
 

Dette produkt er risikomærket rød. Det betyder efter Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, at der 
er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue. 
Du kan få mere at vide om risikomærkningen ved at kontakte os. 
 

 

SPAC (Special Purpose 
Acquisition Company) 

At have en SPAC repræsenterer 
ejerskab i et skal-selskabs 
aktiekapital (egenkapital). Det 
giver ejeren ret til at modtage 
aktier i en opkøbt virksomhed, 
givet en vellykket fusion. Værdien 
af SPAC aktier ændrer sig over 
tid, og de kan både stige og falde 
i værdi, både som resultat af 
generelle markedstendenser men 
også som rygter om potentielt 
opkøb. 

Afkast 

Den vigtigste faktor for SPAC-
afkastet er i første omgang 
markedets opfattelse af 
sponsorernes evne til at skabe 
værdi ved at opkøbe en 
virksomhed og ligeledes, 
markedets opfattelse af den 
opkøbte virksomheds fremtidige 
indtjening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generel risiko 
Normalt svinger SPAC-priserne 
på grund af usikkerhed i 
markedet. Den reelle konsekvens 
er, at investor potentielt får et 
lavere afkast af investeringen end 
forventet. Investoren kan 
potentielt miste det investerede 
beløb i tilfælde af, at SPAC'en går 
konkurs. Investoren kan også 
miste dele af eller hele 
investeringen, hvis værdien af 
SPAC-prisen falder til under det 
investerede beløb. Der kan også 
være økonomiske interesser hos 
SPAC-sponsorerne i form af 
egenkapitalandele, der kan være 
købt til fordelagtige vilkår. Også 
sponsorens evne til at finde et 
målselskab, der er gavnligt for 
dets aktionærer, ikke kun for de 
incitamenter, der måtte opstå ved 
at gennemføre en 
virksomhedssammenslutning. Der 
er ingen garanti for, at en SPAC 
finder et målselskab, og der er 
altid en risiko for, at virksomheden 
opløses og likvideres. 

Markedsrisiko 

Prisen på en SPAC følger til en 
vis grad de generelle 
prisbevægelser på markedet. 
Dette giver anledning til 
markedsrisiko, som er risikoen 
for, at værdien af en investering i 
en aktie falder i takt med 
markedet generelt. 

 

 

 

 

 

 

Selskabsrisiko 

Selskabsspecifikke risici kan 
omfatte øget konkurrence, tab af 
brandværdi, høj gæld, dyre 
virksomhedsopkøb, integration af 
opkøb og tab af nøglepersoner. 

Valutarisiko 

Investering i en anden valuta end 
danske kroner medfører 
valutarisiko, da aktiekursen 
udtrykt i danske kroner kan svinge 
som følge af valutakursændringer. 

Omkostninger 

Ved handel med SPAC(er) 
betales en kommission. Ved 
handel med SPAC(er) udstedt i 
fremmed valuta betales desuden 
et vekslingsgebyr. Yderligere kan 
der kan også være et depotgebyr. 

 

SPAC 
Når du investerer dine penge i SPAC´s, Investerer du i et tomt selskab uden værdi med 
forventning om det kan købe et andet selskab og få det på børsen. 


