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Genmab øger salg i første kvartal
Biotekselskabet Genmab øger sin omsætning med 51 pct. i
første kvartal. 

Det fremgår af Genmabs regnskab, der blev offentlig-
gjort onsdag eftermiddag. 

Salget endte i årets tre første måneder på 892 mio. kr.,
hvor selskabets omsætning var 591 mio. kr. i samme perio-
de sidste år. Omsætningen er primært drevet af royalties
fra kræftmidlet Darzalex, fremgår det.

Genmab fastholder sine forventninger til året.
Selskabet har også øget sine driftsindtægter, hvor de i de

tre første måneder af 2020 endte på 71 mio. kr. mod et mi-
nus på 26 mio. kr. samme periode sidste år.

Tallene fra kræftmidlet Darzalex var i forvejen kendt. I
første kvartal vandt Darzalex, der sælges og markedsføres
af det Johnson & Johnson-ejede Janssen Pharmaceutical,
igen terræn. Det viste regnskabet fra Johnson & Johnson,
der kom i april.

japo

General Motors overrasker positivt
Den amerikanske bilgigant General Motors (GM) kom ud af
årets første kvartal med en justeret indtjening pr. aktie på
62 cent. 

Det var en del under den justerede indtjening pr. aktie i
samme periode sidste år, som lød på 1,41 dollar, men samti-
dig en del bedre, end analytikerne havde spået. 

Ifølge Bloomberg News havde analytikerne ventet en ju-
steret indtjening pr. aktie på 30 cent i kvartalet.

Ritzau Finans

Corona tynger Siemens Gamesa
Coronakrisen og øgede udfordringer i landvindforretnin-
gen i Indien og Nordeuropa tyngede resultaterne i andet
kvartal af det skæve regnskabsår 2019/20 hos den tysk-
spanske vindmølleproducent Siemens Gamesa.

Det globale virusudbrud og nedlukningerne af en lang
række økonomier verden over ramte indtjeningen hos
vindmøllekoncernen, der konkurrerer med danske Vestas, i
kvartalet.

Omsætningen faldt til 2,20 mia. euro i regnskabsårets
andet kvartal fra 2,40 mia. euro i samme periode sidste år.
Siemens Gamesa omsatte dermed stort set som forventet,
da analytikerne ifølge Bloomberg News havde sat næsen
op efter 2,23 mia. euro på den post.

“Siemens Gamesas præstation i andet kvartal reflekte-
rer den uventede effekt af covid-19-pandemien på selska-
bets operationer og kommercielle aktiviteter med en di-
rekte påvirkning på 56 mio. euro for selskabets indtjening,”
skriver vindmølleproducenten i regnskabet.

Ritzau Finans

Ambu får løftet anbefalingen
Danske Markets har skruet op for sin anbefaling af Ambu,
der er løftet op i neutralt terræn på “hold” fra “sælg”.

Samtidig er kursmålet sænket med en tier til 210 kr. fra
220 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.

Ambu-aktien faldt tirsdag med 6,7 pct. efter sit regnskab
for første kvartal sent mandag, der viste stærk vækst i to-
plinjen, men også et større end ventet fald i driften.

Onsdag tog aktien dog et lille nøk op igen og endte med
en stigning på 0,2 pct.

Ritzau Finans
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Interessen for at handle de
mindste aktier i Norden har

vist sig at være stor under co-
ronakrisen, og nu tyder det på,
at selskaberne også tør tage en
chance og springe ud som
børsnoterede selskaber på
Nasdaq Copenhagen First
North, lyder det fra noterings-
chef Carsten Borring. 

“Vi ser, at pænt mange sel-
skaber stikker snuden frem. Vi
har en rigtig god pipeline af
selskaber, der gerne vil note-
res på First North i første halv-
år. Nogle vil vi se blive gen-

nemført, andre bliver rykket
over på den anden side af som-
merferien,” siger Carsten Bor-
ring og nævner, at det før som-
meren handler om en lille
håndfuld.

“Det kræver mandsmod i et
marked, der er så volatilt, som
vi har set i år,” siger Carsten
Borring.

Modet er bevaret
Hos Dansk Aktionærforening,
der arbejder for at udbrede ak-
tiekulturen i Danmark – også i
forhold til at omfavne de helt
små vækstselskaber – glæder
direktør Mikael Bak sig over de
kommende børsnoteringer.

