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Ferielovens § 1, stk. 3 (1)

”En person, der har afgørende indflydelse på den virksomhed, som
den pågældende arbejder i, anses ikke for lønmodtager.”

Indsat ved lov nr. 377 af 28. april 2012 

Betydningen af ejerandelens størrelse?
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Ferielovens § 1, stk. 3 (2)

Lovforarbejderne (L114) til ferielovens § 1, stk. 3:  

”Ifølge praksis medfører et medejerskab på 50 % eller mere af 
kapitalen i den virksomhed, som pågældende arbejder i, at den 
pågældende ikke anses for lønmodtager i relation til ferieloven. Ved 
medejerskab på under 50 % indgår tillige i vurderingen oplysninger 
om den pågældendes beføjelser i virksomheden og oplysninger om 
den pågældendes ansættelsesmæssige vilkår i øvrigt. Hvis det 
vurderes, at den pågældende har en afgørende indflydelse på 
virksomheden, vil pågældende blive anset for selvstændig og vil ikke 
være omfattet af ferieloven med ret til feriegodtgørelse eller ferie
med løn og ferietillæg. Et medejerskab på omkring 10 – 15 % vil som 
udgangspunkt ikke føre til, at den pågældende i kraft af 
medejerskabet alene ikke kan anses for lønmodtager.”
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Hovedaftalens § 6

”Hovedorganisationerne vil modvirke forsøg på at holde personer
uden for arbejdstagerorganisationerne under påberåbelse af
selskabsretslige og andre aftaler eller indehavelse af anparter eller
aktier, der ikke gør de pågældende til virkelige medejere af
virksomheden.

Stk. 2. "Ved afgørelse af, om der er tale om en virkelig medejer,
lægges der ud over ejerskabet vægt på, om den pågældende
medejer kan afskediges i henhold til almindelige ansættelsesretslige
regler".



www.sjlaw.dk

Arbejdsrettens dom af 25. september 1980, sag K8858 (1)

Sagen angik tre tømrersvende og en kontorfunktionær, der
indtrådte som medejere af AG’s anpartsselskab. I forbindelse
hermed blev der udarbejdet en anpartshaveroverenskomst, hvoraf
det fremgik, at der krævedes enighed om alle væsentlige
dispositioner. Efter indtræden ejede medarbejderne hver 10 % af
anpartskapitalen. Medarbejderne udmeldte sig herefter af deres
faglige organisationer og meldte sig ind i en
arbejdsgiverorganisation. Medarbejdernes faglige organisationer
protesterede mod udmeldelsen, og der blev derfor anlagt sag ved
Arbejdsretten med påstand om, at indmeldelsen i
arbejdsgiverorganisationen var i strid med hovedaftalens § 6.
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Arbejdsrettens dom af 25. september 1980, sag K8858 (2)

Arbejdsretten lagde til grund;

at medarbejderne erhvervede anparter mod et kontant indskud, 

at medarbejderne rådede tilsammen over i alt 40 % af anpartskapitalen, 

at medarbejderne deltog i vinding og tab i forhold til deres anparter, 
herunder hæftede for virksomhedens kassekredit, 

at der mellem anpartshaverne skulle være enighed om alle væsentlige 
dispositioner, og 

at arbejdsgiveren derfor ikke alene kunne råde over virksomheden.
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Arbejdsrettens dom af 25. september 1980, sag K8858 (3)

Arbejdsretten lagde endvidere til grund;

Det forhold at A fortsatte som administrerende direktør og ved aftalen 
blev ejer af 60 % af anpartskapitalen, medførte ikke, at han reelt alene 
kunne råde over virksomheden, og der forelå intet om, at han havde 
udnyttet sin stilling eller forsøgt herpå. 

Uanset at de indtrædende parthavere i et vist omfang udfører samme 
arbejde som før deres indtræden, findes deres stilling at afvige 
væsentligt fra en lønmodtagers og fra de øvrige i virksomheden 
ansattes stilling.

