
   

ANALYSE: 

Kapitalfondes børsnoteringer slår markedet  

 

Kapitalfonde er blevet beskyldt for ikke at levere attraktive børsnoteringer. Men er kritikken beretti-

get? Nej, viser DVCA’s nye analyse som dækker udviklingen på børsmarkedet siden juni 2010. Virk-

somheder noteret af kapitalfonde klarer sig, over en bred kam, bedre end det øvrige marked. Sam-

me konklusion ser man også i andre tilsvarende internationale studier. 

Februar 2018 | DVCA, brancheforeningen for venture- og kapitalfonde 

Analysens hovedkonklusioner 

 Virksomheder, der er børsnoteret af kapitalfonde, har gennem mange år givet et bedre 

afkast end virksomheder, som er børsnoteret uden om kapitalfonde. Ydermere overpræste-

rer disse virksomheder også ift.  tilsvarende investeringer i det generelle marked.  

 En vægtet portefølje med de ni virksomheder, som kapitalfonde har børsnoteret siden 2010, 

vil i dag have givet afkast der er 75,72 procentpoint højere end en tilsvarende vægtet porte-

følje med de 10 øvrige børsnoteringer over perioden.  

 En vægtet portefølje med de ni virksomheder, som kapitalfonde har børsnoteret siden 2010, 

vil i dag have givet afkast der er 24,60 procentpoint højere end C20 GI.* 

 Hvis en investor siden 2010 havde investeret 1.000 kr. i kapitalfondes børsnoteringer og gen-

investeret eventuelle udbytter, ville investoren i dag have 1.946 kr. på lommen. Havde en 

investor siden 2010 investeret i de øvrige børsnoteringer og geninvesteret eventuelle ud-

bytter, ville investoren blot have 1.189 kr. på lommen. Hvis investoren i stedet havde investe-

ret i OMX C20 GI som helhed, ville den samlede formue være på 1.700 kr. 

 Sammenligner man de danske tal med internationale studier, ser man den samme trend, 

nemlig at kapitalfondes børsnoteringer slår markedet.**     

 

* OMX C20 GI er konstrueret således, at udbytter geninvesteres i indekset. Der er taget udgangspunkt i effekti-

ve kurser: Lukkekurs 28.02.2018.  

** Jf. KPMG 2016, Cao & Lerner, Harvard (2009) og Levis, Cass Business School (2011) som beskrevet på side 

5. 
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http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=DK0060369296
https://www.svca.se/wp-content/uploads/2017/02/se-IPO-Study.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X08002018
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1755-053X.2010.01141.x
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Baggrund  

I Danmark har markedet for børsnoteringer af virksomheder med en markedsværdi på 1-2 mia. 

kr. stort set været lukket de senere år, og alt for få nye virksomheder er kommet på børsen.  Sve-

rige har fra 2014-2017 børsnoteret 225 virksomheder på Nasdaq OMX. I samme periode har vi i 

Danmark kun haft 12 regulære børsnoteringer på Nasdaq OMX. Ser vi på det svenske marked for 

transaktioner under 700 mio. kr., så er det deres IPO-marked over 36 gange større end det dan-

ske i relative størrelser (jf. Iværksætterpanelets rapport).  

Noget tyder imidlertid på, at det danske marked kan være på vej mod optøning. Dels vil 

Vækstfonden sætte ressourcer ind på at understøtte de mindre børsnoteringer, og dels har ATP 

også øget sit fokus på området. Sammen med mulige forbedringer i de erhvervsøkonomiske ram-

mebetingelser kan det give grobund for flere danske børsnoteringer både i small-, mid-, og large-

cap-segementet. Og her vil kapital– og venture fonde spille en afgørende rolle.   

Kapitalfondes børsnoteringer slår markedet  

Kapitalfonde er traditionelt storleverandører af børskandidater, og derfor er det interessant at se 

på, om virksomheder, der er børsnoteret af kapitalfonde, giver et konkurrencedygtigt afkast i for-

hold til investeringer i det generelle marked. Kapitalfonde bliver ikke desto mindre fra tid til an-

den kritiseret for at sende virksomheder på børsen, som efterfølgende ikke giver det store afkast.  

