
Eksempel – interessentskabskontrakt 

INTERESSENTSKABSKONTRAKT 

vedrørende 

 

# 

  



 

1. Interessenterne 

1.1 Mellem undertegnede 

  

# 

 # 

 # 

 

og  

 

# 

 # 

 # 

 

og 

 

# 

 # 

 # 

 

 

i det følgende benævnt “interessenterne” er der den # truffet aftale om at etablere fælles 

virksomhed med virkning fra den # på følgende vilkår: 

 

2. Navn og hjemsted 

2.1 Interessentskabets navn er #. 

 

2.2 Interessentskabets hjemsted er # Kommune, og virksomheden drives fra #, der samtidig er 

interessentskabets postadresse. 

 

3. Formål 

3.1 Interessentskabets formål er at drive # samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermed. 

 



4. Kapitalandel og overskudsdeling 

4.1 I interessentskabet har interessenterne indskudt følgende andele:  

# #% 

# #% 

# #% 

 

4.2 Det af interessentskabet følgende overskud eller tab fordeles mellem interessenterne i forhold til 

deres andele. 

 

5. Hæftelse  

5.1 Overfor tredjemand hæfter interessenterne personligt, direkte og solidarisk for de forpligtelser, der 

påhviler interessentskabet.  

 

5.2 I det indbyrdes forhold hæfter interessenterne personligt i forhold til vedkommendes ejerandel for 

de forpligtelser, som en af interessenterne i kraft af den solidariske hæftelse udadtil måtte have 

indfriet. 

 

5.3 I interessentskabet indgår alle virksomhedens indtægter og udgifter. 

 

6. Interessentskabets ledelse og tegningsregel 

6.1 Interessentskabets ledes af interessenterne i forening. 

 

6.2 Interessenterne er hver især berettiget til at træffe beslutninger, som vedrører interessentskabets 

daglige drift. Til alle øvrige beslutninger kræves, at der er enighed mellem interessenterne. 

 

6.3 Interessentskabet tegnes af interessenterne i forening. 

 

6.4 Hver af interessenterne har ret til i henhold til deres stilling i interessentskabet knyttede fuldmagt 

at disponere på interessentskabets vegne, dog alene med hensyn til dispositioner, der vedrører 

virksomhedens daglige drift. Stillingsfuldmagten omfatter ikke ret til  

6.4.1 Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, 

6.4.2 Køb, salg eller pantsætning af driftsmidler, der repræsenterer en værdi på DKK # eller mere.  

 



 

6.5 Fuldmagten kan af enhver af interessenterne uden varsel bringes til ophør, og såfremt fuldmagten 

er registeret kan enhver af interessenterne på egen hånd ophæve en sådan registrering. 

 

7. Ferie 

7.1 Interessenterne er berettiget til ferie i overensstemmelse med den til enhver tid gældende ferielov. 

 

7.2 Interessenterne bestemmer selv efter forudgående drøftelser og under hensyntagen til 

virksomheden tarv tidspunktet for feriens afholdelse. 

 

8. Overdragelse af andele og optagelse af nye interessenter 

8.1 Enhver overgang af en interessentskabsandel til tredjemand kræver de øvrige interessenters 

samtykke. 

 

8.2 Optagelse af nye interessenter kan kun ske, såfremt der er enighed herom og om de vilkår, som skal 

gælde for den nye interessents optagelse. 

 

9. Opsigelse 

9.1 Interessentskabskontrakten kan af enhver af interessenterne opsiges med # måneders varsel til den 

1. i en måned. 

 

10. Kreditorforfølgning, konkurs umyndiggørelse m.v. 

10.1 Bliver en interessents bo taget under konkursbehandling, indledes der forhandling om 

rekonstruktion for den pågældende eller umyndiggøres en af interessenterne, anses vedkommende 

interessent som udtrådt af interessentskabet med virkning fra den dag, som skifteretten afsiger 

konkursdekret, modtager anmeldelse om rekonstruktion eller begæring umyndiggørelse. 

