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15. DECEMBER 2022 
 
REGULATIV FOR ADMINISTRATION AF ANDELSEJERKONTI I LEVERANDØRSELSKABET  
DANISH CROWN AMBA 
 

VEDTAGET AF LEVERANDØRSELSKABET DANISH CROWN AMBA’S (HEREFTER ”DANISH CROWN AMBA”) 
REPRÆSENTANTSKAB DEN 31. AUGUST 2021 SOM SENEST ÆNDRET DEN 29. NOVEMBER 2022.  
 
Udbetalinger fra andelsejerkonti kan alene ske i henhold til de vilkår som fremgår af selskabets vedtægter, dette 
regulativ for administration af andelsejerkonti i Danish Crown AmbA, jf. vedtægtens pkt. 21.4.5, og som i øvrigt 
er fastsat i ufravigelige lovregler, som selskabet er underlagt.    

1. Andelsejerkonti 

1.1 Andelsejerkontiene er de i henhold til vedtægterne pkt. 21.2.1 og 21.2.2 etablerede konti. 
1.2 Andelsejerkontiene forrentes i henhold til markedsrenten som fastsættes årligt af repræsentantskabet på det 

ordinære repræsentantskabsmøde, jf. vedtægtens pkt. 21.2.2. 
1.3 Andelsejerkontiene udbetales efter bestemmelserne i vedtægternes pkt. 21.2.1, pkt. 21.2.3 og 21.4.1, jf. 

dog pkt. 21.4.3 og 21.4.4. 

2. Engangsudbetaling fra andelsejerkonti 

2.1 Efter ansøgning kan bestyrelsen beslutte at udbetale indeståendet på en andelsejerkonto med et engangsbe-
løb: 

a) såfremt andelsejeren er afgået ved døden 
b) såfremt andelsejeren rammes af en ulykke eller sygdom, der medfører, at andelsejeren varigt taber 2/3 
eller mere af sin erhvervsevne og som følge heraf definitivt ophører med produktion af dyr 
c) såfremt andelsejeren, der definitivt er ophørt med produktion af dyr, rammes af en ulykke eller sygdom, 
der medfører at andelsejeren varigt taber 2/3 eller mere af sin erhvervsevne 
d) såfremt andelsejeren er konkurs og efter anmodning fra det ophørende medlem eller medlemmets kon-
kursbo 
e) såfremt der efter bestyrelsens skøn foreligger helt ekstraordinære omstændigheder. 
 

2.2 I tilfælde, hvor andelsejeren er et selskab og hvor den ejer, der direkte eller indirekte har den bestemmende 
indflydelse i selskabet (andelsejeren), afgår ved døden eller rammes af ulykke eller sygdom som i pkt. 2.1.b og 
2.1.c anført, kan bestyrelsen efter omstændighederne lade pkt. 2.1.a til 2.1.c finde anvendelse. Dette forudsæt-
ter, at forholdene i øvrigt kan ligestilles med tilfælde, hvor en person som andelsejer dør eller rammes af ulykke 
eller sygdom. 
 
2.3 Ansøgning om engangsudbetaling skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen med oplysning om, hvilken af de 
under pkt. 2.1-2.2 nævnte omstændigheder der begrunder udbetaling. 
 
2.4 Engangsudbetaling af andelsejerkonto sker på tidspunktet for selskabets udbetaling af ordinær restbetaling.  

3. Udbetaling af andelsejerkonti på DKK 10.000,00 eller under 
 
3.1 Hvis indestående på andelsejerkontoen udgør maksimalt DKK 10.000,00 og andelsejermedlemskabet er op-
hørt, kan bestyrelsen beslutte at udbetale den samlede andelsejerkonto som et engangsbeløb.   
Udbetalingen finder tidligst sted efter afslutning af det regnskabsår, hvor medlemskabet er ophørt. 
Udbetaling af engangsbeløbet sker på tidspunktet for selskabets udbetaling af ordinær restbetaling. 
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4. Modregning 
 
4.1 Forud for enhver udbetaling af indestående på en andelsejerkonto er Danish Crown AmbA berettiget til ved 
modregning at modregne sit eventuelle tilgodehavende hos andelsejeren, uanset om dette er forfaldent på tids-
punktet for modregningen. 

5. Transport i og overdragelse af indestående på andelsejerkonti 

5.1 Transport til sikkerhed 

5.1.1 Andelsejerne er berettiget til at give transport til sikkerhed i indestående på andelsejerkonti. 
5.1.2 Transporten skal underskrives af andelsejeren og meddeles Danish Crown AmbA. 
5.1.3 Transporten er kun gyldig, såfremt transportmodtageren skriftligt erklærer at være bekendt med indhol-
det af Danish Crown AmbA’s vedtægter og dette regulativ og at ville respektere de begrænsninger i udbetaling af 
indeståenderne, som andelsejeren er underlagt i henhold til vedtægterne og dette regulativ. 
5.1.4 Når transporten og erklæringen foreligger, noteres transporten af Danish Crown AmbA, hvorefter betaling 
med frigørende virkning alene kan ske med respekt af transporten. 
5.1.5 Tilbagekaldelse af transport sker ved andelsejerens og transportmodtagerens skriftlige henvendelse herom 
til Danish Crown AmbA. 

5.2 Overdragelse til eje 

5.2.1 Hvis en andelsejer er et selskab, kan andelsejerkontoen medoverdrages som led i salg af selskabet. 
5.2.2 Andelsejerkontoen kan overdrages til en erhverver eller forpagter af virksomheden som overtager og ind-
træder i andelsejermedlemskabet, jf. vedtægternes pkt. 4.6. Det påhviler overdrager og erhverver/forpagter at 
give meddelelse herom til Danish Crown AmbA. 
5.2.3 Andelsejerne er ikke berettiget til at overdrage andelsejerkonti på anden vis end hvad fremgår af nærvæ-
rende pkt. 5.2.  
 

6. Ikrafttræden 

6.1 Dette regulativ træder i kraft den 15. december 2022 og afløser det tidligere regulativ af 1. oktober 2021. 


