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NewCap Holding A/S – Årsrapport for 2012 
 
Selskabets årsrapport for 2012 offentliggøres hermed. 
 

Årets resultat 

 

Årets EBTDA udgør DKK 5 mio. mod DKK -3 mio. i 2011, hvilket er i overensstemmelse med de udmeldte 

forventninger til året. Årets resultat før skat 2012 udgør DKK -17 mio. mod DKK -23 mio. i 2011.  

 

Koncernen har i 2012 opnået følgende primære resultater: 

 En markant styrkelse af den svenske kapitalforvaltningsvirksomheds organisation og markeds-
position  

 Etablering af en partnermodel for Monyx Financial Group AB, der gør den svenske ledelse til 
medejere af virksomheden 

 En vækst i den forvaltede kapital (AUM) på 10,5% til 23,1 mia. SEK 

 En fortsat forenkling af koncernstrukturen og planmæssig afvikling af ikke-fortsættende aktiviteter 

 En markant nedbringelse af koncernens rentebærende gæld og sikring af et rimeligt finansielt 
beredskab 

 

På denne baggrund vurderer ledelsen, at resultatet er tilfredsstillende.  

 

Koncernens totalindkomst er steget til DKK 4 mio. fra DKK -21 mio. i 2011. Koncernens egenkapital udgør 

ultimo 2012 DKK 408 (397) mio., svarende til en soliditet på 72% (57%). 

 

Udvikling i aktiviteter og indtjening 

Koncernens fremadrettede aktiviteter udføres nu i Sverige gennem Monyx Financial Group AB.  

 

Der er i 2012 anvendt betydelige ressourcer på udvikling af selskabets kapitalforvaltningsorganisation og 

sikre det rigtige udbud af tilbud til Koncernens kunder. Der er i årets løb rekrutteret en række porte-

føljeforvaltere, analytikere og administrative medarbejdere med henblik på en yderligere professionalisering 

af forvaltningsorganisationen. Styrkelsen har allerede medført gode resultater og generelt har forvaltningen 

givet tilfredsstillende afkast til kunderne i 2012. 

 

På denne baggrund går Koncernen ind i 2013 med både en konkurrencedygtig forvaltningsorganisation og et 

konkurrencedygtigt produktudbud.  
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Alle forvaltede fonde er nu samlet i det Luxembourg-baserede investeringsselskab Monyx Fund SICAV, der 

indeholder 10 sub-funds (UCITS). 

  

Monyx Fund SICAV har i 2012 haft en vækst i AUM på 35,1% til 15,0 mia. SEK (11,1 mia. SEK). Andelen af 

den samlede forvaltede kapital, der er placeret i egne fonde udgør således 65% pr. ultimo 2012, mod 58% 

året før. 

   
Retssag anlagt af Finansiel Stabilitet A/S  

Finansiel Stabilitet A/S (tidligere Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S, senere FS Finans A/S, og nu 

Finansiel Stabilitet A/S) har som oplyst i Årsrapport 2010 og 2011 samt i selskabsmeddelelser anlagt retssag 

mod NewCap Holding A/S og tre datterselskaber.  

 

Efter rådgivning fra Selskabets advokat har NewCap Koncernen afvist samtlige krav, og der har ikke været 

grundlag for forligsdrøftelser. På baggrund af udtalelser fra Selskabets advokat var det ledelsens vurdering, 

at der ikke skulle foretages hensættelse til dækning af krav i Årsrapport 2010 og i Årsrapport 2011. Denne 

vurdering er uændret gældende i Årsrapport 2012, baseret på opdaterede udtalelser fra Selskabets advokat. 

Retssagen påvirker således ikke årets resultat i 2012, bortset fra sagsomkostninger.  

 

På grundlag af de indhentede juridiske vurderinger af sagen er det ledelsens vurdering, at det juridiske 

grundlag for de rejste krav er forbundet med ikke ubetydelig usikkerhed. 

 

Fokus og forventninger til 2013 

Fokus i 2013 er fortsat: 

 

 Konsolidering, effektivisering, optimering og videreudvikling af de svenske forretningsområder, 
herunder styrkelse af distribution og evne til at levere konkurrencedygtigt afkast af forvaltning af 
kundernes opsparing 

 Håndtering af retssagen fra Finansiel Stabilitet A/S, som fortsat indebærer betydelige omkostninger 

 Effektivisering og optimering af Koncernens indtjening. 

 

På baggrund af den realiserede udvikling og fokus i 2013 forventes en fortsat forbedret indtjening og et 

stigende EBTDA for Koncernen. 

 
For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2012. 
 
For yderligere information kan henvendelse rettes til direktør Peter Steen Christensen. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Peter Steen Christensen  
Direktør og bestyrelsesmedlem  
 
 
For yderligere information kontakt venligst:  
 
Peter Steen Christensen  
Telefon: +45 8816 3000 / + 45 23705885 
E-mail: info@newcap.dk 
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