
 

Side 1 af 3 

 

 

    

NewCap Holding A/S 

Amaliegade 14, 2.  

1256  København K 
 

Tlf.  +45 8816 3000 
 

CVR nr. 13255342 

www.newcap.dk 

 

 

  

 Selskabsmeddelelse nr. 16 / 2013 

 

7. november 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NewCap Holding A/S – Periodemeddelelse 3. kvartal 2013 

 

NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 3. kvartal 2013. 

 

Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser. 

 
 
Udviklingen i svenske forretningsområder - NewCap Holding A/S lægger fortiden bag sig – 
Gennemførelse af Oprydning og Turnaround – Øvrige aktiver og sager 
 

 
Udviklingen i de svenske forretningsområder og kapital under forvaltning (AuM) 

Den samlede kapital under forvaltning (AuM) er i 3. kvartal 2013 øget med SEK 200 mio. til SEK 23,5 mia. 

 

Koncernen har som tidligere oplyst igangsat rekruttering af en ny administrerende direktør for Monyx 

Financial Group AB. Det forventes, at en ny direktør kan ansættes primo næste år, mod tidligere oplyst i 

indeværende år. Den midlertidige ledelse og ledelsesgruppe har siden juni 2013 udført et tilfredsstilende 

arbejde, herunder med tilpasning af koncernens svenske aktiviteter til ændrede rammebetingelser. Der 

henvises i øvrigt til koncernens delårsrapport pr. 30. juni 2013, jf. selskabsmeddelelse nr. 12/2013. 

 
Afslutning af retssag med Finansiel Stabilitet 

 
Som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 14 af 11. oktober 2013 har NewCap Holding A/S (NewCap) og 
Finansiel Stabilitet indgået aftale/forlig om afslutning af retssag anlagt i 2010.  
 
Ledelsen i NewCap er tilfredse med denne afslutning, idet der nu endeligt er gjort op med den tidligere 
ledelses dispositioner. Det har for den nuværende ledelse i NewCap været vigtigt at lægge en tydelig afstand 
til den tidligere ledelse. Det er byrdefuldt for en virksomhed at være part og sagsøgt i en sag anlagt af 
Finansiel Stabilitet, hvilket i realiteten vil sige den danske stat, og dermed en part med ubegrænsede 
ressourcer. 
 
Finansiel Stabilitet’s oprindelige krav udgjorde ca. DKK 190 mio. Et krav der med tillæg af sagsomkostninger 
og renter kunne ende med en samlet betaling på mere end DKK 250 mio. Kravet blev kort før sagens start i 
Østre Landsret reduceret til DKK 147 mio., jf. selskabsmeddelelse nr. 13/2013. Inkl. renter og 
sagsomkostninger udgjorde kravet i niveau kr. 200 mio. 
 
Koncernen har siden 2010 anvendt betydelige omkostninger til advokater og andre for at besvare og 
forsvare sig mod de nedlagte påstande. Alene de direkte omkostninger udgør ca. DKK 10 mio. 
 
Retssagen er nu afsluttet med NewCaps kontante betaling af DKK 28.820.000. En afslutning som for 
NewCap også indeholder en betydelig betaling, dels for at få sagen afsluttet nu, dels for at eliminere 
sædvanlig procesrisiko, ligesom udsigten til at sagen ville ende i Højesteret blev vurderet som betydelig. En 
anke til Højesteret ville have medført yderligere omkostninger, estimeret til DKK 3–5 mio. og en yderligere 
udsættelse af en afslutning.  
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Som led i forligsaftalen krævede Finansiel Stabilitet helt usædvanlige betalingsvilkår. Det var således en 
betingelse, at NewCap tilvejebragte finansiering med dags varsel. Da indgåelse af et forlig og en afslutning 
af sagen blev tillagt stor værdi for koncernen, valgte bestyrelsen derfor at indgå en låneaftale med et selskab 
ejet af NewCap’s bestyrelsesformand, idet indgåelse af en forligsaftale med Finansiel Stabilitet ellers ikke var 
mulig. 
 
Den indgåede forligsaftale omfatter også, at Finansiel Stabilitet nu anerkender og overtager selskabets 
fremsatte modregningskrav. Dette modregningskrav har Finansiel Stabilitet hidtil og indtil indgåelse af 
forligsaftalen afvist. Den endelige kontante betaling udgør således under 15% af det samlede krav. 
 