Men ser man samlet på investeringerne, holder kritikken ikke. Børsnoterede virksomheder, der 

tidligere var ejet af kapitalfonde, har historisk givet højere afkast end gennemsnittet, og især ift. 

de øvrige børsnoteringer over perioden. Siden 2010 har kapitalfonde noteret 9 virksomheder på 

fondsbørsen i København: Chr. Hansen, Pandora, TDC, Matas, ISS, OW Bunker, DONG, Nets og 

TCM. OW Bunker medførte tab af hele investeringen, og der har været kursfald i Matas og TDC 

siden børsnoteringerne. Men det opvejes imidlertid af høje udbyttebetalinger fra selskaberne til 

aktionærerne samt en positiv udvikling i kursen på ISS/DONG samt især Pandora og Chr. Hansen.   

Tabel 1. Sådan har tidligere kapitalfondsejede virksomheder klaret sig på børsen  

 

*7 ud af 9 kapitalfondsejede virksomheder har udbetalt udbytte svarende et gennemsnitligt direkte afkast 

på 2,85%. Dette er højt sammenlignet med øvrige C20-virksomheder. Nets og TCM Group er nye på børsen 

og har derfor endnu ikke udbetalt udbytte. 

 

 

 

Børsnotering Virksomhed 

MarketCap 

ved IPO 

(mio.kr)  

Udbudskurs 

(DKK) 

Kurs pr. 

28/02 2018  

Gns. Udbytte/

aktie pa. (DKK)

* 

24-11-2017 TCM Group 980 98 105,00 - 

23-09-2016 Nets 30.000 150 164,80 - 

09-06-2016 DONG 98.200 235 380,90 6,00 

28-03-2014 OW Bunker 5.300 145 0 0  

13-03-2014 ISS 29.600 160 222,30 5,43 

28-06-2013 Matas 4.700 115 67,80 5,87  

09-12-2010 TDC 41.513 51 49,75 2,61  

05-10-2010 Pandora 27.330 210 640,00 8,00  

03-06-2010 Chr. Hansen 12.423 90 509,00 5,72  

https://em.dk/nyheder/2017/09-25-ivaerksaetterpanelets-anbefalinger
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/ECE8196820/Kapitalfonde-k%C3%A6mper-med-b%C3%B8rsnoteringer
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.Tabel 2. Sådan har 10 øvrige børsnoterede virksomheder klaret sig på børsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*3 ud af 10 af disse virksomheder har udbetalt udbytte svarende et gennemsnitligt direkte afkast på 2,63%. 

Kursstigningerne og udbyttebetalingerne fra de tidligere kapitalfondsejede virksomheder, beskre-

vet ovenfor, overgår altså klart de øvrige børsnoteringer over perioden, og overgår desuden også 

det sammenlignelige marked Nasdaq OMX C20 GI: 

Hvis en investor for syv år siden havde investeret 1.000 kr. i kapitalfondes børsnoteringer og genin-

vesteret eventuelle udbytter, ville investoren i dag have 1.946 kr. på lommen. Hvis investoren i ste-

det havde investeret i de øvrige 10 børsnoterede selskaber over perioden, ville investoren blot ha-

ve 1.189 kr. Det svarer til en forskel på 75,72 procentpoint. Havde investoren i stedet investeret i 

OMX C20 GI som helhed, ville den samlede formue være på 1.700 kr. (se tabel 3). Det svarer til en 

forskel på 24,60 procentpoint.  

Tabel 3. Afkast ved samlet investering af 1.000 kr. 

 

 

*Der er taget udgangspunkt i en vægtet metode, dvs. jo større volumen af en børsnotering, des mere vægt 

har virksomheden i den samlede udregning. 

Børsnotering Virksomhed 

MarketCap 

ved IPO 

(mio.kr)  

Udbudskurs 

(DKK) 

Kurs pr. 28/2 

2018 

Gns. Ud-

bytte/

aktie pa. 

