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br businesscenter



selskabsret

I mere end 20 år har vores advokater rådgivet danske, tyske samt  

internationale klienter inden for erhvervsret med specialkompetencer  

inden for investering og etablering i Tyskland herunder særligt inden  

for fast ejendom og vedvarende energi. Det er vores opgave at fortælle  

klienten, hvad der kan lade sig gøre og ikke, hvad der ikke kan lade sig  

gøre. Vores juridiske sagsbehandling er proaktiv og den kommercielle side  

af sagen indgår i den juridiske vurdering. Derved skabes den bedste  

juridiske rådgivning i den givne situation. Vi har fokus på hastighed og  

tilgængelighed og tilstræber at løse sagen inden for rimelig tid.

beck rechtsanwälte er en full-service  
advokatvirksomhed med kontorer i  
Hamborg og Berlin.



FærDIgregISTrereDe TySke 
SelSkaBer

Ønsker du at etablere dig i Tyskland, kan vi tilbyde 
salg af færdigregistrerede og nystiftede selskaber.

Vi tilbyder en specialiseret service, der giver nem, 
hurtig og sikker adgang til en række praktiske ydel-
ser i forbindelse med etablering og drift af virk-
somhed i Tyskland.

Tyske selskaber har mange lighedspunkter med 
danske selskaber, men den afgørende forskel er, at 
tyske selskaber skal stiftes hos en notar og regi-
streringen i det tyske handelsregister tager nor-
malt 4 til 6 uger.

Først efter at selskabet er registreret i handels-
registeret, er hæftelsen begrænset til kapitalen i 
selskabet. Indtil registreringstidspunktet hæfter 
stifterne og direktionen personligt for de forplig-
telser, som selskabet påtager sig.

Det kan derfor være en god idé at købe et fær-
digregistreret selskab, såfremt man vil undgå den 
personlige hæftelse i tiden, indtil selskabet bliver 
registreret i det tyske handelsregister.

Vi er endvidere gerne behjælpelige i forbindelse 
med oprettelse af bankkonti, registrering ved de 
lokale næringsmyndigheder samt ændringer, der 
skal foretages i selskabets vedtægter og direktion.

endvidere har vi en mulighed for i vores br busi-
nesscenter at stille en adresse til rådighed for 
selskabets hjemsted samt også tilbyde lokaler til 
afholdelse af møder m. v.

 

Vores one-stop-service gør det muligt, at få en 
nem og hurtig etablering på det tyske marked.

Priser:

køb af gmbH (apS) / 2.500,00 €
køb af kg (kS) / 1.750,00 €
køb af gmbH & Co. kg (apS/kS) / 4.000,00 €

selskabsret

kontakt:  
Michael Haas
Manfred lipsky
T  +49 (0)40.301 00 70    
e  info@becklaw.de



beck rechtsanwälte
ericusspitze 4 · 20457 Hamburg 
T +49 (0)40.301 00 70 

kurfürstendamm 186 · 10707 Berlin
T +49 (0)30.88 92 48 86

www.becklaw.de

beck rechtsanwälte er en advokatvirksomhed med kontorer i Hamburg og Berlin. 
Som full-service advokatkontor yder vi vores nationale og internationale klienter 
rådgivning inden for tysk ret samt ”cross-border business”.
Vores specialkompetencer er indenfor fast ejendom, vedvarende energi og IT /medier. 
Vi ønsker at være udenlandske virksomheders foretrukne partner ved forretninger  
i Tyskland. beck rechtsanwälte er medlem af advokatnetværket lNI, et internationalt 
netværk med advokater i over 50 lande.


