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Afslag på registrering af anmeldelse af ændring af formål for Ban-
knyt Holding ApS, CVR-nr. 32443206 
 
Erhvervsstyrelsen har den 22. juli 2021 på sagsnummer X21-DD-02-VY modta-
get anmeldelse om ændringer i Banknyt Holding ApS, CVR-nr. 32443206. Der 
er anmeldt ændring af selskabets direktør samt formål.  
 
Erhvervsstyrelsen har endvidere den 19. november 2021 på sagsnummer X21-
EX-08-CU modtaget anmeldelse af ændringer i Banknyt Holding ApS, CVR-nr. 
32443206. Der er anmeldt ændring af selskabets hjemstedsadresse, C/o-navn, 
telefonnummer, virksomhedens e-mail, direktør samt formål. 
 
Afslag på registrering  
Ændringen af selskabets formål kan ikke registreres, da formålsændringen ikke 
er en beskrivelse af selskabets aktivitetsområder og dermed ikke et formål i sel-
skabsretlig forstand. De anmeldte ændrede vedtægter af hhv. 16. juli 2021 og 10. 
november 2021 kan således heller ikke registreres. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærker, at ændring af selskabets hjemstedsadresse, C/o-
navn, telefonnummer, virksomhedens e-mail og direktør godt kan gennemføres, 
hvorfor der netop er gennemført registrering af disse ændringer.  
 
Begrundelse  
Erhvervsstyrelsen har foretaget en gennemgang af det modtagne materiale. 
 
Det følger af selskabslovens § 28, stk. 1, nr. 2, at vedtægterne for et kapitalsel-
skab skal indeholde oplysning om kapitalselskabets formål.  
 
Et selskabs formål udgør en beskrivelse af den eller de typer af erhvervsvirksom-
hed, som det ønskes, at selskabet skal kunne beskæftige sig med. Formålet skal 
her forstås som det eller de aktivitetsområder, som selskabet beskæftiger sig 
med. Formålet må opfattes som det eller de områder, som selskabet virker inden 
for, mens en opremsning af de enkelte typer retshandler, selskabet forventer at 
indgå med henblik på at opfylde sit formål, er ufornøden.  
 
Det anmeldte formål er overvejende en opremsning af en konkret sag, forskellige 
begivenheder og beskyldninger. Det er således Erhvervsstyrelsens vurdering, at 
det anmeldte formål ikke er en beskrivelse af de aktivitetsområder, som selskabet 
beskæftiger sig med, og derfor ikke har vedtægtsrelevans. Det er på den 
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baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at det anmeldte formål ikke kan anskues 
som et formål i selskabsretlig forstand.  
 
Derudover fremgår det blandt andet af det anmeldte formål på sag X21-DD-02-
VY: ”Selskabet ville skifte navn til: Sagen mod Jyske Bank BS-402/2015-VIB, 
Jyske Banks Svig sag, Jyske Banks falsk sag, Sagen om Jyske Banknyt. Men for 
ikke at blive forvekslet med en bankforretning, blev det efterfølgende 01-07-2021 
godkendt at ændre binavne til de i § 3. følgende binavne for selskabets aktive-
rer.” Det er tillige Erhvervsstyrelsens vurdering, at det ikke vedrører selskabets 
aktivitetsområder og dermed ikke kan anskues som et formål i selskabsretlig for-
stand. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærker, at det anmeldte formål potentielt kan være en over-
trædelse af straffelovens § 267, idet formålet indeholder beskyldninger om do-
kumentfalsk og bestikkelse mod nærmere angivne personer m.v. Offentliggø-
relse af et sådant formål kan være injurierende for de navngivne personer og 
dermed potentielt en overtrædelse af straffelovens § 267.  
 
Erhvervsstyrelsen beklager på baggrund af ovenstående forhold at måtte med-
dele, at de indgivne anmeldelser på sag X21-EX-08-CU og X21-DD-02-VY om 
ændring af formål for Banknyt Holding ApS, CVR-nr. 32443206, ikke kan regi-
streres. De anmeldte ændrede vedtægter af hhv. 16. juli 2021 og 10. november 
2021 kan således heller ikke registreres. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærker, at ændring af selskabets hjemstedsadresse, C/o-
navn, telefonnummer, virksomhedens e-mail og direktør godt kan gennemføres, 
hvorfor der netop er gennemført registrering af disse ændringer. 
 
Klagevejledning 
Denne afgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet, Toldboden 2, 8800 Vi-
borg, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. selskabslovens § 371, stk. 
1.  
 
Styrelsen skal til orientering oplyse, at Erhvervsankenævnet i forbindelse med 
en eventuel klage opkræver et gebyr, der helt eller delvis kan tilbagebetales, så-
fremt der gives medhold i klagen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anja Dam Rasmussen  
Specialkonsulent 
 
 
 


