
Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10

Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 1. juni 2010

Forslag
til

Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love
(Rekonstruktion m.v.)

Justitsministeriet

§ 1

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23.
oktober 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1336 af 19.
december 2008, lov nr. 1265 af 16. december 2009 og § 2 i
lov nr. 536 af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:
»§ 1. Ved fristdagen forstås i denne lov det tidligste af føl-

gende tidspunkter:
1) Den dag, da skifteretten modtog begæring om rekon-

struktionsbehandling, konkurs eller gældssanering.
2) Dagen for skyldnerens død, hvis dødsboet behandles ef-

ter reglerne om insolvente boer, jf. §§ 69-72 i lov om
skifte af dødsboer.

3) Dagen for beslutningen om likvidation eller tvangsop-
løsning af et aktieselskab eller anpartsselskab, hvis skif-
teretten inden tre måneder efter denne beslutning
modtager begæring om rekonstruktionsbehandling eller
konkurs eller af egen drift indleder rekonstruktionsbe-
handling eller afsiger konkursdekret.

Stk. 2. Tilbagekaldes eller afslås en begæring om rekon-
struktionsbehandling, regnes dagen for modtagelsen af begæ-
ringen dog for fristdag, hvis skifteretten inden tre uger efter
tilbagekaldelsen eller afslaget modtager ny begæring om re-
konstruktionsbehandling eller begæring om konkurs eller
gældssanering. Tilsvarende gælder, hvis en rekonstruktions-
behandling ophører og skifteretten inden tre uger efter ophøret
modtager begæring om konkurs eller gældssanering.

Stk. 3. Tilbagekaldes eller afslås en konkursbegæring, reg-
nes dagen for modtagelsen af begæringen dog for fristdag,
hvis skifteretten inden 3 uger efter tilbagekaldelsen eller af-
slaget modtager ny begæring om konkurs eller begæring om
rekonstruktionsbehandling eller gældssanering.

Stk. 4. Selv om en begæring om gældssanering ikke fører
til kendelse om gældssanering, regnes dagen for modtagelsen

af begæringen dog for fristdag, hvis skifteretten modtager be-
gæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling, inden tre
uger efter at begæringen blev tilbagekaldt eller gældssanering
blev nægtet.«

2. § 3, stk. 1, affattes således:
»Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller

gældssanering indgives til skifteretten på det sted, hvorfra
skyldnerens erhvervsmæssige virksomhed udøves.«

3. I § 3, stk. 2, og § 7, stk. 2, udgår »anmeldelsen eller«.

4. I § 4 udgår »anmeldelser og«.

5. I § 5, stk. 1, § 8 og § 9, stk. 2 og 3, udgår »anmeldelse eller«.

6. I § 5, stk. 2, 1. pkt., udgår »en anmeldelse,«.

7. I § 6, stk. 1, 2 og 3, ændres »tvangsakkord« til: »rekon-
struktionsbehandling«.

8. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »Anmeldelse om betalings-
standsning og begæring om konkurs, akkordforhandling« til:
»Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs«.

9. § 9, stk. 1, affattes således:
»Begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller

gældssanering offentliggøres ikke.«

10. I § 9, stk. 2, udgår », og hvem der er beskikket som tilsyn
for den pågældende«.

11. Kapitel 2 ophæves, og i stedet indsættes:

»Afsnit I A

Rekonstruktion

Justitsmin., j.nr. 2009-711-0226
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Kapitel 2
Indholdet af en rekonstruktion

§ 10. En rekonstruktion skal indeholde mindst et af følgende
elementer:
1) Tvangsakkord, jf. § 10 a.
2) Virksomhedsoverdragelse, jf. § 10 b.

§ 10 a. En tvangsakkord kan gå ud på procentvis nedsæt-
telse eller bortfald af fordringerne mod skyldneren. En tvangs-
akkord kan endvidere gå ud på betalingsudsættelse. En
tvangsakkord kan betinges af, at skyldnerens formue eller en
del af denne fordeles mellem fordringshaverne.

Stk. 2. En tvangsakkord kan ikke omfatte:
1) Fordringer, der er stiftet efter skifterettens modtagelse af

et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse
om tvangsakkord.

2) Pantefordringer, i det omfang pantet strækker til. Pant-
haverne bindes derimod af tvangsakkorden, for så vidt
angår den del af deres personlige fordring, som ikke
dækkes af pantet. Hvis skifteretten i medfør af § 12 e har
fastsat værdien af et pantsat aktiv, er den fastsatte værdi
bindende ved opgørelse af panthaverens fordring efter 1.
pkt.

3) Fordringer, der har fortrin frem for almindelige fordrin-
ger i tilfælde af konkurs.

4) Fordringer under et vist mindre beløb, hvis det er bestemt
i tvangsakkorden og det må anses rimeligt begrundet un-
der hensyn til skyldnerens forhold og øvrige omstændig-
heder. Fordringer tilhørende samme fordringshaver
sammenlægges. Fordringer, som overstiger det fastsatte
beløb, giver ret til udbetaling af mindst dette beløb.

Stk. 3. En tvangsakkord medfører bortfald af
1) gaveløfter,
2) krav på renter for tiden efter rekonstruktionsbehandlin-

gens indledning af de fordringer, der er omfattet af
tvangsakkorden,

3) krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at
anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må anses
for finansiel leasing, på løbende ydelser, der angår pe-
rioden efter rekonstruktionsbehandlingens indledning,
og som ikke er omfattet af § 94, i det omfang fordrings-
haveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles
med afdrag,

4) krav på konventionalbod, i det omfang boden ikke er er-
statning for et lidt tab, og

5) fordringer, der i henhold til aftale står tilbage for de øv-
rige fordringshavere i tilfælde af skyldnerens konkurs,
medmindre det fremgår af aftalen, at den ikke gælder i
tilfælde af skyldnerens rekonstruktion.

Stk. 4. Uforfaldne fordringer omfattet af tvangsakkorden
kan kræves betalt samtidig med andre fordringer.

§ 10 b. En virksomhedsoverdragelse kan gå ud på overdra-
gelse til eje af skyldnerens igangværende virksomhed eller en
del heraf, der bevarer sin identitet, og som udgør en økono-
misk enhed, der er organiseret med henblik på udøvelse af en
økonomisk aktivitet.

§ 10 c. Fordringshaverne skal behandles lige, medmindre
de samtykker i en mindre gunstig behandling eller andet følger
af lovens øvrige bestemmelser.

Kapitel 2 a
Indledning af rekonstruktionsbehandling

§ 11. En skyldner, der er insolvent, jf. § 17, stk. 2, og § 18,
skal tages under rekonstruktionsbehandling, når det begæres
af skyldneren eller en fordringshaver. § 20, § 21, stk. 1 og 2,
§ 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En begæring om rekonstruktionsbehandling er uden
virkning, hvis den ikke indeholder forslag til beskikkelse af
en eller flere rekonstruktører og en regnskabskyndig tillids-
mand samt en erklæring fra de pågældende om, at de er villige
hertil og opfylder betingelserne i § 238.

Stk. 3. Er begæring om rekonstruktionsbehandling indgivet
af skyldneren, indleder skifteretten rekonstruktionsbehand-
ling straks ved begæringens modtagelse.

Stk. 4. Er begæring om rekonstruktionsbehandling indgivet
af en fordringshaver, og har skyldneren samtykket i begærin-
gen, kan skifteretten straks indlede rekonstruktionsbehand-
ling. Hvis skyldnerens samtykke ikke foreligger, indkalder
skifteretten skyldneren til et møde i skifteretten, hvor begæ-
ringen behandles. § 23, stk. 2-5, og § 23 a finder tilsvarende
anvendelse.

Stk. 5. Hvis en skyldner, der er en fysisk person, ikke senest
på det møde, der er nævnt i stk. 4, samtykker i fordringsha-
verens begæring, anses denne for en konkursbegæring, som
straks behandles. Tilsvarende gælder, hvis skyldneren er en
sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne hæfter per-
sonligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser.

Stk. 6. Efter indledningen af rekonstruktionsbehandling kan
begæringen herom ikke tilbagekaldes.

§ 11 a. Skifteretten beskikker ved indledningen af rekon-
struktionsbehandlingen en eller flere rekonstruktører og en
regnskabskyndig tillidsmand for skyldneren. Skifteretten er
ikke bundet af de forslag til rekonstruktør eller tillidsmand,
der fremgår af begæringen. Er der beskikket flere rekonstruk-
tører, varetager disse hvervet hver for sig, medmindre skifte-
retten bestemmer andet. Rekonstruktøren kan antage fornøden
sagkyndig bistand.

Stk. 2. Samtidig fastsætter skifteretten tidspunktet for et
møde med fordringshaverne. Mødet skal holdes senest fire
uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Skifte-
retten indrykker straks en bekendtgørelse i Statstidende, hvori
fordringshaverne indkaldes til mødet. Hvis skyldneren er en
sammenslutning, der er registreret i Erhvervs- og Selskabssty-
relsen, skal rekonstruktøren straks registrere mødeindkaldel-
sen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system.

Stk. 3. Hvis rekonstruktionsbehandling indledes uden sam-
tykke fra skyldneren, bestemmer skifteretten samtidig, at re-
konstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden.

Stk. 4. Indledning af rekonstruktionsbehandling uden skyld-
nerens samtykke er betinget af sikkerhedsstillelse for omkost-
ningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed.
En fordringshaver, der har begæret rekonstruktionsbehand-
ling, hæfter ikke for omkostningerne ved rekonstruktionsbe-
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handlingen ud over sikkerhedsstillelsen, og alene i det omfang
omkostningerne ikke dækkes af skyldnerens midler.

Stk. 5. Skifteretten kan efter rekonstruktørens begæring be-
stemme, at der skal stilles yderligere sikkerhed for omkost-
ningerne ved rekonstruktørens og tillidsmandens virksomhed.
Stilles sikkerheden ikke, bestemmer skifteretten, at rekon-
struktionsbehandlingen ophører.

Stk. 6. Skifteretten kan undtagelsesvis bestemme, at stats-
kassen indestår for omkostninger ved rekonstruktørens og
tillidsmandens virksomhed, der ikke kan dækkes af skyldne-
rens midler og en eventuel stillet sikkerhed.

Stk. 7. Indledning af rekonstruktionsbehandling er betinget
af, at den, der har fremsat begæring om rekonstruktionsbe-
handling, stiller sikkerhed for en eventuel efterfølgende kon-
kursbehandling, jf. § 27, stk. 1.

§ 11 b. Rekonstruktøren skal senest en uge efter beskikkel-
sen sende en meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen til
samtlige kendte fordringshavere og andre, bortset fra skyld-
nerens ansatte, der berøres af rekonstruktionsbehandlingen,
og til skifteretten. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der
er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal rekon-
struktøren samtidig registrere meddelelsen i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens it-system.

Stk. 2. Meddelelsen skal vedlægges skyldnerens seneste
årsrapport eller efter omstændighederne uddrag heraf. Med-
delelsen skal indeholde:
1) Oplysning om skyldnerens vigtigste aktiver og passiver

og så vidt muligt en kreditorfortegnelse med angivelse af
stillede sikkerheder.

2) Oplysning om skyldnerens regnskabsføring.
3) En redegørelse for årsagerne til og formålet med rekon-

struktionsbehandlingen.
4) Oplysning om tidspunktet for mødet med fordringsha-

verne.
Stk. 3. Rekonstruktøren skal straks efter beskikkelsen sende

meddelelse om rekonstruktionsbehandlingen til virksomheds-
panthavere, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspantha-
vere, jf. tinglysningslovens § 47 d.

§ 11 c. Senest en uge før mødet med fordringshaverne skal
rekonstruktøren sende sit forslag til rekonstruktionsplan til
samtlige kendte fordringshavere og skifteretten.

Stk. 2. Forslaget til rekonstruktionsplan skal indeholde:
1) En begrundet redegørelse for, hvilken type forslag til re-

konstruktion der agtes fremsat, og en vurdering af, om
der er væsentlige forhold, som kan være til hinder for en
gennemførelse af denne rekonstruktion.

2) Så vidt muligt oplysning om skyldnerens balance pr.
dagen for indledningen af rekonstruktionsbehandling
med angivelse af afvigelser som følge af senere indtrufne
ændringer.

