
Sikring af virksomheden
Driver du selvstændig virksomhed, er der en særlig anledning til nøje at overveje den økonomiske ord-
ning under samliv eller ægteskab. Det har nemlig stor betydning for din virksomhed og ejerskabet af denne, 
hvordan du har indrettet dig privat. Det har samtidig stor betydning for din familie, herunder for familiens 
forsørgelse.

Helbredsmæssige forhold eller konjunkturer kan bringe familiens forsørgelsesgrundlag i væsentlig risiko, 
medmindre der forinden er etableret en hensigtsmæssig formueordning, og den økonomiske forsørgelse i 
øvrigt er sikret, fx ved pensions- og gruppelivsordninger.

Er du gift, kan en skilsmisse eller dødsfald have store konsekvenser for virksomheden. Ønsker du at sikre, at 
virksomheden falder i de rette hænder og drives videre i tilfælde af skilsmisse og død, er det vigtigt at oprette 
en ægtepagt og et testamente.

Når man gifter sig, er alt, hvad ægtefællerne hver især ejer ved ægteskabets indgåelse, og hvad de senere er-
hverver, delingsformue, medmindre man har bestemt andet ved ægtepagt.

Det betyder, at virksomheden også indgår i delingsformuen, og at virksomheden i tilfælde af skilsmisse skal 
deles lige mellem dig og din ægtefælle. Ønsker du ikke, at virksomhedens eksistens afhænger af, hvorvidt du 
bliver skilt, kan du oprette en ægtepagt om særeje.

Det er samtidig vigtigt at overveje at oprette et testamente – dette gælder uanset, om du er gift eller samleven-
de med din partner, har dine, mine og/eller vores børn. Ved oprettelse af et testamente kan du, i tilfælde af 
din død, som virksomhedsejer sikre den arvemæssige fordeling mellem dine arvinger, herunder at virksom-
heden evt. drives videre af den rette person.

Måtte du på grund af ulykke, sygdom el.lign. blive ude af stand til at handle på egen vegne – både i relation til 
privatliv og virksomhed – kan en fuldmagt være yderst relevant for dig at oprette.

Fuldmagter kan efter behov oprettes som enten generalfuldmagter eller fremtidsfuldmagter. En fuldmægtig 
vil herefter kunne varetage dine interesser i det omfang, som du har bestemt i fuldmagten.

Du/I bør indhente særskilt rådgivning om 
samliv/ægteskab, delingsformue/særeje, samt pensions- og gruppelivsordninger.

Hos Leoni Advokater tilbyder vi et gratis formøde med henblik på afdækning af dine/jeres behov.
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