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DIREKTE INVESTERINGER, 1. KVARTAL 2019 

Danske selskaber øger 
direkte investeringer i 
udlandet  

Danske investorer øgede deres udadgående direkte 

investeringer i udlandet med 6,3 mia. kr. i første 

kvartal 2019.  

Der blev foretaget egenkapitalinvesteringer for 3,3 

mia. kr. Det var særligt selskaber inden for pension, 

information mv., som stod for de udadgående direk-

te investeringer i første kvartal 2019. Den danske 

pensionskasse ATP købte sammen med britiske 3i 

Infrastructure den norske offshore tele- og net-

værksoperatør Tampnet. Derudover øgede danske 

selskaber koncernlån til deres udenlandske datter-

selskaber med 3 mia. kr.  

Investeringer for 544 mia. kr. siden 2005 

Set over en længere periode er det danske finansie-

ringsselskaber mv., og herunder hovedsageligt hol-

dingselskaber, som står for størstedelen af de udad-

gående direkte investeringer. De har siden 2005 in-

vesteret for 180 mia. kr. i udenlandske datterselska-

ber mv., hvilket svarer til 33 pct. af danskernes sam-

lede direkte investeringer i udlandet foretaget i pe-

rioden. 

Holdingselskaber fylder meget i opgørelsen, fordi 

store multinationale koncerner ofte har en koncern-

struktur, hvor danske holdingselskaber er de direkte 

ejere af udenlandske datterselskaber. Hvis der ses 

bort fra holdingselskaber, er det industrien, der står 

for de fleste direkte investeringer i udlandet. Siden 

2005 har industriselskaber foretaget direkte investe-

ringer for 110 mia. kr. i udlandet. Inden for industri-

en er det hovedsageligt danske selskaber inden for 

medicinal- og fødevareindustrien, herunder selska-

ber som bl.a. Lundbeck, Novo Nordisk, Arla og 

Carlsberg, der foretager direkte investeringer i ud-

landet.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 Danske selskaber har placeret 544 mia. kr. i 

direkte investeringer i udlandet siden 2005 

  

 

 

 

 

Anm.: Udadgående direkte investeringer er investeringer i uden-

landske datterselskaber mv., hvor investor har bestem-

mende indflydelse(over 10 pct.). Opgørelsen viser akku-

mulerede direkte investeringer eksklusive gennemløbsin-

vesteringer og fratrukket geninvesteret indtjening opdelt 

på, hvilken dansk branche der foretager investeringen. 
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