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VÆRDIPAPIRER, APRIL 2020 

Virksomheders udbetalin-
ger til aktionærer på niveau 
med tidligere år 

Danske børsnoterede virksomheder, der ikke er 

banker, havde ved udgangen af udbyttesæsonen i 

april udbetalt knap 42 mia. kr. til aktionærerne i form 

af udbytter og tilbagekøb af egne aktier. Det er på 

niveau med, hvad der typisk er blevet udbetalt i de 

seneste 5 år. Bankerne har derimod reduceret deres 

udbetalinger kraftigt. 

Store udbetalinger fra virksomheder i marts 

Langt størstedelen af udbytterne blev udbetalt i 

marts og april. Her holder virksomhederne typisk 

generalforsamling, hvor det, bl.a. på baggrund af 

sidste års resultat, besluttes, hvor meget der skal 

udbetales. Virksomhedernes udbyttebetalinger i 

marts lå over niveauet for de tidligere år, mens ud-

byttebetalingerne i april lå under.  

Mange af de store virksomheder har valgt at fast-

holde udbyttet og har udbetalt et beløb svarende til, 

hvad der blev udbetalt sidste år. Det gælder fx for 

Novo, Mærsk og Vestas.  

Aktietilbagekøb besluttes ligesom udbytter på gene-

ralforsamlingen og kan strække sig over en længere 

periode. I år har virksomhederne indtil videre tilba-

gekøbt aktier for godt 11 mia. kr. Det var som i de 

tidligere år særligt de store selskaber, der foretog 

tilbagekøb.  

Bankerne holder igen 

De største danske børsnoterede banker har valgt at 

udskyde eller aflyse deres udbyttebetalinger, mens 

flere af de mindre banker har valgt at fastholde ud-

bytteniveauet fra sidste år. Kun få banker har foreta-

get aktietilbagekøb. Samlet set foretog bankerne 

udbyttebetalinger og aktietilbagekøb for blot 1,2 

mia. kr. ved udgangen af udbyttesæsonen i år mod 

9,6 mia. kr. i den samme periode sidste år. 

 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Udbytter og aktietilbagekøb fordelt på sektor   

 

 

 

 

Anm.: Udbytter og aktietilbagekøb siden 2008 i perioden januar 

til april. "Virksomheder" omfatter alle virksomheder, der 

ikke er banker. Der er variation i, hvornår virksomheder 

udbetaler udbytter over tid, fx udbetalte A.P. Møller – 

Mærsk i 2008-09 udbytte i maj og i april herefter. Følgende 

ekstraordinære udbytter indgår ikke i datagrundlaget: A.P. 

Møller - Mærsk med 36,7 mia. kr. i 2015.  Aktietilbagekøb 

er estimeret på baggrund af virksomhedernes nettotrans-

aktioner i egne aktier. 
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