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Maj Invest Danske Aktier gav i marts måned et afkast på 3,2 pct., mens sam-

menligningsindekset OMXC Capped faldt 0,5 pct. 

Carlsberg trak i forbindelse med usikkerheden relateret til Ukraine og Rusland 

sin guidance for 2022 tilbage og stoppede med at producere og sælge Carls-

berg-mærket i Rusland. Senere har Carlsberg offentliggjort, at selskabet sætter 

hele den russiske del af forretningen til salg. I 2021 var den russiske omsæt-

ning på 6,5 mia. kr., mens EBIT var på 682 mio. kr. og udgjorde ca. 5 pct. af 

koncernens samlede indtjening. 

Demant har købt 20 pct. af ShengWang, der er et kinesisk forhandlernetværk 

bestående af ca. 500 høreklinikker. Investeringen skal styrke selskabets positi-

on i det hurtigt voksende kinesiske marked. Demant forventer at købe de reste-

rende 80 pct. af ShengWang inden udgangen af første halvår. Det kinesiske hø-

reapparatmarked er på ca. 1,3 mio. enheder om året, svarende til ca. 7 pct. af 

det globale marked. 

Nordea har indgået aftale med Topdanmark om et køb af Topdanmarks livsfor-

sikrings- og pensionsaktiviteter, Topdanmark Livsforsikring.  

Bavarian Nordic har indgået en licens- og produktionsaftale med kinesiske Nu-

ance Pharma om udvikling og kommercialisering af selskabets RSV-vaccine i 

Kina, Hongkong, Macau, Taiwan, Sydkorea og visse sydøstasiatiske lande. Afta-

len omfatter klinisk udvikling, herunder et fase III-forsøg, som vil blive afviklet 

uafhængigt af Bavarians eget fase III-forsøg, der er planlagt til at starte senere i 

første halvår 2022. 

Ambus CFO siden 2013, Michael Højgaard, fratræder sin stilling i slutningen af 

maj. Thomas Schmidt bliver ny CFO i Ambu. Han kommer fra den schweiziske 

medicinalkæmpe Roche. 

SimCorps CFO, Michael Rosenvold, trækker sig fra posten for at begynde en 

karriere som bestyrelsesmedlem. Michael Rosenvold har været i SimCorp siden 

2017 og fortsætter som CFO, indtil der er fundet en afløser. 
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