Medarbejderne var derfor reelt blevet anpartshavere i virksomheden.
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Faglig voldgift - tilkendegivelse af 21. marts 2006

Sagen omhandlede, hvorvidt en anpartshaver i en VVS virksomhed 
var omfattet af overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet 
og TEKNIQ Installatørernes Organisation. 

Anpartshaveren ejede 10,02 % af virksomheden, han var medlem 
af bestyrelsen, godkendte regnskaber og der var ikke af 
virksomheden udstedt et ansættelsesbevis til ham. 

Opmanden udtalte, at anpartshaveren efter en samlet vurdering 
måtte anses for at have været reel medejer, hvorfor han ikke var 
omfattet af overenskomsten.
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Arbejdsrettens dom af 15. oktober 1987 i sag K 86.288 (1)

Sagen drejede sig om 18 medarbejdere, der havde erhvervet
aktier i den virksomhed, hvori de var ansat. Baggrunden herfor
var, at AG dels ønskede et generationsskifte, dels ønskede at
knytte medarbejderne til virksomheden. Medarbejderne og AG
besad hver 1/19 (ca. 5 %) af aktiekapitalen.

Aktionæroverenskomsten fastslog blandt andet, at
virksomheden skulle ledes kollektivt, og at en afskedigelse af en
aktionær kunne indbringes for virksomhedens forretningsudvalg,
hvor de øvrige aktionærer sad. På vegne af to aktionærer
anlagde en faglig organisation sag ved Arbejdsretten med
påstand om, at de to aktionærer fortsat var omfattet af den på
virksomheden gældende overenskomst.
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Arbejdsrettens dom af 15. oktober 1987 i sag K 86.288 (2)

Arbejdsretten lagde til grund;

at medarbejdernes erhvervelse af aktier var begrundet i dels et 
generationsskifte, dels hovedaktionærens ønske om at knytte 
medarbejderne til virksomheden, og 

at medarbejderne i kraft af deres stemmebesiddelse og 
aktionæroverenskomsten havde en væsentlig indflydelse på 
virksomheden og ansvar for dens drift.  

Medarbejderne var derfor reelt blevet medejere af virksomheden.

Se også Arbejdsretten domme af 23. oktober 1985 (K 10.428) og 29.
oktober 1985 (K 10.474).
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Hvilke momenter er relevante? (1)

Betydningen af grundlaget for erhvervelse af ejerandele?

- Udnyttelse af optioner

- Erhvervelse af medarbejderaktier iht. ligningslovens § 7A

- Direkte erhvervelse af aktier med/uden samtidig tiltrædelse af 
medejeraftale

- Forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber

- Gave/arv eller andet grundlag
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Hvilke momenter er relevante? (2)

• I hvilket selskab ejes kapitalen – i AG eller AG’s holdingselskab

• Hvor stor er sammenblandingen mellem ansættelsesforholdet og 
ejerskabet (er fx retten til erhvervelse af aktier baseret på en 
forudsætning/krav om ansættelse eller er størrelsen af bonus 
relateret til ejerandelen eller performance relateret?)

• Fri råderet over ejerandelen?

• Hvorledes fastsættes pris ved salg?

• Formålet med ordningen – fx fastholdelse?

• Størrelsen af ejerandelen?

• Sikret mulighed for indflydelse på driften mv. evt. via 
medejeraftale og/eller bestyrelsespost?
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Hvilke momenter er relevante? (3)

LM

Ejerandel

Indflydelse

Formål

Driftsherrerisiko/fordel

Løn- og ansættelsesvilkår

Erhvervelsesmåden

Rådighedsbegrænsninger AG’s tilkendegivelser
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Opsummering (læs selv)

Ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger reelt medejerskab, lægges vægt på 
følgende:

