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Selskabsmeddelelse nr. 25/2010 
 
Den 1. juli 2010 
 
 
Værdiansættelse af aktiver, likviditet samt ændrede resultatforventninger for 2010 
 
I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Capinordic  A/S den 21. april 2010 
blev det meddelt, at koncernens fremtidige primære aktiviteter er inden for Broker 
Services, Private Financial Services og Asset Management i Sverige. De øvrige 
aktiviteter er primært aktiver bestående af selskaber, ejendomme, lån m.v. De forventes 
ikke at indgå i koncernens fremtidige strategi og søges derfor solgt eller afviklet. Det må 
desværre konstateres, at salget og afviklingen af aktiverne ikke går så hastigt som 
forventet. Derfor har selskabet været nødsaget til at optage lån med sikkerheder i 
selskabets aktiver til at sikre likviditet for den løbende drift. Der er i alt optaget lån for 
DKK 35 mio. og derudover har selskabet modtaget tilsagn for lån af yderligere DKK 10 
mio. I lånene indgår også finansiering af tabsgarantien over for kunder i Capinordic Bank 
A/S, som ikke ville være dækket af dansk eller svensk indskydergaranti. Tabsgarantien er 
som tidligere meddelt opgjort til SEK 50 mio., som er fuld udgiftsført i koncernens resultat 
for 1. kvartal 2010.  
 
Ved den ordinære generalforsamling blev det også meddelt, at kerneforretningen i de 
svenske datterselskaber fortsætter og videreudvikles i en ny selskabsretlig struktur. Et nyt 
svensk holdingselskab Monetar Holding AB vil være et 100% ejet datterselskab under 
Capinordic A/S og alle svenske selskaber bliver datterselskaber under det svenske 
holdingselskab. Monetar Holding AB er etableret og afventer tilladelse fra 
Finansinspektionen i Sverige til at drive finansiel virksomhed. Herefter kan 
datterselskaberne overdrages fra Capinordic A/S til Monetar Holding AB. For hermed at 
kunne foretage en korrekt værdiansættelse af datterselskaberne, har den danske ledelse 
i de seneste uger blandt andet været i processen med at gennemgå indtjenings- og 
omkostningsstrukturen i Monetar Pensionsförvaltning AB og Capinordic Asset 
Management AB. Ledelsen er blevet opmærksom på, at der er behov for en revurdering 
af den forventede indtjening i selskaberne. Der er igangsat en proces med at analysere, 
hvor indtægterne generes fra, herunder hvor stor en andel af indtægterne, der udgøres af 
koncerninterne transaktioner. Selvom analysearbejdet først forventes afsluttet i august 
måned, vil et salg af selskaberne indenfor kort tid næppe kunne gennemføres til det 
beløb, som forretningen tidligere er blevet værdisat til ved et normalt salg, men et 
betydeligt lavere beløb.   
 
Det svenske Skatteverket har gennemført en undersøgelse af Capinordic’s svenske 
virksomheders håndtering af moms. Den foreløbige rapport konkluderer, at koncernen 
skal efterbetale et mindre tocifret millionbeløb for de seneste tre år.  
 
Som følge af ovennævnte har ledelsen været nødsaget til at revurdere dens 
forventninger for 2010 fra tidligere et negativ resultat før skat i intervallet  DKK -25 til -75 
mio. til et resultat før skat i intervallet DKK -75 til -125 mio. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Vad 
Adm. direktør 
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