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Pressemeddelelse, 22. marts 2017 
 

Årsrapport for Novo A/S 2016: 

Novo A/S investerede rekordstort beløb  
på 8,7 mia. kr. inden for life-science i 2016 
 
 

  Novo A/S, holdingselskabet i Novo Gruppen, øgede sine nye investeringer i life-science-
virksomheder fra 3,2 mia. kr. i 2015 til 8,7 mia. kr. i 2016. Novo A/S foretog 
investeringerne som del af en strategi, der har til formål at styrke selskabets position 
som en internationalt førende life-science-investor. 
 
Den forøgede investeringsaktivitet skyldes primært investeringer i Synlab, en førende 
virksomhed inden for laboratorieanalyser i Europa, og i ERT, et førende amerikansk 
selskab inden for cloud-baserede platforme til kliniske forsøg, samt forøgede venture-
investeringer i USA. 

Derudover deltog Novo A/S i børsnoteringer af otte venture-virksomheder i sin 
portefølje i USA i 2016. 

”Vi planlægger at fortsætte med at øge vores investeringer inden for life-science i de 
kommende år med fokus på markederne i USA og i Europa. Vi vil investere i 
virksomheder på alle udviklingsstadier: fra seed-virksomheder i den tidlige fase til 
veletablerede, globale virksomheder,” siger Kasim Kutay, CEO i Novo A/S. ”Baseret på 
erfaringerne fra 2016 kan vi i de kommende år forvente flere investeringsmuligheder, 
hvor vi kan opnå betydelige ejerandele.” 

Finansielle resultater for 2016 
Indtægter og afkast fra investeringer var i 2016 samlet på 8,4 mia. kr. sammenlignet 
med 15,8 mia. kr. i 2015. 

Indtægterne fra Novo Gruppen beløb sig til 7,1 mia. kr. i 2016 – en markant forbedring 
på 67% sammenlignet med 2015. 

Afkastet fra investeringer inden for life-science endte i et minus på 1,5 mia. kr. 
sammenlignet med et plus på 8,6 mia. kr. i 2015. Dette skyldes primært en nedgang i 
aktiekursen af Chr. Hansen Holding A/S samt et negativt afkast fra investeringer i 
Ophthotech Corporation, hvor resultatet af et centralt fase 3-studie i slutningen af 2016 
ikke levede op til forventningerne. 

Det langsigtede afkast for investeringer inden for life-science ligger stadig på et meget 
attraktivt niveau: hhv. 21% over fem år og 16% over 10 år. Dette skyldes til dels, at 
værdien af investeringerne, f.eks. i Chr. Hansen Holding A/S, på trods af volatilitet i 
markedet stadig ligger på et væsentligt højere niveau end på investeringstidspunktet. 
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Novo A/S’ finansielle investeringer opnåede et afkast på 8% i 2016 og beløb sig samlet 
til 2,8 mia. kr. sammenlignet med 2,9 mia. kr. i 2015. Novo A/S’ aktiebeholdning i 
FLSmidth genererede en del af dette afkast. 

Novo Gruppen 
Novo Gruppen, som består af Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og NNIT A/S, forøgede 
alle deres udbyttebetalinger i 2016. 

Novo Nordisk A/S besluttede at indføre en udbetaling af et interimudbytte i 2016, og 
dette skete for første gang i august 2016. Udbytteindtægterne for Novo A/S var derfor 
væsentligt større end i 2015. 

Alle tre selskaber i Novo Gruppen oplevede udfordrende markeder i 2016, hvilket 
resulterede i en nedgang i aktiekursen for Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Derfor 
endte værdien af de samlede aktiver på 276 mia. kr. for Novo A/S, hvor værdien lå på 
378 mia. kr. i 2015.  

”Selvom 2016 var et udfordrende år for Novo Gruppen, lykkedes det alle selskaberne at 
skabe vækst i deres forretninger, overskud og udbytte,” siger Kasim Kutay. 

