18. februar 2015

Infomøde: WEBREG lukkes - nyt system for
selskabsregistrering på vej
Kære
Onsdag den 11. marts 2015 lancerer Erhvervsstyrelsen en ny digital selvbetjeningsløsning, som gør det nemmere at indberette til
Erhvervsstyrelsen. Derfor arrangerer Danske Advokater i samarbejde med Erhvervsstyrelsen gratis informationsmøder for alle
medlemmer om den nye selvbetjeningsløsning.
Med det nye system vil det fx være muligt at anmelde start af alle virksomhedsformer. Det vil også være muligt at lave
omdannelser, statusskift og andre ændringer, som ikke kan lade sig gøre i de nuværende selvbetjeningsløsninger. Den nye
løsning har desuden indbygget nogle ekstra sikkerheder, som ikke findes i dag. Det betyder eksempelvis, at personer, der
registreres ind i virksomhedsledelser, fremover vil blive adviseret via Digital Post.
Erhvervsstyrelsen deltager på informationsmøderne med to indlægsholdere, Bettina Hansen, der er implementeringsansvarlig og
Regine Stokholm Kjems, der er UX-konsulent. Fra Danske Advokater vil digitaliseringschef Steen Hermansen deltage.
Agenda:

•
•
•
•

Ny løsning – baggrundsinformation
Ændringer af selskabsloven
Ny funktionalitet og ændret praksis
Demonstration af den nye digitale indberetningsløsning

Vi har planlagt følgende møder:

•

Odense onsdag den 4. marts kl. 09.00 - 12.00
Focus Advokater, Englandsgade 25, 5000 Odense C

•

Vejen onsdag den 4. marts kl. 14.00 - 17.00
Advodan Vejen, Torvegade 16, 6600 Vejen

•

Aarhus torsdag den 5. marts kl. 09.00 - 12.00
Gorrissen Federspiel, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C

•

Aalborg torsdag den 5. marts kl. 14.00 - 17.00
HjulmandKaptain, Badehusvej 16, 9000 Aalborg

•

København tirsdag den 10. marts kl. 09.00 - 12.00
Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V

•

Næstved tirsdag den 10. marts kl. 14.00 - 17.00
Advodan Næstved, Nygade 9, 4700 Næstved

Arrangementet er gratis og kun for medlemmer af Danske Advokater.
Der gives 3 kursuslektioner for deltagelse.
For yderligere info: Kontakt Steen Hermansen på she@danskeadvokater.dk eller tlf. 33 43 70 21.
________________________________________________________________________________________________________

Tilmeld dig straks…
Du kan tilmelde dig her eller til Lena Jansen, lqj@danskeadvokater.dk. Deltagelse er gratis, og du optjener 3
kursuslektioner.

Med venlig hilsen
Danske Advokater

