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Duplik til Peter Ove Christensen og Jesper Rangvids replik 

(september 2017) vedrørende Nykredits børsnotering 

Johannes Raaballe 

 

I den første tredjedel af Raaballes artikel (2017) Diskussionen af Nykredits børsnotering i 

Finans/Invest samt forslag til en aktionærforeningsmodel argumenteres der for, at Møller 

og Nielsens (2016) konklusioner vedrørende Nykredits børsnotering baseret på deres 

præmisser er korrekte. Og baseret på disse præmisser bidrager kundekroner ikke til at 

holde realkreditlåntagernes bidragssatser i ave. Christensen og Rangvid (2017) 

argumenterer i deres replik for, at Raaballes analyse heraf ikke er korrekt. 

 

Christensen og Rangvids replik ændrer ikke mine konklusioner. 

 

Efter min opfattelse beriger det debatten, når flere forskere med forskellige vinkler 

deltager i debatten. Og jeg vil derfor også i nærværende duplik give Christensen og 

Rangvids artikel (2016) kredit for dens bidrag til afklaring i debatten.1 

  

Fælles præmisser og resultater hos Møller og Nielsen (2016) samt 

Christensen og Rangvid (2016) 

I første tredjedel af Raaballes artikel (2017) analyseres ”Diskussion af Nykredits børsnotering 

i Finans/Invest”, som analyseret i Møller og Nielsens (2016) samt Christensen og Rangvids 

(2016) to artikler. Disse to forfatterhold er i disse to artikler enige om nedenstående 

præmisser (P1-P4) og resultater (R1-R3). Det er disse præmisser og resultater og kun disse, 

                                                           
1 Christensen og Rangvid har indtil videre skrevet tre replikker, hvor de med skiftende forklaringer 
argumenterer for, at kundekroner i deres oprindelige artikel (2016) tjener til at holde realkreditlåntagernes 
bidragssatser i ave. Nærværende duplik tager udgangspunkt i Christensen og Rangvids oprindelige artikel 
(2016) samt deres seneste replik (september 2017). 
Jeg takker for kommentarer fra Anders Grosen. 
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min analyse af de to artikler tager udgangspunkt i. Jeg indtager således i denne del af min 

artikel alene iagttagerens rolle. 

Christensen og Rangvid (2017) skriver i deres replik: ”… Raaballe (2017) analyserer en 

situation, som på helt centrale punkter adskiller sig fra den af Nykredit foreslåede model. 

Analysen i Raaballe (2017) og de deraf følgende konklusioner er således irrelevant, da den – i 

modsætning til analysen i Christensen og Rangvid (2016) – ikke analyserer modellen 

foreslået af Nykredit.” 

Det forstår jeg ikke. Det er Christensen og Rangvid (2016), der i deres model har valgt 

forudsætningerne/præmisserne, og ikke jeg. I denne duplik og i min oprindelige artikel tager 

jeg derfor alene udgangspunkt i deres forudsætninger/præmisser. 

Møller og Nielsen (2016) samt Christensen og Rangvids (2016) stilistiske modeller yder 

givetvis ikke kundekronemodellen fuld retfærdighed (særligt vedrørende præmis 2 (P2)). 

Dette diskuteres hos Raaballe (2016) og kort i denne dupliks afslutning.    

Møller og Nielsen (2016) samt Christensen og Rangvid (2016) er enige om følgende 

præmisser: 

P1. Nykredit Holdings målsætning er at maksimere værdien af aktierne i Nykredit Holding. 

P2. Alle realkreditinstitutter udbyder realkreditlån til samme nettobidragssats. Med et 

eksempel: Hvis alle andre realkreditinstitutter end Nykredit udbyder realkreditlån med 

eksempelvis 1% p.a. i bidragssats, så vil Nykredit Holding udbyde realkreditlån med 

eksempelvis en bruttobidragssats på 1,3% p.a. og efterbetale 0,3% p.a. som kundekroner til 

realkreditlåntagerne, således at Nykredit Holding også udbyder realkreditlån med en 

nettobidragssats på 1% p.a.2 

P3. De (brutto) udbytter (K), som Nykredit Holding udbetaler til Foreningen Nykredit, 

returneres af denne ubeskåret til Nykredit Holding. Samme beløb efterbetales af Nykredit 

Holding som kundekroner (K) til realkreditlåntagerne. 

