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Det startede med insulin
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FORSKERNE
Marie Krogh og August Krogh

INSULINETS OPDAGERE*
Charles Best og Frederick Banting

INVESTOREN
August Kongsted

KLINIKEREN
H.C. Hagedorn

ENTREPRENØREN
Thorvald Pedersen

ENTREPRENØREN
Harald Pedersen

* Ikke med på billedet: John Macleod og James Collip
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En dansk erhvervsdrivende
fond
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Investeringer

Uddelinger

Videnskabelig forskning
Diabetebehandling
Innovation
Uddannelse og outreach
Humanitære og sociale formål

Principal investments
Venture investments
Seed investments
Financial investments

25.5% AKTIER
71,7% STEMMER

28.4% AKTIER
75,9% STEMMER

Dividende

100% AKTIER

Dividende

Investeringsresultat i 2017:
DKK 20,7 mia.
(EUR 2,8 mia.)

Uddelt i 2017:
DKK 5,8 mia.
(EUR 780 mio.)

Erhvervsformål

• at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige 

og forskningsmæssige virksomhed, som drives af 

selskaberne i Novo Gruppen.

Uddelingsformål

• at yde støtte dels til fysiologisk, endokrinologisk og 

metabolisk forskning, dels til anden lægevidenskabelig 

forskning,

• at yde støtte til forskningshospitalsvirksomhed inden for 

diabetes i Danmark, og i øvrigt

• at yde støtte til andre videnskabelige og til humanitære og 

sociale formål.
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At være en stærk ejer af
Novo Nordisk A/S og

Novozymes A/S

Skabe attraktive 
investeringsafkast

til fonden på dens portefølje
af investeringer

At foretage investeringer 
med formålet at fremme 
sundhed, bæredygtighed 

og velfærd

Erhvervsmæssige fokusområder og langsigtede mål
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Novo Nordisk has since 2000 on average per year grown revenue by 10% and 
profit by 15%

Revenue development 2000-2017 Operating profit1,2 development 2000-2017
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Diabetes4

Non-diabetes3

As reported, mDKK As reported, mDKK
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Notes: 1) Non-adjusted operating profit; 2) 2003 operating profit split between Non-diabetes and Diabetes used as proxy for split in 2000-2002; 3) Includes: Haemostasis management, Growth hormone therapy, Hormone 
replacement therapy, Obesity, Other chronic diseases, and Inflammation; 4) Includes: Insulin, GLP-1 and Other diabetes care; 5) CAGR = Compound annual growth rate.
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+8%

Courtesy of Novo Nordisk A/S
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Strong performance since 2000

• ~3x Sales
• ~5x EBIT
• ~6x Net Profit
• DKK ~26bn in FCF

Novozymes development 2000-2017
Solid financial track record driven by innovation
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Innovation is the core

• DKK ~22bn spent on R&D since 
IPO

• +100 new product launches
• Close to 600bps in gross margin 

expansions mainly through 
productivity improvements 

17 years of innovation driven growth

Latest Results •  Overview and Strategy  •  Market Overview  •  Sustainability •  Financials and Governance

Courtesy of Novozymes A/S
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Nøgletal 
for Novo 
Holdings 
siden 2000
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Total formue* Resultat

* Novo Holdings' beholdning af Novo Nordisk og Novozymes A- og B-aktier værdisættes som kursen på B-aktierne ved markedets lukning den 31. december det pågældende år
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DKK mia. 2015 2016 2017 Sidste 5 år Sidste 10 år

Novo Group:

Dividende fra virksomhederne i Novo Gruppen* 3,8 6,9 5,6

Salg af aktier i virksomhederne i Novo Gruppen* 0,5 0,2 0,4

Novo Group total: 4,3 7,1 6,0

Life science investeringer (dividende og stigning i aktieværdi):

- Principal Investments 6,6 -2,1 9,9

- Novo Ventures 2,0 0,7 1,0

- Seed Investments 0,1 -0,1 0

Life science total: 8,6 -1,5 10,9 21% 18%

Finansielle investeringer:

Finansielle investeringer total 2,9 2,8 3,8 11% 8%

Total 15,8 6,9 20,7 16% 11%

Nøgletal for Novo Holdings A/S 2015 - 2017

*Novo Gruppen: Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S og NNIT A/S
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Fordeling af kapital

Bunden kapital
Udgøre et solidt fundament for 
virksomhederne og
udbetalingsforpligtelser.

Fri kapital
Basis for uddelinger og
langsigtet uafhængighed

Ejerskab i
NN/NZ

Reserve til NN, NZ Fri kapitalUdbetalings-
reserve

Total formue

Fondens formue
med udgangen af 2017

DKK mia.

DKK 358.3
(EUR 48.0)

DKK -240.8
(EUR 32.3)

DKK -23.6
(EUR 3.2)

DKK 83.2
(EUR 11.1)

DKK -10.7
(EUR 1.4)

4% udbetalingsmål

Udregnes som 4% af et 

fem-års gennemsnit af

den fri kapital (baseret på

de sidste to års

realiserede resultat, årets

forventede resultat og en

forudsigelse for de 

kommende to år).



Page

Udvikling i 
fri kapital 
siden 2000
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DKK mio.

Udvikling i
uddelinger
og
udbetalinger
fra Novo 
Nordisk 
Fonden

Uddelinger
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Vækstmål for udbetalinger fra Novo Nordisk Fonden

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Vigtige diskussioner i bestyrelsen i forbindelse med den 
nye strategi

• Skal vi revidere vores grundtanke?

