
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om anpartsselskaber 
  

Herved bekendtgøres lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 9. januar 2002, med de ændringer, der 

følger af lov nr. 303 af 30. april 2003, § 2 i lov nr. 226 af 31. marts 2004, § 120 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 2 i lov nr. 

246 af 27. marts 2006, § 2 i lov nr. 455 af 22. maj 2006 og § 31 i lov nr. 538 af 8. juni 2006. Denne lovbekendtgørelse 

gælder først fuldt ud fra den 1. januar 2007, jf. § 105 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, der gengives i bekendtgørelsens 

slutning. 

Kapitel 1 

Indledende bestemmelser 

§ 1. Denne lov finder anvendelse på alle erhvervsdrivende anpartsselskaber. 

Stk. 2. Anpartshaverne i et anpartsselskab hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser. 

Stk. 3. Et anpartsselskab skal have en anpartskapital (indskudskapital) på mindst 125.000 kr. Anpartskapitalen skal 

angives i danske kroner eller euro. Ved bekendtgørelse kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tillade, at anpartskapitalen 

angives i andre valutaer. Styrelsen kan endvidere fastsætte nærmere regler om betingelserne for at angive anpartskapitalen 

i en ny valuta og om tidspunktet for, hvornår ændring kan finde sted. 

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på selskaber med andelskarakter, jf. aktieselskabslovens § 1, stk. 4. 

Anpartsselskabers navn 

§ 2. Anpartsselskaber er pligtige og eneberettigede til i deres navn at benytte ordet »anpartsselskab« eller forkortelsen 

»ApS«. 

Stk. 2. Et anpartsselskabs navn skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registrerede i Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen. I navnet må ikke optages slægtsnavn, firma, særegent navn på fast ejendom, varemærke, 

forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer selskabet, eller noget, som kan forveksles hermed. 

Stk. 3. Et anpartsselskabs navn må ikke være egnet til at vildlede. Det må ikke indeholde angivelse af foretagender, der 

ikke står i forbindelse med selskabets formål. Angiver navnet en bestemt virksomhed, må det ikke opretholdes uforandret, 

når virksomhedens art væsentligt forandres. 

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på anpartsselskabers binavne. Ved benyttelse af binavnet 

skal selskabets hovednavn tilføjes binavnet i parentes. For anmeldelse af mere end i alt 5 binavne pr. selskab betales 1.000 

kr. pr. binavn. Dette gælder dog ikke navne eller binavne, som videreføres i forbindelse med omdannelse, fusion eller 

spaltning. 

Stk. 5. Anpartsselskaber skal på breve og andre forretningspapirer samt på selskabets hjemmeside angive navn, hjemsted 

(hovedkontor) og registreringsnummer. 
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