
Tør du blive udfordret på, om din virksomhed  

har de juridiske forhold i orden?

TELLUS Advokater tilbyder et 

GRATIS VIRKSOMHEDSTJEK
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Har du overvejet, om din virksomhed er  
organiseret på den rigtige måde?
• Passer virksomhedens struktur til den økonomiske risiko? 

•  Hvem har ansvaret for hvad? – Og hvordan skal uoverensstemmelser mellem  
ejerne løses? 

•  Er det nu, du skal dele virksomheden op i flere enheder – f. eks. af hensyn til 
reglerne om krydsoverensstemmelse?

Virksomhedens ansatte
• Er virksomhedens ansættelseskontrakter i orden i forhold til reglerne i dag?

•  Er virksomheden tilstrækkelig sikret, hvis en ansat kommer til skade, og/eller bliver 
længerevarende syg?

Virksomheden og omverdenen
• Foreligger der skriftlige, klare og tydelige aftaler med aftaleparter?

• Kan virksomheden overleve, hvis en kunde ikke betaler?

Sammenspillet mellem virksomhedens ejer og 
hans/hendes familie 
•  Hvad sker der med virksomheden, hvis du afgår ved døden eller ikke er i stand til at 

træffe beslutninger – eller skal skilles?

• Er det nu, du skal overveje et generationsskifte?

Disse spørgsmål og mange andre kan du få svaret på i vores 

GRATIS VIRKSOMHEDSTJEK



• Din virksomheds struktur og ejerforhold

• Reglerne for forholdet mellem virksomheden og dens ejere

• Reglerne for fordeling af virksomhedens formue og gæld ved ophør af virksomheden 

• Virksomhedens ledelse

• Hvem der kan og må tage over i dit fravær?

• Ansættelses-, arbejds- og afskedigelsesregler

• Reglerne ved aftaler og samhandel med andre

• Muligheden for at fravige lovregler ved aftaler 

• Strukturens betydning for beskatningen

• Generelle regler for formuedeling ved skilsmisse og dødsfald

• Generationsskifte i levende live, herunder gaver til børn, børnebørn og svigerbørn

Gennemgangen varer 1 time.

Hvis gennemgangen resulterer i, at du ønsker vores bistand til at udarbejde dokumenter 
eller andre ydelser, skal du betale for dette efter vores normale takster.  

Sammen med dig gennemgår vi blandt andet:

Ring og bestil tid  
på tlf. 76 60 23 30



Nupark 47, 7500 Holstebro

Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Majsmarken 1, 7190 Billund

John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø
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