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Maj Invest Danske Aktier gav i januar måned et afkast på –8,4 pct., mens sam-

menligningsindekset OMXC Capped faldt 8,1 pct. 

Royal Unibrew har købt de resterende 75 pct. af Norges næststørste bryggeri, 

Hansa Borg Bryggerier. Royal Unibrew har været minoritetsaktionær i Hansa 

Borg Bryggerier siden 2002, hvor selskabet har ejet 25 pct. Opkøbet skal styrke 

Royal Unibrews tilstedeværelse på det nordiske marked, hvor selskabet i forve-

jen ejer blandt andet norske Solera Beverage Group, der er til stede på det nor-

ske, finske og svenske marked. Hansa Borg Bryggerier har fire bryggerier rundt 

om i Norge og har produkter inden for kategorierne øl, ciders, soft drinks, vand 

og vin. Samlet betaler Royal Unibrew 1,8 mia. kr. for det norske bryggeri, hvoraf 

10 pct. af prisen betales kontant, mens de resterende 90 pct. vil blive betalt 

med aktier i Royal Unibrew. 

NKT bliver i øjeblikket undersøgt af de tyske konkurrencemyndigheder på to 

lokationer i Tyskland. Undersøgelserne sker på baggrund af mistanke om, at 

energikabelproducenter potentielt har koordineret beregningerne af industriens 

standard for metaltillæg i Tyskland. 

Alm. Brand har oplyst, at konkurrencemyndighedernes undersøgelse af Alm. 

Brands overtagelse af den danske del af Codan er gået ind i fase to. Konkret 

betyder det, at Konkurrencestyrelsen har nogle betænkeligheder ved overtagel-

sen, som skal løses eller afklares, før den kan gå igennem. Alm. Brand forventer 

fortsat, at overtagelsen sker i løbet af foråret 2022. 

MT Højgaard får fra den 15. marts ny CEO i form af Henrik Mielke, der afløser 

den nuværende topchef, Morten Hansen, som fratræder stillingen på eget ønske 

og tager plads i bestyrelsen. Henrik Mielke har i syv år været administrerende 

direktør i MT Højgaards forretningsenhed Enemærke & Petersen. 

Coloplast har gennemført opkøbet af Atos Medical, der blev offentliggjort i no-

vember 2021, efter godkendelse fra relevante myndigheder. Det er planen, at 

Atos Medical skal drives som en separat strategisk enhed på Coloplasts fælles 

infrastruktur. I forbindelse med opkøbet valgte Britt Meelby Jensen at fratræde 

sin stilling som administrerende direktør for Atos Medical pr. 1. marts 2022, 

men vil fortsætte som rådgiver for virksomheden. Caroline Vagner Rosenstand, 

som har været ved Coloplast siden 2015, er blevet udnævnt som efterfølger. 

 

Peter Stenholt, 3. februar 2022. 
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