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Det første der skal besluttes når man starter virksomhed, er virksomhedens navn.

Personlig virksomhed, I/S, AMBA, mv.
Navnet skal tydeligt adskille sig fra andre. Dvs. du må ikke ”snylte” på andre navne. 
Der findes allerede en virksomhed som hedder Jysk Sengetøjslager. Derfor må du 
formentligt ikke kalde din virksomhed Jysk Sengetøjscenter. Højesteret afgjorde fx i 
2014, at Jensens Fiskerestaurant i Sæby, ikke måtte kalde sig ’Jensens’.

I virksomhedens navn må ikke optages slægtsnavn, selskabs-, fonds- eller virksom-
hedsnavn, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og 
lignende, der ikke tilkommer virksomheden, eller noget, som kan forveksles hermed. 
Du må derfor ikke kalde virksomheden ”Amalienborgs centrale pølseudsalg”, for din 
pølsevogn som er placeret på Amalienborg slotsplads, med mindre du får tilladelse 
til det.

En virksomheds navn må ikke være egnet til at vildlede. Du må derfor formentligt 
ikke kalde din virksomhed ”Horsens bogføringscentral”, hvis virksomheden laver 
noget helt andet end bogføring, fx rengøring. Hvis virksomheden fx laver rengøring, 
kunne man fx kalde den Horsens rengøringsservice (hvis der ikke er andre der hed-
der dette, og virksomheden driver aktivitet omkring Horsens). Hvis virksomheden 
væsentligt skifter aktivitet (til fx salg af batterier), må navnet ikke benyttes uforandret. 
Omkring ændring af aktivitet, kan man udlede en del af navnet ’Vestsjællands iPhone 
Service I/S’. Hvis aktiviteten væsentligt ændres, fx til reparation af støvsugere, må 
navnet formentligt udskiftes.

Hvis et I/S hedder fx ”Christensen & Guldbæk I/S”, og Christensen så udtræder, må 
navnet kun opretholdes, hvis den pågældende eller dennes arvinger giver tilladelse.

Personligt ejede virksomheder, I/S, AMBA, foreninger med begrænset ansvar, K/S, 
mv. må ikke benytte betegnelser der kan forveksles med et kapitalselskab, altså A/S, 
P/S, ApS eller IVS.

Selskabers navn
Kapitalselskaber skal benytte betegnelserne aktieselskab/partnerselskab/anparts-
selskab/iværksætterselskab eller forkortelserne A/S, P/S, ApS eller IVS. Ud fra dette 
ved tredjepart, at der er begrænset hæftelse.

Derudover har selskaber enslydende bestemmelser omkring navne, som også gæl-
der for personligt ejede virksomheder.



Et selskab skal som andre virksomheder, tydeligt adskille navnet fra andre virksom-
heders navne. Hvis du sælger akvarier, kan du dermed ikke kalde selskabet ’Mærsk 
tanks’.

Og ligesom i en personligt ejet virksomhed, må der ikke optages slægtsnavn mv., 
ligesom selskabets navn må ikke være egnet til at vildlede. Det må ikke indeholde 
angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med den erhvervsaktivitet, som 
virksomheden udøver. Dvs. man må ikke kalde sit selskab med aktivitet med salg af 
tæpper, for ”German Invest IVS”, da dette navn antyder investeringsaktivitet i Tysk-
land.

Man kan således udrede af navnet Himmerland Golf & Spa Resort A/S, hvor der  
geografisk drives virksomhed, og hvad aktiviteten er. Derudover kan man se, at der 
er tale om et aktieselskab, altså begrænset ansvar.

Hvis navnet angiver en bestemt erhvervsaktivitet, skal navnet ændres, hvis virksom-
hedens erhvervsaktivitet væsentligt forandres. Et eksempel på et selskab med et 
meget specifikt navn, som kan komme ud i overvejelser om skifte, ved udvidelse af 
geografisk område eller aktivitet er ’ iPhone Reparation Thisted IVS’. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Tal med os.
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