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Endnu
en
ny
selskabsform
medarbejderinvesteringsselskaber

-

Folketinget har netop i december 2014 vedtaget Lov om
medarbejderinvesteringsselskaber (Lov 2014-12-09 nr. 1284),
som indfører endnu en ny selskabsform i Danmark –
medarbejderinvesteringsselskaber (forkortet MS).
Samtidig har Folketinget besluttet, at erfaringerne med det nye
medarbejderinvesteringsselskab skal evalueres om 3 år.
Medarbejderinvesteringsselskabet er en ny selskabsform, hvor
både formålet og deltagerne er tæt knyttet til selskabet. I
selskabets ledelse skal således både virksomheden og
medarbejderne være repræsenteret.
Formålet med loven er at indføre en forsøgsordning med
medarbejderinvesteringsselskaber, hvorigennem medarbejdere
kan indskyde lønmidler til gavn for den virksomhed, som
medarbejderne er ansat i. Medarbejdernes indskud skal ske
med henblik på at tilvejebringe nødvendig finansiering til at
modernisere og udvikle den pågældende virksomhed.
Finansieringen udgør risikovillig kapital (f.eks. egenkapital,
ansvarlig lånekapital eller efterstillet lånekapital).
Medarbejderinvesteringsselskabet skal registreres i, og have
sine vedtægter godkendt af, Erhvervsstyrelsen og skal bestå af
to typer deltagere: En virksomhedsdeltager og en eller flere
medarbejderdeltagere. Virksomhedsdeltageren, der skal være et
aktie- eller anpartsselskab, hæfter personligt og ubegrænset,
mens medarbejderdeltagerne alene hæfter begrænset med de
indskudte lønmidler, og risikerer dermed kun at miste deres
indskudte løn.
Der er i loven ikke sat begrænsninger for, hvilke selskaber der
kan anvende den nye model. Det er heller ikke et krav, at alle
medarbejdere deltager i medarbejderinvesteringsselskabet.
Derimod er der en begrænsning af, hvor stort et indskud den
enkelte
medarbejder
må
indskyde
i
medarbejderinvesteringsselskabet. Den enkelte medarbejder,
som deltager i medarbejderinvesteringsselskabet, må maksimalt
indskyde 7,5 % af medarbejderens kontantløn (minus AMbidrag), dog maksimalt kr. 30.000 pr. år.

Vælger en eller flere medarbejdere at indtræde i et
medarbejderinvesteringsselskab, kan det enten ske ved en
individuel eller en fælles aftale. Når en medarbejder er indtrådt
i medarbejderinvesteringsselskabet, bindes medarbejderens
indskud i minimum i 3 år, hvorefter der er mulighed for at
trække det ud igen.
Etableres
der
et
medarbejderinvesteringsselskab,
er
hovedreglen, at selskabet ledes af en bestyrelse, som består af
lige
mange
repræsentanter
valgt
af
henholdsvis
virksomhedsdeltageren og af medarbejderdeltagerne, med
mindre andet fremgår af vedtægten. Virksomhedsdeltageren
har ligeledes mulighed for at ansætte en direktør til at varetage
den daglige ledelse af medarbejderinvesteringsselskabet. Hvis
der ansættes en direktør, udgør bestyrelse og direktøren
ledelsen i medarbejderinvesteringsselskabet.
Samtidig
med
vedtagelsen
af
Lov
om
medarbejderinvesteringsselskaber, har Folketinget tillige
vedtaget ændringer i skattelovgivningen, således at der ikke
skal betales indkomstskat af indskudte lønmidler i
medarbejderinvesteringsselskabet,
men
skattebetalingen
udskydes, indtil resultatet af investeringen udbetales.
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