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Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk
fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende
aftaler på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets område i forbindelse med
covid-19
I medfør af § 1, stk. 1, i lov nr. 385 af 7. april 2020
om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af bestemmelser
om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders
vedtægter eller tilsvarende aftaler på selskabsområdet i for‐
bindelse med covid-19, som ændret ved lov nr. 2199 af 29.
december 2020, fastsættes:
§ 1. Det centrale ledelsesorgan i kapitalselskaber, der er
omfattet af selskabsloven, kan beslutte, at generalforsamlin‐
gen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk frem‐
møde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk general‐
forsamling, jf. selskabslovens § 77, stk. 2, 1. pkt., uanset at
dette ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter.
Stk. 2. Det centrale ledelsesorgan i kapitalselskaber, der
er omfattet af selskabsloven, kan beslutte, at der som sup‐
plement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives
adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i gene‐
ralforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden at væ‐
re fysisk til stede på generalforsamlingen, det vil sige, at
der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling, jf. sel‐
skabslovens § 77, stk. 1, uanset at vedtægterne bestemmer
andet.
Stk. 3. Ved en delvis eller fuldstændig elektronisk general‐
forsamling efter stk. 1 eller 2, finder selskabslovens § 77,
stk. 3-6, anvendelse.
§ 2. Ledelsen i virksomheder, der er omfattet af lov om
visse erhvervsdrivende virksomheder, kan beslutte, at gene‐
ralforsamlingen eller tilsvarende forsamling, der er virksom‐
hedens øverste myndighed, afholdes delvis eller fuldstændig
elektronisk, uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i
virksomhedens vedtægter eller tilsvarende aftaler, og uan‐
set at vedtægterne eller de tilsvarende aftaler indeholder
en bestemmelse om, at der ikke må afholdes delvis eller
fuldstændig elektronisk generalforsamling eller tilsvarende
forsamling, der er virksomhedens øverste myndighed.
Stk. 2. Ved en delvis eller fuldstændig elektronisk gene‐
ralforsamling eller tilsvarende forsamling, der er virksomhe‐
dens øverste myndighed efter stk. 1, finder selskabslovens §
77, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse.

§ 3. Bestyrelsen i et gensidigt forsikringsselskab og en
tværgående pensionskasse kan beslutte, at generalforsamlin‐
gen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk frem‐
møde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk general‐
forsamling, jf. selskabslovens § 77, stk. 2, 1. pkt., uanset at
dette ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter.
Stk. 2. Bestyrelsen i et gensidigt forsikringsselskab og
en tværgående pensionskasse kan beslutte, at der som sup‐
plement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives
adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i gene‐
ralforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at væ‐
re fysisk til stede på generalforsamlingen, det vil sige, at
der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling, jf. sel‐
skabsloven § 77, stk. 1, uanset at vedtægterne bestemmer
andet.
Stk. 3. Ved en delvis eller fuldstændig elektronisk gene‐
ralforsamling efter stk. 1 eller 2, finder selskabslovens §
77, stk. 3, 4 og 6, anvendelse med de tilpasninger, som er
nødvendige.
§ 4. Bestyrelsen i en andelskasse eller sparekasse kan be‐
slutte, at generalforsamlingen eller repræsentantskabsmødet
afholdes delvis eller fuldstændig elektronisk, uanset at dette
ikke er vedtaget og optaget i selskabets vedtægter.
Stk. 2. Ved en delvis eller fuldstændig elektronisk general‐
forsamling eller repræsentantskabsmøder efter stk. 1, finder
selskabslovens § 77, stk. 3-5, anvendelse med de tilpasnin‐
ger, som er nødvendige.
§ 5. Bestyrelsen i en investeringsforening kan beslutte, at
generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang
til fysisk fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektro‐
nisk generalforsamling, jf. lov om investeringsforeninger §
33, stk. 2, 1. pkt., uanset at dette ikke er vedtaget og optaget
i selskabets vedtægter.
Stk. 2. Bestyrelsen i en investeringsforening kan beslutte,
at der som supplement til fysisk fremmøde på generalfor‐
samlingen gives adgang til, at investorerne kan deltage elek‐
tronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk
uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen, det vil
sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling,
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jf. lov om investeringsforeninger § 33, stk. 1, uanset at
vedtægterne bestemmer andet.
Stk. 3. Ved en delvis eller fuldstændig elektronisk general‐
forsamling efter stk. 1 eller 2, finder lov om investeringsfor‐
eninger m.v. § 33, stk. 3-5, anvendelse med de tilpasninger,
som er nødvendige.
§ 6. Bestyrelsen i en SIKAV kan beslutte, at generalfor‐
samlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk
fremmøde, det vil sige som en fuldstændig elektronisk gene‐
ralforsamling, jf. lov om investeringsforeninger § 42, stk. 2,
1. pkt., uanset at dette ikke er vedtaget og optaget i selska‐
bets vedtægter.
Stk. 2. Bestyrelsen i en SIKAV kan beslutte, at der som
supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gi‐
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ves adgang til, at investorerne kan deltage elektronisk i
generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk uden at
være fysisk til stede på generalforsamlingen, det vil sige,
at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling, jf.
lov om investeringsforeninger m.v. § 42, stk. 1, uanset at
vedtægterne bestemmer andet.
Stk. 3. Ved en delvis eller fuldstændig elektronisk general‐
forsamling efter stk. 1 eller 2, finder lov om investeringsfor‐
eninger m.v. § 42, stk. 3-5, anvendelse med de tilpasninger,
som er nødvendige.
§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.
§ 8. Bekendtgørelsen ophæves den 31. december 2021.

Erhvervsministeriet, den 29. december 2020
Simon Kollerup
/ Sigrid Dahlerup