“Det er rigtigt positivt, at
markedet for børsnoteringen
tilsyneladende er på vej tilba-
ge. De har bevaret modet, og
det ser også ud til, at der er
penge i markedet til at bakke
op om vækstvirksomheder,”
siger Mikael Bak.

En fair andel
Det danske teknologiselskab
Penneo har annonceret sin
første handelsdag som noteret
selskab på Nasdaq Copenha-
gen First North 2. juni. 

Selskabet er nærmest blevet
overfaldet af risikovillige in-
vestorer i fortegningsperio-
den, så selskabet måtte redu-

cere investorernes ønsker fra
47 mio. kr. og øge kapitalrejs-
ningen fra 35 til 50 mio. kr., så
de små investorer også kunne
være med.

“Vi kæmper for en fair andel
til de små, private investorer,
men vi håber også, at de mel-
lemstore institutionelle og
mindre professionelle inve-
storer hen ad vejen tager del i
markedet for de små børssel-
skaber,” siger Mikael Bak og
tilføjer, at First North i Dan-
mark hidtil har været præget
af at være båret frem af risiko-
villig kapital fra de små inve-
storer.

“Det er klart, at der altid vil

være en konkurrencen mellem
den tidlige venturekapital,
private equity og børsmarke-
det for at komme med på en
potentiel vækstrejse. Vi kan
normalt godt lide, hvis der er
mindst 33-50 pct. af aktierne,
som reelt udbydes, og som ik-
ke er solgt på forhånd i forteg-
ningsperioden,” siger Mikael
Bak.

I tilfældet Penneo har de
professionelle investorer som
bl.a. Bankinvest, Fundamen-
tal Invest og Christian Sagild
sat sig på 70 pct. af aktierne,
før tegningsperioden begyn-
der 7. maj.

grth@borsen.dk

Nasdaq venter flere små selskaber på børsen før sommer
Af Gro Høyer Thielst

“Det er rigtigt
positivt, at

markedet for
børsnoteringen

tilsyneladende er
på vej tilbage”

Mikael Bak, direktør i Dansk
Aktionærforening

14
mio. kr. kan der tegnes aktier

for i Penneo fra 7. maj

Midt i en coronatid annon-
cerer den danske digitale

underskriftsløsning Penneo,
at selskabet vil noteres på mi-

nibørsen Nasdaq
First North i Dan-
mark 2. juni. Den
aktuelle krise
stopper ikke de
store investorer.

De er sultne efter forudsigelig
vækst, som Penneo netop kan
levere i form af årlige tilbage-
vendende indtægter, annual
recurring revenue (ARR). I for-
tegningsperioden har de ka-
stet sig over Penneo, som nu
øger kapitalrejsningen til 50
mio. kr. fra de oprindelige 35
mio. kr. Dermed kan de mindre
investorer stadig nå at klem-
me sig med på det væksteven-
tyr, som investorerne stilles i
udsigt.

“Vi er blevet modtaget me-
get positivt i fortegningspe-
rioden af nogle professionelle
og anerkendte investorer som
Bankinvest og Fundamental
Invest samt privatpersoner
som Christian Sagild og Rov-

sing-familien. Jeg har også
selv tegnet aktier,” siger Niels
Henrik Rasmussen, der er
adm. direktør i Penneo og tid-
ligere har etableret og solgt it-
selskabet Secunia for ca. 465
mio. kr.

Aktien blev overtegnet med
en faktor fem, da de store in-
vestorer havde et ønske om at
tegne aktier for 47 mio. kr. 

“Vi har været nødsaget til at
reducere ønskerne og afvise
mange i fortegningsperioden,
selvom vi har øget kapitalrejs-
ningen. Vi kunne have sat den
til 150 mio. kr., men vi vil først
bevise, at vi kan nå flere mål og
vise investorerne en positiv
udvikling. Dette er ikke en “in-
and out-aktie for daytradere”
– vi er en langsigtet investe-
ring,” siger direktøren.

Fra 7. til 25. maj kan alle del-
tage i aktieemissionen på Nas-
daq Copenhagen First North.

Aktien kan købes til samme
pris som under fortegningen,
oplyser direktøren – 11,08 kr. –
der skal hente for 14 mio. kr.

