
TASK FORCE  
-

RESTRUKTURERING
OG OPKØB 



COVID-19 har allerede og vil få betydelige økonomiske
konsekvenser for store dele af det danske erhvervsliv.

Hos SIRIUS Advokater har vi mange års erfaring og stor
ekspertise - blandt andet fra finanskrisen - i at yde
rådgivning til eller i forbindelse med:

(i) Virksomheder, der er udfordret økonomisk, og

(ii) Opkøb af virksomheder, herunder virksomheder
eller grene af virksomheder, der er udfordret
økonomisk.

Vi står således klar til at levere hurtig og højt
specialiseret rådgivning til både virksomheder, der er
økonomisk udfordret og ved opkøb af virksomheder i
øvrigt.

Introduktion

2



RÅDGIVNING

OG

KOMPETENCER



4

Rådgivning til den økonomisk udfordrede virksomhed

Vores rådgivning er altid målrettet den enkelte virksomhed og den bagvedliggende ejerkreds, men vil ofte 
omfatte følgende:

COVID-19 hjælpepakker/kompensationsordninger

Rådgivning omkring COVID-19 hjælpepakkerne/kompensationsordninger, herunder:

- Virksomhedens mulighed for at få lønkompensation.

- Virksomhedens mulighed for at få en lånegaranti for lån eller kreditter, som skal dække et
omsætningstab.

- Virksomhedens mulighed for kompensation til dens faste udgifter (fx husleje, renteudgifter og
kontraktbundne udgifter).

Indledende ”krise”-håndtering

- Bistand til afdækning af den konkrete situation, herunder særligt i forhold til virksomhedens
kreditorer, kritiske kontrakter og aktuelle/fremadrettede likviditetsbehov.

- Koordinering og forhandling med virksomhedens pengeinstitut(ter), samhandelsparter og andre 
kreditorer.

- Rådgivning af virksomhedens ledelse og ejere i forhold til et eventuelt erstatningsansvar, 
herunder ”the business judgement rule”.

- Rådgivning til virksomhedsejeren vedrørende dennes personlige forhold.
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Rådgivning til den økonomisk udfordrede virksomhed
(fortsat)

Virksomhedens drift og forretning ”going forward”

- Omstrukturering internt i virksomheden

- Turnaround, hvor virksomheden forbedres indefra igennem særlige driftsforbedrende og
likviditetsbesparende tiltag.

- Midlertidig drift under en kreditor, hvor en kreditor (fx et pengeinstitut) stiller likviditet til
rådighed midlertidigt og herefter foretager de fornødne driftstilpasninger i virksomheden.

- Belåning af virksomhedens aktiver (fx debitorer og varelager).

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af afskedigelser, herunder masseafskedigelser.

- Restrukturering af virksomhedens finansieringsaftaler

- Forhandling med pengeinstitutter og andre kreditorer, herunder bistand i forbindelse med
tilvejebringelse af fremmedkapital.
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Rådgivning til den økonomisk udfordrede virksomhed
(fortsat)

Virksomhedens drift og forretning ”going forward” (fortsat)

- Overdragelse af virksomhedens aktiver og/eller datterselskaber

- Datterselskabsmodellen, hvor der fra den ”nødlidende” virksomhed udskilles ”sunde”
aktiver og/eller aktiviteter til et nystiftet datterselskab. Det ”nødlidende” selskab bliver
moderselskab for det nye datterselskab. Ved denne model er der ”ingen” risiko for
efterfølgende omstødelsessager, idet det ”nødlidende selskab” (og dermed kreditorerne
heri) ejer kapitalandelene i datterselskabet.

- Søsterselskabsmodellen, hvor den ”nødlidende” virksomhed overdrager dets ”sunde”
aktiver og/eller aktiviteter til et andet selskab tilhørende samme ejerkreds eller et andet
koncernselskab. Denne model forudsætter, at overdragelsen sker til markedsværdier, idet
der ellers vil være en efterfølgende omstødelsesrisiko.

- Fusion.

- Kapitaltilførsler

- Kapitalforhøjelser og/eller lån til selskabet med henblik på at sikre det fornødne
kapitalberedskab. I forbindelse med yderligere kapitaltilførsler, vil der ofte være behov
for at se på de interne aftaler mellem aktionærer (ejeraftaler, investeringsaftaler m.v.)
både i forhold til den konkrete kapitalforhøjelse (tegningskurs,
udvandingsbestemmelser, evt. udbytte- og likvidationspræferencer m.v.) men også
fremadrettede reguleringer for det fremtidige ejerskab.

- Andet

- Indlevering af konkurs- eller rekonstruktionsbegæring.
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Rådgivning ved opkøb

Vores rådgivning ved opkøb af virksomheder, herunder ved opkøb af aktiver/aktiviteter, omfatter blandt andet:

Tilrettelæggelse af transaktionen

- Planlægning og strukturering af transaktionen

- Valg af transaktionsstruktur (aktie- eller aktivoverdragelse), herunder de forskellige
problemstillinger som relaterer sig til enkelte overdragelsesmodeller (fx. håndtering af
virksomhedens aktiver/medarbejdere

- Foreløbige aftaledokumenter

- Udarbejdelse og forhandling af hemmeligholdelses-, tilbuds-, eller hensigtsdokumenter.

- Due diligence

- Tilrettelæggelse, koordinering og gennemførelse af due diligence.



8

Rådgivning ved opkøb (fortsat)

Transaktionens gennemførelse

- Transaktionsdokumenter

- Udarbejdelse, forhandling og gennemførelse af transaktions- og relaterede dokumenter.

- Særlige problemstillinger ved opkøb af virksomheder, der er økonomisk udfordret

- Sikre, at aftaler er gyldige og ikke efterfølgende kan omstødes i tilfælde af konkurs.

