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Opkøb øger udlandets
direkte investeringer i
Danmark
Det seneste år har udenlandske investorer været
involveret i opkøb af flere større danske virksomheder.
Blandt de seneste handler var opkøbet af TDC i 2.
kvartal 2018. Køberen var et konsortium bestående
af tre danske pensionskasser og en australsk kapitalfond. Sidstnævnte ejer halvdelen af konsortiet. I 1.
kvartal 2018 blev Nets købt af en amerikansk kapitalfond. Derudover blev Mærsk Olie og Gas solgt til det
franske selskab Total i 3. kvartal 2017.1

Udlandets egenkapitalinvesteringer i
Danmark siden 2014

Figur

Mia. kr.
100
TDC handles
Nets handles

75

Alle tre handler bidrog til at øge udlandets egenkapitalinvesteringer i Danmark i løbet af de seneste fire
kvartaler, som udgjorde 74 mia. kr. Samtidig reduceredes udenlandske koncernlån til danske datterselskaber med 25 mia. kr. Udlandets direkte investeringer i Danmark var dermed samlet 49 mia. kr.
Udenlandske opkøb af danske virksomheder resulterer ofte i betydelige køb og salg af danske kroner
mod valuta på kronevalutamarkedet. Hvis den udenlandske køber skal bruge danske kroner til handlen,
kan der være et øget køb af kroner op til afviklingen.
Hvis den handlede virksomhed i forvejen ejes fra
udlandet, kan der desuden være et salg af kroner
efter afviklingen.
Flere af det seneste års opkøb blev afviklet i kroner,
og de resulterede i betydelige køb og salg af kroner.
Kronevalutamarkedet absorberede imidlertid de store transaktioner, og kronekursen forblev stabil i hele
1
perioden.
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Anm.: Akkumulerede investeringer siden 2014. Egenkapitalinvesteringer er opgjort efter retningsprincippet eksklusive
geninvesteret indtjening og gennemløbsinvesteringer.
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Mærsk Olie og Gas skiftede økonomisk ejerskab i 3. kvartal 2017 og
efterfølgende juridisk ejerskab i 1. kvartal 2018.

