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2020 blev et år uden sidestykke i nyere dansk 
historie. Covid-19 krisen ramte pludseligt i 
foråret, og pandemien forvandlede med ét 

hele samfundet. Krisen ramte også hårdt og pludseligt i 
Dansk Aktionærforening. Fysiske møder og events med 
mere end 10.000 deltagere årligt måtte aflyses, og den 
eneste adgang vi havde til vores medlemmer og de danske 
samfund var gennem digitale kanaler. Heldigvis lykkedes det 
med en hurtig indsats og hårdt arbejde, at vende den svære 
krise til en mulighed, hvor vi gennem nye innovative tiltag 
var med til at skabe øget fokus på privat investering. I sidste 
ende førte det til en markant medlemsfremgang i årets 
sidste kvartal. 

I tiden før Covid-19 krisen havde Dansk Aktionærforening 
brugt kræfterne på at fremme den danske investorkultur på 
flere niveauer. Foreningen gik forrest i kampen for at bakke 
op om aktiesparekontoen, der i 2020 nåede 100.000 kr. i 
indbetalingsloft. Samtidig gjorde vi gennem medierne 
danskerne opmærksomme på, at en ny tid med negative 
renter betød, at flere skulle i gang med at investere deres 
egen opsparing. I foråret 2020 øgede foreningen desuden 
sin tilstedeværelse på de sociale medier, og introducerede 
et helt nyt TV-koncept ”Aktionærerne”.

Alle foreningens indsatser lokalt og på landsplan var med til 
at lægge bunden for en styrket dansk investorkultur i 2020. 
Året sluttede med mere end 2000 nye medlemmer på to 
måneder, noget som normalt har taget flere år at opnå, og et 
samlet medlemstal på 15.973 ved årets udgang.  

De mange nye private investorer giver et øget behov for 
uddannelse og interessevaretagelse - og et godt potentiale 
for fremtidig vækst. Behovet for en uafhængig og stærk 
interesseorganisation for de danske investorer således er 
større end nogensinde før. 

15.973 
Medlemmer pr.  

31. december 2020,  
en fremgang på 

15% 

Ole Søeberg
Bestyrelsesformand

Mikael Bak 
Direktør 

Aktionærerne 
april 2020
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MEDIER
En vigtig del af Dansk Aktionærforenings bidrag til medlem-
merne og samfundsdebatten er vores medier og journalisti-
ske arbejde. I 2020 udgav vi 9 numre af Aktionæren i en 
forbedret kvalitet både grafisk og indholdsmæssigt. En aktuel 
måling viser, at Aktionæren i 2020 havde et læsertal på ca. 
55.000 per udgivelse. Magasinet har en bred læserskare og 
et bredt indhold, der appellerer til en styrket investorkultur. 
Sideløbende styrkede vi gennem året vores tilstedeværelse 
både på de sociale medier (særligt Facebook og Linkedin), og 
i efteråret fik vi også løftet vores ugentlige nyhedsbreve, som i 
dag udkommer både onsdag og lørdag med aktuelle aktiehi-
storier, tips og analyser. Vi har i dag ca. 25.000 modtagere af 
vores nyhedsbrev, og vi oplever at flere vælger at melde sig 
ind i foreningen for at få fuldt udbytte af vores fordele. 

For at styrke synligheden i mediebilledet og øge fokus på 
investorkulturen introducerede vi i april 2020 – samtidig 
med at hele Danmark var lukket ned - foreningens nye 
TV-format ”Aktionærerne”. Programmet udkom ugentligt i 
10 afsnit fra april til juni på dk4 og på YouTube, og herefter 
producerede vi nye afsnit både i en særlig sommerspeci-
al-event i juni – og igen i forbindelse med den nye Inve-
storUge i november. TV-programmet gav genlyd i 
investorkredse og fik god eksponering med daglige 
udsendelser. Også digitalt var programmet med til at 
udbrede kendskabet til foreningen og privat investering. De 
ugentlige seertal lå på 20.000-30.000, og samlet over hele 
året har mere end 400.000 mennesker set programmet 
enten på flow-TV eller online.

