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Bekendtgørelse for Grønland om registrering og offentliggørelse af oplysninger
om ejere i Erhvervsstyrelsen
I medfør af § 12, stk. 1 og 2, § 55, stk. 3, § 56, stk. 2, 3.
pkt., og § 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber
(selskabsloven), som sat i kraft for Grønland ved kongelig
anordning nr. 486 af 14. maj 2018, fastsættes:
Kapitel 1
Ejeroplysninger i selskaber omfattet af selskabsloven
Meddelelse til kapitalselskabet om betydelige kapitalposter
§ 1. I henhold til § 55, stk. 1, i selskabsloven, som sat i
kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal enhver, der
besidder kapitalandele i et kapitalselskab, give meddelelse
til selskabet om betydelige kapitalposter. Meddelelsen skal
gives til selskabet senest 2 uger efter, at en af grænserne i §
55, stk. 1, i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved
kongelig anordning, nås eller ikke længere er nået. Selskabet
indfører oplysningerne i ejerbogen.
Stk. 2. Kapitalejerens meddelelse til selskabet skal inde
holde de oplysninger, som fremgår af § 56, stk. 2, i selskabs
loven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Registrering af betydelige kapitalposter
§ 2. Ved etablering af et kapitalselskab skal der senest
samtidig med registreringen af selskabet i Erhvervsstyrel
sens it-system foretages registrering af de af selskabets kapi
talejere, som besidder betydelige kapitalposter, jf. § 1, stk.
1, eller foretages registrering af, at selskabet ikke har nogen
kapitalejere, som besidder sådanne betydelige kapitalposter.
Stk. 2. Kapitalselskabet skal endvidere hurtigst muligt re
gistrere enhver ændring til oplysningerne, som omfattet af
stk. 1, herunder at grænserne i § 1, stk. 1, nås eller ikke læn
gere er nået.
Stk. 3. Konstaterer et kapitalselskab, at det ikke længere
har kapitalejere, som besidder betydelige kapitalposter i sel
skabet, skal dette forhold hurtigst muligt registreres i Er
hvervsstyrelsens it-system.
Kapitel 2
Registrering af mindre besiddelser af ihændehaveraktier
§ 3. En erhverver af en eller flere ihændehaveraktier i et
aktieselskab, som samlet besidder under 5 pct. af selskabs
kapitalens stemmerettigheder eller mindre end 5 pct. af sel

skabskapitalen, skal senest 5 uger efter erhvervelsen lade sig
registrere i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. dog § 57 a, stk.
4, i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig
anordning.
Stk. 2. Registreringen i henhold til stk. 1 skal indeholde
de oplysninger, som fremgår af § 57 a, stk. 2, i selskabslo
ven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Stk. 3. Ved overdragelse af en eller flere ihændehaverakti
er, som er registreret i medfør af stk. 1, skal det senest 5
uger efter overdragelsen registreres i Erhvervsstyrelsens itsystem, at overdrageren ikke længere besidder aktierne, og
datoen for overdragelsen skal registreres, jf. dog § 57 a, stk.
4, i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig
anordning.
Kapitel 3
Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning
på www.virk.dk
§ 4. Registreringer i henhold til denne bekendtgørelse og
ændring i allerede registrerede oplysninger, som er registre
ret i henhold til denne bekendtgørelse, skal ske via Er
hvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk i
det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at
håndtere den pågældende type registrering for den pågæl
dende virksomhedstype i selvbetjeningsløsningen. Oplys
ning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.
Stk. 2. Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistre
ringsløsning på www.virk.dk, jf. stk. 1, skal foregå i over
ensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringssy
stemet.
Stk. 3. Ved registrering via Erhvervsstyrelsens selvregi
streringsløsning på www.virk.dk anvendes brugerens digita
le signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen be
stemmer andet.
Stk. 4. Hvis Erhvervsstyrelsen har begrundet formodning
om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til regi
strering i henhold til denne bekendtgørelse via selvregistre
ringsløsningen på www.virk.dk, er styrelsen berettiget til
med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.
Stk. 5. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på regi
streringen til anmelder og ejer. Er registreringen sket i hen
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hold til § 2, sendes der også en bekræftelse til kapitalselska
bet.
§ 5. Registreringen i Erhvervsstyrelsens selvbetjenings
løsning på www.virk.dk skal angive fulde navn, bopæl og
CPR-nummer for personer eller navn, CVR-nummer og
hjemsted for juridiske personer.
Stk. 2. Har den fysiske person ikke et CPR-nummer, eller
har den juridiske person ikke et CVR-nummer, skal følgen
de vedlægges:
1) For personer uden CPR-nummer skal der i forbindelse
med registreringen indtastes pasnummer eller nummer
fra identitetskort, der kan anvendes ved indrejse i et
Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og stats
borgerskab ved fødslen. Kopi af pas eller nationalt
identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et
Schengenland, skal vedlægges registreringen.
2) For juridiske personer uden CVR-nummer skal vedlæg
ge officielt bevis, der højst må være 3 måneder gam
melt, for, at den juridiske person er lovligt bestående i
hjemlandet, samt oplysninger om vedkommendes even
tuelle skatteidentifikationsnummer i hjemlandet.
Indsendelse af anmeldelse til registrering
§ 6. Hvis anmeldelse ikke kan ske i Erhvervsstyrelsens
selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for virksomheder
m.v., skal anmeldelse ske på Erhvervsstyrelsens anmeldel
sesblanketter.
Stk. 2. Registrering eller anmeldelsen og den dokumenta
tion, der skal indberettes sammen med anmeldelsen, kan
indberettes elektronisk.
Stk. 3. Indeholder en selskabsblanket ændringer i flere an
meldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for
de enkelte forhold.
Ansvar for registreringen via Erhvervsstyrelsens
selvregistreringsløsning på www.virk.dk
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persons vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foreta
ge registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på
www.virk.dk.
Stk. 2. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervs
styrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk, indestår
for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at der
foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbin
delse med registreringen er gyldig.
Stk. 3. Stk. 2 gælder tilsvarende for registrering af oplys
ninger om ihændehaveraktier i henhold til § 3. Ved registre
ring af ihændehaveraktier, jf. § 3, skal registreringen, hvis
denne ikke foretages af ejeren selv, vedlægges en fuldmagt,
hvori anmelder bemyndiges til at foretage registreringen på
vegne af ejeren.
Offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system
§ 8. Oplysninger om betydelige kapitalposter registreret i
henhold til § 2 offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system,
jf. § 58, stk. 3, i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland
ved kongelig anordning.
Stk. 2. Oplysninger om ihændehaveraktier registreret i
medfør af § 3, stk. 1 og 3, offentliggøres ikke, men kan ale
ne videregives til offentlige myndigheder, jf. § 57 a, stk. 5, i
selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig an
ordning.
Kapitel 4
Foranstaltninger og ikrafttræden
Foranstaltninger
§ 9. For overtrædelse af § 1 og § 2 kan idømmes bøde.
Ikrafttræden
§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

§ 7. De omfattede juridiske personer kan bemyndige en
anmelder til at optræde som fuldmægtig på den juridiske
Erhvervsstyrelsen, den 29. maj 2018
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