Klar niche
Penneo, der før kapitalrejs-
ningen er værdisat til 250 mio.
kr., har valgt at fokusere på de
danske revisionshuse og bru-
ge dem som vækstkatalysator

til at nå bredere ud med sine
digitale løsninger af arbejds-
processerne i virksomhederne
–også geografisk. I dag bruges
Penneos digitale signatur
f.eks. i 60 pct. af de indberette-
de årsregnskaber til Erhvervs-
styrelsen.

“Penneo kan blive en de fac-
to standard, derfor skal vi bru-
ge provenuet til at ansætte
flere dygtige udviklere til at
udvikle nye services til eksi-
sterende kunder, ligesom vi
skal hente nye kunder og ind
på nye markeder,” siger Niels
Henrik Rasmussen, der har få-

et hul på Sverige, Norge og
Belgien.

Det samlede kundekartotek
på ca. 1600 er åbnet op ind til
segmenter som advokatkon-
torer, ejendomsadministrato-
rer, leasingselskaber og HR-
virksomheder. Geografisk kig-
ger Penneo mod et europæisk
potentiale på 32.000 revi-
sionshuse, med ca. 9000 i Eng-
land. Planen er igen at bruge
revisorerne som vækstkataly-
satorer ind i andre brancher.

“Vi ser på hele det europæi-
ske marked, det er bare et
spørgsmål om, hvilke lande vi

tager først,” siger direktøren
og oplyser, at guidance for
ARR fra juni sidste år til juni i
år er 39 pct. til 25 mio. kr.,
mens vækstforventningen fra
juni 2020 til juni 2021 lyder på

38-42 mio. kr., svarende til
vækst i spændet 27 til 50 pct.
Resultatet bliver dog negativt
frem mod 2022.

Ægte vækst
Casen lyder ifølge Tue Øster-
gaard, adm. direktør i HC An-
dersen Capital, der bl.a. inve-
sterer i danske aktier, som
“ægte vækst”.

“Interessen for ARR er et
udtryk for, at markedet ønsker
forudsigelighed. Kombination
af it og vækstforudsigelighed
er stærkt i et marked præget af
usikker fremtid. Derfor sættes
der uendeligt meget pris på
selskaber, der ser ud til at have
fundet en stærk niche, og som
er uafhængige af konjunktu-
rerne,” siger Tue Østergaard.

grth@borsen.dk

Store investorer flokkes om ny
børsbaby før aktietegningen

Af Gro Høyer Thielst

Adm. direktør i Penneo Niels
Henrik Rasmussen (t.h.) hol-
der med sine 47 ansatte til i
Folkets Hus i København.
Foto: Steven Achiam

50
mio. kr. har Penneo valgt at

rejse på børsnoteringen
efter pres fra investorer

Interessen for Pen-
neo er så stor, at
kapitalrejsningen
øges med 43 pct.
til 50 mio. kr. In-
vestorer ønsker
forudsigelig vækst

FAKTA Teknologiselskabet Penneo

Stiftet i 2014. En dansk teknologivirksomhed, der leverer
software as a service (saas) i form af digital signatur til
forretningskritiske dokumenter som ansættelseskontrak-
ter og årsregnskaber.

Har i begyndelsen haft fokus på danske revisionshuse
som en adgang til et bredere marked. Har nu også kunder
i andre sektorer og i Sverige, Norge og Belgien.

Penneo lader sig børsnotere 2. juni på Nasdaq Copen-
hagen First North. Tegningsperioden løber fra 7. til 25.
maj. En Penneo-aktie koster 11,08 kr.

Gro

“Kombination af
it og vækst-

forudsigelighed er
stærkt i et marked
præget af usikker

fremtid”
Tue Østergaard, HC Ander-

sen Capital

C25-
indekset
Flere store C25-selskaber skød dagen i gang med at aflevere regnskab:
Blandt dem var servicegiganten ISS og Novo Nordisk, der begge fik en bedre
start på året end ventet

+0,6

Coloplast
-1,97%

Coloplast var et af flere store C25-
selskaber, der onsdag skød dagen i
gang med at aflevere regnskab.
Omsætningen landede på 4823 mio.
kr., og driftsresultat før særlige
poster på 1542 mio. kr.

Det var dermed tal, som lå over,
hvad analytikere havde forventet, da
man havde forudset en omsætning
på 4687 mio. kr., et driftsresultat før
særlige poster (ebit) på 1427 mio. kr.
ifølge Ritzau.