(DKK)* 

16-11-2017 Orphazyme 1.594 80 72,50 - 

12-10-2017 Nilfisk 7.626 285 310,00 - 

07-06-2017 Conferize 100 8 9,29  - 

31-05-2017 Green Mobility 250 150 147,50 - 

10-02-2016 

Scandinavian Tobacco 

Group 
10.000 

100 120,30 4,67 

03-12-2015 Sparekassen Sjælland 1.300 100 111,50 3,03 

06-03-2015 NNIT 3.125 125 181,40 2,55 

27-12-2013 Fast Ejendom Danmark  125 45 90,50  - 

07-07-2011 

Danske Andelskassers 

Bank 
1.375 

25 4,28 - 

03-06-2010 Zealand Pharma 1.900 86 94,70 - 

 Oprindelig investering Værdi af investering 

pr. 28/2 2018*  

Afkast (%) 

 

Kapitalfondsejede 

virksomheder 

1.000 kr. 1.946 kr.  94,6 % 

C20-selskaber 

(OMX GI) 

1.000 kr. 1.700 kr.  70,0 % 

 

Øvrige                 

Børsnoteringer 

1.000 kr. 1.189 kr. 18,9 % 
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Samme udvikling i Sverige  

Tendensen til, at børsnoteringer fra kapitalfondsejede virksomheder giver et højere afkast mær-

kes også i Sverige. Svenske virksomheder børsnoteret af kapitalfonde har således haft mere stabi-

le og højere afkast efter både ét og fem år end de virksomheder, der er børsnoteret af ejere, der 

ikke er kapitalfonde. Det viser nedenstående opgørelse, som KPMG i Sverige tidligere har foreta-

get på bag grund af svenske børsnoteringer siden 2013. 

Tabel 4. Forskellen på børsnoterede virksomheders præstation i Sverige 

 

 

 

 

**Gruppen af svage børsnoteringer omfatter virksomheder, der ligger 5% dårligere end markedet generelt. 

De neutrale ligger på niveau – dvs. i spændet fra 5% dårligere til 5% bedre. De gode ligger 5% over det ge-

nerelle marked.   

Kilde: KPMG (2017): “Study of Swedish IPO performance (2001-2016) – Does the prior investor matter?”  

 

Lignende resultater i internationale studier (opdateret 20.03.18)  

I vores analyse har vi skelet til andre større internationale undersøgelser og forskningsresultater 

på området, som alle viser samme trend: Nemlig, at de kapitalfondsejede børsnoteringer slår 

markedet. Ikke nødvendigvis i den første periode, men over tid, jf.: 

 KPMG (2016)   

 Jerry Cao og Josh Lerner, Harvard (2009)  

 Mario Levis, Cass Business School (2011) 

Læs en kort beskrivelse af dem på næste side. 

 

 

 

 

 

 

 

Præstation 
i forhold til 
markedet **  

Efter 1 
år 

Kapital-
fonds IPO  

Ikke-
kapital-
fonds IPO 

Efter 5 
år 

Kapital-
fonds-IPO 

Ikke-
kapitalfonds-
IPO 

Svag 

 

20 6 14 20 9 11 

Neutral 

 

8 6 2 1 1  

God 

 

46 34 12 53 36 17 

https://www.svca.se/wp-content/uploads/2017/02/se-IPO-Study.pdf
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A. Study of Swedish IPO performance (2001-2016) - does the prior investor matter? KPMG (2016) 

DVCA’s analyse viser, at danske virksomheder, som siden 2010 er børsnoteret af kapitalfonde, 

overpræsterer både i forhold til virksomheder som er børsnoteret på Nasdaq udenom kapitalfonde 

samt det generelle C20 GI indeks. Dette resultat er i tråd med KPMG’s analyse af svenske børsnote-

ringer i perioden 2001-2016.  

KPMG finder desuden at svenske børsnoteringer foretaget af kapitalfonde ift. det toneangivende 

svenske indeks (OMXSB), signifikant overpræsterer ift. øvrige børsnoteringer.   

KPMG finder at tidligere kapitalfondsejede virksomheders relative afkast ift. det toneangivende 

svenske indeks (OMXSB) signifikant overstiger øvrige børsnoterede selskabers afkast ift. samme, 

både når man ser på det gennemsnitlige afkast og medianen.  

Mens det relative resultat mellem kapitalfondens børsnoteringer og øvrige børsnoterede selskaber  

er klar, er den isolerede præstation ift. indekset (OMXSB) mindre tydelig. Dette stemmer overens 

med DVCA’s resultat, hvor det totale afkast fra kapitalfondenes selskaber overstiger afkastet fra 

øvrige børsnoterede selskaber med hele 75,72 procentpoint, mes forskellen til C20 GI indekset er 

markant mindre, nemlig 24,60 procentpoint.  

