle omstændigheder – er forsvarligt
► under hensyntagen til økonomisk stilling og
► ikke til skade for fond eller kreditorer
► Dækning for grundkapital og bundne reserver

► Uddeling skal fremgå af bestyrelsesprotokol § 78, stk. 7
► Uddeling kan ske på mange måder. § 78 F.eks

► Udlejning under markedsleje
► Køb under markedspris

Erhvervsdrivende fonde

Andre værdier end kontanter
vurderingsberetning § 78, stk. 6
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Kap. 9: Uddelinger og anden kapitalafgang
Fortegnelse over modtagere af uddelinger

► Legatarfortegnelse § 80
► Indsendes til fondsmyndighed samtidig med årsrapport til ERST

► Undtaget fra aktindsigt hvis selvstændigt dokument § 80, stk. 2
► Undergives ikke prøvelse af revisor
► Bestyrelsen ansvarlig for rigtighed

► som for ledelsesberetning

► Skal svare til resultatdisponering i regnskab
► Skat?

► Redegørelse for uddelingspolitik ÅRL § 77b og
► Opdeling af uddelinger i hovedkategorier + størrelse
► Med mindre legatarfortegnelse er indarbejdet i årsrapport

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 9: Uddelinger og anden kapitalafgang

► Frie reserver, jf. senest godkendte årsregnskab
► NB mange fonde skriver i vedtægt: ”af årets overskud”

► Løbende regnskabsårs overskud kan nu også anvendes til uddelinger
§ 78, stk. 2
► Obs. Mellembalance; Gennemgået af revisor § 78, stk. 2-5

► Kapitalafgang i andre værdier end kontanter § 78, stk. 6
► Ny udtrykkelig regel

► Fortsat muligt for fondsmyndighed (§ 79) at henstille og påbyde
ændring af uddelinger
► Øget og
► Nedsat
Hvis,
► Uddeling i klart misforhold til fondens midler § 79, stk. 1, eller
► Uddelingens størrelse indebærer fare for krænkelse af vedtægt

§ 79, stk. 2

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 9: Uddelinger og anden kapitalafgang

► Altid mellembalance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til
rådighed for uddeling § 78, stk. 4.
► Hvis beslutning om uddeling træffes mere end 6 måneder efter

balancedagen i fondens seneste årsrapport
► Ændrer mangeårig indarbejdet praksis radikalt

► Mellembalance må ikke have balancedag, der ligger mere
end 6 mdr. forud for beslutning om uddeling § 78, stk. 6
► Samme regnskabspraksis som årsrapport
► Skal gennemgås af revisor

► Uddelinger præsenteres under resultatdisponeringen
► Vejledning om uddelinger (december 2014)

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 10  Vedtægtsændring
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Kap. 10: Vedtægtsændring

► Indstilles af bestyrelsen § 89
► De fleste vedtægtsændringer kan gennemføres alene med

fondsmyndighedens samtykke § 89, stk. 1
► Ved ændring af § 89, stk. 2

► Formål,
► Uddelingsformål og
► Likvidation i henhold til § 107

► også krav om Civilstyrelsens samtykke
► Fondsmyndighed indhenter samtykke

► Fondsmyndighed kan § 90 beslutte, at vedtægtsbestemmelse skal
ændres, når bestemmelsen er:

► Uigennemførlig
► Klart uhensigtsmæssig
► I strid med lov henholdsvis stiftelsesdokument

Erhvervsdrivende fonde
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Kap. 11  Fusion
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Kap. 11: Fusion

► Regler flyttes fra bekendtgørelse til lov (forenkling)
► Fortsat kun mulighed for at ERF kan fusionere med

► Anden ERF § 91 eller
► 100 % ejet datterselskab § 99 (A/S, ApS)

► Foruds.: Fortsættende fonds formål beslægtet med ophørende fonds,
og ophørende fonds formål (§ 91, stk. 2)
► Bliver væsentligt bedre varetaget ved fusion, eller
► Ikke længere/kun vanskeligt kan opfyldes/er blevet uhensigtsmæssigt

