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Milepæl: Spar Nord bliver del af ”Large Cap”-segmentet  
 

Den årlige revidering af de nordiske market cap-segmenter er netop gennemført, og 

dermed er det afgjort, at Spar Nord fra 2. januar bliver en del af det såkaldte Large Cap-

segment på Københavns Fondsbørs. ”Der er flere grunde til, at vi er meget tilfredse med 

det avancement”, lyder det fra administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby. 

 

Fra og med 2. januar 2017 bliver Spar Nord en del af fondsbørsens Large Cap-segment. Det er 

resultatet af en netop afsluttet revidering af de nordiske market cap-segmenter, og dermed bliver 

Spar Nord en del af et eksklusivt segment, der alene omfatter selskaber med en markedsværdi på 

mindst 1 milliard euro.  

 

Baggrunden for Spar Nords avancement er den positive udvikling i aktiekursen, der år til dato er 

steget godt 30 procent og de seneste 12 måneder cirka 37 procent, og som bringer Spar Nords 

aktuelle markedsværdi op på 10 milliarder danske kroner.  

 

- Kursudviklingen i aktien er jo et udtryk for en værdiforøgelse, som kommer vores aktionærer 

direkte til gavn, og det er vi selvsagt godt tilfredse med. Ikke mindst her i 2016, hvor Spar Nord-

aktien relativt set har klaret sig rigtig godt, siger Lasse Nyby og fortsætter:  

 

- Og når vi nu kan se frem til at blive Large Cap-selskab, så betyder det også, at vi får adgang til 

noget mere opmærksomhed fra særligt de udenlandske investorer. Mange udenlandske investorer 

kigger nemlig på det danske aktiemarked oppefra og ned, og i den sammenhæng er det ubetinget 

en fordel at være Large Cap-selskab frem for et Mid Cap-selskab.   

 

Ud over kursudviklingen hæfter Lasse Nyby sig også ved, at omsætningen i Spar Nord-aktien er 

vokset markant fra 2015 til 2016. Således blev der i 2015 i gennemsnit handlet 110.000 Spar Nord-

aktier per handelsdag, mens det tal i 2016 er vokset til 168.000 aktier. En stigning på godt 50 

procent.  

 

Krull: Stor markedsføringsværdi   

Seniorrådgiver på Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet Lars Krull er enig i, at der 

er en stor markedsføringsværdi forbundet med at være Large Cap-selskab, og at denne synlighed 

typisk også afstedkommer en bedre værdiansættelse.   

 

- At blive Large Cap-selskab er selvfølgelig ingen garanti for kursstigninger, men der er ingen tvivl 

om, at det giver en øget bevågenhed. Det gælder både hos de direkte investorer, men i høj grad 

også hos de investorer, der investerer via fonde og foreninger, vurderer Lars Krull.  

 

- Desuden vil Spar Nord sandsynligvis mærke hurtigere reaktioner fra markedet, og det gælder 

selvfølgelig uanset, om det sker på baggrund af værdiforøgende eller værdiforringende tiltag fra 

bankens side, tilføjer han.  

I alt skifter 37 selskaber segment på Københavns Fondsbørs per 2. januar 2017, og heraf skifter 5 

selskaber fra Mid Cap- til Large Cap-segmentet.  

For yderligere information kontakt venligst:  

Ole Madsen, direktør i Kommunikation og Forretningsudvikling, Spar Nord: Tlf. 2527 0580, 

oma@sparnord.dk  

Leif Lind Simonsen, afdelingsdirektør i Kommunikation og Direktionssekretariat, Spar Nord: Tlf. 

2527 0330, lsi@sparnord.dk  
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Om Spar Nord 

Med næsten 400.000 kunder, 1.550 medarbejdere og 58 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 
 

http://www.sparnord.dk/