 

B. The Performance of Reverse Leveraged Buyouts—Jerry Cao and Josh Lerner (2009) 

Harvard University and National Bureau of Economic Research har foretaget en analyse, der belyser 

de langsigtede performanceresultater for selskaber børsnoteret af kapitalfonde (RLBO’er) i perio-

den 1980 til 2002 opdelt på 3– og 5-års performanceresultater. Undersøgelsen konkluderer at 

RLBO’er konsistent overpræsterer i forhold til øvrige børsnoterede virksomheder. Dette resultat er i 

klar overensstemmelse med DVCA’s analyse af det danske marked.  

Desuden finder Jerry Cao og Josh Lerner at des større RLBO der er tale om, og des større kapital-

fond, der står bag virksomhedens børsnotering, des  bedre performer denne virksomhed på bør-

sen. Dette er et interessant resultat, som til dels også ses i resultatet af DVCA’s analyse, om end 

den der baseret på så få børsnoteringer, at det ikke er muligt at drage egentlig konklusion herom. 

 

C. The Performance of Private Equity-Backed IPOs - Mario Levis (2011)  

Resultaterne i DVCA’s analyse har en slående lighed med resultaterne i Mario Levis research om 

tidligere kapitalfondsejede selskabers præstationer på børsen i forhold til andre børsnoterede sel-

skaber. Mario Levis undersøger perioden fra 1992-2005 for børsnoterede selskaber i UK, og finder 

signifikante forskelle imellem virksomhederne på parametre som markedsstørrelse, industriklasse, 

afkast den første dag, og nøglekarakteristika i driften på børsnoteringstidspunktet.  

Mario Levis konkluderer, at virksomheder, som er børsnoteret af kapitalfonde, i hvert fald i de før-

ste 3 år efter noteringen, klarer sig signifikant bedre end øvrige noterede selskaber. Som det ligele-

des er tilfældet i Jerry Cao og Josh Lerners analyse, tilskriver Mario Levis en del af den succesfulde 

performance efter børsnoteringen en række karakteristika fra før selve børsnoteringen. Her næv-

nes størrelsen på selskabet ved IPO, og hvordan dette har en positiv indflydelse på drift– og mar-

kedsperformance i årene efter en børsnotering.  
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Bilag 1, metode (opdateret 06.03.18)  

Vægtet metode 

Afkastsammenligningen er lavet med et eksempel, hvor en investor har investeret 1.000 kr. i juni 

2010 ifm. børsnoteringen af Chr. Hansen og rebalanceret investeringen løbende, som flere kapital-

fondsselskaber blev børsnoteret (Pandora, TDC, Matas, ISS, OW Bunker, DONG, Nets og TCM).  

Investeringen er på den måde blevet delt op i 9 bidder (én bid for hver kapitalfondsselskab), som er 

vægtet efter selskabernes markedsværdi på tidspunktet for børsnoteringen, og som tilsammen ud-

gør en ”kapitalfondsportefølje”.  

Dvs. hvis ét enkelt kapitalfondsselskabs markedsværdi udgør 20% af  selskabernes akkumulerede 

markedsværdi, svarer det i eksemplet til, at investeringen i dette selskab udgør 200 kr. ud af den 

samlede investering på 1.000 kr.   

Udbytter geninvesteres 

For at få et retvisende billede af afkastet til investorerne, tager eksemplet ikke kun højde for udvik-

lingen i aktiekurser—men også udbetalte udbytter fra selskaberne til aktionærerne indgår. Dvs. 

hver gang der udbetales udbytte fra et kapitalfondsselskab, så geninvesteres  dette udbytte med 

det samme i den samlede kapitalfondsportefølje. Fsva. de ikke-kapitalfondsejede virksomheder er 

fremgangsmåden den samme.  

Fsva. sammenligningen med C-20 indekset, tager regneeksemplet udgangspunkt i det såkaldte  

OMX C20 GI-indeks*, der ligeledes  er konstrueret således, at udbytter geninvesteres i indekset.  