ISS 
+6,31%

Servicevirksomheden ISS afleverede
også regnskab onsdag morgen, og
her stod det klart, at coronakrisen
alene i april har kostet selskabet et
fald i den organiske vækst på 20 pct.
Alligevel nåede ISS i første kvartal
en omsætning, der lå højere end
ventet. Toplinjen for de fortsætten-
de aktiviteter steg til 19.131 mio. kr.,
hvor estimater indsamlet af ISS lød
på 18.172 mio. kr. i kvartalet. 

Novo Nordisk 
+0,60%

Novo Nordisk satte også tal på for-
retningen onsdag. 

Medicinalgigantens regnskab så
noget bedre ud, end hvad aktiemar-
kedet havde forventet. Omsæt-
ningen er steget 16 pct. til 33,875
mia. kr. mod markedets forventning,
der lød på 31,7 mia. kr.

Den store medvind i første kvartal
kan dog blive til modvind i andet
kvartal, vurderer analytiker i Syd-
bank Søren Løntoft Hansen.

Pandora 
+0,90%

Pandora, der var tirsdagens store
stjerne på børsen, fortsatte opturen
onsdag.

I kølvandet af regnskabet har flere
finanshuse ændret kursmål, bl.a.
Goldman Sachs, der har løftet sit
kursmål af aktien til 210 kr. fra 200
kr., mens Danske Bank har hævet sin
anbefaling til “køb” mod tidligere
“hold”, og kursmålet hæves til 300
kr. fra 240 kr., ligesom Jyske Bank nu
siger 280 kr. mod før 250 kr.

A.P. Møller-Mærsk A -1,27%
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Ambu 0,20%
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Rockwool International B 4,36%
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Genmab øger salg i første kvartal
Biotekselskabet Genmab øger sin omsætning med 51 pct. i
første kvartal. 

Det fremgår af Genmabs regnskab, der blev offentlig-
gjort onsdag eftermiddag. 

Salget endte i årets tre første måneder på 892 mio. kr.,
hvor selskabets omsætning var 591 mio. kr. i samme perio-
de sidste år. Omsætningen er primært drevet af royalties
fra kræftmidlet Darzalex, fremgår det.

Genmab fastholder sine forventninger til året.
Selskabet har også øget sine driftsindtægter, hvor de i de

tre første måneder af 2020 endte på 71 mio. kr. mod et mi-
nus på 26 mio. kr. samme periode sidste år.

Tallene fra kræftmidlet Darzalex var i forvejen kendt. I
første kvartal vandt Darzalex, der sælges og markedsføres
af det Johnson & Johnson-ejede Janssen Pharmaceutical,
igen terræn. Det viste regnskabet fra Johnson & Johnson,
der kom i april.

japo

General Motors overrasker positivt
Den amerikanske bilgigant General Motors (GM) kom ud af
årets første kvartal med en justeret indtjening pr. aktie på
62 cent. 

Det var en del under den justerede indtjening pr. aktie i
samme periode sidste år, som lød på 1,41 dollar, men samti-
dig en del bedre, end analytikerne havde spået. 

Ifølge Bloomberg News havde analytikerne ventet en ju-
steret indtjening pr. aktie på 30 cent i kvartalet.

Ritzau Finans

Corona tynger Siemens Gamesa
Coronakrisen og øgede udfordringer i landvindforretnin-
gen i Indien og Nordeuropa tyngede resultaterne i andet
kvartal af det skæve regnskabsår 2019/20 hos den tysk-
spanske vindmølleproducent Siemens Gamesa.

Det globale virusudbrud og nedlukningerne af en lang
række økonomier verden over ramte indtjeningen hos
vindmøllekoncernen, der konkurrerer med danske Vestas, i
kvartalet.

Omsætningen faldt til 2,20 mia. euro i regnskabsårets
andet kvartal fra 2,40 mia. euro i samme periode sidste år.
Siemens Gamesa omsatte dermed stort set som forventet,
da analytikerne ifølge Bloomberg News havde sat næsen
op efter 2,23 mia. euro på den post.

“Siemens Gamesas præstation i andet kvartal reflekte-
rer den uventede effekt af covid-19-pandemien på selska-
bets operationer og kommercielle aktiviteter med en di-
rekte påvirkning på 56 mio. euro for selskabets indtjening,”
skriver vindmølleproducenten i regnskabet.

