
 
 

  

 
Pressemeddelelse 
 
29. februar 2016 kl. 13.00 
 
Februar: GN Store Nord-aktien i milliardhop  
 
Et regnskab bedre end frygtet sender i februar GN Store Nord-aktien op med mere end 6 
procent, og dermed har GN Store Nord indtaget en sjælden føring som månedens mest 
stigende aktie i C20-indekset. Alene stigningen i februar udløser en kursgevinst til 
aktionærerne i GN Store Nord på næsten 1,3 milliarder kroner.  
 
Med få timer tilbage af aktiehandlen i februar ser GN Store Nord ud til at blive månedens mest 
stigende aktie i det toneangivende C20-indeks. Mandag eftermiddag handler aktien i kursniveauet 
136,5 svarende til en stigning på 6,2 procent i månedens løb. Dermed kan selskabets aktionærer 
glæde sig over en kursgevinst for februar til en værdi af næsten 1,3 milliarder kroner. 
 
- GN Store Nords regnskab var bedre end frygtet, og det er den primære forklaring på kurshoppet, 
siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.  
 
- Selskabet forventer i 2016 at kunne skabe en vækst i omsætningen af høreapparater på 6 procent 
og har en ambition om fortsat at vokse med minimum dobbelt hastighed af markedet i øvrigt. Og  
6 procent er et positivt signal, når vi tager i betragtning, at investorerne generelt er nervøse for 
virksomhedernes omsætningsvækst, fortsætter han.   
 
10 af C20-indeksets 19 selskaber ser ud til at klare sig igennem februar med en positiv 
kursudvikling. Efter GN Store Nord følger DSV og Novozymes på anden- og tredjepladsen med 
kursstigninger på henholdsvis 4,9 og 4,6 procent. Samlet set ligger C20 Cap-indekset til at tabe 0,9 
procent i værdi i februars handel. 
 
Coloplast hårdt straffet 
Med et fald på mere end 8 procent ser Coloplast mandag eftermiddag ud til at blive månedens 
bundskaber. Prisen for en Coloplast-aktie er faldet til niveauet 517 kroner. 
 
- Forklaringen skal primært ses i lyset af et skuffende regnskab, siger Mikkel Duus-Hansen og 
tilføjer:  
 
- Coloplast tjente ikke de penge i det forgangne kvartal, som investorerne havde sat næsen op 
efter, og derfor blev Coloplast straffet hårdt i form af kursfald i dagene efter 
regnskabsoffentliggørelsen.   
 
I bunden ligger også Novo Nordisk og Pandora, der falder henholdsvis 6,1 og 5,6 procent i 
månedens handel. Mikkel Duus-Hansen forventer dog, at den generelle optur på aktiemarkedet 
snart vil vende tilbage: 
 
- Det er stadig vores overbevisning, at der alene er tale om en korrektion og ikke nogen 
længerevarende nedtur. Derfor anbefaler vi også, at du som investor bevarer roen og fortsat 
overvægter aktier i din portefølje, idet vi forventer, at aktierne på 3 til 6 måneders sigt generelt vil 
blive handlet på højere niveauer end de nuværende, lyder det afsluttende fra Mikkel Duus-Hansen.    
 
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  
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Om Spar Nord 
Med flere end 395.000 kunder, 1.538 medarbejdere og 70 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 leverede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner. 
 
Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer. 
 
For yderligere information se www.sparnord.dk 
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