For at sikre, at udviklingen i kapitalfondsporteføljen kan sammenlignes med C20 GI-indekset, er 

investeringen på 1.000 kr. i dette indeks delt op i 9 bidder, som 1:1 afspejler vægtningen af de for-

skellige kapitalfonds-børsnoteringer. Dvs. at hvis der eksempelvis er sket en stor kapitalfonds-

børsnotering pr 1.1. 2013, som fylder 20% i kapitalfondsindekset, så er C20 GI-indekset tilpasset 

tilsvarende, således at der i regneeksemplet er investeret 200 kr. i C20 GI-indekset  pr. 1.1.2013. 

Sådan sikres det, at ”investeringsstrategien” både volumenmæssigt og tidsmæssigt er ens, uanset 

om den hypotetiske investor investerer rent i en kapitalfondsportefølje eller rent i  C20 GI-indekset.  

 

For yderligere information om udregningen kontakt venligst DVCA’s presseansvarlige Ruben Kidde 

på ruk@dvca.dk eller tlf. 5386 2808 

 

 

 

*OMX C20 GI er konstrueret således, at udbytter geninvesteres i indekset. Der er taget udgangspunkt i effekti-

ve kurser: Lukkekurs 28.02.2018. NB: Da der ikke findes data fra dette indeks før 25. november, 2011, er in-

deksværdien tilbageskrevet så dennes udvikling stemmer overnes med OMX Copenhagen 20. Datoen hvortil 

indekset tidligst er tilbageskrevet er 3. juni, 2010. 

 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=DK0060369296
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Bilag 2, Alternative opgørelsesmetoder (opdateret 20.03.18)  

Formålet med indeværende analyse er, at give et testbart grundlag hvorudfra man kan følge udvik-

lingen i kapitalfondenes børsnoteringer over tid. Metodevalgene beskrevet ovenfor har naturligvis 

betydning for resultatet. Men selv hvis man ændrer den metodemæssige fremgangsmåde, tegner 

der sig stadig et billede af, at kapitalfondenes børsnoteringer klarer sig godt.  

DVCA har foretaget et såkaldt robusthedstjek, hvor vi gennemgår, hvordan resultaterne ville se ud, 

hvis man ændrer på de metodemæssige forudsætninger. Resultaterne viser:  

 Hvis man i stedet for at anvende en vægtet metode, anvender en ligelig fordeling, vil kapital-

fondsejede børsnoteringer stadig slå markedet. 

 Hvis man tager succesfulde kapitalfonds børsnoteringer tilbage fra 2010 ud af regnestykket, 

vil kapitalfondsejede børsnoteringer fortsat slå markedet. 

 Hvis man tager DONG ud af regnestykket (fordi dette ikke var en majoritetsinvestering), vil 

kapitalfondsejede børsnoteringer fortsat slå markedet, omend niveauet er tæt på pari. 

 Hvis man tager både DONG og børsnoteringerne fra 2010 ud af regnestykket, så slår marke-

det de kapitalfondsejede børsnoteringer, men da er analysen også metodisk udvandet. 

Se en længere gennemgang af robusthedstjekket nedenfor.  

 

Robusthedstjek af analysen 

DVCA-analysen kommer frem til, at hvis man investerer med en vægtet metode, ved hver IPO af 

tidligere kapitalfondsejede virksomheder siden 2010, da er det samlede afkast 94,6 %, jf. tabel 5. 

Det svarer til at en investering på 1.000 kr. er blevet til 1.946 kr.  

Tabel 5. Afkastet af en vægtet investering 

Dette er hovedresultatet i DVCA-analysen, hvor samme investeringsmetode sammenlignes med 

OMX C20 GI indekset. Her finder vi, at investeringen på selv samme 1.000 kr. ville give et resultat 

på 1.700 kr., svarende til et afkast på 70 %. 
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Alternativ vægtning? 

Men hvorfor bruger DVCA en vægtet metode, hvor den initiale investering for hver IPO er beregnet 

som Market Cap ved IPO i forhold til hele summen af Market Cap for alle virksomhederne, jf. tabel 

5.? Baggrunden for dette metodevalg er, at det anses for det mest rene og objektive udgangspunkt 

at vurdere en værditilvækst på. 

I robusthedstjekket har vi dog valgt at supplere de oprindelige beregninger med beregninger, der 

tager udgangspunkt i, at en investor investerer samme mængde af de 1.000 kr. i hver virksomhed. 

