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VÆRDIPAPIRER, APRIL 2021 

Rekordudbytter fra  
virksomheder trods corona 

Bortset fra bankerne havde danske børsnoterede 

virksomheder ved udgangen af årets fire første må-

neder betalt knap 38 mia. kr. i udbytte til deres akti-

onærer. Det er ny rekord. Bankernes udbytter var 

stadig begrænsede i forhold til årene før 2020. 

Flest udbytter i marts og april 

Langt størstedelen af udbyttemilliarderne blev udbe-

talt i marts og april, hvor danske virksomheder ty-

pisk afholder generalforsamling. Her besluttes, bl.a. 

på baggrund af sidste års resultat, hvor meget der 

skal udbetales til aktionærerne. Derfor kaldes måne-

derne fra januar til april ofte for udbyttesæsonen.  

 

Nogle virksomheder udbetaler dog også udbytter 

uden for udbyttesæsonen. For eksempel udbetaler 

Novo Nordisk normalt udbytte flere gange om året. 

Flere af de store virksomheder har valgt at øge ud-

byttebetalingerne sammenlignet med sidste år. Det 

gælder fx for Novo Nordisk, Ørsted og A. P. Møller - 

Mærsk. Mærsk har mere end fordoblet udbyttet i 

forhold til sidste år. Det skyldes resultatet for 2020, 

hvor især 4. kvartal oversteg deres forventninger. 

Selskaber kan alternativt belønne deres aktionærer 

ved at tilbagekøbe aktier og efterfølgende annullere 

dem. Aktietilbagekøbsprogrammer vedtages typisk 

på generalforsamlingen, men det varierer, hvornår 

programmerne iværksættes og udløber.
1
 Hidtil i år 

har virksomhederne samlet set tilbagekøbt aktier for 

godt 12,7 mia. kr. Det er på niveau med tilbagekø-

bene i de seneste års udbyttesæsoner.  

Bankerne holder tilbage igen i år 

De danske børsnoterede banker har i tråd med Fi-

nanstilsynets henstilling om kapitalbevarelse
2
 været 

tilbageholdende med udbyttebetalingerne hidtil i 

2021. Bankerne har udbetalt i alt 2,5 mia. kr. i udbyt-

te, hvilket er en stigning på 2 mia. kr. sammenlignet 

med udbyttesæsonen 2020. Niveauet er dog stadig 

betydeligt lavere end i udbyttesæsonerne 2015-

2019, hvor der blev udbetalt mellem 6,7 og 11,5 mia. 

kr. årligt. I årene 2009-2013 var der i forlængelse af 

finanskrisen nærmest ingen udbytter fra bankerne. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

1
 Opkøbet i januar-april afspejler derfor ikke nødvendigvis hele aktietil-

bagekøbet, som blev besluttet ved generalforsamlingen. 
2
 Se Finantilsynets pressemeddelse fra 18. december 2020 (link). 

 Beskedne udbyttebetalinger fra banker, men 

store udbetalinger fra øvrige virksomheder 
  

 

 

 

 

Anm.: Udbytter siden 2008 i perioden januar til april. "Virksom-

heder" omfatter alle børsnoterede virksomheder, der ikke 

er banker. A. P. Møller Mærsks ekstraordinære udbytte i 

2015 er udeladt.  
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http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Vaerdipapirer-20210602.aspx
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2020/Henstilling_kapitalbevarelse_181220

