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Maj: Milliardgevinst til FLS-aktionærer  
 
Med en foreløbig stigning på næsten 20 procent i maj har FLSmidth lagt sig i spidsen som 
månedens mest stigende aktie i C20-indekset. Alene stigningen i maj udløser en 
kursgevinst til aktionærerne i FLSmidth på op imod 3 milliarder kroner.  
 
Aktiehandlen i maj slutter om få timer, og med en foreløbig stigning på 19,0 procent ser FLSmidth 
ud til at vinde kapløbet om at blive månedens mest stigende aktie i C20-indekset.  
 
FLSmidth-aktien handles fredag eftermiddag i kursniveauet 339,0, og det svarer til, at 
aktionærerne i FLSmidth alene i maj har opbygget en kursgevinst på 2,8 milliarder kroner.  
 
Det viser en analyse af handlen med C20-aktier i maj. 
 
- Det er i høj grad et godt regnskab, der har været med til at udløse kursfesten i FLSmidth. Alene 
på regnskabsdagen 8. maj steg aktien 9 procent, og samlet set er aktien steget hele 25 procent 
efter regnskabet, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.  
  
- FLSmidths effektiviseringsprogrammer og omkostningsbesparelser ser ud til at virke efter 
hensigten. Det har fået flere analytikere til at løfte anbefaling og kursmål på aktien og dermed 
bidrage yderligere til kursfesten, fortsætter han.  
 
Mikkel Duus-Hansen tilføjer, at FLSmidth de seneste uger har annonceret flere nye ordrer. Blandt 
andet skal FLSmidth levere en komplet cementfabrik til Vietnam til en værdi af 750 millioner 
kroner, som bliver den største cementfabrik i Sydøstasien.  
 
Coloplast i bund 
Med få timer tilbage af handlen i maj ser 15 ud af 19 selskaber i C20-indekset ud til at slutte 
måneden på et højere kursniveau, end da måneden begyndte. Kun Mærsk, Pandora, Tryg og 
Coloplast ligger fredag eftermiddag til mindre fald i maj.  
 
- Med et fald på 4,0 procent indtager Coloplast bundplaceringen som den aktie, der falder mest i 
månedens løb, uddyber Mikkel Duus-Hansen og fortsætter:  
 
- Coloplast leverede isoleret set et udmærket regnskab med vækstrater på 6-7 procent, men 
investorerne havde tydeligvis sat næsten op efter mere og sendte derfor aktiekursen sydpå.  
 
Samlet set er C20-indekset nu steget mere end 35 procent siden nytår, og i maj lyder stigningen 
foreløbig på 2,8 procent.   
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen, Spar Nord. Tlf. 9634 4202, mdh@sparnord.dk  
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330, lsi@sparnord.dk  
 
Om Spar Nord 
Med flere end 385.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 71 lokale banker (filialer) over hele 
landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år 
leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2014 et overskud før skat på 705 millioner kroner. 
 
Spar Nord ejes af cirka 120.000 aktionærer. 
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