
Arrangement for AnsættelsesAdvokater

v/advokat Anders Hammer Hansen og advokat Michala Roepstorff

Lønmodtagere og insolvente virksomheder 
– udvalgte problemstillinger



Rekonstruktion – proces 

• Modtagelsen

• Indledning

• Straks 

• Planmøde med kreditorer

• 4 uger efter indledning + 4 ugers evt. udsættelse

• Mellemperiode

• Afstemningsmøde

• 6 måneder efter planmøde + 2 x 2 måneders udsættelse
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Rekonstruktion – indledning af processen 

• Modtagelsen

• Initiativ (§ 11, stk. 1)

• Skyldner

• Kreditor

• Lønmodtager

• Formkrav (§ 11, stk. 2) 
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Rekonstruktion – afstemningsmødet

• Afstemning om forslaget til rekonstruktionsplan (§ 11 e)

• Udgangspunkt: Forslaget er vedtaget

• Undtagelse: Forslaget stemmes ned af 

• Et flertal af de repræsenterede

• Som repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede stemmeberettigede beløb

• Hvis der ikke vedtages nogen rekonstruktionsplan, så ophører 
rekonstruktionsbehandlingen og skyldneren erklæres konkurs 
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Indflydelse på processen:

• Forslag til rekonstruktion – planmødet

• Vedtagelse af rekonstruktionen

• Der stemmes efter fordringens størrelse

• § 120 finder anvendelse

• Fordringer, der med sikkerhed ikke giver dækning eller med sikkerhed bliver dækket 
fuldt ud har dermed ikke stemmeret

• Vedtagelse af tvangsakkord, § 13 d, stk. 4, hvorefter § 94-96-krav ikke har 
stemmeret
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Rekonstruktion – gensidige bebyrdende aftaler 

• Adgangen til at videreføre gensidige bebyrdende aftaler (§§ 12 n-12 o)

• Eksisterende 

• Misligholdte aftaler – med mindre andre årsager end forsinkelse med skyldnerens 
egen ydelse

• Ophævede aftaler (adgang til at reetablere ophævede aftaler)

• Aftaler hævet mindre end 4 uger før erklæring om videreførelse 

• Del af virksomhedsoverdragelse så kan gennemtvinge debitorskifte (§ 14c)
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Rekonstruktion – gensidige bebyrdende aftaler 

• Aftalen videreføres (§§ 12 p-12 q)

• Medkontrahentens krav § 94 (§ 12 p, stk. 1-2) 

• Opsigelse af videreførelse med 1 måneds varsel (§ 12 o, stk. 4) – massekravsstatus 
ophører efter udløb af forkortet varsel

• Sikkerhedsstillelse kan ikke kræves af medkontrahenten – gælder ikke for 
ansættelsesforhold

• Præceptiv regulering af medkontrahentens beføjelser (§ 12 q, stk. 1-2)

• Mere vidtgående regler end ved indtræden i aftaler under konkursbehandling
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Rekonstruktion – gensidige bebyrdende aftaler 

• Aftalen videreføres ikke (§§ 12 r-12 s)

• Medkontrahenten har hæveadgang 
(§ 12 r)

• Medkontrahenten kan kræve 
erstatning (§ 12 o)
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Alle lønmodtagere er omfattet af 
reglerne –også uden for § 95-området

• Reglerne svarer på række punkter til 
reglerne for lønmodtagernes forhold ved 
konkurs
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Videreførelse af ansættelsesaftaler

• Hovedregel: Skyldneren kan med rekonstruktørens samtykke videreføre 
ansættelsesaftaler (§ 12 o, stk. 1)

• Undtagelse: Hvis rekonstruktionsbehandlingen giver særlig grund hertil kan den 
ansatte hæve (§ 12 u, stk. 2)

• Den ansatte kan efter 14 dage forlange, at skyldneren uden ugrundet ophold tager 
stilling til videreførelse (§ 12 o, stk. 3)
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Konsekvenser af videreførelse (fortsat)

• Krav vedrørende perioden fra indledningen af rekonstruktionen er § 94-krav

• Øvrige krav er stillet som før rekonstruktionen – typisk § 95-krav

• Lønmodtageren kan ikke kræve sikkerhedsstillelse for sine krav efter aftalen

• Undtagelse: Bagudlønnede, der kan kræve sikkerhed for næste vederlag (perioden 
efter rekonstruktionens indledning), § 12 q, stk. 2. Såfremt der ikke stilles sikkerhed 
kan den ansatte hæve. Antages at dette også gælder for faktisk udført arbejde (eller 
ønske herom)
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Konsekvenser af videreførelse (fortsat)