3) Oplysning om, hvorvidt der efter tillidsmandens opfat-
telse er mangler ved skyldnerens seneste årsrapport.

4) En redegørelse for de væsentligste skridt, der agtes fore-
taget under rekonstruktionsbehandlingen.

Stk. 3. Forslaget til rekonstruktionsplan skal være tiltrådt af
skyldneren. Forslaget skal vedlægges tillidsmandens vurde-
ring af skyldnerens aktiver og en erklæring fra rekonstruktø-

ren og tillidsmanden om, hvorvidt planen efter deres skøn er
gennemførlig.

Stk. 4. Hvis forslaget til rekonstruktionsplan ikke senest på
mødet med fordringshaverne opfylder kravene i stk. 2 og 3,
bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen op-
hører, jf. dog § 11 e, stk. 5. Det samme gælder, hvis den
balance, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, ikke foreligger senest på
mødet med fordringshaverne.

§ 11 d. Skyldneren, rekonstruktøren og tillidsmanden skal
være til stede på mødet med fordringshaverne.

Stk. 2. Udebliver skyldneren uden lovligt forfald, bestem-
mer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører,
medmindre skifteretten på mødet bestemmer, at rekonstruk-
tøren skal overtage ledelsen af virksomheden, jf. §§ 12 a og
12 b.

§ 11 e. På mødet med fordringshaverne drøftes forslaget til
rekonstruktionsplan. Forslaget til rekonstruktionsplan kan
ændres på mødet, jf. stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. Forslaget til rekonstruktionsplan er vedtaget, med-
mindre et flertal af fordringshaverne stemmer imod og dette
flertal repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte be-
løb, der ved repræsentation ville give stemmeret. Ændrings-
forslag til forslaget til rekonstruktionsplan er vedtaget, hvis et
flertal af fordringshaverne stemmer for og dette flertal repræ-
senterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der ved
repræsentation ville give stemmeret. § 13 d, stk. 2 og 3, finder
tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Vedtages der ikke en rekonstruktionsplan, bestem-
mer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, jf.
dog stk. 5.

Stk. 4. Skifteretten kan på mødet
1) beskikke en eller flere yderligere rekonstruktører eller
2) beskikke en anden tillidsmand.

Stk. 5. Hvis særlige grunde taler for det, kan skifteretten
efter anmodning fra rekonstruktøren og tillidsmanden udsætte
drøftelsen af forslaget til rekonstruktionsplan til et senere mø-
de, som skal holdes inden fire uger. § 11 c, § 11 d og stk. 1-4
finder tilsvarende anvendelse. Udsættelse kan ikke ske, hvis
et flertal af fordringshaverne stemmer imod og dette flertal
repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb, der
ved repræsentation ville give stemmeret. § 13 d, stk. 2 og 3,
finder tilsvarende anvendelse.

§ 11 f. Rekonstruktøren skal inden tre måneder efter rekon-
struktionsbehandlingens indledning sende en redegørelse til
samtlige kendte fordringshavere og skifteretten om alle væ-
sentlige forhold vedrørende rekonstruktionsbehandlingen,
herunder resultatet af en eventuel fortsat drift af skyldnerens
virksomhed, og oplysning om, hvornår et rekonstruktionsfor-
slag forventes sendt til fordringshaverne.

Stk. 2. Hvis forudsætningerne for rekonstruktionsplanen
ændrer sig væsentligt, skal rekonstruktøren uden ugrundet op-
hold orientere fordringshaverne og skifteretten herom. Skif-
teretten indkalder til et møde i skifteretten, hvor der tages
stilling til, om rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, eller
om rekonstruktionsplanen skal ændres. §§ 11 c-11 e finder
tilsvarende anvendelse.
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§ 11 g. Skifteretten kan afsætte en rekonstruktør, hvis sær-
lige grunde taler for det. § 114, stk. 3, finder tilsvarende
anvendelse.

Stk. 2. Den, der har fremsat begæring om rekonstruktions-
behandling, skal have lejlighed til over for skifteretten at
fremsætte forslag til beskikkelse af en ny rekonstruktør. Skif-
teretten kan give den pågældende en kort frist, i almindelighed
ikke ud over en uge, hertil.

Stk. 3. Afsættes samtlige rekonstruktører, og kan der ikke
beskikkes en eller flere nye rekonstruktører, bestemmer skif-
teretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører.

Stk. 4. Fratræder rekonstruktøren, finder stk. 1, 2. pkt., og
stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Stk. 1, 2 og 4 finder tilsvarende anvendelse i forhold
til tillidsmanden.

§ 11 h. § 28 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 2 b
Retsvirkninger af rekonstruktionsbehandling

§ 12. Skyldneren må ikke foretage dispositioner af væsent-
lig betydning uden rekonstruktørens samtykke. Betaling af
gæld må kun ske i overensstemmelse med konkursordenen,
eller hvis betaling er nødvendig for at afværge tab.

Stk. 2. Virksomhedsoverdragelse må alene ske i overens-
stemmelse med et rekonstruktionsforslag, der er stadfæstet af
skifteretten.

Stk. 3. Skyldneren skal aflægge regnskab over for rekon-
struktøren efter dennes nærmere bestemmelse.

Stk. 4. § 100, jf. § 103, § 105, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, jf.
§ 100, jf. § 103, og § 112 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. En rekonstruktør, der har overtaget ledelsen af virk-
somheden, træffer afgørelse i sammenslutningens forhold, jf.
dog stk. 6.

Stk. 6. Hvis skyldneren er en sammenslutning, der er regi-
streret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan en rekonstruktør,
der har overtaget ledelsen af virksomheden, ikke træffe afgø-
relse om forhold, som henhører under generalforsamlingen,
bortset fra udpegning af revisor. Generalforsamlingens be-
slutninger får virkning, når de tiltrædes af rekonstruktøren.
Rekonstruktøren  skal registrere  sig i Erhvervs- og Selskabs-
styrelsens it-system.

§ 12 a. Rekonstruktøren eller fordringshavere, der tilsam-
men repræsenterer mindst 25 pct. af det samlede kendte beløb,
der ved repræsentation giver stemmeret, jf. § 13 d, stk. 2-4,
kan fremsætte begæring om, at rekonstruktøren skal overtage
ledelsen af virksomheden, medmindre skyldneren er en fysisk
person eller en sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne
hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forplig-
telser.

Stk. 2. Skifteretten indkalder straks skyldneren, fordrings-
haverne og rekonstruktøren til et møde, hvor begæringen
behandles. Fremsættes begæringen på et møde i skifteretten,
hvortil de nævnte personer er indkaldt, kan begæringen be-
handles på mødet. En begæring kan dog tidligst behandles på
mødet med fordringshaverne, jf. § 11 e.

Stk. 3. Skifteretten bestemmer, at rekonstruktøren skal
overtage ledelsen af virksomheden, hvis fordringshaverne
vedtager dette efter § 13 d.

§ 12 b. Hvis der er fare for, at skyldneren vil råde over
ejendele til skade for fordringshaverne, kan skifteretten be-
stemme, at rekonstruktøren foreløbig skal overtage ledelsen
af virksomheden, medmindre skyldneren er en fysisk person
eller en sammenslutning, hvori mindst en af deltagerne hæfter
personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser.

Stk. 2. Skifteretten indrykker straks en bekendtgørelse i
Statstidende om rekonstruktørens foreløbige overtagelse af
ledelsen af virksomheden. Rekonstruktøren skal endvidere
straks underrette skyldnerens hidtidige ledelse, samtlige kend-
te fordringshavere og tillidsmanden herom.

Stk. 3. Skifteretten skal så vidt muligt inden 14 dage, dog
tidligst på mødet med fordringshaverne, jf. § 11 e, træffe af-
gørelse om, hvorvidt rekonstruktørens overtagelse af ledelsen
af virksomheden skal opretholdes. § 12 a finder tilsvarende
anvendelse.

§ 12 c. Under rekonstruktionsbehandlingen gælder følgen-
de begrænsninger i adgangen til at søge fyldestgørelse i skyld-
nerens aktiver, jf. dog stk. 2-5:
1) Arrest eller udlæg kan ikke foretages.
2) Brugspanteret kan ikke udøves.
3) Der kan ikke udøves rådighedsberøvelse på grundlag af

udlæg.
4) Der kan ikke uden skyldnerens og rekonstruktørens sam-

tykke søges fyldestgørelse på grundlag af udlæg.
Stk. 2. Stk. 1, nr. 3 og 4, gælder ikke for udlæg i fordringer.
Stk. 3. Den, som har tilbageholdsret i skyldnerens ejendele,

indtil et bestemt beløb er betalt, kan uanset stk. 1 foretage
udlæg i de tilbageholdte ejendele og søge fyldestgørelse deri.
Udlæg kan dog kun gøres, hvis skyldneren trods opfordring
fremsat efter rekonstruktionsbehandlingens indledning og
mindst 14 dage inden udlæggets foretagelse ikke har betalt
beløbet.

Stk. 4. Adgangen til fyldestgørelse af krav, der er sikret ved
håndpant eller anden tilsvarende sikkerhedsret eller ved virk-
somhedspant i fordringer, jf. tinglysningslovens § 47 c, stk. 3,
nr. 1, eller fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, berøres
ikke af rekonstruktionsbehandlingen.

Stk. 5. Skyldneren skal efter anmodning betale de løbende
ydelser, der vedrører tiden efter rekonstruktionsbehandlin-
gens indledning, på pantefordringer, der ikke vil kunne om-
stødes i tilfælde af konkurs, og som ikke omfattes af stk. 4.
Hvis pantefordringen efter skifterettens skøn helt eller delvis
ikke dækkes af pantet, skal skyldneren dog kun betale en for-
holdsmæssig del af de løbende ydelser svarende til forholdet
mellem den del af hovedstolen, der efter skifterettens skøn
dækkes af pantet, og hele hovedstolen. Betaler skyldneren ik-
ke rettidigt en ydelse, kan panthaveren uanset stk. 1 søge
fyldestgørelse i det pantsatte aktiv.

§ 12 d. Indledning af rekonstruktionsbehandling fratager
ikke skyldneren en adgang, som bestod før rekonstruktions-
behandlingen, til at udskille aktiver fra et pant, medmindre der
er tale om virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c.
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Stk. 2. En skyldner kan endvidere uden samtykke fra pant-
haveren udskille aktiver fra et pant, hvis
1) panthaverens ret er omstødelig eller
2) skifteretten i medfør af § 12 e har fastsat aktivets værdi

og panthaveren før udskillelsen modtager fyldestgørelse,
i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den
fastsatte værdi af aktivet.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på sikker-
hedsrettigheder stiftet ved retsforfølgning.

§ 12 e. Skifteretten kan på begæring af skyldneren fastsætte
værdien af et eller flere af skyldnerens pantsatte aktiver i for-
hold til § 10 a, stk. 2, nr. 2, 3. pkt., § 12 d, stk. 2, nr. 2, og § 14
c, stk. 4. Dette gælder dog ikke
1) fast ejendom, skibe med en bruttotonnage på 5 eller der-

over og luftfartøjer,
2) andele i andelsboligforeninger, jf. tinglysningslovens

§ 42 i,
3) aktiver omfattet af en tinglyst  panteret i  medfør af ting-

lysningslovens § 37 eller § 42 j, stk. 8, og aktiver som
nævnt i sølovens § 47 eller i §§ 22 eller 24 i lov om re-
gistrering af rettigheder over luftfartøjer og

4) fordringer og kapitalandele.
Stk. 2. Inden skifteretten træffer afgørelse efter stk. 1, skal

skifteretten have modtaget tillidsmandens vurdering af akti-
vet, og berørte rettighedshavere skal have haft adgang til at
udtale sig om tillidsmandens vurdering. Tillidsmanden skal på
skyldnerens begæring foretage enkeltvis vurdering af aktiver,
der har været vurderet samlet, hvis dette kan ske uden ufor-
holdsmæssig omkostning.

Stk. 3. Skifteretten kan på begæring af skyldneren, rekon-
struktøren eller en fordringshaver ændre en afgørelse efter
stk. 1, hvis værdien af aktivet har ændret sig væsentligt.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på sikker-
hedsrettigheder stiftet ved retsforfølgning.

§ 12 f. Skyldnerens rimelige omkostninger ved salg af et
pantsat aktiv og ved vurdering af pantet betales af den, der
køber det pantsatte aktiv.