På de digitale kanaler arbejdede sekretariatet gennem året - 
sammen med eksterne specialister - på at udvikle og 
færdiggøre en ny hjemmeside og medlemsplatform. Overgan-
gen fra et gammelt it-system til et nyt tidssvarende system 
viste sig dog vanskeligere end forventet, og dette medførte at 
lanceringen af den nye hjemmeside måtte udskydes, så 
lanceringen er sat til maj 2021. 

477.000 
besøg på  

shareholders.dk i 
december 2020 - en 
fremgang på 216% i 
forhold til december 

2019. 

Sommerspecial  
juli 2020
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EVENTS 
Samtidig med at Danmark og resten af verden lukkede ned 
under Covid-19, måtte vi aflyse samtlige fysiske events for 
2020. Helt konkret betød det at mere end 50 lokale møder og 
events rundt om i Danmark ikke kunne gennemføres, og at vi 
måtte vi aflyse vores fire landsdækkende InvestorDage i 
Odense, Aarhus, København og Aalborg. Det betød, at vi ikke 
kunne mødes med vores medlemmer fysisk rundt om i 
Danmark, og det gav en stor økonomisk udfordring, da en 
million-omsætning fra InvestorDage og årsaftaler pludselig 
forsvandt. Som et modsvar på de nye omstændigheder fik vi 
opsat et digitalt beredskab, hvor alle lokalforeninger fik 
adgang til at afvikle medlemsmøder online gennem 
Zoom-platformen. Mere end 5000 medlemmer deltog i de 
mange lokale online-møder gennem året. 

I kølvandet på aflysningen af InvestorDagene og en stigende 
interesse i befolkningen for investering, så vi behovet for at 
udvikle et nyt format. Det førte til at sekretariatet udviklede en 
digital InvestorUge, der i uge 46, fra d. 10. til den 14. november 
blev udsendt gratis til alle danskere via Facebook. Her var der 
TV-producerede debatter, analyser og selskabspræstationer. 

Det nye format ”InvestorUgen” fik en flot modtagelse og 
nåede ud til mere end 300.000 danskere. Samtidig bød 
InvestorUgen på samarbejde med en række strategiske 
samarbejdspartnere og selskaber, der også betød at forenin-
gens økonomiske fundament blev stabiliseret i et ellers 
vanskeligt år. Det er foreningens ambition, at InvestorUgen 
fremover skal være med til at øge fokus på uddannelse, 
investeringsfællesskabet og folkeoplysning, og samtidig 
skabe mere fokus på de børsnoterede virksomheder. Alt 
sammen en del af foreningens mission, og noget der vil kunne 
styrke vores relevans.   
  

40 
Generalforsamlinger 

i børsnoterede 
selskaber, hvor DAF 

var på talerstolen

InvestorUgen 
november 2020
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UDDANNELSE
Uafhængig uddannelse til nye og erfarne private investorer er 
en af grundpillerne i Dansk Aktionærforenings tilbud.  I 2020 
var det de nye kortere kurser som ”Kom i gang med at 
investere”, og den sammenhængende uddannelse over fire 
aftener, ”InvestorAkademiet”, blandt de mest populære tilbud. 
Den helt store transformation af InvestorSkolen kom samtidig 
med at Danmark lukkede ned foråret 2020. I løbet af blot en 
uge fik vi omlagt vores fysiske kurser til digitale tilbud, og 
vores erfarne undervisere var med til at gå forrest for at prøve 
de nye formater af. 

Online-undervisning er nu den drivende kræft på Investor-
Skolen, men vi vil dog stadig tilbyde fysisk undervisning også 
efter Covid-19-krisen. Samlet set havde InvestorSkolen mere 
end 4000 kursister gennem uddannelse i 2020. Vores korte 
kurser, fx introduktion til aktiesparekontoen, har gennem hele 
året været en god markedsføring af foreningen, og har 
bidraget til de mange nye medlemmer. 