Udgangsvis ses på, hvorvidt der foreligger dokumentation for ejerskab. Er dette 
tilfældet, vurderes det, om der foreligger virkelig medbestemmelse i bedriftens 
anliggender. Endvidere ses på økonomien i forholdet, herunder især på, hvilken 
forretningsmæssig, økonomisk risiko den ansatte medejer løber i kraft af 
arrangementet, på indskuddets størrelse og realitet og omvendt på den til 
medejerskabet knyttede mulighed for at opnå større indtægter end en almindelig
lønmodtager (omend det ikke kræves, at denne mulighed rent faktisk udmønter sig i 
en større indtjening). Provisionsløn- eller overskudsdelingsordninger alene er 
imidlertid ikke nok til at sikre en status uden for overenskomstens gyldighedsområde –
og slet ikke hvis udbyttet reelt beror på den egentlige arbejdsgivers skøn. I
tvivlstilfælde ses på, om den pågældendes (hele) stilling ud fra en samlet vurdering 
tydeligt adskiller sig fra den, almindelige lønmodtagere i virksomheden har, og 
indholdsmæssigt svarer til den type medejerskab, den giver sig ud for at være. 
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England – Employee shareholders (1)

Employee shareholders – ny lov pr. 1. september 2013 

”Employee shareholder” er en ny form for ansættelsesforhold. 

En medarbejderaktionær er en medarbejder, der har opgivet visse
lønmodtagerrettigheder til gengæld for aktier til en værdi på mindst
2.000 £ (på det tidspunkt, at de er erhvervet) i enten deres 
arbejdsgiverselskab eller arbejdsgivers moderselskab. Der er ingen
loft for antallet af aktier, som en medarbejder kan modtage. 

Beskatningsfordelen af kapitalgevinst ved salg af aktierne er 
begrænset.
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England – Employee shareholders (2)

Employee shareholders fortaber blandt andet ret til

- beskyttelse mod (almindelig) urimelig afskedigelse,

- lovbestemt fratrædelsesgodtgørelse,

- fleksibel arbejdstid, og

- frihed til efteruddannelse.

Beskyttelse mod uberettiget afskedigelse i forhold til sikkerheds- og
sundhedsspørgsmål eller whistleblowing, eller i henhold til
ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovgivningen påvirkes ikke.
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Retsstilling for ejerandelen ved fratræden

Temaer: 1) Kan en klausul i medejeraftalen om afståelsespligt –
ved ophør af ansættelsesforhold – håndhæves og 2) kan en klausul 
om fastsættelse af afståelsesprisen sanktioneres?

Udgangspunkt: Aftalefrihed 

Modif 1: Aftalelovens § 36 

Modif 2: Analogi af aktieoptionslovens §§ 4-5?
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Afståelsesklausuler

Definitionen af begreberne ”good-leaver” og ”bad-leaver” er 
aftalebaseret og er i relation til afståelse af ejerandele som 
udgangspunkt alene underlagt rimelighedscensur i medfør af
aftalelovens § 36. 

Afståelsespligt kræver udtrykkelig aftale.

Misligholdelse af ansættelsesforholdet vil ikke eo ipso udgøre
misligholdelse af ejeraftalen (eller omvendt).
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Good-leaver - definition:

En ”good-leaver” er normalt en person, der fratræder som følge af

• Død 

• Pensionering på grund af alder eller invaliditet 

• Opsigelse der ikke er sagligt begrundet i den ansattes eller 
virksomhedens forhold

En ”good-leaver” er typisk berettiget til at modtage markedsværdien
(evt. med et tillæg) for aktierne.
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Bad-leaver - definition:

Ved en ”bad-leaver” forstås sædvanligvis en medarbejder, der 
fratræder som følge af 

• Misligholdelse/berettiget bortvisning 

• Egen opsigelse (uden det er begrundet i AG’s misligholdelse)

Den pris, der betales til en ”bad-leaver” er ofte reduceret i forhold til 
markedsværdien (ofte blot anskaffelsessummen eller markeds-
værdien med en på forhånd fastsat rabat). 
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Intermediate-leaver - definition:

En del ejeraftaler indeholder også begrebet ”intermediate-leaver”
dvs. personer som hverken er en ”good-leaver” eller ”bad-leaver”,
For eksempel: 

• Fratræden, som følge af afskedigelse, der sker inden en aftalt 
periode af tjenesten, og som ikke er sagligt begrundet i den 
ansattes forhold (en form for vesting klausul). 