- Der vil ofte være et betydeligt tidspres på at få afsluttet transaktionen, uden at sælger
kan afgive sædvanlige garantier eller andre sikkerheder eller på sædvanlig vis informere
køber om alle relevante forhold.

- Forhandlinger med og ”håndtering” af rekonstruktør eller kurator.

- Forhandlinger med og ”håndtering” af Lønmodtagernes Garantifond.
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Spec

Fordele ved os

Dedikeret (og kommercielt) tema

- Vi arbejder i mindre og dedikerede teams.

- Vi bestræber os på i videst muligt omfang at benytte samme team til klienten.

- Vi er et integreret partnerskab, som besidder et højt kvalitetsniveau på tværs af alle vores specialegrupper.

- Vi står altid til rådighed både som juridisk og kommerciel sparringspartner.

- Vi bestræber os altid på, at jeres henvendelser bliver besvaret af enten en partner eller senioradvokat og senest
indenfor 24 timer.

Kendskab til klienten

- For at kunne levere en målrettet og værdiskabende rådgivning for klienten, lægger vi vægt på at kende klientens
forretning, strategier og visioner/mål.

- Vi bruger altid den krævede tid på at opnå den fornødne indsigt i klientens forhold. 

- Vi bestræber os på i videst muligt omfang at benytte samme team til klienten. 

Honorarstruktur

- Vi tilbyder altid en attraktiv og gennemsigtig honorarstruktur.

HVORFOR 
SIRIUS ADVOKATER
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Hvorfor SIRIUS Advokater

Vi sikrer, at vi forstår 
klientens behov, og vi 

tilstræber altid at levere 
den højeste 

kvalitetsrådgivning i en 
juridisk kontekst og i 
flugt med klientens 

prioriteter. 

Kvalitet

Vi deler vores viden på 
tværs af vores 

specialegrupper og 
leverer et fælles produkt.

Samarbejde

Vi har en stor 
ansvarsfølelse og respekt 
for at rådgive inden for 
de advokatetiske regler 
og i øvrigt altid inden for 

den gældende 
samfundsnorm.

Etik

Vi er altid åbne for at gøre 
ting anderledes, hvis dette 

giver klienten et bedre 
resultat.

Vision

Vi skaber værdi for 
klienten ved forståelse af 
klientens forretning, og 
ved at have fokus på at 
optimere samarbejdet 

med klienten.

Værdiskabelse

KerneværdierFordele ved os

Erfaren og kompetent

Vi har erfaring fra et stort antal danske transaktioner i forhold
til køb og salg af ”nødlidende” virksomheder, herunder køb og
salg af aktiver fra ”nødlidende” virksomheder.

Vi sidder i bestyrelsen i en række danske virksomheder og er
derfor vant til at fungere som kommerciel sparringspartner.

Vi inddrager – kun vis nødvendigt - kontorets øvrige
specialeområder, således at vi sikrer, at det hele tiden er et lille
dedikeret team, som arbejder med sagen.

Vi har en række erfarne og kompetente samarbejdspartnere
indenfor andre brancher, som vi kan inddrage i nødvendigt
omfang.

Kendskab til klienten

Vi bruger altid den krævede tid på at opnå den fornødne indsigt
i klientens forhold, således at vi kan levere målrettet og
værdiskabende rådgivning.

Dedikeret (og kommercielt) teams

Vi arbejder altid i mindre og dedikerede teams, og vi står altid
til rådighed både som juridisk og kommerciel sparringspartner.

Honorarstruktur

Vi tilbyder altid en attraktiv og gennemsigtig honorarstruktur,
som er tilpasset til den konkrete situation.



KONTAKTPERSONER
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Joachim rådgiver danske og internationale klienter inden for 
selskabsret, virksomhedsoverdragelser samt køb og salg af 
fast ejendom, herunder udvikling af fast ejendom.

Joachim har gennem de seneste mange år fungeret som 
”trusted advisor” for en lang række klienter, og han har 
løbende siddet i bestyrelsen i diverse erhvervsdrivende 
virksomheder.

Joachim har gennem de seneste år rådgivet købere og 
sælgere i et stort antal virksomhedsoverdragelser, herunder 
en del større ejendomstransaktioner.

Joachim Ørum Petersen
Partner · Advokat (L) · 
Selskabsret og M&A
T +45 88 88 85 05
M +45 28 26 31 55
E JOP@siriusadvokater.dk

Forretningsområder
Restrukturering
Selskabsret og M&A
M&A Real Estate

Kontaktperson

Joachim Ørum Petersen
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Olaf er en af Danmarks mest erfarne advokater inden for
M&A og selskabsret.

Igennem 25 år har Olaf rådgivet danske og internationale
virksomheder og private equity-fonde og har bistået en
række af de største og mest komplicerede transaktioner i
Danmark.

Olaf rådgiver på alle stadier i en transaktionsproces fra start
til mål, herunder struktur, udarbejdelse og forhandling af
dokumenter samt om alle relaterede selskabsretlige forhold,
herunder management incentive-programmer.

Olaf fungerer tillige ofte som sparringspartner for bestyrelse
og direktion.

Olaf Carl Ehrenskjöld
Partner · Advokat (L) · 
Selskabsret og M&A
T +45 88 88 85 12
M +45 24 28 68 12
E OCE@siriusadvokater.dk

Forretningsområder
Restrukturering
M&A og Selskabsret
Finansieringsret

Kontaktperson

Olaf Carl Ehrenskjöld



KONTAKT OS
SIRIUS advokater

Dampfærgevej 10, 2. sal
DK-2100 København
Telefon: (+45) 88 88 85 85
Fax: (+45) 88 88 85 95
mail@siriusadvokater.dk
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