
STARTUP-GUIDE



BRÆNDER DU FOR AT FÅ DIN IDÉ UD I VERDEN?
- BRUG OS SOM SPARRINGSPARTNER OG KOM GODT FRA START
Som iværksætter kan du blive mødt med problemstillinger, som kan virke uoverskuelige og vanskelige at håndtere.  
Brug os som sparringspartner - også inden problemerne opstår. Ring for en uforpligtende snak. 
Vi glæder os til at hjælpe dig i gang! 

STARTUP
Vær særlig opmærksom på:

FUNDING/ EJERFORHOLD
 ▪ Muligheder for funding.
 ▪ Hvordan skal ejerforhold og vilkår være?

RETTIGHEDER - UDVIKLINGSSAMARBEJDE
 ▪ Hvordan sikrer du rettighederne til dine ideer?
 ▪ Kan du lade dig inspirere af andre virksomheder?

VIRKSOMHEDSFORM
 ▪ Hvordan skal din virksomhed stiftes; IVS, ApS, A/S
eller noget helt fjerde? Og bør du have et holding  
selskab?

MEDARBEJDERE
 ▪ Skal du ansætte medarbejdere og på hvilke vilkår?

NYSTARTET
Optimer din virksomhed:

ANSÆTTELSE
 ▪ Hvilke alternativer er der til at ansætte medarbejdere?
 ▪ Bør du indgå agent- eller forhandlersamarbejder  

eller noget helt andet?

FORTROLIGHED
 ▪ Hvordan sikrer du at samarbejdspartnere, kunder

og medarbejdere ikke taler over sig?

MARKEDSFØRING
 ▪ Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du

 markedsfører dine ideer og produkter?

RISICI
 ▪ Hvordan sikrer du dig selv og din virksomhed mod

 økonomisk tab?

SÆRLIGT TILBUD TIL 
STARTUPS/NYSTARTEDE
Personligt møde med:

 ▪ Afklaring af dine kompetencer, visioner og mål
 ▪ Opridsning af relevante udfordringer
 ▪ Prioritering af og løsningsforslag til de væsentligste problemstillinger
 ▪ Aftale om evt. videre forløb med mulighed for fastprisaftale ... KR. 1.500 EXCL. MOMS 

  
 Kampagnetilbud gyldigt frem til den 31.12.19.

GRATIS 
30 min. rådgivning
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Sørg for at have både juridiske dokumenter og registreringer på plads. Det giver investorer og eventuelle samarbejds- 
partnere et billede af, at virksomheden har styr på tingene. Dette er også tidsbesparende på det tidspunkt, hvor  
virksomheden skal have en ny investor med ombord.

 
OPBYG ET STÆRKT TEAM
Det er vigtigt at have det rigtige team. En virksomheds værdi er bl.a. baseret på menneskerne bag virksomheden. Derfor 
kan det være en fordel, at teamet har forskellige baggrunde, erfaringer og kompetencer, så alle bidrager med forskellige 
kvaliteter til virksomheden.  

FÅ STYR PÅ DOKUMENTER OG REGISTRERINGER

     
 

Stiftelse af selskab  
 som kontantstiftelse 

kr. 1500,-  
excl. moms 

SÆRLIGT TILBUD TIL 
STARTUPS/NYSTARTEDE
Personligt møde med:

 ▪ Afklaring af dine kompetencer, visioner og mål
 ▪ Opridsning af relevante udfordringer
 ▪ Prioritering af og løsningsforslag til de væsentligste problemstillinger
 ▪ Aftale om evt. videre forløb med mulighed for fastprisaftale ... KR. 1.500 EXCL. MOMS 

  
 Kampagnetilbud gyldigt frem til den 31.12.19.
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En ejeraftale regulerer teamets indbyrdes forhold. Den 
kan blandt andet fastsætte, hvor mange arbejdstimer de 
enkelte founders skal arbejde, og hvad der skal ske, hvis 
en del af teamet ønsker at stoppe samarbejdet. 