Stk. 2. Stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indeholder
bestemmelse om tvangsakkord, kan skyldneren kræve, at
panthaveren betaler omkostningerne ved vurdering af pantet,
i det omfang disse efter skifterettens skøn ikke dækkes af den
ubehæftede del af det pantsatte aktiv. Er aktivet pantsat til flere
panthavere, påhviler forpligtelsen den sidst prioriterede pant-
haver, hvis fordring efter skifterettens skøn helt eller delvis
dækkes af pantet.

Stk. 3. Erklæres skyldneren konkurs uden at have fået stad-
fæstet et rekonstruktionsforslag, der indeholder bestemmelse
om tvangsakkord, omfattes omkostningerne ved vurdering af
pantet af § 87, stk. 3 og 4.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på pantsatte akti-
ver, der er solgt under rekonstruktionsbehandlingen.

§ 12 g. §§ 39-52 finder tilsvarende anvendelse ved rekon-
struktionsbehandling, jf. dog stk. 2-4. I stedet for konkursde-
kretets afsigelse træder rekonstruktionsbehandlingens indled-
ning.

Stk. 2. Uanset § 42, stk. 1 og 2, kan en fordringshaver ikke
anvende et uforfaldent krav til modregning.

Stk. 3. En fordringshaver kan ikke anvende et krav omfattet
af § 97 til modregning i skyldnerens krav i medfør af en aftale,
der er videreført efter § 12 o.

Stk. 4. Er modregning ikke udelukket på grund af fordrin-
gernes beskaffenhed, hindrer § 42, stk. 1 og 2, ikke modreg-
ning med krav omfattet af § 94.

§ 12 h. Indledning af rekonstruktionsbehandling sidestilles
i relation til reglerne om sikringsakters foretagelse og rets-
virkning med afsigelse af konkursdekret.

§ 12 i. Reglerne i §§ 64-80 finder tilsvarende anvendelse,
når rekonstruktionsbehandling er indledt.

§ 12 j. Krav på omstødelse gøres gældende af fordringsha-
verne ved søgsmål, medmindre skifteretten bestemmer andet.

Stk. 2. En sikkerhedsret, der omfattes af § 71, bortfalder ved
rekonstruktionsbehandlingens indledning. Arrest foretaget in-
den rekonstruktionsbehandlingens indledning bortfalder.

Stk. 3. Fordringshaverne kan sælge retten til at gøre et krav
på omstødelse gældende.

§ 12 k. Enhver stemmeberettiget fordringshaver kan stille
forslag om anlæg af omstødelsessag eller salg af retten til at
gøre omstødelse gældende. Forslag herom skal fremsættes se-
nest på det møde, hvor der stemmes om rekonstruktionsfor-
slaget. § 13 d finder tilsvarende anvendelse, idet dog mindst
en fordringshaver skal stemme for forslaget om anlæg af om-
stødelsessag. Den begunstigede har ikke stemmeret.

Stk. 2. Vedtages sagsanlæg, hæfter de fordringshavere, der
stemte for sagsanlægget, solidarisk for omkostningerne ved
sagen. I det indbyrdes forhold hæfter fordringshaverne i for-
hold til størrelsen af deres fordring mod skyldneren.

Stk. 3. Vedtages sagsanlæg, udpeger skifteretten efter an-
modning fra en fordringshaver, der stemte for sagsanlægget,
en advokat til at føre sagen. Fremkommer der på mødet flere
forslag, udpeges den advokat, der har den største tilslutning
blandt de fordringshavere, der stemte for sagsanlægget. Skif-
teretten fastlægger omfanget af advokatens rettergangsfuld-
magt og bestemmer herunder, hvilke anliggender der skal
forelægges for de nævnte fordringshavere til afstemning på et
møde i skifteretten. Advokatens honorar fastsættes af den ret,
hvor omstødelsessagen anlægges.

Stk. 4. Vedtages sagsanlæg eller salg af retten til at gøre
omstødelse gældende ikke, kan enhver stemmeberettiget for-
dringshaver anlægge omstødelsessag, hvis fordringshaveren
senest på det møde, hvor der stemmes om rekonstruktions-
forslaget, giver skifteretten meddelelse herom og skifteretten
ikke finder, at anlæg af omstødelsessag vil stride mod for-
dringshavernes fælles interesser.

Stk. 5. Omstødelsessag skal anlægges senest fire uger efter
rekonstruktionsbehandlingens ophør.

§ 12 l. Afsiges der dom om omstødelse i en sag anlagt efter
§ 12 k, stk. 3 eller 4, bestemmes det i dommen, at det idømte
skal betales til skifteretten, der heraf afholder sagens rimelige
omkostninger og udlodder resten til fordringshaverne efter
samme fordeling som ved rekonstruktionen.
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§ 12 m. Sælges retten til at gøre omstødelse gældende, ind-
betales salgssummen til rekonstruktøren, der fordeler beløbet
til fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekon-
struktionen, medmindre andet er bestemt ved beslutningen om
salget.

§ 12 n. § 12 o, § 12 p, § 12 q, stk. 2, og §§ 12 r-12 u anvendes
kun, hvis ikke andet følger af andre lovbestemmelser eller af
vedkommende retsforholds beskaffenhed.

§ 12 o. En skyldner, der er under rekonstruktionsbehand-
ling, kan med rekonstruktørens samtykke videreføre indgåede
gensidigt bebyrdende aftaler. Skyldneren kan endvidere med
rekonstruktørens samtykke videreføre en gensidigt bebyrden-
de aftale, som medkontrahenten inden for de seneste fire uger
har hævet på grund af skyldnerens misligholdelse, medmindre
medkontrahenten har disponeret i henhold til ophævelsen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan skyldneren ikke uden medkontra-
hentens samtykke videreføre en aftale, hvis medkontrahenten
bortset fra rekonstruktionsbehandlingen havde adgang til at
hæve aftalen af andre årsager end skyldnerens forsinkelse med
egen ydelse.

Stk. 3. Medkontrahenten kan forlange, at skyldneren uden
ugrundet ophold tager stilling til, om en gensidigt bebyrdende
aftale skal videreføres. For arbejdsaftaler med ansatte i skyld-
nerens virksomhed gælder dette dog først efter udløbet af
fristen i § 12 u, stk. 1, 1. pkt.

Stk. 4. Angår en aftale, der er videreført efter stk. 1, en lø-
bende ydelse, kan skyldneren med rekonstruktørens samtykke
altid opsige aftalen med en måneds varsel. Medkontrahenten
kan kræve erstatning for tab, ved at opsigelsen er sket med
forkortet varsel, medmindre andet følger af § 12 t.

§ 12 p. Videreføres en aftale efter § 12 o, omfattes med-
kontrahentens krav ifølge aftalen af § 94.

Stk. 2. Angår aftalen en løbende ydelse, omfattes medkon-
trahentens krav for tiden efter rekonstruktionsbehandlingens
indledning indtil en eventuel opsigelse i medfør af § 12 o,
stk. 4, 1. pkt., eller § 12 t, stk. 1, af § 94. Medkontrahentens
krav for tiden efter en eventuel afsigelse af konkursdekret
omfattes dog ikke af § 94.

§ 12 q. Videreføres en aftale efter § 12 o, kan medkontra-
henten ikke
1) kræve sikkerhedsstillelse for sine krav i medfør af afta-

len,
2) holde sin ydelse tilbage eller hindre dens overgivelse som

følge af rekonstruktionsbehandlingen eller skyldnerens
økonomiske forhold i øvrigt,

3) kræve, at skyldneren som følge af rekonstruktionsbe-
handlingen eller skyldnerens økonomiske forhold i øv-
rigt præsterer sin ydelse før forfaldstid, eller

4) hæve aftalen som følge af forsinkelse med skyldnerens
ydelse, medmindre medkontrahentens krav på ydelsen
omfattes af § 94 og skyldneren ikke præsterer ydelsen
uden ugrundet ophold efter videreførelsen af aftalen.

Stk. 2. Personer, der er ansat i skyldnerens virksomhed, og
som vederlægges periodevis bagud, kan kræve, at skyldneren
stiller betryggende sikkerhed for det til enhver tid først for-
faldende vederlag, i det omfang det vedrører tiden efter re-

konstruktionsbehandlingens indledning. Stilles sikkerheden
ikke inden 14 dage eller, hvis tiden for den ansattes ydelse til
skyldneren er kommet, uden ugrundet ophold, kan den ansatte
hæve arbejdsaftalen.

§ 12 r. Videreføres en gensidigt bebyrdende aftale ikke efter
§ 12 o, kan medkontrahenten hæve aftalen.

Stk. 2. Har medkontrahenten helt eller delvis erlagt sin
ydelse, kan medkontrahenten kun hæve aftalen og kræve det
erlagte tilbage, hvis reglerne om vedkommende retsforhold
berettiger den pågældende til det.

§ 12 s. Er en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,
overgivet til skyldneren efter rekonstruktionsbehandlingens
indledning, kan ydelsen kræves tilbage, medmindre aftalen
videreføres efter § 12 o.

Stk. 2. Er der under rekonstruktionsbehandlingen rådet så-
ledes over ydelsen, at den ikke kan tilbageleveres i væsentlig
uforandret stand, omfattes medkontrahentens krav på veder-
lag af § 94.

§ 12 t. Skyldneren kan med rekonstruktørens samtykke op-
sige en aftale om et vedvarende retsforhold med sædvanligt
eller rimeligt varsel, selv om længere varsel eller uopsigelig-
hed er aftalt. Dette gælder dog ikke, hvis længere varsel er
sikret mod skyldnerens fordringshavere ved tinglysning eller
anden lignende offentlig registrering.

Stk. 2. Når særlige grunde taler for det, kan det pålægges
skyldneren at yde erstatning for medkontrahentens tab, ved at
skyldneren opsiger aftalen efter stk. 1.

§ 12 u. Hvis skyldneren inden 14 dage efter rekonstrukti-
onsbehandlingens indledning erklærer ikke at ville videreføre
en arbejdsaftale med en ansat i skyldnerens virksomhed, jf.
§ 12 o, er kravet på arbejdsvederlag for tiden efter rekonstruk-
tionsbehandlingens indledning stillet som vederlag for den
forudgående periode. Krav på vederlag for den tid, den ansatte
faktisk har udført arbejde for skyldneren under rekonstrukti-
onsbehandlingen, er dog omfattet af § 94. Afgiver skyldneren
først senere erklæring om ikke at ville videreføre aftalen, er
kravet for tiden efter rekonstruktionsbehandlingens indled-
ning til afgivelsen af skyldnerens erklæring omfattet af § 94.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan den ansatte hæve aftalen, hvis den
af rekonstruktionsbehandlingen følgende ændring af forhol-
dene giver den ansatte særlig grund hertil.

Kapitel 2 c
Gennemførelse af rekonstruktion

§ 13. Der skal senest seks måneder efter mødet med for-
dringshaverne, jf. § 11 e, holdes møde i skifteretten med
henblik på afstemning om rekonstruktionsforslaget.

Stk. 2. Rekonstruktøren skal så vidt muligt senest 14 dage
før mødets afholdelse sende rekonstruktionsforslaget og det
øvrige materiale, der er nævnt i § 13 b, til skifteretten og
samtlige kendte fordringshavere og andre, bortset fra skyld-
nerens ansatte, der berøres af forslaget, med oplysning om
tidspunktet for mødet. Hvis skyldneren er en sammenslutning,
der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal re-
konstruktøren samtidig registrere en meddelelse i Erhvervs-
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og Selskabsstyrelsens it-system, hvoraf det fremgår, at
materialet er udsendt og ligger til gennemsyn i skifteretten.

Stk. 3. Skifteretten skal så vidt muligt senest 14 dage før
mødets afholdelse indrykke en bekendtgørelse i Statstidende,
hvori fordringshaverne indkaldes til mødet. I bekendtgørelsen
opfordres fordringshavere, hvis fordringer ikke tidligere er
gjort gældende, til at anmelde disse til rekonstruktøren.

Stk. 4. Bestrides en fordring, skal dette meddeles fordrings-
haveren ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde.

Stk. 5. Skifteretten bestemmer, at rekonstruktionsbehand-
lingen ophører, hvis det materiale, der er nævnt i § 13 b, ikke
er modtaget i skifteretten inden for fristen i stk. 1 eller en
eventuel forlænget frist, jf. § 13 a.