                                                           
2 Denne præmis deles ikke nødvendigvis af Nykredit, men det er en præmis hos såvel Møller og Nielsen (2016) 
som hos Christensen og Rangvid (2016). 
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P4. Aktiernes værdi er lig med værdien af de tilbagediskonterede forventede (netto) 

udbytter. 

Møller og Nielsen (2016) samt Christensen og Rangvid (2016) er også enige om følgende 

resultater: 

R1. Markedsværdien af Foreningen Nykredits aktier i Nykredit Holding er lig med 0. Dette 

følger af, at Foreningen Nykredit returnerer alle modtagne udbytter til Nykredit Holding (P3 

og P4). 

R2. Markedsværdien af aktierne i Nykredit Holding er lig med markedsværdien af øvrige 

(eksterne) aktionærers aktier, da markedsværdien af Foreningen Nykredits aktier er lig med 

0.3 

R3. Al likviditet efter selskabsskat i Nykredit Holding og efter udbetaling af dels kundekroner 

(K) til realkreditlåntagerne dels bruttoudbytte (K) til Foreningen Nykredit og efter dennes 

returnering af bruttoudbyttet (K) til Nykredit Holding anvendes til udbytte til øvrige 

(eksterne) aktionærer og vækst i Nykredit Holding (g). 

Analyse af Christensen og Rangvids (2017) replik 

Af hensyn til læseren har jeg bestræbt mig på at lave analysen så enkel og så lidt teknisk 

som muligt. 

Jeg antager, at der ikke er vækst i Nykredit Holding (g = 0). Denne antagelse har ikke 

betydning for et eneste resultat, men gør fremstillingen enklere. 

Jeg vil først beregne markedsværdien af aktierne i Nykredit Holding. Af P4 og R2 følger, at vi 

skal tilbagediskontere de forventede udbytter til øvrige (eksterne) aktionærer. Da vi 

beregningsmæssigt forudsætter nul vækst, er de forventede udbytter til øvrige (eksterne) 

aktionærer lig med hele den forventede likviditet (L) i Nykredit Holding i henhold til R3. Altså 

får vi følgende forventede likviditet regnet pr. bogført egenkapitalkrone (Q): 

                                                           
3 Side 29, 1. spalte, næstsidste afsnit skriver Christensen og Rangvid (2016):” … Nykredits profitfunktion 
afspejler det forhold, at det kun er de eksterne aktionærer, der har et aktiv (aktie) med positiv værdi. 
Foreningen Nykredits nettoaktiver (aktier) har værdien nul: Foreningens aktiv i form af aktierne i selskabet har 
naturligvis en positiv værdi, men passivet i form af returneringen af udbytterne fra selskabet som KundeKroner 
har samme værdi.” 
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(1):

ROEOmkPsOmkKKPsKKOmkKGsQL  ))(1())(1())(1(/  

Andet led i (1) er realkreditlåntagernes bruttobidragssats (G) fratrukket kundekronerabatten 

(K). Herfra fratrækkes desuden omkostningerne i Nykredit Holding (Omk). Da alle disse 

komponenter er selskabsskattepligtige, fratrækkes selskabsskatten af dette beløb ved at 

gange )1( s  på dette udtryk. –K er bruttoudbytterne til Foreningen Nykredit. +K er 

returneringen af disse bruttoudbytter til Nykredit Holding (dette følger af P3). Næste 

lighedstegn fremkommer ved, at bruttobidragssatsen er lig med nettobidragssatsen (P) 

tillagt kundekroner (K) til realkreditlåntagerne (dette følger af P2). Markedsværdien af 

aktierne i Nykredit Holding er altså i henhold til R2 givet ved: 

(2):   
EE r

QROE

r

L 
 , 

hvor Er  er afkastkravet til aktierne. 

Jeg vil nu anvende (2) på et simpelt eksempel. Antag at ”Nykredit Holding” har en bogført 

værdi af egenkapitalen (Q) på 100 og et forventet ROE på 4% p.a. Markedsværdien af 

aktierne er da ved et afkastkrav på 4% p.a. i henhold til (2) lig med 100 (4%x100/4%). Antag 

nu at Nykredit Holding kan opskalere aktiviteten med 50% ved et egenkapitalindskud på 50. 