• Den ansatte kan ikke holde sin 
arbejdsydelse tilbage (med mindre 
misligholdelse af løn for arbejde under 
rekonstruktion)

• Den ansatte kan ikke ophæve 
ansættelsesforholdet (grundet 
betalingsmisligholdelse)
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Retablere ophævet aftale (§ 12 o, stk. 1, 2. punktum)

• Ikke særregler om lønmodtagere, hvorfor ansættelsesaftaler må være omfattet

• Ansat, der har hævet sit ansættelsesforhold grundet skyldnerens misligholdelse, kan i 
op til 4 uger få retableret ansættelsesforholdet efter krav fra skyldneren og med 
samtykke fra rekonstruktøren

• En ansat der undlader at møde op efter at være blevet indkaldt kan være skyldig i 
misligholdelse

• Retablering af ansættelsesaftalen udsletter retsvirkningerne af ophævelsen
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Retablering (§ 12 o, stk. 1, 2. punktum) (fortsat)

• Manglende ret til at retablere, hvis lønmodtageren inden meddelelsen om videreførelse 
har disponeret på grundlag af ophævelsen

• Hvornår er der disponeret?

• Andet arbejde: Tilstrækkeligt 

• Uddannelse: Muligvis tilstrækkeligt

• Ferie: Formodentlig ikke en tilstrækkelig disposition

• Ved tvivl bør den ansatte være til rådighed 4 uger efter ophævelsen
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Gældende ret – hovedpunkter 

• Den ansatte kan ikke hæve/ nægte at arbejde trods forudgående 
betalingsmisligholdelse ift løn

• En (tidligere) ansat kan mødes med krav om retablering (uden dækning af lønrestance 
i den forbindelse))

• Rekonstruktion ikke udbetalingsgrund hos LG – hverken ift forudgående løn eller løn 
under rekonstruktionsbehandlingen (med mindre lån optaget af skyldner/arbejdsgiver 
hos LG)

• Ved ikke-videreførelse den ansatte kan hæve, men må afvente betaling/ dækning af 
løn (kan ikke forvente, at rekonstruktøren låner i LG, idet tilbagebetalingskravet til LG 
derved flyttes § 94-krav), evt. konkursbegæring må afvente behandling indtil 
rekonstruktionen ophører
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Opsigelse med forkortet varsel (§ 12 o, stk. 4)

• Mulighed for opsigelse (af massekravsstatus) med en måneds varsel

• Skal efter ordlyden ikke ske til udgangen af en måned

• Forskellen mellem det nedsatte varsel og det kontraktmæssige (herunder 
minimalerstatningskrav) skal erstattes (men ikke som § 94-krav)

• Mellemkommende konkurs: § 95-status for resterende forkortet opsigelsesvarsel 
medmindre arbejde udføres for konkursboet
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Ikke-videreførelse af ansættelsesaftaler (§ 12 u)

• Retsstilling svarende til hvad der gælder under konkurs, jf. § 63, stk. 2

• Hvis skyldneren inden 14 dage erklærer ikke at ville videreføre ansættelsesaftalen er 
kravet stillet som perioden før rekonstruktionen (§ 95)

• Faktisk udført arbejde er dog § 94-krav 

• Hvis erklæringen afgives efter udløbet af 14-dagesfristen er kravet på vederlag efter 
indledningen af rekonstruktionsbehandlingen § 94-krav, uagtet udført/ikke udført 
arbejde
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Rekonstruktionsregulering 

• Ingen særlige regler for lønmodtagere

• Regulering kan således ske efter § 12 t uanset om kravet er privilegeret

• Følger de kendte principper fra konkursregulering af ansættelsesforhold

• Den bortregulerede del af et privilegeret krav kan ikke gøres gældende som simpelt 
krav i et efterfølgende konkursbo.