§ 13 a. Skifteretten kan forlænge fristen i § 13, stk. 1, med
indtil to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire måneder,
hvis
1) skyldneren med rekonstruktørens samtykke anmoder

herom og
2) fordringshaverne vedtager dette efter § 13 d.

Stk. 2. Anmodningen om forlængelse skal være skriftlig og
indeholde en redegørelse for baggrunden for og formålet med
forlængelsen.

Stk. 3. Anmodningen om forlængelse behandles på et møde
i skifteretten, der så vidt muligt holdes senest en uge efter an-
modningens modtagelse. Rekonstruktøren skal straks sende
meddelelse til samtlige kendte fordringshavere og andre, bort-
set fra skyldnerens ansatte, der berøres af forslaget, med
oplysning om tidspunktet for mødet. Meddelelsen skal ved-
lægges kopi af anmodningen med eventuelle bilag.

§ 13 b. Det udsendte materiale skal indeholde:
1) Rekonstruktionsforslaget. Indeholder forslaget bestem-

melse om virksomhedsoverdragelse, skal forslaget inde-
holde oplysning om:
a) Overdragelsessummen.
b) Hvilke aktiver, passiver og gensidigt bebyrdende af-

taler der omfattes af overdragelsen.
c) Erhververen.

2) Oversigt over skyldnerens status, der skal indeholde:
a) Oversigt over skyldnerens aktiver med oplysning om

værdien af de enkelte aktiver.
b) Oversigt over skyldnerens pantsatte aktiver, pante-

rettighedernes art samt størrelsen af pantefordringer-
ne og eventuel friværdi i de enkelte aktiver.

c) Oversigt over usikrede krav, herunder pantsikrede
krav, i det omfang pantet ikke strækker til, med an-
givelse af fordringshaverne og opdelt efter kravenes
placering i konkursordenen.

3) En redegørelse fra rekonstruktøren og tillidsmanden, der
skal indeholde:
a) Eventuelle kommentarer til den statusoversigt, der er

nævnt i nr. 2.
b) Redegørelse  for  sammenhængen  mellem  den sta-

tusoversigt, der er nævnt i nr. 2, og skyldnerens
senest aflagte regnskab.

c) Oplysning om forhold, der vil kunne søges omstødt,
om anlagte omstødelsessager og om rettigheder, der
er bortfaldet efter § 12 j, stk. 2.

d) Oplysning om skyldnerens eventuelle ansvarspådra-
gende forhold.

e) Oplysning om årsagen til skyldnerens økonomiske
vanskeligheder.

f) Anslået dividende i tilfælde af skyldnerens konkurs.
g) Forløbet af samarbejdet med skyldneren under re-

konstruktionsbehandlingen.
h) En erklæring fra rekonstruktøren og tillidsmanden

om, hvorvidt rekonstruktionsforslaget efter deres
skøn er rimeligt og frembyder en tilstrækkelig be-
tryggelse for forslagets opfyldelse.

Stk. 2. Rekonstruktionsforslaget og statusoversigten skal
være tiltrådt af skyldneren.

Stk. 3. Rekonstruktøren kan ændre rekonstruktionsforsla-
get, indtil det er vedtaget.

§ 13 c. Skyldneren, rekonstruktøren og tillidsmanden skal
være til stede på det møde, hvor der stemmes om rekonstruk-
tionsforslaget.

Stk. 2. Udebliver skyldneren uden lovligt forfald, bestem-
mer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører,
medmindre skifteretten på mødet bestemmer, at rekonstruk-
tøren skal overtage ledelsen af virksomheden, jf. §§ 12 a og
12 b.

§ 13 d. Et rekonstruktionsforslag er vedtaget, medmindre
et flertal af de fordringshavere, der er repræsenteret på mødet
og deltager i afstemningen, stemmer imod.

Stk. 2. Der stemmes efter fordringernes beløb. §§ 120 og
121 og § 123, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. De for-
dringshavere, hvis fordring er bestridt, deltager foreløbig i
afstemningen om rekonstruktionsforslaget. Viser afstemnin-
gen, at disse stemmer vil være afgørende for udfaldet, be-
stemmer skifteretten, hvilke af dem der giver stemmeret og
for hvilke beløb.

Stk. 3. Fordringer, der tilhører skyldnerens nærstående, gi-
ver ikke stemmeret.

Stk. 4. Indeholder rekonstruktionsforslaget bestemmelse
om tvangsakkord, giver fordringer stemmeret, i det omfang de
berøres af akkorden uden at bortfalde ved denne. En fordring,
der bortfalder som følge af fordringshaverens indvilligelse
heri i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen, giver
dog stemmeret, hvis bortfaldet er betinget af rekonstruktions-
forslagets stadfæstelse.

§ 13 e. Det vedtagne rekonstruktionsforslag er ikke gyldigt,
før det er stadfæstet af skifteretten.

Stk. 2. Indsigelse mod stadfæstelse af rekonstruktionsfor-
slaget skal fremsættes senest i det møde, hvor der stemmes om
rekonstruktionsforslaget. Skifteretten kan give en kort frist til
nærmere begrundelse af indsigelsen.

Stk. 3. Skifteretten skal nægte stadfæstelse, hvis
1) fejl ved fremgangsmåden under behandlingen af rekon-

struktionsforslaget eller ufuldstændighed i de tilveje-
bragte oplysninger må antages at have haft væsentlig
betydning for resultatet af stemmeafgivningen,

2) rekonstruktionsforslaget indeholder bestemmelse om
tvangsakkord, der ikke er forenelig med § 10 a, eller for-
slaget i øvrigt er i strid med loven eller
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3) skyldneren eller tredjemand for at indvirke på afstem-
ningen har tilsagt nogen fordringshaver fordele uden for
rekonstruktionen.

Stk. 4. I det tilfælde, der er nævnt i stk. 3, nr. 1, kan skifte-
retten udsætte sin afgørelse, indtil rekonstruktionsforslaget
har været underkastet en ny afstemning inden for fristen i § 13,
stk. 1, eller en eventuel forlænget frist, jf. § 13 a.

Stk. 5. Skifteretten kan nægte stadfæstelse, hvis vilkårene i
rekonstruktionsforslaget står i misforhold til skyldnerens øko-
nomiske stilling.

Stk. 6. Skifteretten kan betinge stadfæstelsen af, at skyld-
neren undergiver sig tilsyn af rekonstruktøren. Tilsynet skal
påse, at skyldneren overholder vilkårene for rekonstruktionen
og ikke ved sin forretningsførelse eller sit forbrug bliver ude
af stand hertil. Tilsynet kan i dette øjemed give skyldneren
særlige anvisninger. Skyldneren skal give tilsynet alle for-
nødne oplysninger. Hvis skyldneren bringer fordringshaver-
nes ret i fare, skal tilsynet give indberetning herom til
skifteretten, der ved indkaldelse til møde eller på anden måde
gør fordringshaverne bekendt med indberetningen.

§ 13 f. Forkastes rekonstruktionsforslaget, nægtes stadfæ-
stelse, eller stadfæster skifteretten forslaget, ophører rekon-
struktionsbehandlingen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag kan
skifteretten bestemme, at rekonstruktionsbehandlingen skal
fortsætte, hvis det fremgår af det stadfæstede rekonstrukti-
onsforslag, at der vil blive fremsat yderligere rekonstrukti-
onsforslag inden for fristen i § 13, stk. 1, eller en eventuel
forlænget frist, jf. § 13 a.

Stk. 3. Uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, kan skif-
teretten ved stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag bestem-
me, at rekonstruktionsbehandlingen skal fortsætte, hvis det
stadfæstede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse
om en virksomhedsoverdragelse, som endnu ikke er tiltrådt af
erhververen. Rekonstruktionsbehandlingen kan dog ikke fort-
sætte ud over fristen i § 13, stk. 1, eller en eventuel forlænget
frist, jf. § 13 a. Skifteretten fastsætter en frist for erhververens
tiltrædelse af aftalen om virksomhedsoverdragelse på højst
fire uger. Når virksomhedsoverdragelsen er tiltrådt af erhver-
veren, eller når den frist, skifteretten har fastsat, er udløbet,
uden at erhververen har tiltrådt aftalen, bestemmer skifteret-
ten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis det stadfæ-
stede rekonstruktionsforslag indeholder bestemmelse om
tvangsakkord.

Kapitel 2 d
Rekonstruktionens virkninger

§ 14. En tvangsakkord har virkning som et retsforlig.
Stk. 2. Tvangsakkorden befrier skyldneren for den del af

gælden, der ikke overtages ved akkorden. Akkorden er bin-
dende også for fordringshavere, som ikke har meldt sig, og for
kautionister og andre, der hæfter for gælden.

Stk. 3. Tvangsakkorden har ingen indflydelse på fordrings-
haveres rettigheder mod kautionister og andre, som hæfter
tillige med skyldneren.

Stk. 4. En aftale, hvorved skyldneren eller tredjemand giver
en fordringshaver større fordele end  hjemlet ved  tvangsak-
korden, er ugyldig.

§ 14 a. Kan et afdrag på en fordring omfattet af en tvangs-
akkord ikke betales, fordi fordringen er omtvistet eller afhæn-
gig af en endnu ikke opfyldt betingelse, kan skifteretten
bestemme, at beløbet skal indsættes på en særlig konto i et
pengeinstitut.

Stk. 2. Hvis det ved endelig dom bliver fastslået, at beløbet
ikke skyldes, hvis sagen om berettigelsen af kravet ikke er
anlagt inden en af skifteretten fastsat frist, eller hvis det viser
sig, at en betingelse ikke vil blive opfyldt, hvorom skifteretten
kan give attest, udloddes beløbet til de fordringshavere, hvis
fordringer omfattes af tvangsakkorden uden at bortfalde ved
denne, medmindre det er bestemt i akkorden, at beløbet skal
tilbagebetales til skyldneren.

§ 14 b. Tages skyldnerens bo under konkursbehandling, får
skyldneren på ny stadfæstet et rekonstruktionsforslag, der in-
deholder bestemmelse om tvangsakkord, eller meddeles
skyldneren gældssanering, efter at der er stadfæstet et rekon-
struktionsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsak-
kord, har de af akkorden omfattede fordringshavere krav på
udlæg i forhold til fordringernes beløb uden hensyn til den
skete nedskrivning, men efter fradrag af afbetalinger. Udlæg-
get i konkursboet, den nye tvangsakkord eller gældssane-
ringssagen i forbindelse med disse afbetalinger kan dog ikke
overstige, hvad der efter akkorden tilkommer de pågældende
fordringshavere, medmindre akkorden er bortfaldet efter § 14
e.

§ 14 c. En virksomhedsoverdragelse, der gennemføres på
grundlag af et stadfæstet rekonstruktionsforslag, kan ikke om-
stødes.

Stk. 2. Overdrages en gensidigt bebyrdende aftale, der er
videreført efter § 12 o, som led i en virksomhedsoverdragelse,
overgår skyldnerens rettigheder og forpligtelser efter aftalen
til erhververen af virksomheden, medmindre andet følger af
retsforholdets beskaffenhed. Angår aftalen en løbende ydelse
til skyldneren, gælder dette dog ikke medkontrahentens krav
på vederlag for tiden inden rekonstruktionsbehandlingens ind-
ledning, idet dog medkontrahentens eventuelle krav på depo-
situm skal opfyldes af erhververen.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på arbejdsaftaler med
ansatte i skyldnerens virksomhed. For sådanne aftaler gælder
lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdra-
gelse.

Stk. 4. Har skifteretten i medfør af § 12 e fastsat værdien af
et pantsat aktiv, der overdrages som led i en virksomheds-
overdragelse, overgår skyldnerens hæftelse for pantegælden
til erhververen af virksomheden, i det omfang panthaverens
panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet, og pan-
teretten for eventuel yderligere pantegæld bortfalder.

§ 14 d. Må rekonstruktionens opfyldelse antages at være
bragt i fare ved skyldnerens forhold, kan skifteretten på be-
gæring af en fordringshaver bestemme, at skyldneren skal
underkaste sig tilsyn af rekonstruktøren. § 13 e, stk. 6, finder
tilsvarende anvendelse.
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§ 14 e. En rekonstruktion kan på begæring af en fordrings-
haver eller tilsynet ophæves af skifteretten, hvis
1) skyldneren med hensyn til rekonstruktionen har gjort sig

skyldig i svigagtigt forhold eller skyldneren eller andre
med skyldnerens vidende i øvrigt forud for rekonstruk-
tionens stadfæstelse hemmeligt har indrømmet nogen
fordringshaver fordele frem for de øvrige fordringsha-
vere eller

2) skyldneren groft tilsidesætter sine pligter ifølge rekon-
struktionen.