Ritzau Finans

Ambu får løftet anbefalingen
Danske Markets har skruet op for sin anbefaling af Ambu,
der er løftet op i neutralt terræn på “hold” fra “sælg”.

Samtidig er kursmålet sænket med en tier til 210 kr. fra
220 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.

Ambu-aktien faldt tirsdag med 6,7 pct. efter sit regnskab
for første kvartal sent mandag, der viste stærk vækst i to-
plinjen, men også et større end ventet fald i driften.

Onsdag tog aktien dog et lille nøk op igen og endte med
en stigning på 0,2 pct.

Ritzau Finans
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Interessen for at handle de
mindste aktier i Norden har

vist sig at være stor under co-
ronakrisen, og nu tyder det på,
at selskaberne også tør tage en
chance og springe ud som
børsnoterede selskaber på
Nasdaq Copenhagen First
North, lyder det fra noterings-
chef Carsten Borring. 

“Vi ser, at pænt mange sel-
skaber stikker snuden frem. Vi
har en rigtig god pipeline af
selskaber, der gerne vil note-
res på First North i første halv-
år. Nogle vil vi se blive gen-

nemført, andre bliver rykket
over på den anden side af som-
merferien,” siger Carsten Bor-
ring og nævner, at det før som-
meren handler om en lille
håndfuld.

“Det kræver mandsmod i et
marked, der er så volatilt, som
vi har set i år,” siger Carsten
Borring.

Modet er bevaret
Hos Dansk Aktionærforening,
der arbejder for at udbrede ak-
tiekulturen i Danmark – også i
forhold til at omfavne de helt
små vækstselskaber – glæder
direktør Mikael Bak sig over de
kommende børsnoteringer.

“Det er rigtigt positivt, at
markedet for børsnoteringen
tilsyneladende er på vej tilba-
ge. De har bevaret modet, og
det ser også ud til, at der er
penge i markedet til at bakke
op om vækstvirksomheder,”
siger Mikael Bak.

En fair andel
Det danske teknologiselskab
Penneo har annonceret sin
første handelsdag som noteret
selskab på Nasdaq Copenha-
gen First North 2. juni. 

Selskabet er nærmest blevet
overfaldet af risikovillige in-
vestorer i fortegningsperio-
den, så selskabet måtte redu-

cere investorernes ønsker fra
47 mio. kr. og øge kapitalrejs-
ningen fra 35 til 50 mio. kr., så
de små investorer også kunne
være med.

“Vi kæmper for en fair andel
til de små, private investorer,
men vi håber også, at de mel-
lemstore institutionelle og
mindre professionelle inve-
storer hen ad vejen tager del i
markedet for de små børssel-
skaber,” siger Mikael Bak og
tilføjer, at First North i Dan-
mark hidtil har været præget
af at være båret frem af risiko-
villig kapital fra de små inve-
storer.

“Det er klart, at der altid vil

være en konkurrencen mellem
den tidlige venturekapital,
private equity og børsmarke-
det for at komme med på en
potentiel vækstrejse. Vi kan
normalt godt lide, hvis der er
mindst 33-50 pct. af aktierne,
som reelt udbydes, og som ik-
ke er solgt på forhånd i forteg-
ningsperioden,” siger Mikael
Bak.

I tilfældet Penneo har de
professionelle investorer som
bl.a. Bankinvest, Fundamen-
tal Invest og Christian Sagild
sat sig på 70 pct. af aktierne,
før tegningsperioden begyn-
der 7. maj.

grth@borsen.dk

Nasdaq venter flere små selskaber på børsen før sommer
Af Gro Høyer Thielst

“Det er rigtigt
positivt, at

markedet for
børsnoteringen

tilsyneladende er
på vej tilbage”

Mikael Bak, direktør i Dansk
Aktionærforening

14
mio. kr. kan der tegnes aktier

for i Penneo fra 7. maj

Midt i en coronatid annon-
cerer den danske digitale

underskriftsløsning Penneo,
at selskabet vil noteres på mi-

nibørsen Nasdaq
First North i Dan-
mark 2. juni. Den
aktuelle krise
stopper ikke de
store investorer.

