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Store aktietilbagekøb  
og udbytter i 2021 

Danske erhvervsvirksomheder og banker har i løbet 

af 2021 tilbagekøbt aktier og udbetalt udbytte for et 

historisk højt beløb på 114 mia. kr. Det er sket på 

baggrund af fremgangen i både global og dansk 

økonomi.  

Erhvervsvirksomheder og banker kan aflønne deres 

aktionærer kontant ved enten at tilbagekøbe aktier 

eller ved at udbetale udbytter. Virksomhederne ta-

ger beslutning om tilbagekøb og udbytte ved de år-

lige generalforsamlinger. 

Tilbagekøb af aktier og udbyttebetalinger adskiller 

sig økonomisk set ikke fra hinanden. I begge tilfælde 

får aktionærerne en kontant betaling. Der kan være 

forskellige årsager til, at virksomheder køber aktier 

tilbage eller udbetaler udbytter. Aktietilbagekøb kan 

fx benyttes, hvis virksomheden har overskydende ka-

pital, mens udbyttebetalinger kan være knyttet til 

den løbende indtjening i virksomheden.  

Rekord for aktietilbagekøb i 2021 

Danske erhvervsvirksomheder tilbagekøbte aktier 

for 56 mia. kr., hvilket er rekordhøjt. Det er især de 

største danske virksomheder, som driver udviklin-

gen: De tre største tilbagekøb i 2021 blev foretaget 

af Novo Nordisk, DSV Panalpina og A.P Møller - 

Mærsk. De tilbagekøbte tilsammen aktier for 41 mia. 

kr. svarende til 71 pct. af de samlede tilbagekøb.  

Fire virksomheder står for halvdelen af udbytterne   

I løbet af 2021 udbetalte danske erhvervsvirksomhe-

der udbytte for knap 54 mia. kr. Selskaberne Novo 

Nordisk, A.P. Møller - Mærsk, Coloplast og Ørsted 

står for 32 mia. kr., hvilket udgør over halvdelen af 

de samlede udbyttebetalinger. 

Udenlandske aktionærer ejer en betydelig andel af 

de danske værdipapirer, og det er derfor lidt over 

halvdelen af de samlede udbyttebetalinger, som sen-

des til udlandet. De udenlandske aktionærer mod-

tog i 2021 udbytter for 29 mia kr.  

Banker holder igen  

De danske børsnoterede banker har i tråd med Fi-

nanstilsynets henstilling om kapitalbevarelse været 

tilbageholdende med aflønning af aktionærer siden 

2020. Henstillingen udløb ved udgangen af tredje 

kvartal 2021.  

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 Aktietilbagekøb og udbytter for danske 

virksomheder nåede rekordniveau i 2021 
  

 

 

 

 

Anm.: Udbytter og aktietilbagekøb for børsnoterede og VP-regi-

strerede virksomheder siden 2008. Virksomheder omfatter 

alle børsnoterede erhvervsvirksomheder, som ikke er ban-

ker. A.P. Møller - Mærsks ekstraordinære udbytte i 2015 er 

udeladt. Find figurdata her (link). 
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