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PORTEFØLJEINVESTERINGER, MARTS 2022 

Historisk store udbytte-
betalinger til udlandet 

Udenlandske investorer modtog i marts historisk 

store udbyttebetalinger på 31 mia. kr. fra danske 

børsnoterede virksomheder. Alene i marts er udbytte-

betalingerne på niveau med de samlede årlige udbyt-

ter i tidligere år (se figur). Udbyttebetalinger sker især 

i marts, men der udbetales også udbytter i andre må-

neder. Siden 2015 har udbyttebetalingerne til uden-

landske investorer i de øvrige måneder ligget mellem 

10 og 17 mia. kr. 

De store udbyttebetalinger i marts til udenlandske in-

vestorer skyldes især, at der er udbetalt mere end i 

tidligere år, men også at udlandets ejerandel er ste-

get. Ved udgangen af måneden ejede udenlandske in-

vestorer danske børsnoterede aktier for 2.444 mia. 

kr., hvilket svarer til 56 pct. af det danske aktiemar-

ked. 

Udbyttemåned for store danske virksomheder 

Marts er traditionelt den måned, hvor danske virk-

somheder udbetaler de største udbytter. I marts blev 

der samlet set udbetalt udbytter for 77 mia. kr. til dan-

ske og udenlandske investorer, hvilket er rekordhøjt. 

De store udbetalinger kommer, efter at mange dan-

ske virksomheder havde store overskud i 2021. 

 

Store virksomheder driver rekorden 

De høje udbyttebetalinger kommer hovedsageligt fra 

store ikke-finansielle virksomheder. Udenlandske inve-

storer modtog i marts mest udbytte fra A.P. Møller - 

Mærsk (12,5 mia. kr.), som de samlet set ejer 26 pct. 

af. Sidste år opnåede Mærsk Danmarkshistoriens stør-

ste overskud på 118 mia. kr. Foruden Mærsk modtog 

udenlandske investorer mest i udbytter fra Novo Nor-

disk (9,3 mia. kr.), Topdanmark (2,3 mia. kr.), Carls-

berg (1,9 mia. kr.) og Pandora (1,2 mia. kr.). 

 

Aktietilbagekøb som alternativ til udbyttebetalinger 

I stedet for at udbetale udbytter kan virksomhederne 

udbetale overskud til investorerne ved at opkøbe 

egne aktier og annullere dem. Opkøbet giver isoleret 

set investorerne en kursgevinst, fordi det reducerer 

antallet af udestående aktier og dermed øger indtje-

ningen og værdien pr. aktie. Aktietilbagekøbene kan 

strække sig over længere tid. Sidste år opkøbte dan-

ske virksomheder egne aktier for i alt 62 mia. kr. 

 

Kursgevinster behandles skattemæssigt anderledes 

end udbytter, og det er med til at tiltrække forskellige 

typer investorer. Udbytter bliver beskattet i forbin-

delse med udbetalingen, mens kursgevinster først be-

skattes ved et salg. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION  

 Historisk store udbyttebetalinger til udenlandske 

investorer i marts 2022 
  

 

 

 

 

Anm.: For 2022 dækker Øvrige måneder kun over januar og fe-

bruar, hvor der stort set ikke er udbetalt udbytter. Udlandets 

ejerandel er opgjort ultimo marts hvert år. Find figurdata her 

(link). 
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2022/Portefoeljeinvesteringer-20220503.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Documents/Udenlandske%20portef%C3%B8ljeinvesteringer/20220503_STATISTIK_figurdata.xlsx

