Danmark
5. april 1989

Lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om
indførelse af europæiske
økonomiske firmagrupper

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i
landet af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om europæiske økonomiske
firmagrupper (EØFG).
Stk. 2.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for anmeldelse,
offentliggørelse og udskrifter m.v.

§ 2.
En europæisk økonomisk firmagruppe må ikke udøve en sådan form for erhvervsvirksomhed,
som efter lovgivningen kun må udøves af fysiske personer.
Stk. 2.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan under hensyn til varetagelse af offentlige interesser
bestemme, at deltagelse i europæiske økonomiske firmagrupper er udelukket eller begrænset
for visse kategorier af juridiske eller fysiske personer.

§ 3.
Den, der har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, kan ikke være medlem af en
europæisk økonomisk firmagruppe.

Stk. 2.
Umyndige personer kan ikke være medlem af en europæisk økonomisk firmagruppe.

§ 4.
Afgørelse trutfet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt
i medfør af loven kan indbringes for Industriministeriets Erhvervsankenævn senest 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.
Stk 2.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser om fastsættelse af frister samt afgørelser truffet i
henhold til § 5 kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Firmagruppers opløsning
§ 5.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en firmagruppe, hvis
firmagruppen ikke har den i forordningen eller stiftelsesoverenskomsten foreskrevne ledelse
og manglen ikke afhjælpes inden udløbet af en frist, der fastsættes af Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen.
Stk. 2
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan endvidere anmode skifteretten om at opløse en
firmagruppe, hvis et medlem ikke udtræder af denne efter at være blevet omfattet
afbegrænsninger som nævnt i § 3.

§ 6.
Bestemmelserne om likvidation i aktieselstabslovens kapitel 14 gælder med de fornødne
lempelser også for europæiske økonomiske firmagrupper.

Straffebestemmelser m.v.
§ 7.

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
overtræder artikel 7, 8, 10 eller 25 i Rådets forordning nr. 21!37/85 af 25. juli 1985 om
indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG).
Stk. 2.
I forskrifter, der udstedes elter loven, kan der fastsættes straf afbøde for overtrædelse af
bestemmelser i forskrifterne.
Stk. 3.
For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller
lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødestraf.

§ 8.
Undlader en forretningsfører, en likvidator eller et medlem af en europæisk økonomisk
firmagruppe i rette tid at efterkomme de pligter, der ifølge de i § 1 nævnte forordninger, loven
eller regler fastsat i medfør af loven påhviler vedkommende i forhold til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, kan styrelsen som tvangsmiddel pålægge vedkommende daglige eller
ugentlige bøder.

Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 9.
Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

§ 10.
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 5. april 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

7.august 1989, Nr. 534

Bekendtgørelse om anmeldelser m.v. til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register for
europæiske økonomiske firmagrupper

I medfør af § 1, stk. 1, i lov nr. 217 af 5. april 1989 om administration af det Europæiske
Økonomiske Fællesstabe forordninger om indførelse af europæiste økonomiske firmagrupper,
fastsættes:

Kapitel 1
Anmeldelser
§ 1.
Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper finder sted i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Det samme gælder registrering af forretningssteder her i landet for
firmagrupper, der har hjemsted i et andet EF-land.
Stk. 2.

Alle anmeldelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal ske ved benyttelse af de dertil af
styrelsen foreskrevne blanketter.

§ 2.
Anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af forretningssted for en
firmagruppe med hjemsted i et andet EF-land skal i det mindste angive:

1)

firmagruppens navn og adresse,

2)

fulde navn eller firma, retlig organisationsform, bopæl eller hjemsted og i givet fald
registreringsnummer og sted for firmagruppens medlemmer,

3)

fulde navn og bopæl for firmagruppens forretningsfører(e), og

4)

firmagruppens varighed, såfremt denne ikke er ubegrænset.

Stk. 2.
Firmagruppens stiftelsesoverenskomst skal følge med anmeldelsen.

§ 3.
Ændringer vedr. firmagruppers forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli
1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal anmeldes til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 uger efter ændringens vedtagelse.
Stk. 2.
Med anmeldelsen skal følge bevis for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver ændring i
stiftelesoverenskomsten skal indsendes dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i
den nye affattelse.

§ 4.
Anmeldelsen skal være underskrevet af firmagruppens forretningsfører(e). Underskrift skal
bekræftes af en notar, en advokat eller 2 vitterlighedsvidner.
Stk 2.
Dokumenterne stal være affattet på dansk.

Kapitel 2
Registrering og offentliggørelse m.v.
§ 5.
Anmeldelser om firmagruppers forhold optages i registreret over europæiske økonomiste
firmagrupper (registreres), hvis det anmeldte ikke er i strid med forordningen, loven,
bestemmelser fastsat i medfør af loven eller med stiftelsesoverenskomsten. I modsat fald kan
registrering nægtes.
Stk 2.
Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold kan registrering ske
særskilt for hvert forhold.

§ 6.
Registeret over europæiske økonomiske firmagrupper føres efter Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens bestemmelse. Enhver firmagruppe får et registreringsnummer. Datoen for
registreringen og for nye lirmagruppers vedkommende registreringsnummer indføres i
registeret.

§ 7.
Registreringer offentliggøres i Statstidende.

Kapitel 3
Offentlighed m.v.
§ 8.
Dokumenter, der beror i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er offentligt tilgængelige.
Stk. 2.
Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke attester om personlige forhold.

§ 9.
Dokumenter der er offentligt tilgængelige, kan på forlangende gennemses på Erhvervsog
Selskabsstyrelsens kontor.
Stk 2.
Udskrifter af registerets oplysninger om europæiske økonomiske firmagrupper, der er
offentligt tilgængelige kan fås hos styrelsen.
Stk 3.
For de i denne bestemmelse omhandlede oplysninger betales det fastsatte gebyr.

Kapitel 4
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 10.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1989.

Erhvers- og Selskabsstyrelsen, den 7. august 1989
OLE BLÖNDAL

7. august 1989
Bekendtgørelse om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens takster for europæiske økonomiske
firmagrupper

I medfør af § 1, stk. 2, i lov nr. 217 af 5. april 1989 om administration af Det Europæiske
Økonomiste Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper,
fastsattes:

Kapitel 1
Gebyrer for anmeldelse

§ 1.
For anmeldelse af nye europæiske økonomiske firmagrupper betales 1.700 kr.

§ 2.
For anmeldelse af en eller flere ændringer i allerede registrerede forhold betales 900 kr. pr.
anmeldelse.

§ 3.
For anmeldelse af udenlandske firmagruppers forretningssted her i landet betales 1.700 kr.

§ 4.
Gebyret skal indbetales sammen med anmeldelsen. En anmeldelse behandles ikke før gebyret
er indbetalt.

Kapitel 2
Gebyrer for oplysninger og dokumenter

§ 5.
For en fuldstændig udskrift af alle registrerede oplysninger eller for et sammenskrevet resume
betales for hver firmagruppe 400 kr.

Stk. 2.
For bekræftede kopier af stiftelsesoverenskomsten betales 200 kr. For bekræftede kopier af
anmeldelser betales 125 kr. For bekræftede kopier af andre offentligt tilgængelige dokumenter
betales 10 kr. for hver side, dog mindst 125 kr.
Stk 3.
For særlige attestationer, erklæringer samt for alle eller bestemte oplysninger for flere
firmagrupper betales efter regning.

§ 6.
For forlods ekspedition af de i § 5 omhandlede ydelser betales et tillægsgebyr på 300 kr.

Kapitel 3
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1989.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 7. august 1989
OLE BLÖNDAL

