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1. Opgave 
Selskabskonstruktionen for Sport One Danmark (SODK) skal ændres, således at selskabet 

modsvarer de nye ønsker til et fælles marketingsselskab for TD og DIF.  

 

2. Baggrund 
SODK er i dag et aktieselskab, hvor 75 % af aktierne ejes af Fonden til støtte for Dansk Bredde- 

og Eliteidræt. Fremadrettet ønskes et selskab, hvor TD og DIF hver ejer 50 % af aktierne, og 

hvor overskuddet deles lige mellem parterne.   

 

Team Danmark er blevet rådgivet om en ny selskabskonstruktion for SODK af Ernst & Young 

ved Henrik Kany, partner (Law) og ekspert i selskabsret. Anbefalingen lyder på at omdanne 

SODK fra et Aktieselskab til et Partnerselskab.  

 

Partnerselskabet anbefales af følgende årsager: 

1. Skattemæssig transparens (Partnerselskabet betaler ikke selskabsskat, men 

beskatning sker hos TD og DIF af udbetalt udbytte. Det forventes, at TD er 

skattefritaget i forhold til udbyttet, men der hjemtages for god ordens skyld en 

bindende udtalelse fra Skat herom).  

2. Omfattet af selskabslovens regler for aktieselskaber med fornødne tilpasninger. 

3. Der indsættes en komplementar som hæfter ubegrænset med hele sin formue for 

Partnerselskabets forpligtelser.  

4. TD og DIF hæfter udelukkende for egne indskud/aktier i selskabet (udgør 250.000 

kr. for hver). 

 

Komplementaren er typisk et ApS, som oprettes med en aktiekapital på 50.000 kr. DIF har 

allerede et sådant selskab IH ApS, som anvendes som komplementar i et af DIF’s andre 

partnerselskaber. Komplementaren tillægges nogle forvaltningsmæssige og økonomiske 

beføjelser, men disse kan i langt overvejende grad udlignes i aftaleforholdet mellem 

aktionærerne (TD og DIF).  
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3. Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Sport One Danmark omdannes fra et aktieselskab til 

et partnerselskab, hvor TD og DIF hver ejer 50 % af aktierne (se vedlagte udkast til vedtægter 

og ejeraftale). Det indstilles ligeledes, at bestyrelsen godkender, at IH ApS, som er et 

anpartsselskab oprettet af DIF, indsættes som komplementar i Partnerselskabet, idet 

komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser udlignes i ejeraftalen. 

 

4. Økonomiske konsekvenser 
TD vil i det nye SODK Partnerselskab have en aktiekapital på 250.000 kr.  

 

5. Bilag 
Notat vedrørende selskabskonstruktionen fra Morten Olesen (også udleveret ved 

bestyrelsesmødet 27. februar) 