• Afskedigelse på grund af overtallighed.

Den pris, der betales til en intermediate leaver er ofte en 
kombineret pris, således at der betales en høj(ere) pris for en del af 
aktierne og en lav(ere) pris for den resterende del af aktierne.
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Retspraksis om afståelsespligt

• U2003.1067SH (Exicon)

• SH-dom af 14. juli 2006, sag F-25-04 (SimCorp)

• U2011.2654H (Mach)

• U2014.2105H (Den bortviste direktør)
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U2003.1067SH (1)

I henhold til tilbud fra sin arbejdsgiver E A/S tegnede F i 
december 1998 aktier i selskabet til en kursværdi af 25.020 kr. 
Efter prospektet havde E A/S ret til at kræve aktierne solgt 
tilbage til selskabet til købskurs tillagt en rente på 10% i tilfælde 
af at den ansatte forlod virksomheden inden for 3 år. F blev den 
11. oktober 1999 opsagt på grund af sygefravær til fratræden
31. januar 2000, og E betalte hende 27.522 kr. til dækning af 
tilbagekøbssummen for aktierne. 

Aktietegningen fandtes ikke at indeholde en økonomisk 
begunstigelse af medarbejderne. Aktiebesiddelsen indeholdt 
heller ikke en vederlæggelse af F, der kunne sidestilles med en 
ydelse omfattet af FUL § 17 a. 
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U2003.1067SH (2)

Bestemmelsen om tilbagekøb af aktier gav E A/S en ensidig ret, 
men ikke pligt, til at købe F’s aktier tilbage til købsprisen med 
tillæg af 10%. Købsprisen skulle finde anvendelse uanset 
selskabets økonomiske stilling eller aktiens værdi på 
tilbagekøbstidspunktet, og tilbagekøbsbestemmelsen var 
udelukkende fastsat i selskabets interesse. 

Det måtte herefter anses for urimeligt at gøre en sådan 
bestemmelse gældende, navnlig i en situation hvor en 
medarbejder afskedigedes og således ikke selv havde haft 
indflydelse på ansættelsesforholdets varighed. Bestemmelsen 
blev derfor tilsidesat i medfør af AFTL § 36.
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SH-dom af 14. juli 2006, sag F-25-04 

Klausul om tilbagesalgspligt – til den oprindelige købspris – ved 
fratræden uanset årsag inden den 1. juli 2001.

”Fratrædelsesaftalen (af 25. oktober 1999) indebar at Fs 
ansættelse ophørte pr. 30. november 1999. F blev fritstillet pr. 
27. oktober 1999 og fik udbetalt et større fratrædelsesbeløb. 
Samtidig meddelte AG at selskabet ønskede at udnytte 
tilbagekøbsretten. 

Efter en samlet vurdering af fratrædelsesaftalen og baggrunden 
for den, og under hensyn til at det på aftaletidspunktet fortsat 
ikke var sikkert at en børsnotering og dermed en realisering af 
en selskabets merværdi ville finde sted, finder retten ikke at 
fratrædelsesaftalen, hvorved bestemmelsen om AGs tids-
begrænsede køberet blev gjort gældende, kan tilsidesættes 
som urimelig i medfør af AFTL § 36.”
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U2011.2654H (1)

Efter de aftaler, som blev indgået som led i det omhandlede 
aktieinvesteringsprogram benævnt Senior Management Equity 
Investment Offer (SMEIO), er investorerne forpligtet til at sælge 
aktierne tilbage til den oprindelige sælger, WP Roaming IV 
S.à.r.l., såfremt deres ansættelse i MACH-koncernen ophører. 
Dette gælder, uanset om det er den ansatte, der selv opsiger sin 
stilling, eller om det er selskabet, der opsiger vedkommende. 
Den ansatte har ved tilbagesalget ikke altid krav på at modtage 
markedsværdien, idet han i mange tilfælde, herunder ved ophør 
inden for de første tre år, helt eller delvis må nøjes med den 
laveste værdi af henholdsvis markedsværdien og den 
oprindelige købspris. WP Roaming IV S.à.r.l. kan ensidigt 
beslutte, om selskabet ønsker at generhverve aktierne.
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U2011.2654H (2)