• Undtagelse: Hvis særlige grunde taler for det, altså hvis manglende adgang til 
erstatning vil føre til et ubilligt resultat, § 12 t, stk. 2

Svarer til retsstillingen efter § 61, stk. 3
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Afslutning af rekonstruktionen i forhold til lønmodtagerne

• Tvangsakkord

• Virksomhedsoverdragelse

• Konkurs 
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Afslutning af rekonstruktionen i forhold til lønmodtagerne

• Tvangsakkord

• Lønkrav omfattes ikke af akkorden og hvis de ikke udbetales består kravet således 
fortsat, § 10 a, stk. 2, nr. 3

• Ikke lovkrav om at lønkravene skal udbetales i forbindelse med gennemførelsen af 
akkorden, men det vil formodentlig blive den praktiske konsekvens

• Vær opmærksom på fristerne ! Følg op på sagerne !
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Afslutning af rekonstruktionen i forhold til lønmodtagerne

• Virksomhedsoverdragelse

• Overdragelsen vil være omfattet af VOL § 14 c, stk. 3

• Hvis den ansatte ikke er omfattet af overdragelsen vil kravet kunne anmeldes i 
konkursboet som henholdsvis § 94 og § 95-krav. 

• Krav omfattet af § 94:

• Faktisk udført arbejde

• Krav efter § 12 u, stk. 1, 3. punktum på vederlag fra indledningen af 
rekonstruktion frem til erklæring om ikke-indtræden, der er fremkommet efter 
udløb af 14-dages fristen
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Afslutning af rekonstruktionen i forhold til lønmodtagerne

• Virksomhedsoverdragelse (fortsat)

• Krav omfattet af § 94 (fortsat):

• Krav på vederlag ved indtræden efter §12 o fra indledning af rekonstruktionen 
frem til konkursdekret, § 12 p, stk. 2

• Krav omfattet af § 95

• Krav på vederlag før indledningen af rekonstruktionen

• Omfatter også de situationer, hvor meddelelse er afgivet efter udløbet af 14-
dages fristen 

• Krav på vederlag efter afsigelse af konkursdekret (medmindre omfattet af § 93)
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Afslutning af rekonstruktionen i forhold til lønmodtagerne

• Konkurs

• Gælder der samme som for ikke overdragede ansatte ved VSO kombineret med 
konkurs

• Lønkrav omfattet af konkurslovens § 95 – altså for tiden inden rekonstruktionens 
indledning – dækkes på sædvanligvis af LG

• Lønkrav omfattet af § 94, stk. 1, nr. 2
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Lønmodtagernes Garantifond og lønmodtageres retsstilling

• LG’s rolle reguleres i LG-lovens § 2, stk. 4

• Personkredsen, der kan opnå dækning fra LG er identisk med lønmodtagere omfattet 
af § 95

• LG betaler løn, der forfalder under rekonstruktionsbehandlingen

• Dækningsmaksimum: 3 måneders løn og 80.000 kroner

• Udbetaling kræver rekonstruktørens samtykke, § 12, stk. 1 og sker som et lån til 
virksomheden

• Anvendes meget begrænset eller slet ikke ?
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Lønmodtagernes Garantifond og 
lønmodtageres retsstilling (fortsat)

• Ferie:

• LG udbetaler ikke feriegodtgørelse

• Afholder lønmodtageren ferie under 
rekonstruktionsbehandlingen, kan LG 
udbetale løn under ferie til brug 
herfor

• Hvis lønmodtageren holder ferie med 
feriegodtgørelse, udbetaler LG alene 
feriegodtgørelse, hvis der ikke er 
indbetalt det nødvendige beløb til 
Feriekonto
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Lønmodtagernes Garantifond og lønmodtageres retsstilling (fortsat)

• Krav der ikke er dækket af LG:

• Fortsættende lønmodtagere: 

• Vil som udgangspunkt blive ”ramt” af reglerne om gensidigt bebyrdende aftaler

• Vil formodentlig efter almindelige ansættelsesretlige principper kunne nægte at 
arbejde videre indtil restancer er betalt

• Vil ofte kunne kræve sikkerhedsstillelse
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Lønmodtagernes Garantifond og lønmodtageres retsstilling (fortsat)

• Krav der ikke er dækket af LG:

• Fratrådte lønmodtagere: 

• Kan indgive konkursbegæring

• Skifteretten udsætter uden videre konkursbegæringen efter § 24

• Konkursbegæringen behandles når rekonstruktionsbehandlingen er ophørt

• Altså en mulig udsættelse på næsten et år
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Lønmodtagernes Garantifond og lønmodtageres retsstilling (fortsat)

• Krav der ikke er dækket af LG (fortsat):

• Tvangsakkord:

• Lønkravene akkorderes ikke, § 10 a, stk. 2, nr. 2

• Kan være nødvendig med en hurtig konkursbegæring, hvis lønkrav ikke betales
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Lønmodtagernes Garantifond og lønmodtageres retsstilling (fortsat)

