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Newcap Holding A/S – Periodemeddelelse 1. kvartal 2022 
 
NewCap Holding A/S skal hermed afgive periodemeddelelse for 1. kvartal 2022. 
 
Koncernen offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser. 
 
Udviklingen i koncernens aktiviteter 
Efter frasalget af koncernens svenske forretningsaktiviteter i 2019 er NewCap koncernens 
virksomhed primært håndtering af de indgåede earn out aftaler som en andel af de fremtidige 
indtægter af de afhændede aktiviteter, primært af de afledte indtægter fra kapital under 
forvaltning. 
 
Fokus i 1. kvartal 2022 har været på håndtering og forberedelse af den anlagte voldgiftssag om 
udnyttelse af option på førtidig opgørelse og betaling af earn out vedrørende afledte indtægter fra 
kapital under forvaltning. 
 
Status voldgiftssag om førtidig opgørelse og betaling af earn out 
Som senest omtalt i selskabets årsrapport for 2022, offentliggjort ved selskabsmeddelelse nr. 01 
/ 2022 af 24. marts 2022, har NewCap Holding A/S indledt voldgiftssag mod modpart i earn out 
aftale om kapitalforvaltningsaktiviteter om en førtidig opgørelse og betaling. 
 
Voldgiftssagen er nu gennemført og retten har oplyst, at der forventes en afgørelse ultimo juni 
2022. Udfaldet af voldgiftssagen er fortsat forbundet med usikkerhed. For en nærmere 
beskrivelse af voldgiftssagen og mulige udfald henvises der til omtalen i årsrapporten pr. 31. 
december 2021, side 7ff. 
 
Udvikling i tilgodehavende earn out fra salg af virksomheder - Kapitalforvaltning 
Såfremt der ikke opnås medhold i den indledte voldgiftssag om førtidig opgørelse og betaling af 
aftale om earn out, forventes den indgåede aftale at fortsætte uændret.  
 
Den omhandlede aftale om earn out er baseret på en andel af indtægter fra kapitalforvaltning. 
Markedsværdien af den bagvedliggende kapital under forvaltning, hvoraf der modtages en andel 
af afledte indtægter udgør pr. 31. marts 2022, ca. SEK 7,8 mia., mod ca. SEK 10,0 mia. pr. 31. 
december 2021.  
 
Faldet i 1. kvartal skyldes primært en afgang på ca. SEK 2 mia. som omtalt i årsrapporten for 
2021 og som følge af, at et af de forsikringsselskaber, på hvis platform at fonde bl.a. udbydes, 
har besluttet at afvikle samarbejdet. Den øvrige ændring skyldes primært den sædvanlige 
udvikling samt en ekstraordinær effekt at den globale markedsuro og markedsfald som følge af 
Ukraine/Rusland krisen. 
 
Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport for 2021, side 7ff og 15, samt note 13 side 51ff. for 
beskrivelse af earn out aftale, udvikling, usikkerheder og risici m.v. 
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Påvirkning af Ukraine/Rusland krisen 
Udviklingen på de globale finansmarkeder er påvirket af Ukraine/Rusland krisen og har medført 
både markedsfald og større volatilitet. Denne udvikling påvirker i sagens natur også udviklingen i 
den kapital under forvaltning som NewCap Holding A/S modtager andel af indtægter fra. Det må 
forventes, at den fremtidige udvikling i kapital under forvaltning påvirkes nogenlunde i tråd med 
den generelle effekt på markeder af denne markedsuro. 
 
NewCaps modpart i den indgåede earn out vedrørende kapitalforvaltning er særlig eksponeret 
mod de østeuropæiske markeder og deres øvrige aktiviteter er også negativ påvirket heraf. Det 
er på det foreliggende grundlag opfattelsen, at dette ikke påvirker modpartens evne til at honorere 
earn out betalinger, udkomme af voldgiftssag m.v. 
 
Afhængig af den fremtidige udvikling må det dog antages, at der er forøgede risici for, at dette 
kan påvirke modpartens beslutninger om den fortsatte udvikling af den bagvedliggende 
virksomhed. 
 
Øvrige forhold 
NewCap Holding A/S har i februar 2022 modtaget SEK 4,0 mio. i betaling på selskabets anden 
earn out aftale. Beløbet var indregnet som tilgodehavende pr. 31. december 2021 og således i 
overensstemmelse med forventningerne hertil. Der udestår nu på denne earn out aftale en 
betaling for 2022, der forfalder i februar 2023. Beløbet er pr. 31. december 2021 indregnet med 
SEK 3,3 mio. 
 
Koncernens øvrige udvikling i 1. kvartal 2022, herunder forventningerne til koncernens indtjening, 
der er omtalt i forbindelse med offentliggørelse af selskabets årsrapport pr. 31. december 2021, 
er i tråd med de stillede forventninger. 
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