+4000 
Elever på  

InvestorSkolen
i 2020
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EN STYRKET AKTIEKULTUR
Dansk Aktionærforenings rolle som ”Investorernes vagthund” 
blev styrket i 2020. En opgradering af vores egen indsats på 
mediesiden blev kombineret med en stærk tilstedeværelse i 
den offentlige debat. Vi fik løbende kommenteret på de mest 
relevante lovforslag, og samtidig fik vi nedsat en tænketank 
med Finans Danmark, Nasdaq og Dansk Erhverv, der har til 
formål at udvikle et katalog af forslag til en styrket ”investor-
kultur 2025”. Årets vigtigste nye tiltag var uden tvivl etable-
ringen af InvestorUgen, som forventes at blive udviklet i de 
kommende år. Det forøgede loft på Aktiesparekontoen var en 
politisk sejr allerede i 2019, men blev en realitet i 2020. 
Desværre oplevede vi i 2020, at der ikke kunne findes flertal 
for at fortsætte forøgelsen af loftet til 150.000 DKK, som det 
ellers var blevet lovet i den oprindelige politiske aftale. 
Arbejdet med at fremme investorkulturen gennem styrkede 
rammevilkår fortsætter i de kommende år.

De børsnoterede selskabers årlige generalforsamlinger blev 
også ramt af Covid-19 nedlukningerne, og måtte i al hast 
omlægges til digitale møder. Dette betød dog ikke, at de 
private investorer ikke var til stede. Dansk Aktionærforenings 
frivillige generalforsamlingsgruppe deltog med indlæg og 
spørgsmål på mere end 40 digitale generalforsamlinger, og vi 
blev godt modtaget på langt de fleste af disse. Eftersom 
mange af de større pensionskasser ikke stillede op til de nye 
digitale møder i 2020, så oplevede vi, at vores arbejde fik 
endnu større betydning for at styrke aktionærdemokratiet. 
Vores stemme blev hørt, og dialogen med selskaberne var 
med til at skabe sammenhængskraft og dialog i en svær tid. 
Foreningen vil også i de kommende år forsøge at styrke og 
udvikle aktionærdemokratiet. Der arbejdes på at søge 
finansiering gennem fonde og strategiske aktører til dette.

Dansk Aktionærforening varetager desuden sekretariatsfunk-
tionen for to uafhængige foreninger af private investorer, der 
har tabt penge på konkurser i OW Bunker og Tønder Bank. 
Dette sker i tæt samarbejde med et kompetent uafhængigt 
advokatfirma. Gennem denne aktivitet har vi årligt kontakt til 
mere end 3000 investorer. 

+200
Nye uafhængige 

analyser og artikler 
bragt i Aktionæren og 

Aktionærens  
Nyhedsbrev samt 

websitet til foreningens 
medlemmer
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LOKALFORENINGER 
Vores 15 lokalforeninger over hele landet måtte lige som 
hovedforeningen aflyse alle planlagte aktiviteter da Covid-19 
satte ind. De lokale generalforsamlinger blev med forsinkelse 
afholdt hen over sommeren, og i efteråret kunne man igen – for 
en kortere periode mødes fysisk – ind til Danmark lukkede ned 
igen. Nedlukningen blev brugt til at eksperimentere med en ny 
digital tilstedeværelse, og de fleste lokalforeninger tog den nye 
teknologi til sig og fik afholdt et eller flere digitale events. 

I slutningen af 2020 blev årets lokalforening kåret på det digitale 
repræsentantskabsmøde, hvor ”DAF Aarhus” løb med prisen for 
et stærk og varieret foreningsarbejdet i Østjylland. Den digitale 
agenda er blandt fokuspunkterne for lokalforeningerne i 2021, 
samtidig med at vi alle glæder os til at kunne vende tilbage til 
også at kunne mødes fysisk igen. I foreningen ”Unge Aktionæ-
rer” bød 2020 på arbejde med at definere fremtidens tilbud og 
synlighed i det voksende segment af unge investorer. En række 
unge frivillige har meldt sig på banen til at videre udvikle 
foreningens tilbud og synlighed også i 2021 gennem nye tiltag 
og samarbejder, som vi forhåbentligt kan fortælle mere om i 
2022.  

