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Indledning. 

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab begrundet i påstand 

om, at Sydinvest på tidspunktet for klagerens køb af investeringsbeviser i  

Sydinvest Europa havde offentliggjort en forkert indre værdi.  

Sagens omstændigheder. 

Den 6. august 2010 købte klageren via sin netbank i alt 6.000 stk. investerings-

beviser i Sydinvest Europa til en kursværdi på i alt 350.900 kr. Ifølge afregnings-

notaerne blev handlerne gennemført således: 

Antal Pris Marked Tid 

2.000 50,20 OMX Copenhagen 14.33.15 

1.900 50,10 OMX Copenhagen 15.17.47 

100 50,10 OMX Copenhagen 15.17.47 

100 50,10 OMX Copenhagen 15.19.30 

900 50,10 OMX Copenhagen 15.19.30 

100 50,10 OMX Copenhagen 15.20.09 

1.899 50,10 OMX Copenhagen 15.20.09 

1 50,10 OMX Copenhagen 15.20.18 

Under sagen er der fremlagt en oversigt, der viser, at sælger var Sydbank.  

På handelsdagen den 6. august 2010 offentliggjorde Sydinvest den indre 

værdi for Sydinvest Europa således: 

Kl. 9.23 50,38 

Kl. 12.17 50,44 

Kl. 15.44 50,09 

Sydinvest har oplyst, at afdeling Europa er børsnoteret, og at det af Børsens 

reglement bl.a. fremgår: 

”Investeringsinstitutter skal i børsens normale åbningstid for investe-

ringsbeviser offentliggøre indre værdi, emissionspris og indløsningspris 

for hver ISIN-kode. Der skal ske offentliggørelse mindst tre gange dag-

ligt. Første gang inden markedets åbningstid og derefter mellem 

kl.12.00 og kl. 13.00 samt mellem kl. 15.30 og kl. 16.30. Der skal endvi-

dere ske offentliggørelse, når der sker væsentlige ændringer i værdi-

erne. 

Udover de nævnte tidspunkter kan institutterne offentliggøre løbende 

hen over dagen.” 

Efter det oplyste opstod der om eftermiddagen den 6. august 2010 på bag-

grund af offentliggjorte nøgletal fra USA et generelt kursfald på aktiemarke-
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derne. Klageren har fremlagt en graf der viser et brat kursfald på det tyske 

DAX-indeks kl. ca. 14.30.   

Sydinvest har oplyst, at man på grund af en væsentlig ændring i den indre 

værdi for afdeling Tyskland kl. 15.15 indleverede en i forhold til børsreglerne 

ekstra offentliggørelse af afdelingens indre værdi. Den indre værdi for de øv-

rige Sydinvestafdelinger, herunder Europa, var ikke ændret væsentligt i for-

hold til offentliggørelsen kl. 12.17. Der var derfor ikke behov for en ekstra of-

fentliggørelse, jf. børsreglerne. De øvrige Sydinvestafdelinger, herunder Euro-

pa, fik imidlertid ved en fejl tidsstemplet 15.15 ligesom afdeling Tyskland. 

Klageren henvendte sig til Sydinvest med krav om erstatning begrundet i, at 

han i tidsrummet den 6. august 2010 kl. 15.17-15.20 som følge af Sydinvests fejl 

havde købt 5.000 stk. Sydinvest Europa for dyrt.  

Klageren har under sagen opgjort sit krav til 1.750 kr., svarende til differencen 

mellem den offentliggjorte indre værdi kl. 15.15 og kl. 15.44 (50,44 ÷ 50,09 = 

0,35) gange antallet af investeringsbeviser (5.000 stk.).  

Parternes påstande. 

Den 4. oktober 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med på-

stand om, at Sydinvest skal betale 1.750 kr. 

Sydinvest har nedlagt påstand om frifindelse. 

Parternes argumenter. 

Klageren har anført, at han købte 5.000 stk. Sydinvest Europa på basis af en 

forkert indre værdi på 50,44. Den korrekte indre værdi var på handelstids-

punktet skønsmæssigt 50,09, svarende til den offentliggjorte indre værdi kl. 

