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Fra truende konkurs til vellykket aftale om exit
Bestyrelsen i NewCap Holding A/S har i går offentliggjort det forventede salg af hovedparten af
koncernens svenske virksomhed. Det er et resultat opnået efter mere end 8 års arbejde siden
bestyrelsen i begyndelsen af 2010 igangsatte 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.
Gennemføres transaktionen som forventet, realiseres en egenkapital på DKK 260 – 290 mio.,
svarende til en kurs pr. aktie på 2,05 – 2,30. Fra bunden hvor krisen var størst og aktiekursen var
længst nede på 0,41 svarer dette til en værdistigning på mere end 500%.
Bestyrelsen er glad for, at det nu efter mere end 8 års arbejde med mange udfordringer, nu sammen
med koncernens medarbejdere, er lykkedes at føre de svenske forretningsaktiviteter frem til en
markedsposition, hvor andre markedsaktører vurderer aktiviteterne som attraktive og værdifulde.
Udfordringerne undervejs har bl.a. bestået i:
•
•
•
•
•

Tilvejebringelse af et likviditets- og kapitalberedskab
Håndtering af stævning fra Finansiel Stabilitet på mere end DKK 250 mio. og deraf følgende
usikkerheder for driften
Ændringer i rammebetingelser for koncernens kapitalforvaltningsaktiviteter, der i flere
omgange har reduceret koncernens indtjening og har krævet betydelige ændringer i
forretningsstruktur m.v.
Opbrud og uro i og omkring koncernens svenske aktiviteter, hvor bl.a. tidligere
ledelsesmedlemmer har forsøgt at overtage dele af koncernens virksomhed
Vanskeligheder med at tiltrække ledende medarbejdere, bestyrelse m.v. til de svenske
aktiviteter, herunder indgåelse og udvikling af samarbejder m.v.

Bestyrelsen har løst disse udfordringer, bl.a. ved at selskabets største aktionærer undervejs har stillet
kapital til rådighed, samt ved at bestyrelsesmedlemmer har påtaget sig og udført relevante og
nødvendige opgaver i koncernen, herunder en gennemgående professionalisering af koncernens
forvaltningsorganisation, håndtering af retssager, salg af aktiver, finansiering og udvikling af rammerne
for de svenske aktiviteter.
En central del var løsningen af stævningen fra finansiel stabilitet, der blev løst med betaling af DKK 29
mio. eller ca. 12% af det anlagte krav. En betaling som efter bestyrelsens opfattelse var nødvendig for
at bringe den svenske virksomhed fri af en eksistenstruende ”spændetrøje”. Og en løsning på krav,
der indebar, at NewCap måtte anvende mere end DKK 20 mio. i direkte eller indirekte omkostninger
for at forsvare sig, og hvor finansiering kun var mulig gennem lån fra NewCap´s bestyrelsesformand.
Bestyrelsen vil hermed også benytte lejligheden til at sige tak til, både de medarbejdere, der loyalt og
arbejdsomt har bakket ledelsen op undervejs, og de aktionærer, der har troet på bestyrelsen og de
undervejs gennemførte tiltag.
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