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Ejerregisteret er blevet offentligt. Nu kan du se hvem der ejer alle danske selskaber. 
Eller du kan søge på en person, og få at vide, hvilke selskaber den pågældende er  
registreret som ejer i.

Hvad skal registreres. Hvis selskabet var stiftet før 15.12.2014, skulle indberetning  
have været foretaget senest 15.6.2015. Hvis selskabet var stiftet senere end 
15.12.2014, skulle indberetning være sket senest 2 uger efter stiftelsen. Og hvis der 
er ændringer i ejerkredsen, skal disse indberettes senest 2 uger efter modtagelse af 
oplysningerne.

Man indberetter til det offentlige register her: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Det_Offentlige_Ejerregister

Ejerbog Reglerne betyder desværre ikke, at selskaber kan slippe for at lave en ejer-
bog. Denne skal stadig laves, og kan fx laves i Microsoft Word eller et tilsvarende 
skriveprogram. Bare reglerne i selskabsloven for, hvad en ejerbog skal indeholde, 
er opfyldt. 
Man kan også bruge det nye værktøj fra Erhvervsstyrelsen, som du finder her: 
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Ejerbog_for_selskaber

Det er smart at bruge dette værktøj, fordi der er automatisk overførsel til det offent-
lige ejerregister. Hvis man bruger Erhvervsstyrelsens værktøj, skal man altså ikke 
også lave sin egen ejerbog ved siden af. Ejerbogen er ikke offentlig tilgængelig, 
selvom man indtaster denne i offentlige systemer.

Start med dit eget selskab Søg på dit eget selskab, og se registreringen på dette. 
Du kan søge her: 
http://datacvr.virk.dk/data

Når man søger på et selskab, vælges boksen ”Ledelse, revisor, ejerforhold og teg-
ningsregel”. Her kan man fx se at det tilfældige valgte selskab Solar A/S bl.a. har 
følgende registreret under ejere:
CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB Amaliegade 47 1256 København 
K Ejerandel: 10-14,99% Stemmeandel: 5-9,99% Kapitalklasse: B Erhvervelsesdato: 
01.12.2009
 
 
 



Søg derefter på dit navn, og se hvilke selskaber du er registreret som ejer i. 
Det er samme sted man søger: 
http://datacvr.virk.dk/data

Her kan fx se på en tilfældig person under ”Aktive relationer”:

SELSKAB A/S CVR-nr. 12345678 Virksomhedsstatus Normal Tilknyttet som Ejer 
Ejerandel 25-33,32% Stemmeandel 25-33,32% Kapitalklasse A Erhvervelsesdato 
29.11.2012

Ejerandelen bliver således offentliggjort i intervaller, så offentligheden kan ikke se 
den præcise ejerandel.

Søg på alle Man kan søge på alle personer. Også selvom man kun kender en del af 
navnet. Og man kan søge på alle selskaber, også kun selv om man kun kender en 
del af navnet. Når man søger på selskaber, kan man i øvrigt også se dets regnska-
ber gratis. Man kan fx søge på offentligt kendte personer som Frank Hvam Nielsen. 
Eller se, hvordan naboen klarer sig. Snage-mulighederne er uendelige.

Hvis man mangler indberetning Der er rigtig mange som mangler indberetning end-
nu. Det kan i øvrigt straffes med bøde, ikke at indberette rettidigt.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.