• Skal vi øge støtten eller holde pause?

• Skal vi øge vores investeringer inden for life science?

• Skal vi have et mere internationalt fokus i vores uddelinger?

• Skal vi holde fast på at fokusere på lægevidenskab eller gå mere 

bredt ud med vores støtte?

• Skal vi sprede os inden for biomedicin?

• Skal vi skal vi fokusere mere bredt på uddannelse? 

• Skal vi styrke det sociale og humanitære område?
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Skal vi revidere vores 
grundtanke?

Det er en grundtanke for Novo 
Nordisk Fonden, at forskning 
skaber viden, der driver 
økonomi, der muliggør sundhed 
og uddannelse.

Nej
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Har vi haft et impact de 
sidste 5 år, der af os 
selv, rådgivende 
eksperter samt vores 
stakeholders
legitimerer, at vi skal 
øge vores støtte?

Ja, vi skal øge støtten.
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Skal vi øge vores 
investeringer i life
science-sektoren i 
holdingselskabet?

Der er også en risiko forbundet 
med at være for eksponeret 
mod life science.

Ja, vi øger investeringerne i 

life science.
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Skal vi have et mere 
internationalt fokus i 
vores uddelinger?

Det kunne man godt 
argumentere for i forhold til, 
hvor formuen er skabt.

Danmark skal fortsat være 

vores center of gravity.
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Skal vi holde fast på at 
fokusere på 
lægevidenskab eller gå 
mere bredt ud med 
vores støtte til andre 
områder?

Vi har valgt at brede os ud til en 

række nye områder, som fortsat 

vil kunne være omfattet af vores 

vedtægter.
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Skal vi også sprede os 
inden for biomedicin, så 
vores indsats dækker 
sygdomme bredt set?

Ja.
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Skal vi fokusere mere 
bredt på uddannelse -
eksempelvis også i 
grundskolen?

Ja.
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Skal vi yderligere styrke 
og øge vores sociale og 
humanitære indsats, 
eller er dette i mindre 
grad en del af vores 
DNA?

Ja, det er en del af vores 

DNA, at have en stærk 

social og humanitær 

indsats.
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Gamle vision

Novo Nordisk Fondens 

vision er at yde et 

betydende bidrag

til forskning og udvikling, 

der forbedrer menneskers 

helbred og velfærd.
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Nye vision

Novo Nordisk Fondens 

vision er at yde et 

betydende bidrag

til forskning og udvikling, 

der forbedrer menneskers 

liv og samfundets 

bæredygtighed.
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For at opfylde sin vision vil Novo Nordisk Fonden
følge en tre-strenget mission:

At gøre det muligt for Novo 
Nordisk A/S og Novozymes 
A/S at skabe 
forretningsmæssige 
resultater i verdensklasse 
og bidrage til vækst

At udvikle vidensbaserede
miljøer, hvor innovative og 
talentfulde mennesker kan 
bedrive forskning af 
højeste kvalitet og 
omsætte opdagelser til nye 
behandlinger og løsninger

At inspirere og understøtte 
børn og unges læring
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Uddelingernes fokusområder og langsigtede mål

Biomedicinsk og 
sundhedsvidenskabelig 
forskning, udvikling og 

anvendelse

Patientcentreret, 
forskningsbaseret

behandling

Life science forskning for 
bæredygtig udvikling og 
anvendelse i industrien

Sociale og
humanitære

indsatser

Uddannelse, 
formidling og

innovation

Naturvidenskabelig og
teknisk forskning og
interdisciplinaritet

Muliggøre sundere og 
bedre liv for mennesker 

ved at facilitere
forskning, der fremmer 
viden om sundhed og 

sygdom og anvendes til 
at løse sundhedsud-
fordringer og udvikle 

sundhedsvæsnet.

Gøre Danmark til en 
global leder i 

patientcentreret, 
forskningsbaseret 

behandling af mennesker 
med diabetes og facilitere

udviklingen af patient-
centreret, forsknings-

baseret behandling inden 
for ko-morbiditeter til 

diabetes og øvrige 
endokrinologiske 

sygdomme. 

Agere for og inspirere 
til udvikling af en mere 
bæredygtig verden ved 

at støtte life science 
forskning, der kan 

omsættes til løsninger 
til gavn for mennesker 

og miljø.

Medvirke til at forbedre 
livskvalitet og 

livsmuligheder for 
udsatte børn og unge 
gennem uddannelse, 

udvikling af 
kompetencer samt 

andre indsatser.

Støtte 
naturvidenskabelig 
almendannelse og 

styrke kompetencer og 
engagement inden for 

naturvidenskab og 
teknologi.

Fremme life science 
økosystemer, der 
omsætter  viden-

skabelige opdagelser til 
produkter og løsninger 

og driver vækst til gavn i 
samfundet.

Anspore tværfaglighed 

og katalysere 

naturvidenskabelig og 

teknisk forskning med 

potentiale for at 

understøtte udvikling 

inden for sundhed eller 

bæredygtighed.

NYT NYT NYT
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Fondens rolle i samfundet
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Fondens rolle i 
samfundet 
Med Danmark som omdrejningspunkt er 
Novo Nordisk Fondens fokus at forbedre 
menneskers liv gennem bedre sundhed, 
uddannelse og udvikling af et 
vidensbaseret, bæredygtigt samfund. 