Stk. 2. Inden skifteretten træffer afgørelse efter stk. 1, ind-
kalder skifteretten skyldneren, fordringshaverne, rekonstruk-
tøren, tillidsmanden og eventuelle kautionister for rekonstruk-
tionen til et møde.

Stk. 3. Ophævelse af en rekonstruktion medfører,
1) at en tvangsakkord bortfalder,
2) at en af tredjemand stillet sikkerhed eller kaution for op-

fyldelse af en tvangsakkord bortfalder, medmindre tred-
jemand vidste eller burde vide, at de omstændigheder,
der er beskrevet i stk. 1, nr. 1, forelå, eller den pågæl-
dende har medvirket til, at skyldneren har tilsidesat sine
pligter som anført i stk. 1, nr. 2, og

3) at en virksomhedsoverdragelse, der er gennemført på
grundlag af rekonstruktionen, ikke omfattes af § 14 c,
stk. 1.

Kapitel 2 e
Rekonstruktionsbehandlingens ophør

§ 15. Ud over i de tilfælde, der er nævnt i § 11 a, stk. 5, § 11
c, stk. 4, § 11 d, stk. 2, § 11 e, stk. 3, § 11 g, stk. 3, § 13, stk. 5,
§ 13 c, stk. 2, og § 13 f, stk. 1 og 3, bestemmer skifteretten, at
rekonstruktionsbehandlingen ophører, hvis
1) skyldneren ikke er insolvent, jf. § 17, stk. 2, og § 18,
2) skyldneren ikke samarbejder loyalt eller bringer for-

dringshavernes ret i fare,
3) skyldneren begærer det eller
4) rekonstruktionsbehandlingen er udsigtsløs.

Stk. 2. Rekonstruktøren skal straks give skifteretten med-
delelse om omstændigheder som nævnt i stk. 1, nr. 1, 2 og 4.
Skifteretten skal i disse tilfælde give skyldneren, rekonstruk-
tøren, tillidsmanden og fordringshaverne lejlighed til at udtale
sig, inden der træffes afgørelse efter stk. 1.

Stk. 3. Ophører en rekonstruktionsbehandling af andre
grunde end stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag, der in-
deholder bestemmelse om tvangsakkord, eller at skyldneren
ikke er insolvent, tages skyldnerens bo straks under konkurs-
behandling.

§ 15 a. Skifterettens bestemmelse om rekonstruktørens
overtagelse af ledelsen af virksomheden, jf. § 11 a, stk. 3, § 12
a og § 12 b, bortfalder ved rekonstruktionsbehandlingens op-
hør.

§ 15 b. Skifteretten bekendtgør rekonstruktionsbehandlin-
gens ophør i Statstidende, medmindre skyldnerens bo samti-
dig tages under konkursbehandling. Hvis skyldneren er en
sammenslutning, der er registreret i Erhvervs- og Selskabssty-
relsen, skal rekonstruktøren samtidig registrere rekonstrukti-

onsbehandlingens ophør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-
system.«

12. § 18 affattes således:
»§ 18. Insolvens antages i almindelighed at foreligge, hvis

1) skyldneren erkender at være insolvent,
2) skyldneren er under rekonstruktionsbehandling,
3) skyldneren har standset sine betalinger eller
4) der ved udlæg inden for de sidste tre måneder før skifte-

rettens modtagelse af konkursbegæringen ikke har kun-
net opnås dækning hos skyldneren.«

13. § 24 affattes således:
»§ 24. Er skyldneren under rekonstruktionsbehandling, ud-

sættes afgørelsen om konkurs indtil rekonstruktionsbehand-
lingens ophør. En begæring om rekonstruktionsbehandling
behandles før en begæring om konkurs. En konkursbegæring
bortfalder, hvis der stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der
indeholder bestemmelse om tvangsakkord for skyldneren.«

14. § 25 ophæves.

15. § 27 affattes således:
»§ 27. Afsigelse af konkursdekret er betinget af, at den, der

har begæret konkursen, stiller sikkerhed for omkostningerne
ved boets behandling. Sikkerhedsstillelsen nedsættes til halv-
delen, hvis der tillige kan kræves sikkerhedsstillelse efter
stk. 4 eller 5, medmindre den, der er forpligtet til at stille sik-
kerhed efter disse bestemmelser, må anses for at være ude af
stand hertil. Har flere begæret konkursen, påhviler forpligtel-
sen til at stille sikkerhed disse solidarisk og indbyrdes lige.

Stk. 2. Sikkerhed efter stk. 1 skal ikke stilles, hvis der er
stillet sikkerhed efter § 11 a, stk. 7.

Stk. 3. Skifteretten kan fritage for sikkerhedsstillelse efter
stk. 1, således at statskassen indestår for omkostninger ved
konkursbehandlingen, hvis
1) særlige hensyn til en fordringshaver eller skyldneren ta-

ler for dette eller
2) konkursen er begæret af skyldneren og Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning
af selskabet.

Stk. 4. Er der på fristdagen tinglyst virksomhedspant, jf.
tinglysningslovens § 47 c, i skyldnerens ejendom, skal virk-
somhedspanthaveren straks efter afsigelsen af konkursdekre-
tet stille 50.000 kr. i sikkerhed for omkostningerne ved boets
behandling. Sikkerhedsstillelsen er subsidiær i forhold til sik-
kerhedsstillelse efter stk. 1 og § 11 a, stk. 7. Omfattes flere
panthavere af 1. pkt., påhviler forpligtelsen til at stille sikker-
hed disse solidarisk og indbyrdes i forhold til pantets værdi.

Stk. 5. Er der ikke tinglyst virksomhedspant på fristdagen,
påhviler forpligtelserne efter stk. 4 den eller de panthavere,
der har aflyst et virksomhedspant senere end to år før fristda-
gen, medmindre aflysningen under hensyn til omstændighe-
derne fremtrådte som ordinær.

Stk. 6. En fordringshaver, der har begæret konkursen eller
har stillet sikkerhed for omkostningerne ved konkursbehand-
lingen, hæfter ikke for omkostningerne ud over sikkerheds-
stillelsen.«
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16. I § 55 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Angår en aftale, som boet er indtrådt i efter stk. 1,

en løbende ydelse til skyldneren, kan boet altid opsige aftalen
med en måneds varsel. Medkontrahenten kan kræve erstatning
for tab, ved at opsigelsen er sket med forkortet varsel, med-
mindre andet følger af § 61.«

17. I § 56, stk. 2, indsættes efter »afsigelse«: »indtil en even-
tuel opsigelse i medfør af § 55, stk. 3, 1. pkt., eller § 61, stk. 1,«.

18. § 61, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

19. I § 63, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »periode«: », jf. dog
§ 12 p, stk. 2, 2. pkt«.

20. I § 72, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., ændres »vidste eller burde
vide, at betalingsstandsning var indtrådt, eller at begæring om
konkurs, akkordforhandling eller gældssanering var indgivet«
til: »kendte eller burde kende de omstændigheder, der dannede
grundlag for fastlæggelse af fristdagen«.

21. § 72, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Har en rekonstruktør, der er beskikket af skifteret-

ten, godkendt betalingen eller dispositionen, kan omstødelse
kun ske, hvis rekonstruktøren åbenbart har overskredet sine
beføjelser.«

22. § 87, stk. 5, ophæves.

23. I § 88 ændres »stk. 2, 3 eller 5« til: »stk. 2 eller 3«.

24. I § 94, nr. 2, ændres »et af skifteretten beskikket tilsyn«
til: »en rekonstruktør, der er beskikket af skifteretten«.

25. § 98, nr. 1, affattes således:
»1) Krav på renter, som påløber efter konkursdekretets afsi-

gelse, og krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyld-
neren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt
må anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, der
angår perioden efter dekretdagen, i det omfang fordrings-
haveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles
med afdrag. 1. pkt. gælder ikke renter af krav og løbende
ydelser, der er omfattet af §§ 93 eller 94.«

26. § 110, stk. 2, 2. pkt., affattes således:
»Er der umiddelbart før konkursen til brug for en rekon-

struktionsbehandling tilvejebragt materiale som nævnt i § 13
b, kan dette materiale lægges til grund ved konkursbehand-
lingen, således at der kun redegøres for senere ændringer.«

27. I § 128, 2. pkt., ændres »forhandling om tvangsakkord,
likvidation, anmeldt betalingsstandsning« til: »rekonstrukti-
onsbehandling, likvidation«.

28. I § 136 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Hvis en sag, der er anlagt efter § 12 k, stk. 3 eller

4, ikke er afgjort ved konkursdekretets afsigelse, kan kon-
kursboet indtræde i søgsmålet i fordringshavernes sted. Sagen
udsættes, indtil konkursboet har taget stilling. Uanset om boet
indtræder i sagen, bestemmes det i dommen, at det idømte skal

betales til skifteretten, der heraf afholder sagens rimelige om-
kostninger og indbetaler resten til boet.«

29. § 143 affattes således:
»§ 143. Viser det sig under boets behandling, at den sik-

kerhed, der er eller kan kræves stillet efter § 27, ikke er
tilstrækkelig til at dække yderligere omkostninger ved boets
behandling, og er boets midler ikke tilstrækkelige til at dække
disse omkostninger, sluttes boet snarest muligt på en dertil
særligt indkaldt skiftesamling. Dette gælder dog ikke, i det
omfang en fordringshaver stiller sikkerhed for yderligere om-
kostninger.«

30. § 144, stk. 1, affattes således:
»Fremlægger skyldneren efter udløbet af anmeldelsesfri-

sten samtykke fra samtlige fordringshavere eller bevis for, at
de er fyldestgjort, sluttes boet straks, og dets aktiver udleveres
til skyldneren med fradrag af omkostningerne ved boets be-
handling.«

31. Afsnit III ophæves.

32. § 200, stk. 1, affattes således:
»Ved kendelse om gældssanering bortfalder

1) gaveløfter,
2) krav på renter af de af kendelsen omfattede fordringer for

tiden efter indledning af gældssaneringssag,
3) krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at

anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må anses
for finansiel leasing, på løbende ydelser, der angår pe-
rioden efter indledning af gældssaneringssag, og som
ikke er omfattet af § 94, i det omfang fordringshaveren
ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles med af-
drag, og

4) krav på konventionalbod, i det omfang boden ikke er er-
statning for et lidt tab.«

33. § 208, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Genpart af bekendtgørelsen sendes straks til alle

fordringshavere, som er eller bliver skifteretten bekendt.«

34. I § 208 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. Skifteretten sender straks efter gældssaneringssa-

gens indledning meddelelse herom til virksomhedspanthave-
re, jf. tinglysningslovens § 47 c, og fordringspanthavere, jf.
tinglysningslovens § 47 d.«

35. I § 208 b, stk. 4, nr. 2, indsættes efter »stadfæstet en«:
»rekonstruktion, der indeholder bestemmelse om«.

36. § 216, stk. 4, 3. pkt., affattes således:
»Kan et afdrag på en fordring ikke betales, fordi fordringen

er omtvistet eller afhængig af en endnu ikke opfyldt betingel-
se, kan skifteretten bestemme, at beløbet skal indsættes på en
særlig konto i et pengeinstitut.«

37. § 217 affattes således:
»§ 217. Indledes der rekonstruktionsbehandling, udsættes

behandlingen af sagen om gældssanering.
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Stk. 2. Stadfæstes et rekonstruktionsforslag, der indeholder
bestemmelse om tvangsakkord, bortfalder gældssaneringssa-
gen.«

38. § 223, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
»§ 12 k, stk. 1, 3. og 4. pkt., og stk. 2 og 3, finder tilsvarende

anvendelse.«

39. I § 230, 1. pkt., ændres »får skyldneren stadfæstet en
tvangsakkord« til: »får skyldneren stadfæstet et rekonstrukti-
onsforslag, der indeholder bestemmelse om tvangsakkord«.

