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DIREKTE INVESTERINGER, 4. KVARTAL 2019  

Største investeringer i 
udlandet i over 10 år  

Danske virksomheder foretog direkte investeringer i 

udlandet for 68 mia. kr. i 2019 efter en reduktion i 

investeringerne året før.
1
 Det er de største investe-

ringer siden 2008.  

Direkte investeringer i udlandet omfatter investerin-

ger i datterselskaber og associerede virksomheder i 

udlandet, inkl. koncerninterne lån, hvor den danske 

investor har bestemmende indflydelse. 

Investeringerne kom især fra DSV, som købte det 

schweiziske transportfirma Panalpina for 35 mia. kr. i 

3. kvartal. Herudover er der flere eksempler på stør-

re virksomhedskøb i 2019: I 1. kvartal købte den 

danske pensionskasse ATP sammen med britiske 3i 

Infrastructure den norske offshore tele- og net-

værksoperatør Tampnet. I 4. kvartal overtog Kirkbi 

sammen med udenlandske investorer den fulde kon-

trol over Merlin Entertainment, som ejer Legolands-

parkerne. Lundbeck købte ligeledes i 4. kvartal det 

amerikanske medicinalfirma Alder BioPharmaceuti-

cals.  

De fem danske koncerner, som investerede mest i 

udlandet i 2019, investerede mere end alle danske 

virksomheder under ét. Det hænger sammen med, 

at nogle danske virksomheder reducerede deres 

investeringer i udlandet i løbet af 2019. 

Danske virksomheders beholdning af direkte inve-

steringer opgøres årlig og er senest opgjort ultimo 

2018. Her var værdien af danske virksomheders sam-

lede direkte investeringer i udlandet 1.245 mia. kr. 

De fem danske koncerner med de største behold-

ninger af direkte investeringer i udlandet var A.P. 

Møller - Mærsk, Carlsberg, Ørsted, Novo Nordisk og 

Vestas, som tilsammen stod for omkring en tredjedel 

af de samlede investeringer.  

De fem lande, danske virksomheder har investeret 

mest i, udgør tilsammen 57 pct. af beholdningen af 

direkte investeringer ultimo 2018. Sverige (15,2 pct.) 

er det største investeringsland efterfulgt af Storbri-

tannien (14,6 pct.) og Tyskland (12,1 pct.).
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KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 

1
 For beskrivelse af reduktion i 2018: 

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2018/D

irekte-investeringer-20190214.aspx 

 

 Danske virksomheder investerer igen i udlandet   

 

 

 

 

Anm.: Egenkapitalinvesteringer og koncernlån mv. ekskl. gen-

nemløbsinvesteringer. 
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