Ved vurderingen af, om disse bestemmelser om tilbagesalgspligt 
helt eller delvis bør tilsidesættes i medfør af AFTL § 36, må der 
tages udgangspunkt i, 

at adgangen til at investere i aktierne og de rettigheder, som følger 
af investeringen, er opnået i kraft af ansættelsen i MACH ApS 
(MACH-koncernen), 

at medarbejderne ved præsentationen af aktieinvesteringsprogrammet
fik stillet i udsigt, at der var mulighed for at opnå en meget betydelig 
gevinst inden for en overskuelig årrække, og 

at det fra MACH-koncernens side blev tilkendegivet, at ordningen i 
første række var begrundet i et ønske om at fastholde medarbejderne. 
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U2011.2654H (3)

På denne baggrund finder vi, at det som udgangspunkt må anses
for urimeligt at gøre tilbagesalgspligten gældende i tilfælde, hvor 
ansættelsesforholdet bringes til ophør ved opsigelse fra MACH 
ApS' side, uden at det skyldes misligholdelse fra den ansattes side, 
jf. herved principperne i og hensynene bag AOL § 5. 

Opsigelsen af A var usaglig. 

Herefter, og da der ikke er grundlag for at fravige det anførte 
udgangspunkt, finder vi, at den tilbagesalgspligt, som efter 
aftalegrundlaget påhviler A, bør tilsidesættes i medfør af AFTL § 36.
Dette gælder, selv om det måtte kunne lægges til grund, at 
aktiernes markedsværdi også på opsigelsestidspunktet svarede til 
købsprisen på 10 euro pr. aktie.
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U2011.2654H (4)

SMEIO-aktieinvesteringsprogrammet er udformet således, at 
investorerne ikke bliver direkte ejere af aktierne, idet disse i henhold 
til »Fiduciary Agreement« ejes af MEH Luxembourg S.à.r.l. på 
vegne af investorerne. A's principale påstande indebærer, at denne 
ordning skal tilsidesættes i forhold til ham, således at han 
anerkendes som direkte ejer. Dette finder vi ikke grundlag for, og de 
principale påstande kan derfor ikke tages til følge.

Vi stemmer herefter for at tage A's subsidiære påstand til følge.
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U2011.2654H (5)

Mindretallet:

”Det fremgår af forarbejderne til AOL, at man med loven ønskede at 
fastsætte klare regler for, hvad der skal gælde i den situation, hvor 
lønmodtageren forlader en virksomhed. Forslaget havde dermed til formål 
at ændre den retstilstand vedrørende aktieoptioner, der havde udviklet sig 
på baggrund af FUL § 17a og AFTL § 36 . Man ønskede en regulering, så 
domstolene ikke skulle afgøre sagerne ud fra de mere generelle 
bestemmelser i AFTL § 36 og FUL § 17a. Lovforslaget skulle afhjælpe den 
eksisterende retsusikkerhed og sikre, at ordninger om aktiekøberettigheder 
i ansættelsesforhold blev lettere at administrere.

På denne baggrund og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, 
finder vi, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte aftalen om tilbagesalg af 
aktierne i medfør af AFTL  36 og vi stemmer derfor for at stadfæste 
dommen. ”
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U2014.2105H (1)

4.3 Termination of employment etc.

4.3.1 “An Eligible Purchaser shall have a right to purchase a 
Participant's  Investment or part thereof, . . . (iii) if the Participant 
is dismissed due to his willful misconduct or negligence for a 
purchase price to be determined in accordance with Clause 7 
below (see in particular Clause 7.2.1).”