En ejeraftale kan med fordel udarbejdes i forbindelse 
med selskabsstiftelse eller hurtigst muligt efter stiftelse. 

FÅ UDARBEJDET EN 
EJERAFTALE 

FIND DE RIGTIGE 
RÅDGIVERE 
Det er vigtigt at have de rigtige rådgivere tilknyttet  
virksomheden. Både advokater og revisorer kan være 
gode sparringspartnere. Disse bør vælges ud fra kompe-
tencer og personlig tillid.  

Startups bør tilknytte rådgivere hurtigst muligt, således 
at rådgiverne kender til teamets ønsker og fremtidsplaner.  
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Har teamet bag virksomheden udviklet en enhed, et 
produkt eller et koncept kan det med fordel overvejes om 
virksomheden skal beskytte sin idé. 

Det er muligt både at registrere virksomhedens navn 
og logo, ligesom det er muligt at få patent, så konkurrenter 
ikke løber med ideen.  

HUSK AT TJEKKE  
VIRKSOMHEDSNAVN

FIND DE RIGTIGE 
INVESTORER 

Det er vigtigt at undersøge om andre allerede har retten 
til det navn, du ønsker at bruge i din virksomhed, og om 
du dermed krænker andres rettigheder. Det kan give dig 
problemer, også selvom du ikke kendte til den andens 
produkt. 

Det forebyggende arbejde betaler sig. På den måde kan 
du med stor sandsynlighed undgå spildte investeringer 
i markedsføring og betydelige omkostninger forbundet 
med krænkelsessager. 

Investorer er forskellige og kan have forskellige 
krav til virksomheden i forbindelse med deres  
investering. Valg af den rigtige investor afhænger 
af, hvilken rolle investoren skal have i den pågæld-
ende virksomhed. Overvej eksempelvis om du/I  
er villige til at give investorer ejerandele i virksom-
heden eller ej.

Det bør overvejes, om det er bedst for virksom-
heden at inddrage en aktiv eller passiv investor 
samt hvilken investortype, der er et godt match 
for virksomheden på nuværende tidspunkt - men 
særdeles også i fremtiden. 

OVERBLIK OVER MULIGE INVESTORER:
▪ De offentlige finansierede innovationsmiljøer

▪ Business Angels

▪ Vækstfonden

▪ Venturefonde.

BESKYT VIRKSOMHEDENS IDÉ
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FOCUS ADVOKATERS STARTUP-/IVÆRKSÆTTERTEAM

MARIA MALLING ERIKSEN                                                               
Partner, advokat (L)   
mme@focus-advokater.dk         
Tlf. 63 14 20 57

JESPER KRUSE MARKVART                  
Advokat, LL.M. in Competition 
Law and Economics
jkm@focus-akvokater.dk    
Tlf. 63 14 20 65

JESPER LØFFLER SØGAARD NIELSEN                                                               
Associeret partner, advokat (L), Ph.D.       
jln@focus-advokater.dk 
Tlf. 63 14 45 11

MIICHAEL NØRREGAARD
Advokat
mno@focus-advokater.dk 
Tlf. 63 14 20 22

MATHILDE MAC DONALD ALNOR
Advokatfuldmægtig
mma@focus-advokater.dk 
Tlf. 63 14 20 79

MORTEN MAAGAARD RASMUSSEN
Associeret partner, advokat (L)
mmr@focus-advokater.dk 
Tlf. 63 14 20 46

Som iværksætter kan du blive mødt med problemstillinger, som kan virke uoverskuelige og vanskelige at håndtere. Brug os 
som sparringspartner - også inden problemerne opstår. Ring for en uforpligtende snak. Vi glæder os til at hjælpe dig i gang!
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NOTER
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FOCUS ADVOKATER P/S  Englandsgade 25  DK-5100 Odense C  Tel. +45 63 14 20 20  www.focus-advokater.dk
ODENSE   KOLDING   SVENDBORG   KØBENHAVN   HAMBORG

Hold dig opdateret på 
focus-advokater.dk