 

10.2 De øvrige interessenter har ret til at fortsætte interessentskabet uden boets mellemkomst mod at 

udrede den udtrædende interessents tilgodehavende opgjort i overensstemmelse med punkt 0. 

 

11. Opgørelse af værdien for andele ved udtræden 



11.1 Ved en interessents udtræden tilkommer der den pågældende respektive den pågældendes bo et 

vederlag, der udredes af de tilbageværende interessenter. Vederlaget opgøres efter følgende 

retningslinjer: 

 

11.2 Saldoen på den udtrådte interessents kapitalkonto ifølge den senest udarbejdede årsrapport med 

følgende korrektioner: 

a) Samtlige driftsmidler og alt driftsinventar medtages til handelsværdi. 

b) Immaterielle aktiver, herunder goodwill medregnes til handelsværdien, opgjort på 

baggrund af en uafhængig sagkyndig vurdering. 

c) Kurante varebeholdninger optages til anskaffelsespris eller kostpris. 

d) Tilgodehavender ansættes til bogført værdi med fradrag af uerholdelige fordringer. 

 Ikke-passiverede udskudte og latente skatter medtages efter sædvanlige retningslinjer herfor. 

 

11.3 Den udtrædende interessents forholdsmæssige overskudsandel for den del af det forløbne år, der 

ligger forud for udtrædelsen med fradrag af beløb, der har været hævet i årets løb. Bliver saldoen 

negativ, enten fordi der er hævet for meget i årets løb, eller fordi virksomheden har givet 

underskud, fradrages beløbet i kapitalkontoen. 

 

11.4 Beregningen af det beløb, som i henhold til punkt 0 tilkommer den udtrædende interessent, 

foretages af interessentskabets revisor. I tilfælde af uenighed kan revisors beregning senest 3 uger 

efter beregningen foreligger begæres indbragt for en af # udpeget uafhængig vurderingsmand, der 

endeligt fastsætter den i punkt 0 nævnte værdi ud fra de der angivne retningslinjer. Begæring om 

at værdiansættelsen skal forelægges en uafhængig vurderingsmand kan fremsættes af enhver af 

interessenterne. Begæringen skal fremsættes over for de øvrige interessenter, der efter 

modtagelsen af denne begæring straks skal rette henvendelse til #. 

 

11.5 Den udtrædende interessents tilgodehavende opgjort i overensstemmelse med ovenstående 

berigtiges kontant og/eller senest en måned efter udtræden, dog tidligst en måned efter den 

endelig værdiansættelse foreligger. 

 

11.6 De fortsættende interessenter kan vælge at berigtige hele eller en del af beløbet ved udstedelse af 

et gældsbrev. Dette gældsbrev skal have en løbetid på max. # år og skal afdrages med # lige store 



halvårlige afdrag, hver den 30. juni og 31. december, første gang pr. den termin, der følger 

umiddelbart lige efter udtrædelsesdagen. 

 

11.7 Den til enhver tid værende restgæld i henhold til det i punkt 0 nævnte gældsbrev forrentes med en 

forrentning #% p.a. Renten erlægges halvårsvis bagud hver den 30. juni og 31. december. 

 

11.8 Såfremt den udtrædende interessent kapitalkonto med de i punkt 0 nævnte korrektioner er 

negativ, skal den pågældende interessents tilsvar til interessentskabet udlignes kontant senest en 

måned efter udtræden, dog tidligst en måned efter den endelige værdiansættelse foreligger. 

Beløbet forrentes fra udtrædelsestidspunktet, indtil betaling sker i overensstemmelse med punkt 0. 

 

12. Misligholdelse 

12.1 Såfremt en af interessenterne i væsentligt grad tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til 

interessentskabskontrakten eller i øvrigt foretager handlinger, der i væsentlig grad er i strid med 

interessentskabets formål, kan de øvrige interessenter forlange, at den misligholdende interessent 

straks udtræder af interessentskabet. Forinden misligholdelse af denne interessentskabskontrakt 

kan gøres gældende, skal de krænkede interessenter forinden have fremsendt en skriftlig advarsel 

og kun såfremt denne advarsel oversiddes, kan misligholdelse gøres gældende. 