Det har imidlertid den konsekvens, at ROE i henhold til Christensen og Rangvids model 

(2016) falder. I mit eksempel til 3,5% p.a. Det antages, at aktiernes afkastkrav uændret er på 

4% p.a. Markedsværdien af aktierne vokser da til 131,25 (3,5%x150/4%) ved et 

kapitalindskud på 50. Samlet set har vi altså, at aktivitetsudvidelsen baseret på 

markedsværdimaksimering ikke er fordelagtig, da (131,25 – 100) – 50 < 0. Vi bemærker 

også, at Foreningen Nykredit ikke har økonomisk interesse i at skyde egne penge ind i en 

aktivitetsudvidelse, uanset hvor fordelagtig den er. Dette skyldes, at Foreningen Nykredits 

aktier i Nykredit Holding altid har værdien 0, da Foreningen Nykredit returnerer alle 

udbytter til Nykredit Holding. 

Jeg vil nu se på, hvilket aktivitetsniveau der vælges baseret på Christensen og Rangvids 

kriterium: 
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(3):   
Er

QKROE  )(
. 

Kriteriet er altså baseret på en tilbagediskontering af de forventede nettoudbytter til øvrige 

(eksterne) aktionærer tillagt de forventede bruttoudbytter til Foreningen Nykredit. For at 

udregne K er man nødt til at kende ejerandelene. Det antages, at Foreningen Nykredit har 

en ejerandel på 2/3. Ved et ROE lig med 4% p.a. henholdsvis 3,5% p.a. har vi, at K i henhold 

til Christensen og Rangvid er lig med 8% p.a. henholdsvis 7% p.a.4 

Uændret aktivitet giver en kriterieværdi på 300 ((4%+8%)x100/4%), og aktivitetsudvidelsen 

giver en kriterieværdi på 393,75 ((3,5%+7%)x150/4%). Da (393,75 – 300) – 50 = 43,75 > 0, 

vælges en aktivitetsudvidelse. Men markedsværdimaksimering er det ikke. Aktiernes værdi 

er steget med 31,25 (fra 100 til 131,25), og det har kostet et kapitalindskud på 50. 

Hvis øvrige (eksterne) aktionærer ikke skal stille med mere end 31,25 ud af de 50, er en 

aktivitetsudvidelse fint set med øvrige (eksterne) aktionærers øjne. Men så skal Foreningen 

Nykredit stille med mindst 18,75. Vil Foreningen Nykredit det, og hvor får Foreningen 

Nykredit pengene fra? 

Finansieringen af aktieudvidelsen 

Finansieringen af aktieudvidelsen5, som aktivitetsudvidelsen kræver, nævnes ikke med ét 

ord i den oprindelige fremstilling hos Christensen og Rangvid (2016) – jævnfør eksempelvis 

fodnote 6 hos Raaballe (2017). Men en diskussion af finansieringen af aktieudvidelsen er 

medtaget i replikken af Christensen og Rangvid (2017). 

Baseret på markedsværdimaksimering, altså kriteriet (2), har Foreningen Nykredit ingen 

økonomisk tilskyndelse til at deltage i en aktieudvidelse, da værdien af deres aktier altid har 

værdien 0. Men det gør heller ikke noget, da øvrige (eksterne) aktionærer vil finansiere hele 

aktivitetsudvidelsen, hvis og kun hvis den har positiv nutidsværdi. Og øvrige (eksterne) 

aktionærer kan også godt give Foreningen Nykredit den indrømmelse, at Foreningen 

                                                           
4 Læseren kan indse dette ved ”at gøre prøve”. Ved ROE lig med 4% og K lig med 8% er de samlede 
bruttoudlodninger til Foreningen Nykredit og øvrige (eksterne) aktionærer 12%xQ. Foreningen Nykredits andel 
heraf er 2/3 svarende til 8%xQ. Altså er K lig med 8%. Tilfældet, hvor ROE er lig med 3,5%, udregnes helt 
tilsvarende. 
5 I nærværende duplik behandler jeg alene en aktieudvidelse og ikke en aktiereduktion. 
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Nykredit kan bibeholde deres ejerandel ( ) baseret på præmisserne P1-P3. Det er nemlig 

en gratis indrømmelse.  

