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Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for, hvor mange milliarder kroner den danske stat gennem 

årene har tilført SAS, og hvor meget den danske stats medejerskab af SAS skøn-

nes at være værd i dag? 

Svar 

Svaret er afgrænset således, at der redegøres for direkte statslige investeringer, lån 

og garantier i relation til den danske stats (’statens’) medejerskab af aktieselskabet 

SAS AB. Svaret omfatter således ikke anden kompensation til SAS, fx i forbin-

delse med evt. udbetalinger som led i tværgående COVID-19 kompensationspak-

ker.  

Etableringen af én fælles, børsnoteret SAS-aktie i SAS AB blev gennemført ved en 

ændring af SAS i 2001. I den forbindelse deltog staten i en 1:1 aktieombytning, så-

ledes at staten i stedet for at være medejer af SAS Danmark A/S blev medejer af 

SAS AB med en ejerandel på 14,3 pct. af SAS AB, dvs. hele koncernen.  

Siden etableringen af én fælles SAS-aktie i 2001 har staten bidraget til følgende 

transaktioner ifm. ejerskabet af selskabet:  

• I 2009 tegnede staten nye aktier i SAS AB for 0,6 mia. kr.  

• I 2010 tegnede staten nye aktier i SAS AB for 0,6 mia. kr. 

• I 2012 stillede staten sammen med de øvrige større aktionærer i SAS – den 

svenske stat, den norske stat og Knut and Alice Wallenberg Foundation – 

og syv af SAS’ eksisterende långivere en kreditfacilitet til rådighed for SAS. 

Den danske stats bidrag udgjorde 0,5 mia. SEK svarende til 0,4 mia. kr. 

Kreditfaciliteten udløb ultimo marts 2015. 

• I 2017 tegnede staten nye aktier i SAS AB for 0,1 mia. kr.   

• I foråret 2020 stillede staten sammen med den svenske stat garantier for et 

lån til SAS for i alt 3,0 mia. SEK, hhv. 1,5 mia. SEK fra hver stat svarende 

til 1,0 mia. kr. pr. 20. april 2020. Lånet blev tilbagebetalt ifm. rekapitalise-

ringen af SAS AB i 2020 og garantierne er dermed ikke længere gyldige.  

• I efteråret 2020 deltog staten i rekapitaliseringen af SAS AB, hvor staten 

samlet bidrog med 5,3 mia. SEK svarende til 3,8 mia. kr., hvoraf 3,5 mia. 
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SEK var relateret til udstedelse af statslige hybride obligationer, og ca. 1,8 

mia. SEK var relateret til tegning af aktier. 

• I 2021 stillede staten et statsligt genudlån til rådighed for SAS på 1,5 mia. 

SEK for indgåelsen af låneaftalen, svarende til ca. 1,1 mia. kr.  

Pr. 30. august 2022 var SAS AB’s aktiekurs på 0,57 SEK pr. aktie, hvilket med sta-

tens ca. 1,6 mia. aktier i SAS AB svarer til en nominel børsværdi på ca. 0,9 mia. 

SEK (ca. 0,6 mia. DKK) for statens ejerandel i selskabet.  

For en god ordens skyld bemærkes det, at den reelle markedsværdi af statens ejer-

andel i SAS hhv. markedsværdien ved en evt. transaktion vil kunne ligge højere el-

ler lavere end børsens ovennævnte, nuværende værdiansættelse af statens ejeran-

del.  

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 
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