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Abstract 

The aim of this thesis is to price and construct the optimal debt contract between two parties, the owner of 

the company and its creditor. Within the subject of credit risk this is a topic that has gotten a lot attention 

since its importance is high for almost every firm, and especially for financial firms as their whole being 

relies upon giving loans to other companies.  

By introducing the traditional model of Merton the aspect of pricing is touched upon. But since Merton’s 

model has its limitations, for instance its assumption about a perfect loan market, models by Leland are 

introduced to move slightly closer to the reality of how firms operate. Leland’s models introduce default 

costs, tax benefits and a capital structure, which can change after its initial settlement. Here debt is priced 

after the optimal capital structure has been settled, and endogenous default boundaries are defined. Last 

an optimal risk strategy is defined, as it is shown that the timing of the strategy affects the payoffs both 

parties receive.  

To move yet another step closer to reality, renegotiation is introduced. The element of renegotiation is 

important, since it is rarely seen that the creditor lets the firm default without having tried to give it a 

helping hand thru for instance letting it pay no or smaller monthly installments for a periods of time. The 

creditor will only agree to renegotiate, if his gains by accepting the deal covers the losses he will have for a 

period of time.  

Control allocation is then implemented in the initial debt contract, as it can be thought that in future the 

owner and the creditor will have their disagreements about what decisions to make regarding the firms 

ongoing. The aim is to construct an (pareto) optimal contract which protects both parties from the other 

party’s opportunistic behavior.  

The aim of the paper is not to define a single optimal contract, as the definition of optimal highly relies on 

what parameters and circumstances are current. However optimal debt contracts have been deducted by 

defining certain circumstances, and if a single parameter is changed so will the optimal debt contract.     
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1. Indledning 

At kunne vurdere risikoen ved sine handlinger kan være af afgørende betydning her i livet. Dette gælder i 

særdeleshed også aktørerne i den finansielle verden. At have et velfungerende apparat til at overvåge de 

risici, en virksomhed stilles overfor, kan være forskellen mellem overlevelse og konkurs for den pågældende 

virksomhed. 

Virksomheders kreditrisiko optager stor opmærksomhed indenfor den finansielle sektor, og der findes en 

stor mængde litteratur om emnet. Området er komplekst, da det naturligvis er svært – og ofte umuligt – at 

forudsige, hvornår en virksomhed vil gå konkurs. Selvom tidspunktet er vanskeligt at forudsige, er der en 

række situationer, hvor man kan forestille sig, at en virksomhed vil eller kan komme i vanskeligheder, og 

hvor konkurs synes sandsynligt. Indenfor den litterære verden er der udarbejdet en række modeller – nogle 

mere anvendte end andre – der søger at forudsige nogle af de hændelser og estimere virksomheders 

konkurssandsynlighed.  

De, der formentlig har størst interesse i en virksomheds konkurssandsynlig, er - foruden aktionærerne - 

virksomhedens kreditorer, altså de der har skudt penge i virksomheden i form af gæld. En kreditor – det 

være sig en bank eller en anden finansiel virksomhed – vil naturligvis ikke yde et lån til en virksomhed, hvis 

ikke de tror på at pengene med stor eller en vis sandsynlighed vil komme retur. Dog kan en kreditor aldrig 

være sikker på at få pengene retur, og den forrentning, denne vil kræve af gælden, vil som regel afspejle 

den risiko, kreditor estimerer, der påtages ved at yde den pågældende virksomhed lån.  

Det er dog ikke kun af betydning for konkurssandsynligheden, hvordan en virksomhed præsterer, det vil 

sige om den genererer nok indtjening til at dække sine omkostninger og forpligtigelser. Valg og handlinger 

af ledelsen eller aktionærerne kan også have en afgørende betydning, og i værste fald kan disse være 

årsagen til, at virksomheden ikke kan leve op til de krav, der stilles af kreditorerne, hvorfor virksomheden 

må gå konkurs. Omvendt kan det også være, at en virksomhed med gode udsigter til fremtidig indtjening, 

må gå konkurs nu grundet sine finansielle forpligtigelser, hvis ikke en eller flere af kreditorerne er villige til 

at indgå i en form for genforhandling eller aftale om nedsat betaling i en periode frem.   

Oftest er det først, når en virksomhed er i finansielle vanskeligheder, at der opstår strid mellem ejere og 

kreditorer. Af samme årsag må det være i både virksomhedens ejers og kreditors interesse at udforme og 

prissætte en gældskontrakt, der tilgodeser begge parter. Det er netop dette emne, denne afhandling vil 

koncentrere sig om, idet jeg vil se på konstruktionen af optimale gældskontrakter samt prissætningen af 

disse.  
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1.1 Problemformulering 

Med baggrund i ovenstående, hvor vigtigheden af en optimal gældskontrakt er fremhævet, er formålet 

med denne afhandling, at beskrive konstruktionen af gældskontrakter samt deres prissætning, og redegøre 

for nogle af de faktorer, der kan være af afgørende betydning for de to indgående parter, ejer og kreditor. 

Med andre ord søges en løsning på interessekonflikten, der opstår mellem parterne, og som begge vil stille 

sig tilfreds med. 

