
 

Side 1 af 1 

 

 

 

           

NewCap Holding A/S 

Bredgade 30 

1260  København K 
 

Tlf.  +45 8816 3000 
 

CVR nr. 13255342 

www.newcap.dk 

 

 

  

 
Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2016 
 
14. juni 2016 
 

NewCap Holding A/S etablerer Investeringsforvaltningsvirksomhed i 

Luxembourg  

 

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S skal hermed meddele, at som senest oplyst i selskabets årsregnskab for 

2015 side 8 har selskabet etableret Nordic Fund Services S.A. hjemmehørende i Luxembourg. Selskabet er 

et 100% ejet datterselskab, der udfører investeringsforvaltningsvirksomhed, og er under tilsyn af finanstilsynet 

i Luxembourg. Selskabets primære fokus er optimering af driften i fondene under Monyx Fund Sicav. 

 

Koncernen har opnået de nødvendige tilladelser og registrering hos tilsynsmyndigheder m.v. i Luxembourg for 

etablering og drift, og selskabet er etableret hjemmehørende i Luxembourg og som et 100% ejet datterselskab 

af NewCap Holding A/S. Selskabet er etableret med en indskudskapital på EUR 1.000.000. 

 

Selskabet har udnævnt Lars Erik Høgh som selskabets administrerende direktør. Lars Erik Høgh er 

bosiddende i Luxembourg og har tidligere fungeret som direktør i Nordea Investment Funds S.A. og har 

yderligere en baggrund som porteføljeforvalter og en uddannelsesmæssig ballast som cand.merc., EMBA 

(IMD) og CFA charterholder.  

 

Nordic Fund Services S.A. er etableret som et led i koncernens løbende fokusering på optimering og 

effektivisering af indtjening og ressourcer og for at sikre og muliggøre den optimale forvaltning af koncernens 

kunders opsparing og kapital. 

 

Bestyrelsen forventer som følge af etableringen en indtjening (EBTDA) i 2016 på ca. 1,5-2 SEK eksklusiv 

omkostninger ved selskabets etablering og opnåelse af tilladelser. Det anførte EBTDA er indeholdt i de 

tidligere udmeldte forventninger for 2016. Bestyrelsen forventer, at investeringen fra 2017 vil bidrage positivt 

til NewCap-koncernens ETBDA i størrelsesordenen SEK 5-6 mio. årligt. 

 

Gennemførelse af investeringen vil ikke ændre på de tidligere udmeldte forventninger til NewCap-koncernens 

EBTDA for regnskabsåret 2016.  
 
Med venlig hilsen  
 
Peter Steen Christensen  
Direktør og bestyrelsesmedlem  
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