
Jeg har tidligere skrevet lidt om min strategi, og nævnt at jeg fokuserer meget på indtjening og risiko. Jeg 

investerer langsigtet i selskaber som bevisligt tjener penge og har lav gæld. Jeg læser årsrapporter for at se 

udviklingen i nøgletal og selskabets egne forventninger. Målet er det langsigtede stabile afkast, fremfor at 

forsøge at spotte den næste raket. Jeg mener at risikospredning er vigtigt og investerer derfor i en del 

forskellige aktier, investeringsforeninger og enkelte virksomhedsobligationer. Udbytte ser jeg som positivt, 

men det er dog ikke et krav. 

En væsentlig del af min portefølje, og det der har bidraget mest til et tilfredsstillende afkast gennem årene, 

er kendte aktier som f.eks. Novo, DSV og Coloplast. Desuden investeringsforeninger som Danske Invest 

Østeuropa og Danske Invest Nye Markeder. De sidste 2-3 år er der så kommet flere af de mindre kendte til, 

og her vil jeg prøve at sætte fokus på en af dem man sjældent hører om. Jeg har valgt Egetæpper som jeg 

mener passer perfekt i forhold til ovennævnte strategi. 

Egetæpper er en konjunkturafhængig aktie. Størstedelen af omsætningen ligger i tæpper til 

erhvervsmæssigt byggeri. Det har naturligvis betydet et fald i omsætning som følge af finanskrisen. Den har 

dog været stigende igen de sidste 2 år. Trods krisen har de haft overskud hvert år, de har betalt udbytte 

hvert år og egenkapitalen er vokset fra år til år. De har som de fleste andre selskaber brugt krisen til at 

fokusere på omkostninger, senest via lukning af en fabrik i Vejle. Og desuden til opkøb ( Benzon Carpets ) så 

de er klar til øget vækst når der igen kommer gang i byggeriet. Og de har udvidet deres markeder mod 

fjernøsten.  Det viser et selskab der aldrig har været økonomisk presset trods krisen og tænker fremad mod 

ny vækst. 

De har forholdsvis lav gæld. Soliditeten er ca 60, og det er målet at den ikke bliver lavere. Det tages der bl.a. 

hensyn til v. fastsættelse af udbytte. 

Seneste udbytte var 30 kr svarende til et direkte afkast på 2,35% ved kurs 1275. 

EPS 2011 var 136,54 kr. Det giver et Earnings Yield på ca 11%. Jeg foretrækker at bruge Earnings Yield 

fremfor P/E  ( 9,3 ), da jeg synes at det giver en bedre fornemmelse af hvilken forrentning man får af sin 

investering. Man får altså en forrentning på ca 11% hvoraf 2,35% udbetales som udbytte, og resten 

bidrager til selskabets værdiforøgelse. 

Omkring udbyttepolitik forventes dette forslag gennemført på en ekstraordinær generalforsamling i 

efteråret 2012 : 

Bestyrelsen vurderer løbende selskabets kapitalstruktur, og der lægges herved vægt på handlefrihed og høj soliditet, 

herunder på baggrund af finanskrisen en soliditetsgrad på mindst 60 pct. Forudsat dette er opfyldt, tilstræbes en pay- 

out-ratio på 40 pct., dvs. et udbytte på 40 pct. af koncernens nettoresultat efter skat, dog med forbehold for særligt 

konsolideringsbehov, koncernens likviditetsforhold samt behov for organisk vækst samt eventuel vækst gennem tilkøb. 

På samme generalforsamling forventes gennemført et aktiesplit i forholdet 10:1 og en annullering af 

selskabets egne aktier svarende til ca 5,3% af det samlede antal aktier. 

Ovennævnte forslag indikerer pænt stigende udbytter fremover. Senest var Payout Ratio kun ca 22%. 

Annullering af aktier og Payout Ratio på 40% vil medføre ca en fordobling af udbyttet ved uændret 

indtjening.  



De største aktionærer er familiefonde for familien Eg Damgaard. De to fonde sidder på 64,2% af kapitalen. 

Desuden har SmallCap Danmark A/S 21,2%. Efter de 5,3% egne aktier er der så kun 9,3% tilbage i fri handel. 

Det betyder at der ikke er ret stor likviditet i aktien ( bliver måske lidt bedre efter split ). Det ser jeg dog ikke 

som det store problem hvis man er langsigtet. Jeg har selv købt op ad flere gange i 2010 og 2011. Mit afkast 

incl. udbytter er ca 44%.  

 

Grafen viser kursudviklingen ( rød ) sammenlignet med OMXC20. Den viser at OMXC20 er tilbage omkring 

niveauet før finanskrisen. Egetæpper er stadig langt fra dette niveau. Forskellen på de to kurver mener jeg 

ikke kan forklares med reel risiko og indtjening. Det skyldes mere markedets generelle risikoaversion mod 

smallcap i urolige tider. Det er min opfattelse at forskellen vil mindskes betydeligt. 

Med Egetæpper investerer jeg i et pænt udbytte, meget lav risiko og et stort langsigtet kurspotentiale. 

 

 


