Juridisk sparring og
assistance som følge
af COVID-19
EY Law står klar med specialister til
at hjælpe dig og din virksomhed godt
gennem krisen.
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Introduktion

Effekten af COVID-19 er for alvor ved at kunne ses i det danske samfund og erhvervsliv. De
økonomiske konsekvenser er for mange uoverskuelige, og vi modtager i øjeblikket mange
spørgsmål om, hvordan virksomheder kan håndtere de problemer, der opstår som følge af
virusudbruddet — både nu og på sigt.
EY har løbende taget kraftige forholdsregler, og vores specialister sidder derfor alle klar til
at rådgive jer via mail, telefonopkald og Teams- og Skype-møder.
På de næste slides findes en kort oversigt over nogle forskellige typer af overvejelser og
rådgivningsområder, der kan være relevante indenfor de hidtidig mest typiske problemstillinger — overvejelser og rådgivning vi kan hjælpe jer med i den kommende periode.
Skulle I have andre spørgsmål, er I naturligvis altid velkommen til at kontakte en af vores
specialister, eller Susanne Scott Levinsen, Head of Law, hvorefter vi vil gøre vores yderste
for at hjælpe jer igennem denne svære tid.
/EY Law COVID-19 kontaktpersoner

Susanne Scott Levinsen
M&A
Fondsret
susanne.s.levinsen@dk.ey.com
+45 25 29 35 99

Christina Vesterholm
M&A
Kontrakter
christina.vesterholm@dk.ey.com
+45 25 29 57 28

Julie Gerdes
Arbejds- og ansættelsesret

Niels Fuglsang Hansen
Fast ejendom

julie.gerdes@dk.ey.com
+45 25 29 34 03

niels.f.hansen@dk.ey.com
+45 25 29 44 99

Bodil Brabæk
GDPR
bodil.m.brabaek@dk.ey.com
+45 25 29 32 68

Frederik Ploug Sarp
IT-kontrakter
Kontrakter
frederik.sarp@dk.ey.com
+45 25 29 61 51

Anne-Sophie Sachse Petersen
M&A
Kontrakter
anne-sophie.petersen@dk.ey.com
+45 25 29 34 82

Nete Bech Tinning
Rekonstruktion
Insolvens
nete.b.tinning@dk.ey.com
+45 53 88 77 35
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Overvejelser o
— der kan være relevant ifm. COVID-19

Arbejds- og ansættelsesret

Fast ejendom

Julie Gerdes
Head of Employment and Labor Law
julie.gerdes@dk.ey.com
+45 25 29 34 03

Niels Fuglsang Hansen
Director
niels.f.hansen@dk.ey.com
+45 25 29 44 99

• Statens hjælpepakker

Erhvervslejeret

• Lønkompensationsordningen — hvordan er ordningen

• Midlertidig lejenedsættelse eller henstand. Juridiske og

indrettet og hvorledes kan den benyttes
• Særlov om sygedagpenge
• Rådgivning omkring afskedigelser og
masseafskedigelser

kommercielle overvejelser for både udlejere og lejere.
• Genforhandling af lejekontrakt. Rummer lejekontrakten
muligheder herfor.
• Passivitet og vilkårlighed overfor lejerne.

• Varsling af ferie/feriefridage/afspadsering
• Midlertidig hjemsendelse af medarbejdere

Entrepriseret

• Arbejdsfordeling

• Force majeure — tidsfristforlængelse og erstatning/

• Medarbejdernes lønnedgang, herunder indgåelse af
frivillige aftaler

godtgørelse under AB92/ABT 93 og AB18/ABT18.
• Tabsbegrænsning og egen skyld.

GDPR
Bodil Brabæk
Director, Co-Head of Data Privacy Law
bodil.m.brabaek@dk.ey.com
+45 25 29 32 68

Hjemmearbejde
• I vil fortsat skulle sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.
• Vær særlig opmærksom på de risikofaktorer, der er forbundet
med hjemmearbejde samt det nye trusselsbillede, der er udmeldt
af Center for Cybersikkerhed.

Proportionalitet

Medarbejderoplysninger

• I vil kunne møde uforudsete udfordringer som

• I skal sikre korrekt orientering af jeres medarbejdere, ligesom I

følge af COVID-19, herunder at I f.eks. hurtigt

skal sikre, at I alene behandler de personoplysninger om jeres

vil skulle dele personoplysninger eller tilpasse

medarbejdere, der er nødvendige.

måden, hvorpå I udfører jeres arbejdsopgaver.
GDPR vil ikke hindre sådanne tiltag, så længe

Håndtering af de registreredes rettigheder

de er proportionelle.