40. I overskriften til kapitel 29 indsættes efter »konkurs«: »el-
ler rekonstruktionsbehandling«.

41. I § 231 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Reglerne i dette kapitel anvendes endvidere, hvis

en skyldner indgiver begæring om gældssanering inden fire
uger efter stadfæstelsen af et rekonstruktionsforslag, der in-
deholder bestemmelse om tvangsakkord, for et selskab, hvis
kapital skyldneren, dennes ægtefælle eller samlever tilsam-
men direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af, forudsat
at skyldnerens gæld i det væsentlige stammer fra kaution eller
lignende hæftelse for selskabets gæld.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

42. I § 231 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »og stk. 2, nr. 2, eller
ledelsen i det selskab, der er omfattet af konkursbehandlin-
gen,« til: »og stk. 3, nr. 2, eller ledelsen i det selskab, der er
omfattet af konkursbehandlingen eller har fået stadfæstet et
rekonstruktionsforslag,«.

43. I § 232 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. I de tilfælde, der er nævnt i § 231, stk. 2, finder

stk. 1-3 kun anvendelse, hvis skyldneren er under konkursbe-
handling.«

44. I § 234 indsættes efter »konkursboet«: »eller rekonstruk-
tionsbehandlingen«.

45. I § 238, stk. 1, ændres »tilsyn« til: »rekonstruktør«.

46. I § 238 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. En person, der beskikkes som tillidsmand i medfør

af § 11 a, stk. 1, må ikke have været revisor eller forretnings-
mæssig rådgiver for skyldneren i to år forud for rekonstrukti-
onsbehandlingens indledning og må ikke virke som revisor
eller forretningsmæssig rådgiver for skyldneren i en periode
på to år efter at have afsluttet hvervet som tillidsmand.«

47. I § 239, stk. 1, 1. pkt., ændres »tilsyn« til: »rekonstruktør«.

48. § 249 affattes således:
»§ 249. Skifterettens afgørelser efter § 8, § 13 d, stk. 2, 2.

pkt., jf. §§ 120 og 121, § 13 d, stk. 2, 3. og 4. pkt., § 13 e,
stk. 4, § 21, § 113, stk. 2, § 115, stk. 2, §§ 120-122 og § 232,
stk. 3, kan ikke indbringes for højere ret. Det samme gælder
afgørelser efter § 11 e, stk. 2 eller 5, § 12 a, stk. 1 eller 3, § 12
k, stk. 1, herunder jf. § 223, stk. 1, 2. pkt., eller § 13 a, stk. 1,

jf. § 13 d, stk. 2, 2. pkt., jf. §§ 120 og 121, og jf. § 13 d, stk. 2,
3. og 4. pkt.«

§ 2

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 29.
oktober 2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1266 af 16.
december 2009, § 2 i lov nr. 73 af 26. januar 2010, § 1 i lov
nr. 404 af 21. april 2010, § 2 i lov nr. 533 af 26. maj 2010, §
1 i lov nr. 536 af 26. maj 2010 og § 2 i lov nr. 551 af 26. maj
2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, nr. 4, ændres »anmeldelser om betalings-
standsning og begæringer om konkurs, akkordforhandling
eller gældssanering« til: »begæringer om rekonstruktionsbe-
handling, konkurs eller gældssanering«.

2. § 119, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

3. I § 477 b, stk. 4, nr. 1, og § 477 d, stk. 1, ændres »16, 16 a,
31, 171« til: »12 c, 31«.

§ 3

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8.
september 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 518 af 6.
juni 2007 og § 4 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og senest ved § 3
i lov nr. 1266 af 16. december 2009, foretages følgende
ændringer:

1. I § 15 a, stk. 5, ændres »16, 16 a, 31, 171« til: »12 c, 31«.

2. I § 16, stk. 6, ændres »§§ 16-16 a, § 31, § 171 og § 207,
stk. 1« til: »§§ 12 c, 31 eller 207«.

3. § 28, stk. 4, ophæves.

4. § 34, stk. 1, nr. 2, ophæves.
Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

5. I § 37 a ændres »anmeldelse af betalingsstandsning« til:
»begæring om rekonstruktionsbehandling«.

§ 4

I lov nr. 383 af 22. maj 1996 om skifte af dødsboer, som
ændret senest ved § 27 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, foretages
følgende ændring:

1. § 11, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs eller«

§ 5

I lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse nr. 158 af 9.
marts 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 538 af 8. juni 2006,
§ 1 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, § 19 i lov nr. 108 af 7. februar
2007, § 12 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 og § 9 i lov nr. 577 af
6. juni 2007, foretages følgende ændringer:
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1. § 47 f, stk. 2 og 3, ophæves.
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3.

2. I § 47 f, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres
»åbning af tvangsakkordforhandling« til: »indledning af re-
konstruktionsbehandling«.

3. § 47 f, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 2, 2. pkt., affattes således:
»Dette gælder ikke, hvis der ved indledningen af rekon-

struktionsbehandling er indledt gældssaneringssag.«

4. § 47 f, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., affattes således:
»Dette gælder ikke, hvis pantsætterens bo ved indledningen

er under konkursbehandling, eller hvis der er indledt rekon-
struktionsbehandling.«

5. § 49 d, stk. 7, nr. 2, affattes således:
»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

6. I § 49 e, stk. 3, ændres », har anmeldt betalingsstandsning
eller er under« til: »eller er under rekonstruktionsbehandling
eller«.

§ 6

I lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer
(forældelsesloven), som ændret ved § 11 i lov nr. 1336 af 19.
december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »konkursbegæring«:
»eller begæring om rekonstruktionsbehandling«.

2. § 17, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) ved anmeldelse af fordringen til rekonstruktøren i for-

bindelse med rekonstruktionsbehandling eller ved an-
meldelse af fordringen i forbindelse med indledning af
gældsaneringssag,«

3. § 17, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Er der i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-5,

inden forældelsesfristens udløb udstedt proklama eller ind-
kaldt til det i konkurslovens § 13 omhandlede møde, indtræder
forældelse ikke før udløbet af anmeldelsesfristen, henholdsvis
afholdelse af det i konkurslovens § 13 omhandlede møde.«

4. I § 20, stk. 3, indsættes efter »afsagt,«: »har indgivet begæ-
ring om rekonstruktionsbehandling, uden at rekonstruktions-
behandling er indledt,«.

5. § 20, stk. 4, 2. pkt., affattes således:
»Tilsvarende gælder, når en fordring inden forældelsesfri-

stens udløb er anmeldt i forbindelse med indledning af gælds-
saneringssag, anmeldt i forbindelse med indkaldelse som
nævnt i § 17, stk. 1, nr. 5, eller anmeldt til rekonstruktøren i
forbindelse med rekonstruktionsbehandling.«

§ 7

I lov om køb, jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts
2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages
følgende ændring:

1. I § 39, stk. 1, 1. pkt., ændres »åbnes der forhandling om
tvangsakkord for ham« til: »rekonstruktionsbehandling«.

§ 8

I lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af
5. oktober 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 539 af 8. juni
2006, § 1 i lov nr. 516 af 6. juni 2007 og § 2 i lov nr. 523 af
6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 28, 1. pkt., ændres », eller åbnes der forhandling om
tvangsakkord udenfor konkurs i hans bo« til: »eller rekon-
struktionsbehandling«.

§ 9

I kommissionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 15.
september 1986, som ændret ved § 3 i lov nr. 271 af 2. maj
1990 og § 37 i lov nr. 272 af 2. maj 1990, foretages følgende
ændring:

1. I § 37, stk. 1, 2. pkt., ændres »der åbnes forhandling om
tvangsakkord for kommittenten« til: »kommittenten tages un-
der rekonstruktionsbehandling«.

§ 10

I lov nr. 319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed, som
ændret senest ved § 1 i lov nr. 498 af 12. juni 2009, foretages
følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 22, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstands-
ning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »anmel-
delse af betalingsstandsningen« ændres til: »indledningen af
rekonstruktionsbehandling«.

§ 11

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1034 af 29. oktober
2009, som ændret ved § 1 i lov nr. 1107 af 1. december 2009,
foretages følgende ændringer:

1. I § 283, stk. 1, nr. 2, ændres », eller forhandling om tvangs-
akkord uden for konkurs er åbnet« til: »eller rekonstruktions-
behandling er indledt«.

2. I § 283, stk. 2, ændres »betalingsstandsning« til: »rekon-
struktionsbehandling«.

3. I § 300, nr. 3, ændres »til åbning af forhandling om tvangs-
akkord uden for konkurs« til: »under rekonstruktionsbehand-
ling«.
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4. I § 304, stk. 2, ændres »forhandling om tvangsakkord uden
for konkurs« til: »rekonstruktionsbehandling«.

§ 12

I lov nr. 1504 af 27. december 2009 om offentligt hasardspil
i turneringsform foretages følgende ændringer:

1. § 7, nr. 3, affattes således:
»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 9, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstands-
ning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »anmel-
delse af betalingsstandsningen« ændres til: »indledningen af
rekonstruktionsbehandling«.

§ 13

I lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10.
oktober 1994, som ændret ved lov nr. 443 af 31. maj 2000, § 5
i lov nr. 366 af 24. maj 2005, lov nr. 420 af 9. maj 2006 og
§ 27 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) når indehaveren af tilladelsen kommer under rekonstruk-

tionsbehandling eller konkurs.«

2. I § 21, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstands-
ning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og i 2. pkt.
ændres »betalingsstandsningens anmeldelse« til: »indlednin-
gen af rekonstruktionsbehandling«.

§ 14

I lov om vagtvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af
3. marts 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 17, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstands-
ning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og i 2. pkt.
ændres »betalingsstandsningens anmeldelse« til: »indlednin-
gen af rekonstruktionsbehandling«.

Beskæftigelsesministeriet

§ 15

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 867 af 7. september 2009, som ændret ved lov nr. 1509
af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 4, ændres »anmeldte betalingsstandsning«
til: »rekonstruktionsbehandling«.

2. § 2, stk. 3, 2. pkt., affattes således:
»Er der indledt rekonstruktionsbehandling, regnes den dag,

da skifteretten modtog begæring om rekonstruktionsbehand-
ling, for fristdag, hvis virksomhedens ophør på grund af

insolvens sker inden 3 uger efter rekonstruktionsbehandlin-
gens ophør.«

3. § 2, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. I tilfælde af en rekonstruktionsbehandling, jf. § 1,

stk. 1, nr. 4, omfatter garantien krav på løn m.v., der forfalder
under rekonstruktionsbehandlingen. Garantien omfatter krav,
der i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens
§ 95, stk. 1, nr. 1-3. Fonden kan nægte nærstående udbetaling
svarende til konkurslovens § 95, stk. 2. Fonden betaler ikke
feriegodtgørelse af sine udbetalinger. Afholder lønmodtage-
ren ferie under rekonstruktionsbehandlingen, kan fonden ud-
betale løn under ferie til brug herfor. Hvis lønmodtageren
holder ferie med feriegodtgørelse, udbetaler fonden alene fe-
riegodtgørelse, hvis der ikke er indbetalt det nødvendige beløb
til Feriekonto. Udbetaling fra fonden kan kun ske, hvis re-
konstruktøren giver samtykke hertil, jf. konkurslovens § 12,
stk. 1.«

4. § 3, stk. 2, 3. pkt., affattes således:
»Referenceperioden regnes fra indledningen af den rekon-

struktionsbehandling, som først har medført udbetaling fra
fonden.«

§ 16

I lov om arbejdsmarkedets tillægspension, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 117
af 17. februar 2009, § 1 i lov nr. 1263 af 16. december 2009
og § 16 i lov nr. 429 af 28. april 2010, og som ændres ved §
10 i det af Folketinget den 27. maj 2010 vedtagne forslag til
lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks
Nationalbank og forskellige andre love. (Styrkelse af
Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til
styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og
ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.),
foretages følgende ændring:

1. § 23 a, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

§ 17

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 1156 af 3. oktober 2007, som ændret ved § 8 i lov nr.
515 af 17. juni 2008, § 8 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, § 12 i
lov nr. 392 af 25. maj 2009 og § 2 i lov nr. 1263 af 16. december
2009, og som ændres ved § 11 i det af Folketinget den 27. maj
2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om finansiel
virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer
m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre
love. (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,
præcisering af krav til styring og indretning af finansielle
virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og
hæderlighed m.v.), foretages følgende ændring:
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1. § 4 a, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs ellergældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

§ 18

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848
af 7. september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1272 af 16.
december 2009, og som ændres ved § 17 i det af Folketinget
den 27. maj 2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov
om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank
og forskellige andre love. (Styrkelse af Finanstilsynets
tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og
indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af
regler om egnethed og hæderlighed m.v.), foretages følgende
ændring:

1. § 62, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

§ 19

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørel-
se nr. 975 af 26. september 2008, som ændret bl.a. ved lov nr.
118 af 17. februar 2009, § 2 i lov nr. 479 af 12. juni 2009 og
§ 5 i lov nr. 483 af 12. juni 2009 og senest ved § 5 i lov nr.
429 af 28. april 2010 og § 4 i lov nr. 431 af 28. april 2010,
foretages følgende ændring:

1. § 63, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse

ved ophør af selvstændig virksomhed, jf. § 57, stk. 3. I disse
tilfælde udbetales dagpenge ikke for de første 3 uger efter op-
høret. Dog udbetales dagpenge efter den første uge ved ophør
på grund af konkurs eller tvangsauktion.«

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 20

I lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber
(selskabsloven), som ændret ved § 1 i lov nr. 159 af 16. februar
2010, foretages følgende ændringer:

1. § 24, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. En stifter må ikke være under rekonstruktionsbe-

handling eller konkurs.«

2. I § 37, stk. 1, 2. pkt., udgår »eller personer, der af justits-
ministeren er beskikket som fagkyndige tillidsmænd ved
tvangsakkordforhandlinger«.