15.44. 

På baggrund af offentliggørelsen af dårlige jobtal for USA, hvilket fik aktiemar-

kedet til at falde generelt, er det usandsynligt, at den indre værdi på  

Sydinvest Europa var uændret i tidsrummet 12.17-15.15. Der er også generelt 

ringe sandsynlighed for, at en indre værdi ikke ændrer sig over en tretimers 

periode. 

Den indre værdi på 50,44 med tidsstemplet kl. 15.15 fremgik af Sydinvests 

hjemmeside og dannede grundlag for hans beslutning om at købe investe-

ringsbeviserne.  

Han købte investeringsbeviserne af Sydinvest, som dermed har draget fordel 

af fejlen.  

Sydinvest offentliggør jævnligt forkerte indre værdier.  
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Sydinvest har anført, at man ikke har handlet ansvarspådragende. De øvrige 

betingelser for en eventuel erstatning er heller ikke opfyldt. 

Klageren købte investeringsbeviserne på grundlag af den korrekte indre vær-

di, som var 50,44. Det var alene tidsstemplet kl. 15.15, der ikke var korrekt. Den 

indre værdi var uændret fra kl. 12.17 til kl. 15.44, hvor den blev offentliggjort til 

50,09.  

Sydinvest var i tidsrummet kl. 12.17- kl. 15.44 alene forpligtet til at offentliggøre 

en ”ekstra” indre værdi, hvis der var væsentlige ændringer, hvilket ikke var til-

fældet for afdeling Europa. 

Klageren fulgte markedet, jf. f.eks. den af klageren fremlagte graf over udvik-

lingen i DAX-indekset, og var opmærksom på, at de indre værdier var uæn-

drede. Klageren måtte indse, at kl. 15.15-værdien ikke var en ”ekstra” offent-

liggjort indre værdi, men blot en gentagelse af den indre værdi, der blev of-

fentliggjort kl. 12.17.  

Den offentliggjorte indre værdi afspejles ikke direkte i den pris investeringsbe-

viser kan købes til i markedet. Det kan således ikke lægges til grund, at klage-

ren kunne have købt investeringsbeviserne til en kurs, der var 0,35 kurspoint la-

vere end den faktiske handelskurs, hvis Sydinvest kl. 15.15 havde offentliggjort 

en indre værdi på 50,09.  

Sydinvest har ikke draget fordel af klagerens handler. 

Klageren kunne ikke ved at handle direkte med investeringsforeningen  

Sydinvest have opnået en lavere pris end ved køb i markedet, idet handels-

prisen i så fald ville udgøre indre værdi med tillæg af emissionsomkostninger 

på 1,92 %.  

Ankenævnets bemærkninger og konklusion. 

Det må som anført af Sydinvest lægges til grund, at den indre værdi af  

Sydinvest afdeling Europa i tidsrummet den 6. august 2010 kl. 12.17 - 15.15 

trods det generelle fald på aktiemarkederne på baggrund af de offentliggjor-

te nøgletal fra USA ikke ændrede sig i en sådan grad, at Sydinvest var forplig-

tet til at offentliggøre en ny indre værdi før kl. 15.30 - kl. 16.30, jf. de af  

Sydinvest anførte børsregler. Den indre værdi kl. 15.15 på 50,44, som var 

uændret i forhold til kl. 12.17, var således ikke forkert.  

Selvom den fejlagtige tidsstempling kl. 15.15 i sig selv måtte være egnet til at 

give klageren en forventning om, at investeringsbeviserne i Sydinvest Europa 

trods de offentliggjorte nøgletal fra USA ikke var faldet i værdi, er der herefter 

ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at klageren som følge af den fejlag-

tige tidsstempling er blevet påført et tab.  
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Det bemærkes, at de konkrete handler blev afregnet til kurs 50,10, og at den 

indre værdi før og efter handlerne blev offentliggjort til henholdsvis 50,44 og 

50,09. 

Som følge heraf træffes følgende  

a f g ø r e l s e :  

Klagen tages ikke til følge. 

 