• Krav der ikke er dækket af LG (fortsat)

• Virksomhedsoverdragelse:

• Køber bliver debitor for kravet såfremt den ansatte omfattes af overdragelsen

• Kravet kan således ikke anmeldes i konkursboet

• Ingen garanti for købers betalingsevne for restancerne
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Lønmodtagere og indgivelse af konkursbegæring 

• Inkassoloven finder anvendelse men ikke afvisningsgrund for konkursbegæring, hvis 
ikke fulgt

• Inkassolovens § 10 – 10 dages frist – undtagelse § 11, hvis nærliggende risiko for at 
inddrivelse ellers ikke kan ske (fx omstødelseskrav kan forspildes)

• God advokatskik – i strid dermed at benytte konkursinstituttet som 1) inkassomiddel 
(U.2001.1246H og U2002.2640H) eller 2) uden i tilstrækkeligt omfang at have 
undersøgt om skyldneren er insolvent (U2014.2974V)

• Insolvens = illikviditet (ikke insufficiens) 
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Konkursfordringen

• Dokumentation for kravet

• Konkursrekvirenten har bevisbyrden

• Ikke krav om, at fordringen er forfalden

• Ingen egentlige dokumentationskrav efter § KL 23

• Sædvanligvis vedlægges lønseddel, udskrift fra feriekonto eller ansættelsesbevis som 
dokumentation for kravet.

• Objektivt ansvar for konkursrekvirenten, hvis det efterfølgende viser sig, at kravet 
ikke bestod, jf. KL § 28, stk. 2
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Konkursfordringen

• Indsigelser mod kravet

• Før indgivelse af konkursbegæring: 

• Overvej om konkursbetingelserne er opfyldt – skærpet undersøgelsespligt i forhold til 
solvens, da den manglende betaling må anses at skyldes vilje og ikke evne, jf. 
U.2014.2947V

• Ved ren temerære indsigelser bør konkursbegæring fortsat overvejes 

• Ved mere kvalificerede indsigelser bør konkursbegæring undgås, men kan i 
undtagelsestilfælde være nødvendig – typisk for at etablere fristdag og undgå at 
kravet fortabes over for LG og konkursboet efter 6 månedersreglen i KL § § 95, stk. 1, 
nr. 1 
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Konkursfordringen

• Indsigelser mod kravet (fortsat)

• Efter indgivelse af konkursbegæring: 

• Overvej om konkursbegæringen skal opretholdes

• Procedure i skifteretten:

• Skifteretten kan træffe afgørelse på mødet eller sagen vil kunne udsættes kort på 
procedure efter KL § 23 a.
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Konkursfordringen

• Indsigelser mod kravet (fortsat)

• Begrænset adgang til bevisførelse 

• Få procesregler og ingen præklusion.

• Skifteretten afsiger kendelse – kan evt. indrømme skyldneren en frist til at betale 
inden konkursdekret afsiges

• Omkostninger ?
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Konkursfordringen

• Kravets størrelse 

• Bagatelgrænse ?

• Retlig interesse

• Dækning fra LG – tvivl kommer konkursrekvirenten til gode - U.2011.2751V

• Fritaget for sikkerhedsstillelse, jf. KL § 27, stk. 3, nr. 1

• Personkredsen er dem, der kan få krav dækket hos LG

• Afgrænsning over for direktører og ejere – tvivl kommer nok konkursrekvirenten til 
gode – U.2014.3022V
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Konkursfordringen

• U.2011.2751V 

• Kendelse om afvisning ved Skifteretten i Århus, men omgjort af Vestre Landsret

• Konkursrekvirenten havde kun arbejdet meget kort tid for selskabet og der havde 
været drøftelser mellem selskabets ejer og konkursrekvirenten om medejerskab

• Selskabet var uden aktiver, da samtlige aktiver var overdraget.

• Skifteretten fandt på dette grundlag, at det var tvivlsomt, hvorvidt konkursrekvirenten 
ville kunne få sit krav dækket gennem LG og at denne derfor ikke havde den fornødne 
retlige interesse i at selskabet blev taget under konkursbehandling, da selskabet var 
uden aktiver.

• Landsretten fandt, at konkursrekvirenten havde retlig interesse i en konkurs og at 
tvivl om muligheden for at opnå dækning hos LG, ikke kan føre til, at han ikke har en 
retlig interesse i, at selskabet tages under konkursbehandling.

