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Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af selskabsloven, 
årsregnskabsloven, søloven, E-handelsloven, CVR-loven og forskel-
lige andre love (Skærpede krav om måltal og politikker for det un-
derrepræsenterede køn samt styrket grænseoverskridende håndhæ-
velse overfor tjenesteudbydere etableret i øvrige EU-lande m.v.) 
 
Formålet med lovforslaget er at fremme en mere ligelig kønsfordeling i virksom-
hedernes øverste ledelsesorganer og i de øvrige ledelsesniveauer, herunder at 
styrke rekrutteringsgrundlaget i virksomhederne. Formålet er endvidere at skabe 
øget åbenhed og gennemsigtighed om virksomhedernes arbejde med at øge an-
delen af det underrepræsenterede køn i ledelsen. 
 
Formålet med lovforslaget er derudover at fremme udenlandske aktionærers mu-
lighed for at stemme på generalforsamlingerne i de danske børsnoterede selska-
ber og dermed fremme aktivt ejerskab. 
 
Desuden indeholder lovforslaget en afskaffelse af kravet om gensidighed ved 
oprettelse af filialer af kapitalselskaber, der er hjemmehørende uden for et EU- 
eller EØS-land, og som ønsker at drive virksomhed gennem en filial i Danmark.  
 
Derudover er formålet med lovforslaget at sikre grundlaget for indførelse af di-
gital skibsregistrering ved at ændre og tilpasse eksisterende bestemmelser ved-
rørende skibsregistrering.  
 
Det foreslås videre at ændre ordlyden i e-handelslovens, således at de håndhæ-
vende myndigheder i Danmark kan behandle og retsforfølge overtrædelser af den 
forbrugerbeskyttende lovgivning begået af virksomheder, som er etableret i et 
andet EU-land, i stedet for at udarbejde en anmodning til myndighederne i etab-
leringslandet, såfremt de danske regler ikke er strengere end i virksomhedens 
etableringsland.  
 
Endelig indeholder lovforslaget en ændring af CVR-loven. Formålet med æn-
dringen af CVR-loven er, at der tilvejebringes en hjemmel der sikrer, at Kirke-
ministeriet kan få adgang til løbende at overføre og vedligeholde oplysninger til 
CVR. Den løbende overførsel og vedligeholdelse af oplysninger til CVR skal 
sikre, at lovkravet om registrering af reelle ejere i et centralt register er opfyldt, 
og at juridiske personer, som allerede er registreret hos Kirkeministeriet, ikke 
skal foretage en yderligere særskilt registrering af grundoplysninger, herunder 
oplysninger om reelle ejere, hos Erhvervsstyrelsen. 
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Lovforslaget forventes fremsat FEB I 2022. 
 
Erhvervsstyrelsen imødeser eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest fre-
dag den 17. december 2021, kl. 12. 
 
Bemærkninger og eventuelle spørgsmål kan rettes til:  
 
Mathias Kofoed Mortensen, matmor@erst.dk, tlf. +45 35 29 15 91,  
Lene Holst Nielsen, leneho@erst.dk, tlf. +45 35 29 11 83, eller  
Mette Rosager, mro@dma.dk, tlf. +45 72 19 62 23 (vedr. digital skibsregistre-
ring). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Mathias Kofoed Mortensen 


