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10. P ARADIGMER

10.5. Paradigme til vedtægter ved nyt selskab

Vedtægter for [navnet]  [ApS/A/S] 

Vedtægter for [navn]  [ApS][A/S] 

§ 1

Selskabets navn er [navn]  [ApS][A/S]. 

§ 2

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning 

hertil. (Andet formål kan indsættes) 

§ 3

Selskabets selskabskapital udgør kr. 500.000 fordelt i kapitalandele á kr. 1.000 og multipla 

heraf. (Størreeller mindre beløb og/eller anden fordeling kan indsættes. Ved anpartsselskaber 

skal selskabskapitalen mindst være 50.000 kr.). 

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 1.000 én stemme. (Andet beløb kan 

indsættes) 

§ 4

Kapitalandelene skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktierne er 

ikke omsætningspapirer. 

§ 5

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev til hver enkelt kapitalejer. 

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, 

hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. 
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§ 6 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte (Valgfri bestemmelse, da 

selskabsloven ikke indeholder krav om, at dagsorden for den ordinære generalforsamling skal 

fremgå af selskabets vedtægt): 

1. Valg af dirigent. 

2. [Bestyrelsens] [tilsynsrådets] [direktionens] beretning. 

3. Forelæggelse af årsregnskab samt årsberetning til godkendelse. 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte 

regnskab. 

5. Valg af medlemmer til [bestyrelsen] [tilsynsrådet] [direktionen]. 

6. Valg af revisor. (Kan undlades, hvis selskabet opfylder betingelserne for at fravælge 

revision af sine årsrapporter) 

7. Eventuelt. 

 

§ 7 

 

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af 

generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsen ansætter en direktion. 

(Der kan alternativt vælges en ledelsesmodel med et tilsynsråd og en direktion. For 

anpartsselskaber kan ledelsen bestå af alene en direktion.) 

 

§ 8 

 

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. 

(Anden tegningsregel kan indsættes, hvis selskabet har valgt en anden ledelsesstruktur) 

 

§ 9 

 

Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som 

vælges for 1 år ad gangen. (Valgfri bestemmelse da selskabsloven ikke stiller krav om, at 

selskabets vedtægt indeholder oplysning om revisor) 

 

[Hvis der er truffet beslutning om fravalg af revision af selskabets årsrapporter - på 

generalforsamlingerne, hvor der træffes beslutning om gennemførsel af spaltningen - kan 

følgende formulering anvendes [Selskabets generalforsamling har besluttet at anvende 

reduktionen af revisionspligten og selskabets årsrapporter vil derfor ikke 

være revideret.]] 
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§ 10 

 

Selskabets regnskabsår løber fra [dato] til [dato]. 

[Første regnskabsår løber fra [indsæt dato for spaltningens regnskabsmæssige virkning] til 

[dato] (Det er ikke et krav, at første regnskabsår oplyses). 

 

 

[Dato for beslutningen om spaltningens gennemførsel] 

  