• Spørgsmålet om sikkerhedsstillelse blev ikke behandlet.
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Konkursfordringen

• U.2014.3022V

• Kendelse om afvisning ved Skifteretten i Kolding, da konkursrekvirenten ikke ville stille 
sikkerhed, men omgjort af Vestre Landsret

• Konkursrekvirenten ejede 25 % af selskabet og var den eneste ansatte.

• På denne baggrund fandt skifteretten, at hun ikke var omfattet af personkredsen i KL 
§ 95 og nægtede at fremme begæringen medmindre der blev stillet sikkerhed efter KL 
§ 27, stk. 1.

• Vestre Landsret lagde til grund, at konkursrekvirentens medejerskab var en del af en 
incitamentsordning, og at hun ikke havde ledelsesopgaver i selskabet.

• På denne baggrund fandt Vestre Landsret, at der ikke på nuværende tidspunkt var 
grund til at antage, at konkursrekvirentens  krav på løn skulle nægtes privilegium, 
hvorfor hun skulle fritages fra at stille sikkerhed, jf. KL § 27, stk. 3.
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Problemstillinger ved behandling af sagen i skifteretten 

• Forkyndelse

• Skyldner / ledelse bosat i udlandet

• Forkyndelse i udlandet, hvis adresse er kendt eller bør kunne fremskaffes

• Forkyndelse gennem Statstidende er absolut undtagelsen og kun, hvis skyldnerens / 
direktørens opholdssted / adresse er ukendt

• Husk at der skal være værneting i Danmark

• For selskaber - udskiftninger direktion / ledelse

• Konkursbegæringen forkyndes i første omgang over for selskabet – lovlig forkyndelse kan 
ske for alle ansatte, men forkyndes som udgangspunkt for den direktør eller 
bestyrelsesformand, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

• Dette kan føre til, at skyldneren skifter ud i ledelsen for at trække konkursbehandlingen i 
langdrag.

• Skal denne praksis accepteres – Vestre Landsrets kendelse af 22/11-11  (FM 2012.48) 

• For skyldnerens advokat

• Har skyldnerens advokat modtaget underretning om konkursbegæring i skifteretten, kan 
sagen fremmes, uanset om skyldneren er gjort bekendt med indkaldelsen, jf. FM 2011.24V
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Problemstillinger ved behandling af sagen i skifteretten 

• Forkyndelse (fortsat)

• Vestre Landsrets kendelse af 22/11-11  (FM 2012.48) 

• Skyldneren var et selskab.

• Forkyndelse var sket for vedkommende, der var registreret som direktør hos 
Erhvervsstyrelsen

• På mødet i skifteretten medbragte skyldneren dokumentation for, at den direktør, der var 
forkyndt for var fratrådt og erstattet af en ny ved en generalforsamling.

• Beslutningen var ikke anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

• Landsretten udtalte, at ”Så længe offentliggørelse i it-systemet ikke har fundet sted, kan 
forhold, der skal registreres og offentliggøres, ikke gøres gældende mod tredjemand, 
medmindre det bevises, at denne har haft kendskab hertil”

• Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse om, at den til Erhvervsstyrelsen anmeldte 
direktør korrekt var indkaldt til at repræsentere selskabet og dermed også konkursen.

• Kendelsens betydning?
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Problemstillinger ved behandling af sagen i skifteretten 

• Udenlandske virksomheder

• Ikke værneting i Danmark og kravet må forfølges i udlandet

• Filialer af udenlandske virksomheder

• Kan som udgangspunkt ikke underkastes selvstændig konkursbehandling og kravet må 
forfølges i udlandet

• Selskaber under stiftelse

• Stifteren hæfter og konkursbegæring må indgives mod denne

• Skyldners udeblivelse fra mødet i skifteretten

• Skifteretten kan udsætte sagen eller afsige dekret – skifteretten har et frit skøn
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Alternativer til konkursbegæring 

• Stævning

• Forlig / afdragsordning

• Hvad accepterer LG

• Fogedretten – hvornår?

• Mulighed for forelæggelse for LG 
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Rekonstruktion – lønmodtageres forhold 

• Ny lovgivning (måske) på vej

• Konkursrådets forslag

• Betænkning 1555

• Ikke udmøntet i et lovforslag endnu
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Forslag til nye regler – dækningsloft 

• Ingen tidsmæssig begrænsning (bortset fra forældelsesreglerne) – 3 år på feriepenge – 5 år 
på løn

• Beløbsmæssig begrænsning

• DKK 160.000 netto på løn, pension, udlæg m.v.