3. I § 232, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Fristen på 3 måneder suspenderes, hvis selskabet tages
under rekonstruktionsbehandling.«

4. Overskriften før § 233 affattes således:

»Overgang til rekonstruktionsbehandling eller konkurs«

5. I § 233, stk. 1, ændres »Konkursbegæring« til: »Begæring
om rekonstruktionsbehandling eller konkurs«.

6. I § 233, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., ændres »konkursbegæring«
til: »begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs«.

7. I § 233, stk. 3, 2. pkt., ændres »konkurs« til: »rekonstrukti-
onsbehandling eller konkurs«.

8. I § 233 indsættes som stk. 5:
»Stk. 5. I et selskab, hvori rekonstruktøren har overtaget

ledelsen, kan der ikke foretages registreringer vedrørende sel-
skabet bortset fra ændringer vedrørende eventuel revisor ud-
peget af rekonstruktøren eller ændringer, som er besluttet af
generalforsamlingen med rekonstruktørens samtykke.«

9. I § 234 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:
»Et selskab, der er under rekonstruktionsbehandling, skal

beholde sit navn med tilføjelsen »under rekonstruktionsbe-
handling«.«

Stk. 1 bliver herefter stk. 2.

10. I § 349, stk. 3. 1. pkt., ændres »tvangsakkord« til: »rekon-
struktionsbehandling«.

11. I § 367, stk. 1. 1. pkt., ændres »§ 234, stk. 1« til: »§ 234«.

§ 21

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25.
maj 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 140, stk. 1, 1. pkt., ændres »betalingsstandsning« til:
»rekonstruktionsbehandling«.

2. I § 140, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »betalingsstandsnin-
gens« til: »rekonstruktionsbehandlingens«.

3. § 140, stk. 3, ophæves.

§ 22

I lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.
795 af 20. august 2009, som ændret ved § 9 i lov nr. 516 af
12. juni 2009 og § 2 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, og
som ændres ved § 4 i det af Folketinget den 27. maj 2010
vedtagne forslag til lov om ændring af lov om finansiel
virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer
m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre
love. (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,
præcisering af krav til styring og indretning af finansielle
virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og
hæderlighed m.v.), foretages følgende ændringer:
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1. § 9, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

2. I § 27, stk. 6, nr. 1, 2. pkt., ændres »om åbning af tvangs-
akkord« til: »rekonstruktionsbehandling«.

3. I § 57, stk. 1, ændres »der anmeldes betalingsstandsning
eller åbnes tvangsakkord« til: »tages under rekonstruktions-
behandling«.

4. I § 57, stk. 4, 1. pkt., ændres », anmeldelsen af betalings-
standsning eller åbning af tvangsakkord« til: »eller indlednin-
gen af rekonstruktionsbehandling«.

5. I § 57, stk. 4, 2. pkt., ændres », anmeldelsen af betalings-
standsning eller åbningen af tvangsakkord« til: »eller indled-
ningen af rekonstruktionsbehandling«.

6. § 57 d, stk. 3, 1. pkt., affattes således:
»Hvis skifteretten afsiger konkursdekret eller indleder re-

konstruktionsbehandling for en deltager i en clearingcentral
eller et betalingssystem omfattet af stk. 2, giver skifteretten
straks meddelelse herom til Finanstilsynet.«

7. I § 57 e, 1. pkt., ændres », anmelder betalingsstandsning,
der åbnes tvangsakkordforhandling« til: »eller tages under re-
konstruktionsbehandling«.

8. I § 58 h, stk. 1, 2. pkt., ændres »akkordforhandling, beta-
lingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling«.

9. § 58 h, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. En af stk. 1 omfattet slutafregning, som gennem-

føres, efter at den misligholdende part er taget under rekon-
struktionsbehandling, kan omfatte fordringer, der er opstået
før det tidspunkt, hvor den ikke misligholdende part kendte
eller burde kende de omstændigheder, der etablerede fristda-
gen, jf. konkurslovens § 1.«

10. I § 64, stk. 4, 1. pkt., ændres »betalingsstandsning« til:
»rekonstruktionsbehandling«.

§ 23

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467
af 29. april 2010, som ændres ved § 1 i det af Folketinget den
27. maj 2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om
finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank
og forskellige andre love. (Styrkelse af Finanstilsynets
tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og
indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af
regler om egnethed og hæderlighed m.v.), foretages følgende
ændringer:

1. I § 51, § 72, stk. 6, og § 152 g, stk. 4, ændres »betalings-
standsning« til: »rekonstruktionsbehandling«.

2. § 64, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

3. Overskriften før § 238 affattes således:

»Rekonstruktionsbehandling«

4. § 238 affattes således:
»§ 238. Finanstilsynet kan indgive begæring om rekon-

struktionsbehandling af finansielle virksomheder, når hensy-
net til indskydernes, obligationsejernes, investorernes eller
forsikringstagernes interesser tilsiger det.

Stk. 2. Begæring om rekonstruktionsbehandling efter stk. 1
ledsages af Finanstilsynets forslag til, hvem der skal beskikkes
som rekonstruktør og tillidsmand under rekonstruktionsbe-
handlingen, samt en erklæring fra de pågældende om, at disse
er villige hertil og opfylder betingelserne i konkurslovens
§ 238.«

5. Overskriften før § 239 udgår.

6. I § 239, stk. 1, 1. pkt., ændres »tvangsakkord« til: »rekon-
struktionsbehandling«.

7. § 239, stk. 1, 2. og 3. pkt., ophæves.

8. I § 239, stk. 2, ændres »udarbejdes ved åbning af forhand-
ling om tvangsakkord, jf. konkurslovens § 165, kan skifteret-
ten ved tvangsakkord« til: »udsendes sammen med et
rekonstruktionsforslag, jf. konkurslovens § 13 b, stk. 1, nr. 2,
kan skifteretten ved rekonstruktionsbehandling«.

9. § 239, stk. 3, ophæves.

10. I § 240 ændres »har standset deres betalinger eller er un-
der« til: »er under rekonstruktionsbehandling eller«.

§ 24

I lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og
revisionsvirksomheder (revisorloven), som ændret ved § 6 i
lov nr. 133 af 24. februar 2009 og § 3 i lov nr. 516 af 12. juni
2009, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 13, stk. 6, ændres »tvangsakkord« til: »rekonstruktions-
behandling«.

§ 25

I vekselloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 559 af 25. august
1986, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 2, nr. 2 og 3, ændres »konkurs, eller der er åbnet
forhandling om tvangsakkord for ham« til: »rekonstruktions-
behandling eller konkurs«.



16

2. I § 44, stk. 6, 1. pkt., ændres »konkurs, eller der er åbnet
forhandling om tvangsakkord for ham« til: »rekonstruktions-
behandling eller konkurs«, og »akkordforhandlingen åbnes«
ændres til: »rekonstruktionsbehandlingen indledes«.

3. I § 44, stk. 6, 2. pkt., ændres »konkurs, eller der åbnes for-
handling om tvangsakkord for ham« til: »rekonstruktionsbe-
handling eller konkurs«.

§ 26

I lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester, som
ændret ved § 4 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, og som
ændres ved § 5 i det af Folketinget den 27. maj 2010 vedtagne
forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov
om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om
Danmarks Nationalbank og forskellige andre love. (Styrkelse
af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til
styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og
ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.),
foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

§ 27

I lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr.
930 af 18. september 2008, som ændret ved § 9 i lov nr. 392
af 25. maj 2009, og som ændres ved § 7 i det af Folketinget
den 27. maj 2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov
om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank
og forskellige andre love. (Styrkelse af Finanstilsynets
tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og
indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af
regler om egnethed og hæderlighed m.v.), foretages følgende
ændring:

1. § 8, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

§ 28

I lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret
senest ved § 6 i lov nr. 1273 af 16. december 2009, og som
ændres ved § 8 i det af Folketinget den 27. maj 2010 vedtagne
forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov
om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om
Danmarks Nationalbank og forskellige andre love. (Styrkelse
af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til
styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og

ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.),
foretages følgende ændring:

1. § 23 a, stk. 3, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

§ 29

I lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt
andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendt-
gørelse nr. 807 af 21. august 2009, som ændret ved § 10 i lov
nr. 516 af 12. juni 2009 og § 5 i lov nr. 1273 af 16. december
2009, og som ændres ved § 6 i det af Folketinget den 27. maj
2010 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om finansiel
virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer
m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre
love. (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed,
præcisering af krav til styring og indretning af finansielle
virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og
hæderlighed m.v.), foretages følgende ændring:

1. § 31, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) Må ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller gældssanering eller være under
rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller
gældssanering.«

§ 30

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf.
lovbekendtgørelse nr. 794 af 20. august 2009, som ændret ved
§ 1 i lov nr. 338 af 1. maj 2009 og § 8 i lov nr. 1273 af 16.
december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, og § 16, stk. 5, ændres »betalingsstandsning«
til: »rekonstruktionsbehandling«.

2. I § 6, stk. 1, ændres »anmelder betalingsstandsning« til:
»tages under rekonstruktionsbehandling«.

3. I § 16, stk. 1, 1. pkt., ændres »betalingsstandsningens« til:
»rekonstruktionsbehandlingens«.

4. § 16, stk. 1, 3. pkt., affattes således:
»Ved rekonstruktionsbehandling indtræder Fondens for-

pligtelser først 5 hverdage efter rekonstruktionsbehandlingens
indledning.«

5. I § 17 ændres »har anmeldt betalingsstandsning« til: »er
taget under rekonstruktionsbehandling«.

§ 31

I lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 898 af 4. september 2008, som ændret
ved § 8 i lov nr. 392 af 25. maj 2009, og som ændres ved § 2
i det af Folketinget den 27. maj 2010 vedtagne forslag til lov
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om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks
Nationalbank og forskellige andre love. (Styrkelse af
Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til
styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og
ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.),
foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 4, og § 32, stk. 1, 1. pkt., ændres »betalings-
standsning« til: »rekonstruktionsbehandling«.

2. I § 32, stk. 1, 1. og 3. pkt., og to steder i § 32, stk. 5, ændres
»det beskikkede tilsyn« til: »rekonstruktøren«.

3. I § 32, stk. 1, 2. pkt., og § 33, stk. 1, ændres »det beskikkede
tilsyns« til: »rekonstruktørens«.

4. I § 32, stk. 4, ændres »Det beskikkede tilsyn« til: »Rekon-
struktøren«.

5. I § 32 a ændres »anmeldelse af betalingsstandsning« til:
»indledning af rekonstruktionsbehandling«.

6. I § 33, stk. 2, 2. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller
under konkursbehandling« til: »under rekonstruktionsbe-
handling eller konkursbehandling«.

§ 32

I lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1376 af 10. december 2007, som ændret ved § 12 i lov nr.
516 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 h, stk. 4, § 3 a, stk. 3, 2. pkt., og § 3 c, stk. 6, 1. pkt.,
ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehand-
ling«.