De er sultne efter forudsigelig
vækst, som Penneo netop kan
levere i form af årlige tilbage-
vendende indtægter, annual
recurring revenue (ARR). I for-
tegningsperioden har de ka-
stet sig over Penneo, som nu
øger kapitalrejsningen til 50
mio. kr. fra de oprindelige 35
mio. kr. Dermed kan de mindre
investorer stadig nå at klem-
me sig med på det væksteven-
tyr, som investorerne stilles i
udsigt.

“Vi er blevet modtaget me-
get positivt i fortegningspe-
rioden af nogle professionelle
og anerkendte investorer som
Bankinvest og Fundamental
Invest samt privatpersoner
som Christian Sagild og Rov-

sing-familien. Jeg har også
selv tegnet aktier,” siger Niels
Henrik Rasmussen, der er
adm. direktør i Penneo og tid-
ligere har etableret og solgt it-
selskabet Secunia for ca. 465
mio. kr.

Aktien blev overtegnet med
en faktor fem, da de store in-
vestorer havde et ønske om at
tegne aktier for 47 mio. kr. 

“Vi har været nødsaget til at
reducere ønskerne og afvise
mange i fortegningsperioden,
selvom vi har øget kapitalrejs-
ningen. Vi kunne have sat den
til 150 mio. kr., men vi vil først
bevise, at vi kan nå flere mål og
vise investorerne en positiv
udvikling. Dette er ikke en “in-
and out-aktie for daytradere”
– vi er en langsigtet investe-
ring,” siger direktøren.

Fra 7. til 25. maj kan alle del-
tage i aktieemissionen på Nas-
daq Copenhagen First North.

Aktien kan købes til samme
pris som under fortegningen,
oplyser direktøren – 11,08 kr. –
der skal hente for 14 mio. kr.

Klar niche
Penneo, der før kapitalrejs-
ningen er værdisat til 250 mio.
kr., har valgt at fokusere på de
danske revisionshuse og bru-
ge dem som vækstkatalysator

til at nå bredere ud med sine
digitale løsninger af arbejds-
processerne i virksomhederne
–også geografisk. I dag bruges
Penneos digitale signatur
f.eks. i 60 pct. af de indberette-
de årsregnskaber til Erhvervs-
styrelsen.

“Penneo kan blive en de fac-
to standard, derfor skal vi bru-
ge provenuet til at ansætte
flere dygtige udviklere til at
udvikle nye services til eksi-
sterende kunder, ligesom vi
skal hente nye kunder og ind
på nye markeder,” siger Niels
Henrik Rasmussen, der har få-

et hul på Sverige, Norge og
Belgien.

Det samlede kundekartotek
på ca. 1600 er åbnet op ind til
segmenter som advokatkon-
torer, ejendomsadministrato-
rer, leasingselskaber og HR-
virksomheder. Geografisk kig-
ger Penneo mod et europæisk
potentiale på 32.000 revi-
sionshuse, med ca. 9000 i Eng-
land. Planen er igen at bruge
revisorerne som vækstkataly-
satorer ind i andre brancher.

“Vi ser på hele det europæi-
ske marked, det er bare et
spørgsmål om, hvilke lande vi

tager først,” siger direktøren
og oplyser, at guidance for
ARR fra juni sidste år til juni i
år er 39 pct. til 25 mio. kr.,
mens vækstforventningen fra
juni 2020 til juni 2021 lyder på

38-42 mio. kr., svarende til
vækst i spændet 27 til 50 pct.
Resultatet bliver dog negativt
frem mod 2022.

Ægte vækst
Casen lyder ifølge Tue Øster-
gaard, adm. direktør i HC An-
dersen Capital, der bl.a. inve-
sterer i danske aktier, som
“ægte vækst”.