• DKK 80.000 netto – feriegodtgørelse (også vedr. løn ramt af "loftet")

• DKK 10.000 – frit-valgskonto

• Renter dækkes indenfor "loftet"

• Henstand med løn m.v. dækkes, men ikke egentlig udlån, som skal tilbagebetales (eks. 
udbetalt løn udlånes til arbejdsgiveren)
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Forslag til nye regler – Minimalerstatning  

• Minimalerstatning afskaffes - ikke udtryk for tab

• Anden indkomst/indtægt skal fradrages opsigelsesløn

• § 2a godtgørelse berøres – tabsopgørelse

• Fratrædelsesgodtgørelse, der er begrundet i krænkelse af den ansatte, skal ikke fradrages

• Overskydende del (ikke tab) - § 98 krav
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Forslag til nye regler

• Rekonstruktionsbehandlingen skal være udbetalingsgrund

• LG skal kunne udbetale direkte til den ansatte, men rekonstruktøren skal være behjælpelig 
med at give LG oplysninger

• LG skal kunne udbetale de ansattes lønkrav, der forfaldt inden rekonstruktionsbehandlingen

• LG skal kunne udbetale alle krav vedr. opsigelsesperiode for ikke-beskæftigede ansatte

• LG skal ikke kunne udbetale krav vedr. periode efter rekonstruktionen, før klart at 
arbejdsgiver ikke (længere) beskæftiger den lønmodtageren

• Adgang til at overdrage krav overfor LG, når kan gøres gældende overfor LG

• LG skal kunne inddrages/selv vælge at indtræde i en fordringsprøvelsessag

• Konkursregulering af den del af lønkrav, som har § 95-status, afskaffes
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Forslag til nye regler (fortsat)

• Sikkerhedsstillelse ophæves og erstattes af pligt for rekonstruktøren til at anmode om 
rekonstruktionsgaranti – én gang pr. ansat

• Isoleret opgørelsesperiode (anden løn i pågældende lønperiode medtælles) ctr. nugældende 
først opgøres når opsigelsesperiode er tilendebragt (bortset fra minimalerstatningskrav)

• Periodisering af sædvanlig bonus for udført arbejde kan udbetales løbende

• Rekonstruktionsbehandling og konkursbehandling skal sidestilles i forhold til 
virksomhedsoverdragelse – erhververs hæftelse for "gamle krav" begrænses

• Forenklet proces for gennemførelse af virksomhedsoverdragelse under 
rekonstruktionsbehandling – fortsat udgangspunkt "lukker af" for omstødelseskrav overfor 
erhverver (men ikke øvrige)

• Hvis fortsat beskæftiget og skal afregne lønrestance for perioden forud for 
rekonstruktionen men med forfald i rekonstruktionsperiode, så kan låne hos LG med §
95-status og A-skat foreslås alene at være § 95-krav

• Lån under rekonstruktionsbehandling - 2 måneder samlet beløbsgrænse kr. 53.000 (p.t. 
kr. 80.000 og op til 3 måneder)
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Forslag til nye regler (fortsat)

• Forenklet proces for gennemførelse af virksomhedsoverdragelse under 
rekonstruktionsbehandling – fortsat udgangspunkt "lukker af" for omstødelseskrav overfor 
erhverver (men ikke øvrige)

• Orientering af kreditorerne med frist på 5 hverdage til at komme med indsigelse –
stemmeflertal efter fordringernes størrelse – regnskabsoplysninger, (seneste årsrapport eller 
uddrag deraf), aktiv-/ passivoversigt herunder med sikkerheder, regnskabsførelse forsvarlig?
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Rekonstruktionsgaranti  

• Krav om sikkerhedsstillelse kan virke 
rekonstruktionshæmmende pga 
likviditetskrævende

• Rekonstruktøren pligt til at anmode om 
udbetaling (nettoløn) til bagudlønnet 
(vedr. periode efter rekonstruktion 
indledt – forfaldstid ikke for udbetaling)

• Rekonstruktøren skal vedlægge 
lønsedler eller lignende dokumentation

• LG skal overføre direkte til 
lønmodtageren (udgangspunkt indenfor 
3 hverdage)

• Alene den del af lønnen, som vedrører 
rekonstruktionsperioden

• Én lønperiode (derefter ikke yderligere 
sikkerhed/ garanti)
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