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VÆRDIPAPIRER, APRIL 2019 

Fald i udbytter til  
bankaktionærer 

Danske børsnoterede banker har i de første fire må-

neder af 2019 udloddet 9,2 mia. kr. til deres aktio-

nærer i udbytter. Det svarer til et fald på 2,3 mia. kr. 

i forhold til samme periode sidste år. Udbytterne 

vedrører regnskabsåret 2018 og udbetales typisk til 

aktionærerne i forbindelse med generalforsamlin-

gerne i marts og april.  

Faldet i udbyttebetalingerne skal ses i lyset af et la-

vere overskud for bankerne i 2018. Udbyttebetalin-

gerne i årets første fire måneder udgjorde 43 pct. af 

bankernes overskud efter skat, hvilket er nogenlun-

de det samme som sidste år.  

Der er i alt 23 danske børsnoterede banker. Heraf 

har 13 banker valgt at udbetale udbytter i 2019. Der 

er stor spredning på størrelsen af de enkelte ban-

kers udbyttebetalinger. Udbyttebetalingerne ud-

gjorde mellem 6 og 58 pct. af overskuddet efter skat. 

Det var især de store banker, som udbetalte en stor 

andel af deres overskud i udbytte. 

Bankerne køber også egne aktier tilbage 

Som alternativ til udbyttebetalingerne kan bankerne 

også udbetale overskud i form af kursgevinster ved 

at tilbagekøbe egne aktier. Ved aktietilbagekøb re-

duceres antallet af aktier, hvilket betyder, at kursen 

på de resterende aktier isoleret set stiger.  

Det er især de store banker, som køber aktier tilba-

ge. De har dog forskellige tilgange til udbyttebeta-

linger og aktietilbagekøb. På Jyske Banks general-

formsamling blev det fx besluttet at tilbagekøbe eg-

ne aktier frem for at udbetale udbytter. Omvendt 

udbetalte Spar Nord Bank kun udbytter, mens Syd-

bank udbetalte udbytter og besluttede på sin gene-

relforsamling også at tilbagekøbe aktier. Danske 

Bank udbetalte udbytter, men stoppede med opkøb 

af egne aktier i oktober 2018.  

Bedømt ud fra udbyttebetalinger i årets første fire 

måneder og de største bankers udmeldinger vedrø-

rende aktietilbagekøb bliver de samlede udbytter og 

tilbagekøb i år på 46 pct. af sidste års overskud. I 

2018 udbetalte bankerne 80 pct. Bankernes udbyt-

tebetalinger har varieret over tid. I de første år efter 

finanskrisen udbetalte bankerne således ikke udbyt-

ter til aktionærerne. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

  

 Bankers udbyttebetalinger er faldet i 

2019 men fortsat på et højt niveau 

  

 

 

 

 

Anm.:  Data for danske børsnoterede banker fra 2005 til 2019 i 

månederne januar til april. 
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