
Hvad skal der ske med din 
virksomhed og familie, hvis du 
ikke længere er her i morgen?

Der er meget at forholde sig til som efterladt, når ens ægtefælle eller forælder afgår ved døden, 
og det bliver kun sværere, hvis afdøde drev en virksomhed. Skal virksomheden køre videre i 
familien, eller skal den sælges og formuen deles mellem arvingerne? Hvis virksomheden skal 
fortsætte i familien, hvem skal så overtage den – og er der nok tilbage til de andre arvinger?

Det er store og svære spørgsmål, og uanset hvor godt et forhold arvingerne har til hinanden, er 
der ikke noget at sige til, hvis de bliver uenige.

Vi anbefaler derfor, at du som virksomhedsejer har et testamente, der indeholder en såkaldt 
fordelingsnøgle arvingerne imellem. Ud over at du gør dine familiemedlemmer en stor tjeneste 
ved at give dem en køreplan for, hvad de skal gøre, kan du være med til at bestemme fremtiden 
for din virksomhed.

LAD OS LAVE DIT TESTAMENTE 
– SÅ GI’R VI EN GRATIS 

FREMTIDSFULDMAGT OVENI



Hvad skal der ske med din 
 virksomhed, hvis du bliver alvorligt 
syg – uden at dø?
Testamentet træder først i kraft ved din død. 
Hvis du bliver alvorligt syg eller kommer ud 
for en ulykke, så du ikke kan tage vare på din 
virksomhed, er det en hjælp for dine nær-
meste, hvis du har oprettet en fremtidsfuld-
magt. Fx kan man leve mange år med demens 
– og så er det rigtig godt for din familie, at de 
hurtigt kan få styr på, hvem der kan handle 
på dine vegne. 

Med en fremtidsfuldmagt giver du nemlig en 
eller flere personer lov til at repræsentere 
dig i økonomiske og/eller personlige anlig-
gender, indtil du dør – eller bliver rask igen. 
Fremtidsfuldmagten kan desuden indeholde 
retningslinjer for, hvad der skal ske med din 
virksomhed, mens du fortsat lever, men ikke 
er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fuldmagten træder i kraft på din eller fuld-
magthavers begæring – og først når en læ-
geerklæring har vist, at du er ude af stand til 
at varetage dine anliggender. 

Læg en samlet køreplan
Lad os lave et testamente for dig  – så giver 
vi fremtidsfuldmagten gratis oveni.

Vi sørger for, at testamentet og fremtids-
fuldmagten passer sammen og i fællesskab 
understøtter en overordnet plan for, hvordan 
virksomheden kan drives videre, hvis du selv 
bliver forhindret eller afgår ved døden.

Dine nærmeste slipper samtidig for at gætte 
på, hvad du ville have ønsket – for det har du 
hermed sagt.
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*Tilbuddet omfatter rådgivning og oprettelse af fremtidsfuldmagten, men er ekskl. notargebyr. Fremtidsfuldmagten 
skal udarbejdes i forbindelse med testamentet og bestilles inden udgangen af 2018. Dens anslåede værdi andrager 
2.500 kr. Udformning af testamentet afregnes til sædvanlig timetakst, p.t. 1.437,50 kr. inkl. moms.


