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Kære Morten Bødskov 

 
Først vil vi gerne ønske dig tillykke med posten som erhvervsminister.  

Vi skriver til dig for at gøre dig opmærksom på en af de sager, der ligger på dit bord, som skal håndteres i nær 
fremtid og hvor vi gerne bidrager: Gennemsigtighed om reelle ejere. 

Til et godt og sundt erhvervsklima, der kan tiltrække investeringer, hører åbenhed og gennemsigtighed. For 
virksomhederne er det vigtigt at vide, hvem man handler med. Due diligence er en helt normal aktivitet rundt 
om i de danske virksomheder, og også en forudsætning for at kunne påtage sig et bredere samfundsmæssigt 
ansvar. 

Reglerne om åbenhed er i vore øjne også en vigtig del af en moderne sikkerhedspolitik. Krigen i Ukraine har 
vist, at økonomiske sanktioner er en vigtig del af vestens indsats overfor f.eks. russiske kleptokrater. Mulighed 
for at følge de reelle ejere er helt centralt for det arbejde. 

Konsekvenserne af EU-domstolens nye afgørelse i sager om reelle ejere kan få stor betydning for det danske 
virksomhedsregister (CVR). Det er et af de førende i Europa, når det kommer til åbenhed om virksomheders 
reelle ejere og leverer dagligt værdi til presse, civilsamfund og myndigheder i bekæmpelsen af korruption, 
hvidvask og f.eks. terror finansiering. 

Ifølge EU-domstolen bør det alene gøres tilgængelig for folk med en legitim interesse heri. Det skal der findes 
en løsning på. Vi vil gerne positivt kvittere for, at de danske myndigheder valgte at se tiden an og analysere 
dommen nærmere, modsat eksempelvis Holland, Irland og Luxembourg, der lukkede med det samme.  

Det, vi kan frygte er, at der bliver opbygget et stort bureaukrati for at få adgang til informationer for personer 
med en legitim interesse. Vi er derfor allerede i Transparency International igang med at definere forslag til 
både nationale og EU-løsninger, og har tilbudt Erhvervsstyrelsen vores ekspertise til det arbejde som er i gang 
– det er et område hvor den danske regering og Transparency International har fælles interesser i at værne om 
den tillid, der er bygget op omkring det danske virksomhedsregister i de seneste år.  

 
Vi ser frem til samarbejdet.  
Med venlig hilsen 
 
 
Jesper Olsen 
Formand  
 


