
   

RID REVISION A/S tilbyder at assistere vedr. 
indberetning til nyt ejerregister 

Den 23. maj 2017 er der indført endnu et ejerregister, som danske virksomheder skal indberette til.  

Offentligt ejerregister – over legale ejere 
Herudover blev der for et par år siden indført et lovkrav om at selskabers legale ejere skal registreres i et 
digitalt ejerregister. Kravet er, at legale ejere, forstået som ejere, der besidder mere end 5 % af kapitalen i et 
selskab, skal registreres i et offentligt tilgængeligt register. Legale ejere kan dermed være både fysiske 
personer eller juridiske personer.  

Kravet om endnu et offentligt ejerregister – over reelle ejere  
Nu er der så kommet et krav om endnu et offentligt ejerregister – nemlig et register over de reelle ejere. En 
reel ejer anses for at være en fysisk person, der ejer eller kontrollerer mere end 25% af ejerandelene.        En 
reel ejer skal derfor være en fysisk person. Der er tale om den eller de fysiske personer, der i sidste ende 
direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en virksomhed.   

Omfattede virksomheder 
De nye regler om offentlig registrering af reelle ejere gælder ikke kun for selskaber, men også for blandt 
andet P/S, K/S, I/S og fonde samt virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA).  

Frist 
Det nye register kører sideløbende med det nuværende ejerregister. Det er ledelsens pligt at foretage den 
digitale indberetning, og fristen for at få de reelle ejere registreret er den 1. december 2017.  

 

TILBUD 
RID REVISION tilbyder at hjælpe dig med at disse registreringer bliver foretaget 
korrekt og i rette tid inden fristen. 

Vi indestår for, at selskabets forhold bliver indberettet korrekt, herunder med de 
rette ejerandele og de rette stemmerettigheder. 

Pris pr. selskab/virksomhed: 500,- plus moms. 
Kontakt os for nærmere aftale på tlf. 75896066 eller mail til info@r-i-d.dk 

Venlig hilsen 
Karen Hansen Lyse, Claus Brødsgaard og Anette Jacobsen 
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