Gennemførelse af Oprydning og Turnaround 
 
Bestyrelsen i NewCap igangsatte i begyndelsen af 2010 en turnaround proces med henblik på at redde de 
værdier, der var i koncernen efter Capinordic Banks konkurs og de udfordringer dette medførte for 
koncernen. Udfordringerne har undervejs bl.a. omfattet: 
 

 Omtalte stævning fra Finansiel Stabilitet og deraf følgende usikkerheder for driften 

 Den finansielle verden, herunder finansieringsinstitutter, ønskede ikke at samarbejde med 
koncernen 

 Opbrud og uro i og omkring koncernens fortsættende svenske aktiviteter 

 Vanskeligheder med at tiltrække ledende medarbejdere, bestyrelse m.v. til de svenske aktiviteter, 
herunder indgåelse og udvikling af samarbejder m.v. 

 Fravær af mulighed for at tegne bestyrelsesansvarsforsikring 
 
Bestyrelsen har løst disse udfordringer bl.a. ved at bestyrelsesmedlemmer har påtaget sig og udført 
relevante og nødvendige opgaver i koncernen, håndtering af retssager, salg af aktiver, finansiering og 
udvikling af rammerne for de svenske aktiviteter. Dette har bl.a. også omfattet, at NewCap’s 
bestyrelsesformand har stillet personlig sikkerhed for koncernens rentebærende gæld, hvilket har været en 
forudsætning for finansiering af koncernens virksomhed. 
 
Det er bestyrelsen opfattelse, at det på trods af disse udfordringer er lykkedes at sikre koncernens og 
aktionærernes værdier og samtidig udvikle de svenske forretningsenheder. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
koncernens fremadrettede aktiviteter rummer potentiale for fortsat værdiskabelse i samarbejde med den nye 
ledelsesgruppe i de svenske datterselskaber. 
 
Afslutningen af retssagen anlagt af Finansiel Stabilitet ses derfor som en afslutning på årsagerne til disse 
udfordringer og det er ledelsens forventning, at forudsætningerne for finansiering, rekruttering og udvikling af 
koncernens fremadrettede aktiviteter m.v. nu normaliseres. 
 
Koncernens øvrige aktiver og sager 
 
Koncernens øvrige danske aktiviteter omfatter ejerskabet af en mindre ejerlejlighed og en grund. Koncernen 
er herudover fortsat involveret i retssager og tvister, som primært omfatter: 
 

 Erstatningskrav på SEK 18.750.000 mod koncernens tidligere svenske advokat i forbindelse med 
køb af to svenske butikscentre i 2008 

 Potentielt krav mod koncernen som følge af at Finansiel Stabilitet har sendt procestilvarsling i 
anledning af verserende omstødelsessag, hvor Finansiel Stabilitet i 1. instans er dømt til at betale 
DKK 21 mio. plus renter og omkostninger til et konkursbo.  

 Voldgiftssag anlagt af selskabets tidligere direktør 

 Tilgodehavende på op til 8 mio. DKK vedrørende overtaget krav på erstatning fra sælger af nogle 
tyske ejendomme erhvervet fra Foreningen af Europæiske Ejendomme (Capee) 

 
De 3 førstnævnte sager er nærmere omtalt i koncernens årsregnskab for 2012 offentliggjort ved 
selskabsmeddelelse nr. 3/2013. 
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Endelig har statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet som tidligere oplyst rejst sigtelse mod NewCap 
for kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed, ved som juridisk person at have været medansvarlig for de 
af selskabets tidligere direktør udførte handlinger, vedrørende transaktioner foretaget i perioden 2007-2009. 
Det skal i forlængelse af beskrivelsen i koncernens årsregnskab for 2012 oplyses, at der ikke er modtaget 
nye oplysninger om, og i hvilket omfang, der vil blive rejst tiltale mod NewCap. 

 
Afslutning 
Der er herudover i 3. kvartal 2013 ikke indtruffet begivenheder, som har betydning for vurdering af 
koncernens finansielle stilling.  
 
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 14/2013 forventes et samlet EBTDA for koncernen for 2013 på   ca. 
DKK 0 efter indgåelse af ovenstående forligsaftale med Finansiel Stabilitet. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Peter Steen Christensen  
Direktør og bestyrelsesmedlem  
 
 
For yderligere information kontakt venligst:  
 
Peter Steen Christensen  
Telefon: +45 2370 5885 

E-mail: info@newcap.dk 
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