Men ingen siger jo, at aktieudvidelsen skal finansieres eksternt. Den kan også finansieres 

internt ved en reduktion i de fortidige udbytter. Christensen og Rangvid (2017) foreslår på 

side 7 i deres replik, at aktieudvidelsen på Q  foretages ved eksempelvis i foregående 

periode at reducere udbytterne med Q (, hvor de reducerede udbytter til Foreningen 

Nykredit QK   antages større end eller lig med nul). Øvrige (eksterne) aktionærers 

udbytter reduceres med Q )1(   ifølge Christensen og Rangvid. Dette er imidlertid ikke 

korrekt. Om der udbetales K eller QK   i bruttoudbytte til Foreningen Nykredit er helt 

ligegyldigt for likviditeten i Nykredit Holding, da Foreningen Nykredit returnerer hele 

bruttoudbyttet til Nykredit Holding (P3). Det giver i begge tilfælde samme resultat i Nykredit 

Holding: Et likviditetsmæssigt rundt nul. 

Hele aktieudvidelsen på Q  skal altså finansieres ud af (A) udbytterne til øvrige (eksterne) 

aktionærer, QROE  (og det kan eksempelvis gøres ved at reducere udbytterne udbetalt af 

Nykredit Holding med )1/( Q ), eller (B) ved at gøre ROE større ved at reducere 

efterbetalingerne til realkreditlåntagerne. Omkostningen for øvrige aktionærer er således 

ved (A) QQ  )1/()1(   og ikke Q )1(  . Men herved reduceres Christensen og 

Rangvids kriterie (side 7 i replikken) til markedsværdikriteriet. Med Christensen og Rangvids 

notation (2017), QV E  , hvor EV  er stigningen i aktiernes værdi, og Q  er 

investeringen. Dette kriterium er helt uafhængigt af Foreningen Nykredits ejerandel i 

Nykredit Holding, hvorfor realkreditlåntagernes bidragssatser ikke holdes i ave. 

Hvis man i stedet for (tilfældet B) vælger at reducere omfanget af kundekroner til 

realkreditlåntagerne, bryder man præmis P2, og realkreditlåntagerne i Nykredit Holding 

kommer herved til at betale en højere nettobidragssats end realkreditlåntagere i øvrige 

realkreditinstitutter. Og det bliver over en lang årrække (10-20 år), hvis 

aktiekapitaludvidelsen har et væsentligt omfang (50%). Dette illustreres ved hjælp af et 

simpelt regneeksempel i appendiks. 

Christensen og Rangvids model (2016) er baseret på forventede værdier. 
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Hvis Nykredit Holdings bruttobidragssats er 1,3% p.a., og kundekronesatsen er 

deterministisk 0,3% p.a., så er realkreditlåntagernes nettobidragssats deterministisk 1% p.a. 

Dette svarer til (P2), at øvrige realkreditudbydere udbyder realkreditlån med en bidragssats 

på 1% p.a. 

 

a) Baseret på disse antagelser er det øvrige (eksterne) aktionærer, der bærer hele 

risikoen ved, at Nykredit Holding kommer ud med et dårligere driftsresultat end 

forventet, da realkreditlåntagerne betaler en deterministisk nettobidragssats på 1% 

p.a., og Foreningen Nykredit returnerer alle deres udbytter til Nykredit Holding.  

b) Hvis efterbetalingen til realkreditlåntagerne i form af kundekroner i stedet 

fastlægges med udgangspunkt i det faktiske driftsresultat i Nykredit Holding, så vil 

realkreditlåntagerne få en højere nettobidragssats end 1% p.a., hvis Nykredit 

Holdings driftsresultat eksempelvis er lavere end forventet. Realkreditlåntagerne 

påtager sig altså i dette tilfælde også en del af risikoen.  

 

Forskellen mellem tilfælde a) og b) betyder grundlæggende ikke noget, da den forventede 

nettobidragssats i tilfælde b) også er 1% p.a. – altså unbiased. 

Det forholder sig imidlertid helt anderledes, hvis Nykredit Holding beslutter sig for at hjælpe 

sine aktionærer med en aktiekapitaludvidelse i Nykredit Holding ved at skære i 

kundekronerne. Og dette er Nykredit Holding nødt til, hvis man som Christensen og Rangvid 

(2017) skal finansiere aktiekapitaludvidelsen ud af Nykredit Holdings driftsresultat, altså ved 

intern finansiering.  Men så kommer realkreditlåntagerne ikke til at betale en forventet 

nettobidragssats på 1% p.a. De kommer til at betale 1,3% p.a. – og det bliver over en lang 

årrække, hvis aktiekapitaludvidelsen har et væsentligt omfang. 