DAF 
Aarhus

Årets lokalforening

Repræsentatskabsmødet 
november 2020
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ØKONOMI OG FREMTID
Året bød på et underskud i foreningen på -216.000 DKK, hvilket 
isoleret set ikke var tilfredsstillende. Set i lyset af en række 
ekstraordinære omstændigheder, kan foreningen dog se tilbage 
på 2020 som et tilfredsstillende år. Til trods for den totale 
nedlukning af samfundet, der betød et betydeligt tab af kommer-
cielle indtægter, lykkedes det nemlig for ledelsen at styre 
igennem året uden at modtage statsstøtte og med et kontrolleret 
resultat. Samtidig investerede foreningen i 2020 aktivt i 
markedsføring på sociale medier, og i opbygningen af det nye 
TV-format samt i udviklingen af InvestorUge-konceptet. Dette 
var en strategisk investering i ny vækst, og ved årets slutning fik 
foreningen afkast på denne investering med godt 2000 nye 
medlemmer alene i december 2020 og januar 2021. Periodise-
ringen af disse medlemsindtægter betyder at foreningen får et 
økonomisk rygstød med ind i det nye regnskabsår.  Det revide-
rede årsregnskab inklusive noter er vedhæftet som bilag 1. 

Med en stigning i medlemstallet fra 13.900 til 15.973 medlem-
mer var 2020 samlet set positivt år for Dansk Aktionærfor-
ening. En ny folkelig interesse for investering blev skabt, og 
foreningens position blev manifesteret. I 2021 og frem mod 
2023 vil foreningen med en ny strategiplan fortsætte udviklin-
gen, der skal sikre fornyelse og vækst, og samtidig bygge på de 
grundsten som foreningen hviler på. En ny strategiplan 
præsenteres på foreningens repræsentantskabsmøde i maj 
2021, hvor også en ny hjemmeside og IT-platform forventes 
præsenteret. Selv om der stadig hersker usikkerhed om de 
økonomiske konsekvenser af Covid 19, er det vores forventning, 
at Dansk Aktionærforening også i 2021 vil fortsætte den 
udvikling som er igangsat, hvor nye og eksisterende medlem-
mer sammen vil udbygge foreningens position som hele 
Danmarks investeringsfællesskab.

Repræsentatskabsmødet 
november 2020

100.000 
kroner 

Det nye loft for  
Aktiesparekontoen  

fra juli 2020
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VORES SEKRETARIAT  
OG BESTYRELSE 
pr. april 2021

 Direktør
 Mikael Bak

 Økonomi- og sekretariatschef
 Torben Villumsen

 Medlemsadministrationen  
 Hans Peter Kirkegaard
 Mette Persson
 Frederik Clausen* 

  Salg & markedsføring
 Filip Wallfält

 Event og forening
 Bolette Sif Ulff-Møller

 Redaktion
 Steen Bech Andersen
 Andrea Jepp
 Christian Kjær
 Janus Sejersen*
 Christina Bruun Andersen* 
 Digital support

 Jakob Kappel Petersen*
 Politisk arbejde

 Lisbeth Grænge Hansen*
 * timeansat

 Formand
 Ole Søeberg
 Næstformand

 Torsten Stiig Jansen
  Formand for  

Repræsentantskabet
 Liselotte Bartholin

 Bodil Johanne Gantzel
 Johan Winther Rasmussen
 Inger Kehlet
 Christian Mørk Lauridsen
 Elisabeth von Staffeldt

Bestyrelsen

Sekretariat

23% 
Stigningen på det 
samlede danske 

aktieindeks i 2020

Kontorets flytning til nye lokaler 
februar 2021
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På gensyn til næste år
Dansk

Aktionærforening



Bilag








