… …

7.2.1 “When the Participant's Investment is purchased in accordance 
with Clauses … or 4.3.1 above, the purchase price for the 
Participant Shares (or any share related instruments) shall be 
based upon the lower of (i) the equity per Share (on a 
consolidated basis) pursuant to the preceding audited financial 
statements of the Company and (ii) the fair market value of the 
Share.”
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U2014.2105H (2)

” … … investeringsprogrammet for ledende medarbejdere må 
antages at have haft til formål dels at fastholde disse medarbejdere 
i F-gruppen, dels at give de ledende medarbejdere en øget 
motivation til at fremme F-gruppens mål og interesser. Ved at 
foretage investeringen i aktierne påtog A sig således gennem sit 
Holdingselskab, A ApS, et medejerskab til F-gruppen.

Retten finder, at bestemmelserne i AOK’ens pkt. 4.3.1 (iii) og 7.2.1 
giver en ganske sædvanlig regulering af en udtrædende ledende
medarbejders og aktionærs forhold, når udtrædelsen skyldes, at 
den pågældende groft har misligholdt sine forpligtelser i 
ansættelsesforholdet … 

Retten finder ikke grundlag for at tilsidesætte de nævnte 
bestemmelser i AOK’en efter AFTL § 36 …”
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Klausuler om salgspligt

Opsummering:

Hvis ”good leaver”?

Hvis ”bad leaver”? 

Prisen: AFTL § 36 / analogi af selskabslovens § 67? 

”Bestemmer vedtægterne, at der i tilfælde af overdragelse af 
kapitalandele skal tilkomme kapitalejere eller andre forkøbsret, skal 
vedtægterne indeholde nærmere regler herom, herunder om fristen for 
udøvelse af forkøbsretten. Hvis disse vedtægtsbestemmelser fører til 
en åbenbart urimelig pris eller åbenbart urimelige vilkår i øvrigt, kan 
bestemmelserne helt eller delvis tilsidesættes ved dom.”
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Funktionærlovens § 2a, stk. 3

og aldersdiskrimination

ift. private arbejdsgivere

Højesteret har fremsendt udkast til forelæggelseskendelse

med forslag til følgende præjudicielle spørgsmål
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Forslag til præjudicielle spm.

Spørgsmål 1:

Indeholder det almindelige EU-retlige princip om forbud mod 
forskelsbehandling på grund af alder et forbud mod en ordning 
som den danske, hvorefter arbejdstagere ikke er berettiget til 
fratrædelsesgodtgørelse, hvis de har ret til en arbejdsgiverbe-
talt alderspension i henhold til en pensionsordning, som de er 
indtrådt i før det fyldte 50. år, og hvor dette gælder, uanset om 
de vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet eller vælger at gå på 
pension?



www.sjlaw.dk

Forslag til præjudicielle spm.

Spørgsmål 2:

Vil det være foreneligt med EU-retten, at danske domstole i en 
sag mellem en arbejdstager og en privat arbejdsgiver om 
betaling af en fratrædelsesgodtgørelse, som arbejdsgiveren 
efter national ret som beskrevet i spørgsmål 1 er fritaget for at 
skulle betale, men hvor dette resultat ikke er foreneligt med det 
almindelige EU-retlige princip om forbud mod forskels-
behandling på grund af alder, 1) foretager en afvejning af dette 
princip og den direkte virkning heraf over for retssikker-
hedsprincippet og det hermed sammenhængende princip om 
beskyttelse af den berettigede forventning og …
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Forslag til præjudicielle spm.

Spørgsmål 2 – fortsat:

2) … efter en sådan afvejning kommer til den konklusion, at 
princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder 
må vige for retssikkerhedsprincippet, således at arbejdsgiveren i 
overensstemmelse med national ret fritages for betaling af 
fratrædelsesgodtgørelsen? 

3) Det ønskes tillige oplyst, om det har betydning for, om en 
sådan afvejning kan komme på tale, at arbejdstageren efter 
omstændighederne har mulighed for at kræve erstatning af staten 
som følge af den danske lovgivnings uoverensstemmelse med 
EU-retten?