Den forventede nettobidragssats er altså over 1% p.a. Men denne finansieringsmetode er et 

væsentligt brud på Christensen og Rangvids egne forudsætninger i deres egen model. De 

forudsætter i deres model, at Nykredit Holding nettobidragssats (P) eller forventede 

nettobidragssats (E(P)) er lig med de øvrige realkreditudbyderes nettobidragssats, altså 1% 

p.a. i eksemplet. Indebærer det, at Nykredits realkreditlåntagere vil skifte til andre 

realkreditinstitutter, når de ikke modtager deres kundekroner og som følge heraf betaler en 
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meget høj bidragssats? Spørgsmålet er desværre ikke modelleret hos Christensen og 

Rangvid (2017). 

Man kan altid ændre en models konklusioner ved at ændre en models præmisser (her P2). 

Men det paradoksale i dette tilfælde er også, at en reduktion af omfanget af kundekroner 

ikke vil medvirke til at holde bidragssatserne i ave. 

Det indses således. Hvis en aktiekapitaludvidelse på Q  skal finansieres ved en reduktion af 

kundekroner, skal kundekroner reduceres med )1/( sQ  . Efter skat vil det give en forøget 

likviditet i Nykredit Holding på QsQs  )1/()1( . Nu, hvor pengene er skrabet 

sammen til aktieudvidelsen, er der to muligheder. i) Q udloddes til aktionærerne i stedet 

for at forøge forretningsomfanget. Når der tages hensyn til, at Foreningen Nykredit 

returnerer sin andel af de forøgede udbytter til Nykredit Holding, modtager øvrige 

(eksterne) aktionærer Q  i forøget udbytte. ii) Hvis den forøgede likviditet i Nykredit 

Holding, Q , i stedet anvendes til at udvide forretningsomfanget i Nykredit Holding, stiger 

markedsværdien af øvrige (eksterne) aktionærers aktier med EV . Øvrige (eksterne) 

aktionærer vil altså forøge forretningsomfanget hvis og kun hvis QV E   er positiv. Vi 

har således igen markedsværdikriteriet, der er helt uafhængigt af Foreningen Nykredits 

ejerandel. 

Man kan også kombinere tilfælde A) og B), men det gør det ikke bedre. I så fald er der brud 

på såvel Christensen og Rangvids resultater som på deres egne præmisser og 

forudsætninger. 

 

Afslutning og konklusioner 

Møller og Nielsens konklusioner står således baseret på deres præmisser uforandrede. 

Foreningen Nykredit, Nykredit Holding og realkreditlåntagerne får intet ud af 

kundekroneprogrammet, og det medvirker ikke til at holde bidragssatserne i ave. 

Christensen og Rangvid (2017) påpeger også det groteske i dette og skriver (vel lidt 

sarkastisk): ”Som Raaballe (2017) pointerer, så er dette kriterie fuldstændig uafhængig af 

Forenet Kredits ejerandel i Nykredit selskabet. Denne model kan således ikke ”holde 
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realkreditlåntagernes bidragssatser i ave”. Dette er selvfølgelig ikke overraskende, når 

udbyttepolitikken er sådan, at de eksterne aktionærer bærer alle fordele og alle ulemper ved 

et øget udbud af realkreditlån. Låntagerne og Forenet Nykredit har ingen interesse 

overhovedet i, hvordan Nykredit selskabet drives: … Låntagerne er sikre på at betale en 

nettobidragssats på P … Forenet Kredit er i denne situation reduceret til et 

ekspeditionskontor.” 

Jeg er sådan set langt hen ad vejen enig i indholdet i ovennævnte citat. Men sagens kerne er 

jo ikke, at der er noget galt med Møller og Nielsens analyse, men at kundekronemodellen 

ikke er fuldt gennemtænkt. 

Møller og Nielsens model (2016) er en stilistisk model, og derfor bliver konklusionerne 

baseret herpå noget ekstreme. Men det er netop et gode ved en sådan model: Det bør få os 

alle til at skærpe tankegangen. Møller og Nielsen analyse har åbnet mine øjne for, at 

kundekronemodellen ikke er fuldt gennemtænkt endsige kommunikeret detaljeret ud til 

offentligheden. Og jeg er af den overbevisning, at kundekronemodellen ikke kan laves 

om/trækkes tilbage, når den først er gennemført. 

