VISSE FORENINGER (FMBA) MED FINANSIELLE KARAKTERISTIKA OPFYLDER
I DAG IKKE LOV OM VISSE ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER
Foreninger med begrænset ansvar er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende
virksomheder, hvis virksomheden udøver erhvervsdrift og har til formål at fremme
deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdriften, medmindre andet følger
af særlovgivning.
Den 28. april 2011 blev lov om investeringsforeninger m.v. vedtaget, og loven trådte
i kraft den 1. juli 2011. Med lov om investeringsforeninger m.v. er der indført bestemmelse om registrering og regulering af ikke-godkendte fåmandsforeninger, jf. §
224, samt overgangsbestemmelse, jf. § 228.
Styrelsen er blevet opmærksom på, at en række foreninger, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har en række karakteristika,
som bl.a. kendetegner en ikke-godkendt fåmandsforening.
Styrelsen skal derfor henlede opmærksomheden på bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. § 224 om ikke-godkendte fåmandsforeninger og overgangsbestemmelsen i § 228.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sondrer mellem:
1. Ikke-godkendt fåmandsforening iht. lov om investeringsforeninger m.v.
2. Foreninger med begrænset ansvar (FMBA) iht. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
Foreninger, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er ansvarlige for at sikre, at lovens bestemmelser til enhver tid er opfyldt. Dette
kan medføre, at foreningens vedtægter må ændres. Beslutning om vedtægtsændringer træffes af foreningens generalforsamling.
Alternativt kan generalforsamlingen vælge at træffe beslutning i henhold til overgangsbestemmelsen i lov om investeringsforeninger m.v. § 228 om, at bestemmelserne for en ikke-godkendt fåmandsforening opfyldes.

Ikke-godkendte fåmandsforeninger (IGF) i henhold til LIF
For ikke-godkendte fåmandsforeninger (IGF), der er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. § 224, er følgende bl.a. gældende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Foreningens formål er investering i værdipapirer.
Der gælder begrænset hæftelse.
Daglig ledelse administreres af et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab.
Stemmeret og modtagelse af udbytte kan ske i forhold til medlemmernes andel
af foreningens formue.
Opdeling af foreningen i afdelinger og afdelingsvis hæftelse.
Mindst 1 deltager.
Regnskabsåret skal følge kalenderåret.
Årsrapport aflægges i henhold til lov om investeringsforeninger m.v.

I henhold til § 228 i lov om investeringsforeninger m.v. skal eksisterende ikkegodkendte fåmandsforeninger, der ønsker at aflægge årsrapport efter lovens § 224,
stk. 3, seneste på førstkommende generalforsamling træffe beslutning om at opfylde
bestemmelserne i § 224.
Styrelsen skal afslutningsvis nævne, at lov om investeringsforeninger m.v. henhører
under Finanstilsynet. Fortolkningen af loven, herunder lovens §§ 224 og 228, foretages derfor af Finanstilsynet.
Lovgrundlag kan findes på Finanstilsynets hjemmeside: www.ftnet.dk.
Foreninger med begrænset ansvar (FMBA) i henhold til LEV
For foreninger med begrænset ansvar (FMBA), der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er bl.a. følgende efter styrelsens vurdering gældende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personselskab, der bl.a. er kendetegnet ved virksomhedsdeltagernes aktive
deltagelse i virksomhedens drift.
Virksomhedsdeltagernes økonomiske interesser fremmes gennem erhvervsdriften.
Der gælder begrænset hæftelse.
Vekslende deltagelse, dvs. adgang til fri indtræden og udtræden.
Ledelsen består af fysiske personer.
Stemmeret og modtagelse af udbytte kan ikke ske i forhold til virksomhedsdeltagernes andel af kapitalen.
Mindst 2 virksomhedsdeltagere.
Vedtægtsændringer træffes af generalforsamlingen.
Generalforsamling afholdes i den juridiske person (ikke afdelingsvis).
Årsrapport aflægges for den juridiske person i henhold til årsregnskabsloven.

Lovgrundlag og vejledninger m.v. kan findes på styrelsens hjemmeside:
http://www.eogs.dk/sw21562.asp