• Selvom I kan være pressede på ressourcer, skal I fortsat sikre
efterlevelse af de lovfastsatte behandlingsfrister.
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og rådgivning
M&A og kontrakter
Susanne Scott Levinsen
Partner, Head of Law Denmark
susanne.s.levinsen@dk.ey.com
+45 25 29 35 99

Anne-Sophie Sachse Petersen
Associate Partner
anne-sophie.petersen@dk.ey.com
+45 25 29 34 82

Christina Vesterholm
Associate Partner
christina.vesterholm@dk.ey.com
+45 25 29 57 28

Frederik Ploug Sarp
Associate Partner
frederik.sarp@dk.ey.com
+45 25 29 61 51

• Kan en kontraktpart ansvarsfrit undlade at opfylde sine
kontraktforpligtelser på grund af COVID-19?
• Er der tale om force majeure, og hvordan skal dette
meddeles til kontraktparten?
• Hvilke muligheder giver kontrakten, og hvilke muligheder

• Dialog og genforhandling af forretningskritiske
kontrakter. I situationer som disse, hvor det er vanskeligt
eller umuligt at opfylde en kontrakt, har parterne ofte en
fælles interesse i at tilpasse kontrakten, så samarbejdet
kan fortsætte.

har man i øvrigt i situationen: genforhandling, opsigelse,

• Vi hjælper med forhandling af kontraktens vilkår.

annullation, ophævelse, erstatning mv.?

• Køb og salg af aktiver og bestående virksomheder.

• Hvilke konkrete omstændigheder vil være af betydning:

• Vi bistår både solvente som nødlidende virksomheder

lovvalg, kontraktens bestemmelser, umulighed,

med en hurtigt og effektiv salgsproces i alle aspekter af

tidspunktet for kontraktens indgåelse mv.?

transaktionen.

• Hvordan påvirkes virksomhedens supply chain, herunder
i forhold til underleverandører og sammenhængende
kontrakter med forskelligt lovvalg?

Krisehåndtering – Rekonstruktion & insolvens
Nete Bech Tinning
Associate Partner
nete.b.tinning@dk.ey.com
+45 53 88 77 35

Få længere tid til at undgå en konkurssituationen og/eller

• Kan der skaffes ekstern finansiering?

pådrage sig et ledelsesansvar.

• Hvordan er situationen efter en konkurs, herunder

• Bør der ske en tilpasning af virksomhedens aktiviteter —
hvad er kerneforretningen?
• Bør det overvejes at overdrage sunde dele af

muligheden for gældssanering?
• Drøfte ledelsesansvar samt konkurskarantæne.
• Etablering af virksomhedspant.

virksomheden eller aktiver til et nyt selskab inden en evt.
konkurs — hvad skal iagttages?
• Bør en rekonstruktion af virksomheden overvejes, og
er det realistisk at komme igennem det, eller hvad er
konsekvensen, hvis det ikke lykkedes?
• Kan der laves en aftale med kreditorerne?

Overvejelser i forhold til selskabets likviditet
• Få skabt et overblik over likviditetsbehovet, hjælp til
udarbejdelse af likviditetsbudget — vær opmærksom på
håbløshedstidspunktet.
• Hvad er årsagen til at likviditeten er presset?

• Hvordan ser hæftelserne ud, er der personlige kautioner,
er der fordrings- eller virksomhedspant, og hvad er i så
fald omfattet af pantet?

Juridisk sparring og assistance grundet/som følge af COVID-19 | 5

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat,
transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper
med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Vi
udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover
vores interessenter og bidrager til, at arbejdsverdenen og arbejdslivet
fungerer bedre — for vores medarbejdere, vores kunder og det omgivende
samfund.
EY henviser til den globale organisation og kan referere til et eller flere
medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især
udgør en selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global Limited, som
er et engelsk ‘company limited by guarantee’, yder ikke kunderådgivning.
Flere oplysninger om vores organisation kan findes på ey.com.
© 2020 Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30700228
All Rights Reserved.
ED None
Dette materiale er udarbejdet alene til orientering, og oplysningerne i det tilsigter ikke at være
fyldestgørende, og de træder ikke i stedet for udførlige analyser eller udøvelsen af professionelle
skøn. I konkrete sager opfordres brugere til at henvende sig til EY’s rådgivere.
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