Da der indgår 9 virksomheder i analysen, svarer det til 111,11 kr. i hver virksomhed.  Det vil eksem-

pelvis vægte DONG og TDC ned, og i stedet vægte OW bunker og TCM op. 

Når vi gør dette finder vi, at samlet penge tjent er hhv. 1.961 kr. (tidl. kapitalfondsvirksomheder) og 

1.868 kr. (OMX C20 GI), jf. Tabel 6. Forskellen er derfor mindre end i den oprindelige analyse, hvil-

ket skyldes, at vægten på OW Bunker, TCM Group og Matas stiger. OW Bunker og Matas har set 

fald, og TCM Group har ikke været noteret længe. TCM Groups oprindelige vægt er 4 kr. (0,4 % af 

1.000 kr.), hvor den i en ligelig vægtning er 111,11 kr. (11,11 % ud af 1.000 kr.).  

Som det fremgår, er afkastene meget ens for både tabel 5 og tabel 6. Årsagen er, at niveauet for 

den initiale investering har meget lidt at sige for den relative ændring  

Tabel 6. Afkastet af en ikke-vægtet investering 

 

Uden DONG Energy? 

DVCA-analysen medtager DONG Energy, men man kunne også have valgt at udelade den, da der er 

tale om en kapitalfonds minoritetsinvestering. Hvis DONG tages ud af regnestykket ændres vægte-

ne betydeligt eftersom, at DONGs Market Cap fylder meget.  

Jf. Tabel 7 nedenfor ses det, at Penge tjent nu er 2.130 kr. Det store skift kommer af, at Pandora og 

Chr. Hansen får en større vægtning initialt. 

 

 

 

 



 9 

Tabel 7. Analysen uden DONG Energy  

Foretager man samme øvelse for OMX C20 GI finder vi, at penge tjent er 2.123 kr.  Der er altså ikke 

nogen signifikant forskel længere.   

Kun de seneste 5 år?   

Men hvad nu hvis, man holdt de bedst performande kapitalfondsnoteringer fra 2010 (Pandora og 

Chr. Hansen) samt TDC ude af analysen, og kun så på udviklingen de sidste 5 år?  Metodemæssigt 

giver det problemer, og udvander analysen pga. de få observationer, men vi tester det alligevel. 

Hvis man således fjerner TDC, Pandora og Chr. Hansen fra analysen, vil vægtene, eller de initiale 

investeringer ved IPO, ændres og samme kursforløb og udbyttebetalinger fastholdes. 

Jf. tabel 8 er niveauet for investeringen faldet en del, 1.445 kr., hvilket svarer til omkring 500 kr. 

mindre end den oprindelige analyse (se Tabel 1). Forklaringen er todelt: 

 Pandora og Chr. Hansen har haft en stor stigning over den senere periode, og  

 Investeringerne fra 2010 har naturligvis haft længere løbetid, hvilket i et stigende marked 

(over tid) giver et større afkast. 

Tabel 8: Analysen hvor den starter efter 2010 (de seneste 5 år) 

Som det fremgår er den relative ændring (afkast) næsten er uforandret. Hvis man laver samme 

øvelse for OMX C20 GI bliver det 1.200 kr., hvilket viser at den relative ændring i afkastet næsten 

ikke er påvirket. 
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Uden DONG, Pandora, Chr. Hansen og TDC?  

Det sidste tankeeksperiment i robusthedstjekket er at tage DONG og alle kapitalfondenes børsnote-

ringer fra 2010 ud af analysen. I analysens ’population’ er der derfor nu kun 5 virksomheder tilbage.  

Som tabel 9 viser er investeringen stadigvæk positiv, og penge tjent er 1.149 kr., men det er bety-

deligt lavere end de forrige resultater. Igen kan det fremhæves, at grundet den fastholdte metode 

ændres det relative forhold sig ikke meget (afkastet), men niveauet ændres grundet den nye vægt-

ning af de initiale investeringer. 

Tabel 9: Analysen uden Dong Energy, Pandora, Chr. Hansen og TDC 

OMX C20 GI afkastet er nu højere, og penge tjent er samlet set 1.413 kr. – nu har analysen imidler-

tid også miste sin merit. 

 

For yderligere information om udregningen kontakt venligst DVCA’s presseansvarlige Ruben Kidde 

på ruk@dvca.dk eller tlf. 5386 2808 

 

 

 

 

 

 

 