Foreningen Nykredit vil måske, og med rette, indvende, at kundekronerne er tænkt som et 

middel til at udbyde realkreditlån til en nettobidragssats, der er lavere end øvrige 

realkreditinstitutters bidragssatser. Dette og andre forhold diskuteres hos Raaballe (2017), 

der opfordrer til en åben og positiv debat til glæde for landets realkreditlåntagere. 

Yderligere analyse vil kræve, at kundekronemodellen meldes detaljeret ud til 

offentligheden. 
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Appendiks. Et eksempel på finansiering af en aktieudvidelse ved bortfald af 
kundekroner 
 

En aktiekapitaludvidelse i Nykredit Holding skal i henhold til Christensen og Rangvid (2017) 

finansieres ved, at Nykredit Holding mere eller mindre midlertidigt holder op med at 

udbetale kundekroner til deres realkreditlåntagere. 

Dette indebærer i nedenstående eksempel, at realkreditlåntagere i ”Nykredit Holding” som 

følge heraf kommer til at betale en årlig bidragssats på 1,3%, hvor realkreditlåntagere i 

andre realkreditinstitutter blot betaler en årlig bidragssats på 1%. Hvor mange år skal det da 

stå på? Ifølge eksemplet i 22,2 år.  

Regnestykkets forudsætninger 

Forudsætningerne for beregningerne er: 

Nykredit Holding vil forøge sit forretningsomfang med 50%. Det kræver en 

aktiekapitaludvidelse fra 100 til 150. Der skal altså rejses 50 i ny aktiekapital. Finansieringen 

af aktiekapitaludvidelsen sker ved, at Nykredit Holding ikke udbetaler kundekroner til 

realkreditlåntagerne indtil, at aktiekapitaludvidelsen er finansieret. 

Nykredit Holding har et udlån på 1000, og selskabsskattesatsen er 25%. 

Eksemplet er baseret på, at %5,1)(  gROE p.a. i Nykredit Holding. ROE er (bogført) 

return on equity efter skat, og g er den årlige vækstrate i Nykredits bogførte aktiver og 

passiver. 
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Foreningen Nykredit har en ejerandel på 2/3 i Nykredit Holding. Nykredit Holding udbyder 

realkreditlån med en bruttobidragssats på 1,3% p.a. og efterbetaler 0,3% p.a. som 

kundekroner til sine realkreditlåntagere. Øvrige realkreditinstitutter udbyder deres 

realkreditlån til en bidragssats på 1% p.a. Så Nykredit Holding er lige præcist 

konkurrencedygtig. 

Regnestykket 

Baseret på %5,1)(  gROE p.a. har vi, at kundekroner pr. bogført egenkapitalkrone (K) i 

henhold til Christensen og Rangvid (2016) er lig med 3% p.a., da %3%)3%5,1(
3
2  p.a. 

( KKgROE  ))(( ). 

Altså er kundekroner pr. udlånt krone: 

%3,0
1000

100
%3  p.a.. 

De årligt udbetalte kundekroner (k) er lig med: 

31000%3,0 k . 

Når kundekronerne ikke udbetales til realkreditlåntagerne, spares der 3 i Nykredit Holding, 

men da kundekronerne nu ikke kan fratrækkes i Nykredit Holdings skattepligtige indkomst, 

forøges skatten i Nykredit Holding med 
4
3325,0  . Likviditeten i Nykredit Holding forøges 

altså netto med 
4
1

4
3 23  . 

Konklusionen er altså: 

Da kapitaludvidelsen er på 50 

 Tager det 2,222/50
4
1  år at finansiere aktiekapitaludvidelsen i Nykredit Holding 

 I disse 22,2 år betaler Nykredits realkreditlåntagere en årlig bidragsprocent på 1,3%, 

hvorimod realkreditlåntagere i øvrige realkreditinstitutter årligt blot betaler 1% 

Hvis vi i stedet antager, at %0,3)(  gROE p.a., da er realkreditlåntagernes 

bruttobidragssats 1,6% p.a., og realkreditlåntagerne får denne reduceret med 0,6% p.a. som 

følge af kundekroner. Konklusionen baseret på disse tal er: 
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 Det tager 1,115,4/50   år at finansiere aktiekapitaludvidelsen i Nykredit Holding 

 I disse 11,1 år betaler Nykredits realkreditlåntagere en årlig bidragsprocent på 1,6%, 

hvorimod realkreditlåntagere i øvrige realkreditinstitutter årligt blot betaler 1% 
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