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Nye aktier for 42 mia. kr.  
i 1. kvartal 2021 

Der blev i 1. kvartal 2021 netto udstedt børsnotere-

de danske aktier for 42 mia. kr., hvilket især skyldes 

Trygs udstedelse af nye aktier. Kursstigningerne var 

39 mia. kr. i samme periode. De betyder ellers nor-

malt mest for udviklingen på aktiemarkedet. Samlet 

set betød det, at det danske aktiemarked steg til 

3.815 mia. kr. ved udgangen af marts 2021.  

Udstedelser bringer frisk kapital til aktiemarkedet 

Når danske selskaber har brug for finansiering, kan 

de bl.a. udstede og sælge nye aktier på børsen, en-

ten ved en børsnotering eller ved at udvide aktieka-

pitalen i et eksisterende børsnoteret selskab. Begge 

dele øger det samlede danske aktiemarked. 

Tryg udstedte nye aktier for 37 mia. kr. i marts 2021 

for at finansiere købet af en del af britiske RSA Insu-

rance. Antallet af Tryg-aktier blev herved mere end 

fordoblet. Det er især udenlandske investorer, der 

har købt Tryg-aktier. Med et nettokøb på 19 mia. kr. 

i marts ejer udlandet nu 35,1 pct. af Tryg. Private 

danske investorer ejer for 4 mia. kr. (4,2 pct.), mens 

institutionelle investorer og holdingselskaber ejer 

henholdsvis 9,8 pct. og 47,6 pct. 

Sidste gang, der var store nyudstedelser, var i 3. 

kvartal 2019, hvor DSV udstedte aktier for at købe 

schweiziske Panalpina. 

Tilbagekøb trækker kapital ud af aktiemarkedet 

Selskaber kan aflønne deres aktionærer ved at udbe-

tale udbytte eller ved at tilbagekøbe aktier fra inve-

storerne og efterfølgende annullere disse.  Ved til-

bagekøb reduceres antallet af udstedte aktier, hvil-

ket isoleret set øger kursen på de resterende aktier. 

Aktionærerne kan vælge mellem at beholde deres 

aktier og få en kursgevinst eller sælge aktierne og få 

penge i hånden.  

Tilbagekøbene kan være betydelige. Eksempelvis 

betød annullering af aktier erhvervet gennem tilba-

gekøbsprogrammer, at det samlede danske aktie-

marked blev reduceret med 47 mia. kr. i 2. kvartal 

2020. Det var især Novo Nordisk, A. P. Møller 

Mærsk, Carlsberg og DSV, som tilbagekøbte aktier. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATON 

 Der var store aktieudstedelser i 1. kvartal af 2021   

 

 

 

 

Anm.: Figuren viser nettotilgangen af danske børsnotede selska-

bers aktier. Nettotilgangen er beregnet som udstedelser 

fratrukket afnoteringer af aktier, fx i forbindelse med aktie-

tilbagekøb.  
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