“Interessen for ARR er et
udtryk for, at markedet ønsker
forudsigelighed. Kombination
af it og vækstforudsigelighed
er stærkt i et marked præget af
usikker fremtid. Derfor sættes
der uendeligt meget pris på
selskaber, der ser ud til at have
fundet en stærk niche, og som
er uafhængige af konjunktu-
rerne,” siger Tue Østergaard.
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Store investorer flokkes om ny
børsbaby før aktietegningen

Af Gro Høyer Thielst

Adm. direktør i Penneo Niels
Henrik Rasmussen (t.h.) hol-
der med sine 47 ansatte til i
Folkets Hus i København.
Foto: Steven Achiam

50
mio. kr. har Penneo valgt at

rejse på børsnoteringen
efter pres fra investorer

Interessen for Pen-
neo er så stor, at
kapitalrejsningen
øges med 43 pct.
til 50 mio. kr. In-
vestorer ønsker
forudsigelig vækst

FAKTA Teknologiselskabet Penneo

Stiftet i 2014. En dansk teknologivirksomhed, der leverer
software as a service (saas) i form af digital signatur til
forretningskritiske dokumenter som ansættelseskontrak-
ter og årsregnskaber.

Har i begyndelsen haft fokus på danske revisionshuse
som en adgang til et bredere marked. Har nu også kunder
i andre sektorer og i Sverige, Norge og Belgien.

Penneo lader sig børsnotere 2. juni på Nasdaq Copen-
hagen First North. Tegningsperioden løber fra 7. til 25.
maj. En Penneo-aktie koster 11,08 kr.

Gro

“Kombination af
it og vækst-

forudsigelighed er
stærkt i et marked
præget af usikker

fremtid”
Tue Østergaard, HC Ander-

sen Capital

C25-
indekset
Flere store C25-selskaber skød dagen i gang med at aflevere regnskab:
Blandt dem var servicegiganten ISS og Novo Nordisk, der begge fik en bedre
start på året end ventet

+0,6

Coloplast
-1,97%

Coloplast var et af flere store C25-
selskaber, der onsdag skød dagen i
gang med at aflevere regnskab.
Omsætningen landede på 4823 mio.
kr., og driftsresultat før særlige
poster på 1542 mio. kr.

Det var dermed tal, som lå over,
hvad analytikere havde forventet, da
man havde forudset en omsætning
på 4687 mio. kr., et driftsresultat før
særlige poster (ebit) på 1427 mio. kr.
ifølge Ritzau.

ISS 
+6,31%

Servicevirksomheden ISS afleverede
også regnskab onsdag morgen, og
her stod det klart, at coronakrisen
alene i april har kostet selskabet et
fald i den organiske vækst på 20 pct.
Alligevel nåede ISS i første kvartal
en omsætning, der lå højere end
ventet. Toplinjen for de fortsætten-
de aktiviteter steg til 19.131 mio. kr.,
hvor estimater indsamlet af ISS lød
på 18.172 mio. kr. i kvartalet. 

Novo Nordisk 
+0,60%

Novo Nordisk satte også tal på for-
retningen onsdag. 

Medicinalgigantens regnskab så
noget bedre ud, end hvad aktiemar-
kedet havde forventet. Omsæt-
ningen er steget 16 pct. til 33,875
mia. kr. mod markedets forventning,
der lød på 31,7 mia. kr.

Den store medvind i første kvartal
kan dog blive til modvind i andet
kvartal, vurderer analytiker i Syd-
bank Søren Løntoft Hansen.

Pandora 
+0,90%

Pandora, der var tirsdagens store
stjerne på børsen, fortsatte opturen
onsdag.

I kølvandet af regnskabet har flere
finanshuse ændret kursmål, bl.a.
Goldman Sachs, der har løftet sit
kursmål af aktien til 210 kr. fra 200
kr., mens Danske Bank har hævet sin
anbefaling til “køb” mod tidligere
“hold”, og kursmålet hæves til 300
kr. fra 240 kr., ligesom Jyske Bank nu
siger 280 kr. mod før 250 kr.

A.P. Møller-Mærsk A -1,27%

A.P. Møller-Mærsk B -1,19%

Ambu 0,20%

Carlsberg B 2,10%

Chr. Hansen Holding 3,14%

Coloplast B -1,97%

Danske Bank 0,40%

Demant 7,47%

DSV Panalpina 1,49%

FLSmidth & Co. 2,06%

Genmab 1,39%

GN Store Nord 6,28%

H. Lundbeck 1,61%

ISS 6,31%

Jyske Bank 4,01%

Novo Nordisk B 0,60%

Novozymes B 0,24%

Pandora 0,90%

Rockwool International B 4,36%

Royal Unibrew 1,79%

Simcorp 1,43%

Topdanmark 0,83%

Tryg 1,80%

Vestas Wind Systems -3,25%

Ørsted 0,94%

Virksomheder Ændring
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