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Besvarelse af spørgsmål 93 alm. del stillet af udvalget den 8. novem-
ber 2018 efter ønske fra Peter Hummelgaard Thomsen (S). 
 
Spørgsmål: 
Vil ministeren som opfølgning på besvarelsen af 8. december 2017 af 
ERU alm. del spørgsmål 43 (2017-18) redegøre for udviklingen fra år 
2000 til i dag i omfanget og brugen af aktietilbagekøb i de danske selska-
ber i C25-indekset? 
 
Svar: 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Nationalbanken, som har oplyst følgende, 
som jeg kan henholde mig til: 
  
”Nationalbanken har udarbejdet en estimeret opgørelse af aktietilbagekøb 
for danske virksomheder, der optrådte i C20-indekset i perioden januar 
2000 til december 2017, og for virksomheder i C25-indekset i perioden 
januar 2018 til oktober 2018.  
 
Nationalbankens estimerede opgørelse af aktietilbagekøb for danske virk-
somheder fremgår af tabel 1.  
 
Tabel 1: 

År Erhvervelse af egne aktier i mia. dkk.  
2000 4,2 
2001 2,4 
2002 6,2 
2003 8,5 
2004 10,6 
2005 9,4 
2006 10,4 
2007 12,9 
2008 9,3 
2009 7,8 
2010 19,4 
2011 17,4 
2012 18,2 
2013 19,3 
2014 28,9 
2015 42,9 
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2016 39,6 
2017 41,3 
2018 32,9 
 
Kilde: Nationalbanken 

Bemærk: Sammenlignet med sidste års bidrag til brug for ERU alm. del spørgsmål 43 

(2017-18), har Nationalbanken foretaget en ændring i metoden for estimeringen af ak-

tietilbagekøb, som vurderes som værende mere retvisende. Aktietilbagekøb opgøres som 

selskabernes løbende opkøb af egne aktier inkl. aktier til andre forpligtelser såsom med-

arbejderaktier.  

 

I den tidligere opgørelse er værdien af aktietilbagekøbene estimeret som markedsværdi-

en af kapitalnedsættelser beregnet ud fra aktiens pris i den måned, hvor kapitalnedsæt-

telsen forekommer, og dermed ikke nødvendigvis ud fra aktiens værdi på tilbagekøbs-

tidspunktet. 

 

Nationalbanken oplyser, at der er stor stabilitet i, hvilke virksomheder, der indgår i 

C20-indekset, og at der derfor er lagt til grund, at de virksomheder, der indgik i C20-

indekset 2006-2017 også indgik i indekset 2000-2006. Derudover inkluderer opgørelsen 

også virksomheder fra C25-indekset fra januar 2018 til oktober 2018. Nordea er undta-

get i denne opgørelse, da Nordea ikke er en dansk virksomhed, og er børsnoteret på flere 

nordiske børser, herunder Danmark.” 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Rasmus Jarlov 
  
 