Investeringsporteføljen 
Da Novo A/S er et holding- og investeringsselskab, investerer selskabet med henblik på 
at skabe langsigtet afkast. Dette kan ses i den følgende oversigt, som viser afkastet 
over både en femårig og en 10-årig periode. Resultaterne for 2016 og 2015 er 
medtaget til sammenligning. 

Resultatoversigt – investeringsporteføljen 

 2016 2015 De sidste 
5 år 

De sidste 
10 år 

Afkast på investeringer inden for life-science – IRR 
(%) 

–4% 35% 21% 16% 

MSCI Pharmaceuticals, Biotechnology and Life 
Sciences Index (%) 

–7% 19% 18% 10% 

Afkast på finansielle investeringer – TWR (%) 8% 11% 11% 8% 

Benchmark indeks for finansielle investeringer (%) 9% 7% 10% 5% 
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Oversigt over indtægter og afkast fra investeringer samt aktiver (mia. kr.) 

 2016 2015 

 
Indtægter og afkast fra investeringer 

  

Indtægter fra Novo Gruppen 7,1 4,3 

Afkast på investeringer inden for life-science –1,5 8,6 

Afkast på finansielle investeringer 2,8 2,9 

Samlede indtægter og afkast fra investeringer 8,4 15,8 

 
Holding- og investeringsaktiver (Aktiver) 

  

Novo Gruppen 199,2 308,0 

Life-science-investeringer 37,7 31,9 

Finansielle investeringer 38,8 37,9 

Samlet værdi af holding- og investeringsaktiver 275,7 377,8 

 
Noter: Indtægterne fra Novo Gruppen inkluderer udbytte fra Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og NNIT A/S samt indtægter 
fra salg af aktier i Novo Gruppens selskaber. I oversigten over investeringsaktiver er værdien af A- og B-aktier i Novo 
Nordisk A/S og Novozymes A/S præsenteret baseret på slutkursen af B-aktierne den 31. december 2016. Indtægter og 
investeringsafkast samt de samlede holding- og investeringsaktiver inkluderer Novo Nordisk Fondens andel af afkast og 
aktiver. 

Om investeringsporteføljens resultatoversigt: 
Alle afkast og indekser er beregnet i danske kroner og viser det samlede afkast 
eksklusive interne omkostninger. Afkast på life-science-investeringer er udregnet som 
internal rate of return (IRR), som er baseret på den bogførte værdi ved afslutningen af 
den målte periode og på betalingsstrømmen inden for den målte periode sammenlignet 
med den bogførte værdi ved begyndelsen af den målte periode. 

MSCI World Pharmaceuticals, Biotechnology and Life Sciences Index kan ikke direkte 
sammenlignes med Novo A/S’ afkast på investeringer inden for life-science – blandt 
andet fordi sidstnævnte inkluderer en del investeringer i private virksomheder – men 
anses alligevel som en relevant offentlig sammenligning for life-science-porteføljen. 

Afkast på den likvide del af de finansielle investeringer er beregnet som time-weighted 
rate of return (TWR) og er benchmarked til et blandet indeks af MSCI World, Merrill 
Lynch Global High Yield, J.P. Morgan Emerging Market Bond og EFFAS Denmark 1–3 sat 
i forhold til, hvordan den finansielle portefølje er sat sammen. 
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Om Novo A/S: 
Novo A/S er et dansk aktieselskab, der er 100 procent ejet af Novo Nordisk Fonden.  

Selskabet er holdingselskab for virksomhederne i Novo Gruppen og varetager 
forvaltningen af fondens aktiver. Ud over at være hovedaktionær i Novo Gruppens 
selskaber formidler Novo A/S seed- og venturekapital til udviklingsselskaber og 
erhverver betydende ejerandele i veletablerede virksomheder inden for life-science 
samt forvalter en bred portefølje af finansielle aktiver.  

Læs mere på www.novo.dk. 

Om Novo Nordisk Fonden: 
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie går tilbage til 
1923. Fonden har to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den 
erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo 
Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. 

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer 
menneskers helbred og velfærd.  

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 10 milliarder kroner, primært til forskning ved 
offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande.  

Læs mere på www.novonordiskfonden.dk 

Yderligere information: 
Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, cims@novo.dk 
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