 

12.2 Såfremt misligholdelsen efter sin art kan berigtiges, er påberåbelse af væsentlig misligholdelse til 

ophævelse af interessentskabskontrakten betinges af, at misligholdelsen ikke berigtiges senest 8 

dage efter at påkrav herom er afsendt eller fremsat. 

 

12.3 De ikke-misligholdende interessenter er berettiget til at fortsætte virksomheden under uforandret 

firmanavn. Såfremt de ikke-misligholdende interessenter ikke er interesseret i at fortsætte 

virksomheden, opløses interessentskabet. Kan interessenterne ikke blive enige om 

fremgangsmåden ved opløsningen inden for en periode på 4 uger fra begæring om opløsning 

fremsættes, varetages opløsningen af interessentskabet af skifteretten på interessentskabets 

hjemsted. 

 

12.4 Enhver overtrædelse af forpligtelserne i henhold til denne kontrakt er at betragte som væsentlig 

misligholdelse. Væsentlig misligholdelse foreligger endvidere såfremt en af interessenternes 



udøvelse af den pågældendes arbejdsforpligtelser groft misligholdes, jf. herved funktionærlovens § 

4 og den i tilknytning hertil udviklede domspraksis. 

 

12.5 Udtrædelsesdagen er den dag, hvor påkrav om misligholdelse og deraf følgende ophævelse af 

interessentskabskontrakten er afsendt eller fremsat af en ikke-misligholdende interessent.  

 

12.6 Såfremt den misligholdende interessent bestrider, at der foreligger væsentlig misligholdelse og 

ønsker spørgsmålet indbragt for voldgift, jf. punkt 0 skal meddelelse herom ske til de 

ikke-misligholdende interessenter senest 14 dage efter, at påkrav om misligholdelse er afsendt eller 

fremsat, og inden yderligere 10 dage skal de ikke-misligholdende interessenter have modtaget 

klageskrift. I modsat fald anses den påberåbte misligholdelse som godkendt af den misligholdende 

interessent.  

 

12.7 Er der ved misligholdelsen påført interessentskabet og/eller de øvrige interessenter tab, er den 

misligholdende interessent erstatningspligtig over for interessentskabet, henholdsvis 

medinteressenterne efter dansk rets almindelige regler.  

 

12.8 Udover erstatning i henhold til punkt 0 er den misligholdende interessent forpligtet til at betale de 

ikke-misligholdende interessenter en konventionalbod på i alt DKK # uanset om der kan bevises et 

økonomisk tab. 

 

12.9 Såfremt en interessent ønsker at påberåbe sig misligholdelse, skal dette ske senest 4 uger efter, at 

misligholdelsen er kommet til de ikke-misligholdende interessenters kundskab. 

 

13. Årsrapport og revision 

13.1 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. 

 

13.2 Revisionsfirmaet # er udpeget som revisor for interessentskabet. Valg af ny revisor kræver enighed 

mellem interessenterne. 

 

14. Ændringer af interessentskabskontrakten 

14.1 Enhver ændring af denne interessentskabskontrakt kræver enighed mellem interessenterne. 

 



14.2 Særlige vedtagelser, der ændrer eller supplerer denne kontrakt skal for at opnå gyldighed mellem 

interessenterne anføres i et af interessenterne underskrevet tillæg, som vedhæftes 

interessentskabskontrakten. 

 

15. Voldgift 

15.1 Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkningen af denne interessentskabskontrakt, herunder 

dens indhold, ophør, omfang eller misligholdelse afgøres endeligt ved voldgift # i 

overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om voldgift. 

 

16. Underskrifter 

16.1 #, den # 

 

   

#  # 

   

   

#  # 

 

 

 


