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Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 

13.00-13.30.  

 

[DET TALTE ORD GÆLDER] 

 

Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionær-

forenings årsdag.  

 

Man kan læse mange sjove ting i aviserne – og det er ikke kun på bagsiden 

af Politiken.  
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Fornyelig læste jeg således en interessant artikel i Berlingske Tidende, hvor 

et par af mine kolleger på Christiansborg udtrykte deres harme over, at de 

største børsnoterede danske selskaber var så ubetænksomme at udbetale ud-

bytte til deres aktionærer.  

 

”Det er i den grad bekymrende, at pengene ikke bliver brugt på mere lang-

sigtede investeringer”, lød det eksempelvis fra et socialdemokratisk folke-

tingsmedlem, der mente, at det var udtryk for kortsigtet tænkning, når der 

blev udbetalt udbytte til jer aktionærer.  

 

Helt sådan ser jeg ikke på sagen. Når man løber en risiko og investerer i et 

selskab, så bør man også have mulighed for løbende at få del i gevinsten.  
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[En robust finansiel sektor] 
Men jeg behøver nok næppe at belære jer om risiko og gevinst efter den 

rutschetur, som aktiemarkederne har været igennem i det seneste årti.  

 

Spoler vi tiden tilbage til 2009, var der sikkert mange her i selskabet, der lå 

vågne om natten og tænkte med bekymret mine på, hvad morgendagens ak-

tiemarked ville bringe af dårligdomme.  

 

Siden hen har tingene jo heldigvis udviklet sig mere positivt. Ikke mindst på 

det danske aktiemarked, der siden bunden i 2009 er steget med mere enden 

300 procent.  
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Udviklingen er udtryk for, at vi har nogle gode og succesfulde danske virk-

somheder, der også i en international konkurrencesituation står stærkt – og 

som investorer fra nær og fjern finder det attraktivt at investere i. Det skal 

vi være glad for, for de skaber vækst og udvikling herhjemme.  

 

Og så er det selvfølgelig også et udtryk for, at vi i dag har en væsentlig me-

re robust finansiel sektor end i efteråret 2008, hvor Lehman Brothers krak-

kede. Det er den bl.a. fordi der er gennemført en lang række væsentlige re-

former af reguleringen af den finansielle sektor. De reformer står regeringen 

bag. 
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[Reform af erhvervsbeskatning] 
Det siger sig selv, at dansk erhvervsliv har brug for investeringer, hvis vi 

skal skabe vækst og udvikling i Danmark. Derfor er det også centralt, at vi 

har et godt investeringsklima her i landet.  

 

Det skal kunne betale sig at skabe værdier i Danmark – og som virksomhed 

og investor skal det kunne betale sig at skabe værdi arbejde for sig selv og 

for andre. Det er også med det for øje, at regeringen vil gennemføre en er-

hvervsbeskatningsreform, der skal gøre dansk erhvervsbeskatning mere en-

kel og konkurrencedygtig. 

 

Reformen skal forbedre investeringsklimaet i Danmark, så vi gør det mere 

attraktivt for flere at investere i danske virksomheder.  
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 [Investorstrukturen i Danmark] 

Et af de spørgsmål, der ofte bliver rejst, når man taler om investeringer, er 

om vi har en tilpas stærk aktiekultur her i landet.  

 

Lad mig gøre det helt klart: Jeg ser gerne, at flere danskere får mod på selv 

at tage aktivt stilling til, hvordan jeres penge kommer ud og arbejde, og 

hvor de kan generere det bedste afkast. Det giver ejerskab til egne penge og 

betyder samtidig, at der kan etableres en bedre investorbase for vores virk-

somheder.  

 

En stærkere aktiekultur kan også betyde, at små og mellemstore virksomhe-

der i Danmark vil få lettere ved at rejse risikovillig kapital.  
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Det vil være meget positivt. Vi må således konstatere, at det ikke endnu er 

lykkedes at etablere et velfungerende aktiemarked for de mindre virksom-

heder. For eksempel er der kun 10 virksomheder registreret på den danske 

First North børs, mens der er 188 registreret på den tilsvarende svenske 

børs.    
 
 
[Investorbeskyttelse generelt] 

Et centralt aspekt i arbejdet med at styrke aktiekulturen og sikre et velfun-

gerende aktiemarked er ordentlig investorbeskyttelse.  

 

Det er vigtigt, at I, investorer, kan se, hvilken risiko, I tager, og at I kan sto-

le på den rådgivning, I får.  
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Jeg mener generelt, at der er gennemført en række gode tiltag for at sikre, at 

forbrugerne har mulighed for at træffe beslutning om investering på et op-

lyst grundlag. 

 

Blandt andet har I sammen med Forbrugerrådet Tænk og Finansrådet tilba-

ge i 2012 indgået en god brancheaftale, der sikrer, at kunderne altid skal 

præsenteres for de årlige omkostninger målt i pct., de såkaldte ÅOP, i for-

bindelse med investeringsrådgivning i banken. 
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Derudover har vi vores risikomærkningsordning, også kendt som ”trafik-

lys-ordningen”. Med en rød-gul-grøn klassificering af investeringsprodukter 

får forbrugerne et godt overblik over, hvilken risiko de påtager sig ved en 

investering.  

 

Det er en meget pædagogisk måde at forklare noget komplekst som risiko. 

Og så kan det jo skabe en god diskussion i hjemmet, når manden kommer 

hjem og skal forklare, hvorfor alle familiens investering tænder det røde lys.  
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[Formidlingsprovisioner] 

Desuden har jeg kig på reglerne for formidlingsprovisioner.  Det er en sag, 

jeg prioriterer højt, da investorernes udgifter til formidlingsprovision er 

meget høje. 

 

Jeg vil fremsætte et lovforslag, hvor der sættes ind overfor formidlingspro-

visionerne. Det skal simpelthen være forbudt at tage formidlingsprovision, 

når investeringen sker i en porteføljeplejeordning, hvilket de fleste private 

investeringer gør.  
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Det vil betyde, at 85 pct. af de private investorers handler med ikke pensi-

onsbundne midler bliver omfattet af forbuddet og knap 70 pct. af handlerne 

med pensionsmidler. 

 

I efteråret vil jeg tage stilling til, om et forbud også skal omfatte investerin-

ger uden for porteføljeplejeordninger. 
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Afslutningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg gerne ser et mere aktivt in-

vestormiljø i Danmark.  

 

Jeg vil gerne have, at flere gør som jer og investere aktivt i danske virk-

somheder til gavn for vækst og beskæftigelse. 

 

Og jeg glæder mig til samarbejdet med Dansk Aktionærforening.  

 

Tak for ordet! 


