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Ny webtjeneste letter start af virksomhed 
 

Nu er det blevet nemmere og sikrere at starte virksomhed. SELSKABSREG giver 

iværksættere og professionelle mulighed for let og overskueligt at starte nye sel-

skaber online. På hjemmesiden www.selskabsreg.dk vil det ligeledes snart være 

muligt at lave og kommentere blogindlæg, hvor brugerne kan udveksle informatio-

ner og problemstillinger inden for selskabsret. SELSKABSREG er ejet af Svejgaard – 

Galst Advokater, der i mange år har rådgivet danske og internationale kunder. 

 

 

Ihærdige iværksættere har nu fået kortere vej fra ide til virkelighed. Med det nyudviklede 

onlinekoncept SELSKABSREG er vejen banet for en hurtig og overskuelig oprettelse af virk-

somheder. Alt foregår online, og kunden modtager inden for få timer de nødvendige registre-

ringsdokumenter via e-mail. Originaldokumenterne sendes efterfølgende med posten, så 

kunden får dem få dage senere. 

 

”Målet er at frigøre vores klienter for juridiske bekymringer, så de kan koncentrere sig om at 

gøre det, de gør bedst – at drive deres virksomheder til succes.”, siger advokat Ulf Svejgaard 

Poulsen partner i Svejgaard – Galst Advokater.  

 

SELSKABSREGs specialiserede viden om virksomhedsstart samt den nye hurtige arbejdspro-

ces gør det muligt at tilbyde rådgivning til meget konkurrencedygtige priser.  Al information 

er tilgængelig online, og klienten kan med få klik orientere sig om hvilke omkostninger, der 

er forbundet med oprettelsen af selskabet. Dermed er der én ting mindre at bekymre sig om 

for revisoren, advokaten eller den nye førstegangsiværksætter. 

 

”Vi har oplevet stor interesse for online-konceptet fra vores klienter. Med ændringerne i Den 

Nye Selskabslov er det blevet sværere at holde sig ajour med lovgivningen. Kombinationen 

af vores juridiske ekspertise og en lettere og mindre omkostningstung selskabsregistrering 

giver derfor rigtig god mening, når klienterne skal sikkert og trygt igennem et opstartsfor-

løb”, siger Ulf Svejgaard Poulsen. 

 

På SELSKABSREGs hjemmeside www.selskabsreg.dk introduceres inden for kort tid en helt 

ny interaktiv portal, hvor brugere kan diskutere selskabsretlige forhold, udveksle erfaringer 

om start af virksomhed, skrive blogindlæg samt kommentere på indlæg fra SELSKABREGs 

juridiske eksperter.  

 

SELSKABSREG servicerer private og virksomheder samt advokater og revisorer, der outsour-

cer etableringen af selskaber og selskabsretslige ydelser til virksomheden.  Foruden online-

http://www.selskabsreg.dk/
http://www.selskabsreg.dk/
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registreringen udarbejder SELSKABSREG alle nødvendige stiftelsesdokumenter, vedtægter 

og ejerbog.  

 

 

For yderligere information: 

Ulf Svejgaard Poulsen, advokat (H), partner, Svejgaard – Galst Advokater, e-mail: 

usp@svega.dk, telefon: +45 33 63 74 00 
 

 

Om SELSKABSREG 

SVEGA SELSKABSREG ADVOKATAKTIESELSKAB er 100 % ejet af Svejgaard – Galst Advokataktieselskab, som har 

mange års erfaring med at rådgive danske og internationale klienter om erhvervsretslige forhold. Foruden 

SELSKABSREGs assistance ved virksomhedsregistreringer yder selskabet også rådgivning om ændringer i eksisterende 

selskaber som eksempelvis kapitalforhøjelser, ledelsesændringer, fusioner, spaltninger, omdannelser, ophør, likvidatio-

ner med mere. Afdelingsleder Kristina Skalberg har mere end 18 års erfaring med etablering af aktie- og anpartssel-

skaber. Læs mere på www.selskabsreg.dk. 
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