► Proces ændret svarende til vedtægtsændring
► Fondsmyndigheds tilladelse § 91, stk. 4 + § 96 + § 104

► Fælles fusionsredegørelse § 92 + § 100
► Mulighed for regler om grænseoverskridende fusion (§ 106)
► Fortsat ikke spaltning

Erhvervsdrivende fonde
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Implementering og overgangsregler
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Implementering og overgangsregler
Førstkommende bestyrelsesmøde
► Vedtægt i overensstemmelse med lov jf. dog §133, stk. 6-14

► Bestyrelsens sammensætning iom § 37, stk. 3 og 5
► Flertal af bestyrelse ikke direktør i fond & direktør ikke FM/NFM stk. 3
► FM/NFM ikke direktør i dattervirksomhed stk. 5

► Med mindre undtagelsesvis samtykke
► Igangværende udpegningsperioder respekteres

► Maks. 4 år (2019)

► Dattervirksomheds ledelse udpeger fondsbestyrelses medlemmer
► § 37, stk. 4 ”Nede fra – op” udpegning
► Overgangsregel: Eksisterende vedtægtsbestemmelse § 133, stk. 7

► Hvis de udpeger et mindretal
► Hvis >mindretal è alene udpege et  mindretal
► Igangværende udpegningsperioder respekteres

► Dog maks. 2 år (2017)

Erhvervsdrivende fonde
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Førstkommende bestyrelsesmøde, fortsat

► Hovedaktionær, ledelse og nærtstående i
stiftervirksomhed udgør flertal af fondsbestyrelse § 40, stk. 2
► Igangværende udpegningsperioder respekteres vedrørende

§ 40, stk. 2, 2. pkt.
► ”Flertal af stiftervirksomheds ledelse

udgør flertal sammen med personer der
har den i stk.1angivne tilknytning”

► Dog maks. 2 år (2017) §133, stk. 8
► Fondsmyndigheds samtykke

Erhvervsdrivende fonde
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► Senest 1 år efter
► Aftale med administrator i overensstemmelse med § 43/§ 133, stk. 9

► Forretningsorden for bestyrelsen § 43/ § 133, stk. 10
► I vedtægt træffe beslutning om , hvorvidt

► formandens stemme eller ved forfald næstformandens er afgørende
ved stemmelighed § 53, stk. 3, jf. § 133, stk. 11

► Førstkommende årsregnskabsmøde § 69/§ 133, stk. 12
► Udpegning af revisor  for 1 år ad gangen
► Nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse hermed
► NB: Eventuel stillingtagen til uddelingsramme

Erhvervsdrivende fonde



Thank you !
Finn L. Meyer
Finn.L.Meyer@dk.ey.com

This presentation provides general information existing at the time
of preparation. The presentation is meant for general guidance and
no responsibility for loss arising to any person acting or refraining
from acting as a result of any material contained in this
presentation will be accepted by Ernst & Young.
It is recommended that professional advice be taken based on
specific facts and circumstances. This presentation does not
substitute the need to refer to the original pronouncements.
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Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og
rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper med at opbygge tillid til
kapitalmarkederne og den globale økonomi. Vi udvikler dygtige ledere og
medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover vores interessenter og bidrager til, at
arbejdsverdenen og arbejdslivet fungerer bedre - for vores medarbejdere, vores
kunder og det omgivende samfund.

EY henviser til den globale organisation og kan referere til et eller flere
medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især udgør en
selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global Limited, som er et engelsk
‘company limited by guarantee’, yder ikke kunderådgivning. Flere oplysninger om
vores organisation kan findes på ey.com.
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All Rights Reserved.

Dette materiale er udarbejdet alene til orientering, og oplysningerne i det tilsigter
ikke at være fyldestgørende, og de træder ikke i stedet for udførlige analyser eller
udøvelsen af professionelle skøn. I konkrete sager opfordres brugere til at henvende
sig til EY’s rådgivere.
ey.com