2. I § 3 c, stk. 6, 1. pkt., ændres »det beskikkede tilsyn« til:
»rekonstruktøren«.

3. I § 3 c, stk. 6, 2. pkt., ændres »det besikkede tilsyns« til:
»rekonstruktørens«.

4. I § 3 c, stk. 8, ændres »anmeldelse af betalingsstandsning«
til: »indledning af rekonstruktionsbehandling«.

§ 33

I lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1073 af 2. november 2006, som ændret ved § 3 i lov nr.
123 af 13. februar 2007, § 163 i lov nr. 1336 af 19. december
2008 og § 1 i lov nr. 364 af 13. maj 2009, foretages følgende
ændringer:

1. § 25, stk. 2, nr. 3, affattes således:
»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling,«

2. I § 25, stk. 8, 3. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller
under konkurs« til: »under rekonstruktionsbehandling eller
konkurs«.

§ 34

I lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010, foretages
følgende ændring:

1. § 13, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

§ 35

I lov om translatører og tolke, jf. lovbekendtgørelse nr. 181
af 25. marts 1988, som ændret ved § 15 i lov nr. 936 af 27.
december 1991, § 10 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 16 i lov
nr. 386 af 22. maj 1996, § 4 i lov nr. 227 af 21. april 1999, § 1
i lov nr. 1463 af 22. december 2004 og § 4 i lov nr. 123 af 13.
februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs

og«

2. I § 1, stk. 4, 3. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller under
konkurs« til: »under rekonstruktionsbehandling eller kon-
kurs«.

§ 36

I lov om dispachører, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 25.
marts 1988, som ændret ved § 14 i lov nr. 936 af 27. december
1991, § 9 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 15 i lov nr. 386 af
22. maj 1996, § 5 i lov nr. 227 af 21. april 1999, § 2 i lov nr.
1463 af 22. december 2004 og § 5 i lov nr. 123 af 13. februar
2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 1, stk. 5, 3. pkt., ændres »i betalingsstandsning eller under
konkurs« til: »under rekonstruktionsbehandling eller kon-
kurs«.

§ 37

I lov om administration af Det Europæiske Økonomiske
Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske
økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17.
april 1997, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, affattes således:
»Den, der er under rekonstruktionsbehandling eller kon-

kurs, kan ikke være medlem af en europæisk økonomisk
firmagruppe.«

§ 38

I lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af
tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske
Socialfond, som ændret ved § 8 i lov nr. 1272 af 16. december
2009, foretages følgende ændring:
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1. I § 6, stk. 2, nr. 3, ændres »standser sine betalinger, indleder
forhandlinger om tvangsakkord« til: »tages under rekonstruk-
tionsbehandling«.

Skatteministeriet

§ 39

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
(registreringsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af
25. juni 2008, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 545 af 26.
maj 2010, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) Virksomheden må ikke være under rekonstruktionsbe-

handling, konkurs eller likvidation.«

§ 40

I lov om gevinstgivende spilleautomater, jf.
lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006, som ændret ved
§ 107 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende
ændringer:

1. § 10, stk. 1, nr. 4, affattes således:
»4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 12, stk. 3, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstands-
ning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »anmel-
delse af betalingsstandsningen« ændres til: »indledningen af
rekonstruktionsbehandling«.

§ 41

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466
af 22. maj 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 517 af 7. juni
2006, lov nr. 526 af 17. juni 2008, § 20 i lov nr. 1344 af 19.
december 2008 og § 2 i lov nr. 520 af 12. juni 2009, foretages
følgende ændring:

1. § 10, stk. 1, litra d, affattes således:
»d) er under rekonstruktionsbehandling eller konkursbe-

handling.«

§ 42

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september
2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 51 i
lov nr. 538 af 8. juni 2006, lov nr. 1573 af 20. december 2006
og § 121 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages
følgende ændring:

1. I § 33, stk. 2, 1. pkt., ændres »tvangsakkordforhandling« til:
»rekonstruktionsbehandling«.

Transportministeriet

§ 43

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19.
februar 2003, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 474 af 9. juni

2004 og § 37 i lov nr. 582 af 24. juni 2005 og senest ved § 126
i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende
ændringer:

1. § 12, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 16, stk. 4, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstands-
ning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«.

3. I § 16, stk. 4, 2. pkt., ændres »betalingsstandsningens an-
meldelse« til: »rekonstruktionsbehandlingens indledning«.

§ 44

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 19.
februar 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 474 af 9. juni 2004,
§ 2 i lov nr. 553 af 6. juni 2007 og § 127 i lov nr. 1336 af 19.
december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 14, stk. 4, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstands-
ning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »efter
betalingsstandsning« udgår.

3. I § 14, stk. 4, 2. pkt., ændres »betalingsstandsningens an-
meldelse« til: »rekonstruktionsbehandlingens indledning«.

§ 45

I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af
8. oktober 2009, som ændret ved lov nr. 485 af 11. maj 2010,
foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

2. I § 8, stk. 2, 1. pkt., ændres »har anmeldt betalingsstands-
ning« til: »er under rekonstruktionsbehandling«, og »efter
betalingsstandsning« udgår.

3. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »betalingsstandsningens anmel-
delse« til: »rekonstruktionsbehandlingens indledning«.

Miljøministeriet

§ 46

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 935
af 24. september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1518 af
27. december 2009, § 1 i lov nr. 1519 af 27. december 2009
og § 13 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, foretages følgende
ændring:

1. I § 46 a, stk. 1, ændres »anmelder betalingsstandsning eller
tages under konkursbehandling« til: »tages under rekonstruk-
tionsbehandling eller konkursbehandling«.
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§ 47

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, som ændret ved
§ 22 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 3 i lov nr. 460 af
12. juni 2009 og § 4 i lov nr. 1518 af 27. december 2009,
foretages følgende ændring:

1. I § 4 b, stk. 1, ændres »anmelder betalingsstandsning eller
tages under konkursbehandling« til: »tages under rekonstruk-
tionsbehandling eller konkursbehandling«.

§ 48

I lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse
nr. 84 af 10. februar 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 1383
af 21. december 2009 og § 2 i lov nr. 12 af 11. januar 2010,
foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 2, nr. 2, affattes således:
»2) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,«

Klima- og energiministeriet

§ 49

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20.
maj 2010, som ændret senest ved § 14 i lov nr. 1384 af 21.
december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 54, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under

rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring
eller erklæres konkurs.«

2. I § 54, stk. 8, 2. pkt., ændres »Anmelder en forsyningspligtig
virksomhed betalingsstandsning« til: »Tages en forsynings-
pligtig virksomhed under rekonstruktionsbehandling«, og
»tilsynet under betalingsstandsning« ændres til: »rekonstruk-
tøren«.

3. I § 54, stk. 8, 3. pkt., ændres »Tilsynet« til: »Rekonstruk-
tøren«, og  »betalingsstandsningen«  ændres til: »rekonstruk-
tionsbehandlingens indledning«.

§ 50

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116
af 8. november 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 548 af 6.
juni 2007, § 2 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 503 af
17. juni 2008 og § 2 i lov nr. 386 af 20. maj 2009, foretages
følgende ændring:

1. § 33, stk. 1, nr. 3, affattes således:
»3) indehaveren af bevillingen eller tilladelsen tages under

rekonstruktionsbehandling, indgiver konkursbegæring
eller erklæres konkurs.«

§ 51

I lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.
lovbekendtgørelse nr. 889 af 4. juli 2007, som ændret ved § 2
i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende
ændring:

1. I § 30, stk. 1, nr. 3, ændres »anmelder betalingsstandsning«
til: »tages under rekonstruktionsbehandling«.

§ 52

I lov om etablering og benyttelse af en rørledning til
transport af råolie og kondensat, jf. lovbekendtgørelse nr.
1100 af 18. november 2005, som ændret ved lov nr. 542 af 26.
maj 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 2 a, stk. 4, ændres »anmelder betalingsstandsning« til:
»tages under rekonstruktionsbehandling«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 53

I lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret
ved § 47 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 2 i lov nr.
1513 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

1. § 89, stk. 1, affattes således:
»Ved bevilling til afholdelse af offentlig fiskeauktion kræ-

ves ud over de i § 88 nævnte krav for personer, at vedkom-
mende ikke er under rekonstruktionsbehandling eller kon-
kursbehandling og ikke har betydelig forfalden gæld til det
offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000
kr. og derover.«

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 54

I lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer
foretages følgende ændring:

1. § 18, stk. 6, nr. 3, affattes således:
»3) tages under rekonstruktionsbehandling eller kommer un-

der konkurs.«

Ikrafttræden m.v.

§ 55

Stk. 1. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens
ikrafttræden.

Stk. 2. En anmeldelse af betalingsstandsning eller udsæt-
telse af afgørelsen om konkurs i medfør af konkurslovens § 24
inden lovens ikrafttræden bevarer sine virkninger efter lovens
ikrafttræden. Uanset 1. pkt. kan en betalingsstandsning eller
en udsættelse af afgørelsen om konkurs ikke forlænges efter
lovens ikrafttræden.
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Stk. 3. Begæringer om åbning af tvangsakkordforhandling,
der er indgivet til skifteretten før lovens ikrafttræden, færdig-
behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Begæring om rekonstruktionsbehandling kan ikke
indgives af en fordringshaver, hvis skyldneren har anmeldt
betalingsstandsning, afgørelsen om konkurs er udsat i medfør
af konkurslovens § 24 i den hidtil gældende affattelse eller
skyldneren har indgivet begæring om tvangsakkordforhand-
ling.

Stk. 5. Ophører en betalingsstandsning, regnes dagen for
anmeldelsen dog som fristdag, hvis skifteretten inden 3 uger
efter ophøret modtager begæring om rekonstruktionsbehand-
ling, konkurs eller gældssanering. Fører en begæring om
akkordforhandling ikke til stadfæstelse af tvangsakkord, reg-
nes dagen for begæringens modtagelse dog som fristdag, hvis
skifteretten, inden 3 uger efter at begæringen om akkordfor-
handling blev tilbagekaldt eller forkastet eller akkordforhand-
ling ophørte, modtager begæring om rekonstruktionsbehand-
ling, konkurs eller gældssanering.

Stk. 6. Konkurslovens § 10 a, stk. 3, nr. 3, § 98, nr. 1, og §
200, stk. 1, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, 25
og 32, finder anvendelse, når fristdagen ligger efter lovens
ikrafttræden.

Stk. 7. Konkurslovens § 10 a, stk. 3, nr. 5, som indsat ved
denne lovs § 1, nr. 11, finder alene anvendelse for aftaler, der
indgås efter lovens ikrafttræden.

Stk. 8. Afbrydelse af forældelse kan ske efter de hidtil gæl-
dende bestemmelser i forældelseslovens §§ 17 og 20, hvis
begæring om åbning af tvangsakkordforhandling er indgivet
inden lovens ikrafttræden.

Stk. 9. Tinglysningslovens § 47 f, stk. 4, i den hidtil gæl-
dende affattelse finder også anvendelse efter lovens ikrafttræ-
den. Tinglysningslovens § 47 f, stk. 2, 1. pkt., som affattet ved
denne lovs § 5, nr. 2, gælder endvidere ikke, hvis pantsætteren
ved indledningen af rekonstruktionsbehandling er undergivet
reglerne i konkurslovens kapitel 2 i den hidtil gældende af-
fattelse,  eller hvis  der er åbnet tvangsakkordforhandling. Ting-
lysningslovens § 47 f, stk. 3, 1. pkt., gælder endvidere ikke,
hvis pantsætteren ved indledningen af gældssaneringssag er
undergivet reglerne i konkurslovens kapitel 2 i den hidtil gæl-
dende affattelse, eller hvis der er åbnet tvangsakkordforhand-
ling.

Stk. 10. Straffelovens § 283, stk. 1, nr. 2, § 300, nr. 3, og
§ 304, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 11, nr. 1, 3 og 4,
finder tilsvarende anvendelse på forhandling om tvangsak-
kord.

§ 56

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Stk. 2. Lovens §§ 1, 4, 22, 23, 26, 29, 30 og 32 kan ved

kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne
og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønland-
ske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lovens §§ 6-10, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28,
31, 33 og 54 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sæt-
tes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske
forhold tilsiger.
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