Jeg vil med baggrund i allerede eksisterende modeller og litteratur søge at finde ”den optimale 

gældskontrakt”, eller rettere definere flere former for optimale kontrakter mellem ejer og kreditor. Der er 

flere gældskontrakter, der kan anses for at være optimale, idet der kan være flere tilgange til hvad 

”optimal” egentlig er. Jeg vil derfor fremstille flere former for gældskontrakter, der set fra bestemte 

tilgangsvinkler er optimale.  

En af de problemstillinger, der ligger til bunds for denne afhandling, og som jeg søger at finde svar på, er: 

Hvordan påvirkes værdien af en virksomheds gæld, hvis aktionærerne (ledelsen) handler 

strategisk med henblik på at overføre værdi fra kreditorerne til dem selv, dvs. hvis 

aktionærerne aktivt bruger deres konkurstrussel til at afpresse kreditorerne? Og kan der 

konstrueres en optimal gældskontrakt, der beskytter kreditorerne fra ovennævnte trussel? 

Problemstillingen kan gribes an på flere forskellige måder, og nogle af de faktorer, som jeg vælger at se på, 

er valg af risikostrategi og gearing i virksomheden samt tilrettelæggelsen af optimal kapitalstruktur. 

Afhængig af de valg, aktionærerne tager med hensyn til de nævnte faktorer, kan kreditorerne både lide tab 

og opnå gevinst. Som oftest vil der dog være tale om tab – også kaldet agency costs – da aktionærerne først 

og fremmest vil varetage egne interesser, som ikke altid er til fordel for kreditor.  

En alternativ tilgang til ovenstående problemstilling er at se på hele setup’et som et spil mellem to 

modstående parter. Jeg vil med en spilteoretisk tilgang se på genforhandlingsspillet mellem ejer og kreditor 

og udlede ligevægt for spillet. Det endelige formål vil fortsat være at definere den optimale gældskontrakt. 

Til slut vil jeg se på specificering af beslutnings- og kontrolvariable i gældskontrakter, da det i visse 

tænkelige situationer kan være nødvendigt på forhånd at have defineret, hvem der har retten til at hvilke 

beslutninger, og om kontrollen måske skal skiftes mellem de indgående parter.  
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1.2 Metode 

For at besvare ovenstående problemformulering, vil jeg systematisk arbejde mig igennem en række 

modeller til prissætning af gæld og gældskontrakter, her i blandt både Mertons og Lelands model, som 

begge er kendte indenfor dette område.  

I kapitel 2 vil jeg se på Mertons model, som nærmest kan siges at være fundamentet for mange 

efterfølgende modeller. Modellen prisfastsætter gæld ved brug af Black-Scholes model til prisfastsættelse 

af optioner. Modellen udvides til at kunne prisfastsætte både risikobærende 0-kupon obligationer og gæld 

med forskellig prioritet. Optionstilgangen gør modellen nem og overskuelig, men desværre har modellen 

sine begrænsninger i form af mange antagelser, som den virkelige verden sjældent kan efterkomme. 

I kapitel 3 og 4 vil jeg se på to modeller af Leland, der begge har fokus på optimal kapitalstruktur. I 

modellen arbejdes der ud fra antagelsen om en endogen konkursgrænse, og denne vil blive udledt i begge 

kapitler. I kapitel 3 vil kapitalstrukturen blive kombineret med problematikken omkring optimal gearing, da 

disse faktorer unægtelig hænger sammen og påvirker hinanden. I kapitel 4 vil kapitalstrukturen blive 

betragtet sammen med agency costs. Agency cost er det tab, som kreditorerne lider som følge af valg 

truffet af aktionærerne. I forlængelse af dette vil der udledes en optimal risikostrategi, som blandt andet 

afhænger af tidspunktet hvorpå beslutningen om virksomhedens kapitalstruktur tages. 

Jeg vil dernæst betragte problemstillingen vedrørende den optimale gældskontrakt ud fra et spilteoretisk 

synspunkt, som jeg vil behandle i kapitel 5 og 6. Begge kapitler vil have fokus på genforhandlingsspillet 

mellem ejer og kreditor, og antagelsen om en fast konkursgrænse fra de tidligere modeller elimineres.  

I kapitel 5 vil jeg se på to forskellige modeller af henholdsvis Anderson & Sundaresan og Fan & Sundaresan. 

Begge modeller inddrager strategisk gældsafvikling, og i sidstnævnte model sammenlignes strategisk 

gældsafvikling med muligheden for gæld-egenkapital swaps, når en virksomhed kommer i økonomiske 

vanskeligheder. 

I kapitel 6 ses på et genforhandlingsspil over to perioder. Modellen er foreslået af Hart & Moore, og man 

søger her at definere optimale gældskontrakter ud fra forskellige scenarier eller tilstande. Gældskontrakten 

skal sikre samfundsefficiens, hvorfor det er det samlede afkast, der søges maksimeret – og ikke kun 

aktionærernes afkast, som det blandt andet ses i Lelands model.  

Afslutningsvis vil jeg i kapitel 7 se på en model af Aghion og Bolton, hvor man ønsker at specificere 

allokeringen af kontrol og retten til at tage beslutninger ud fra den antagelse, at der kan opstå situationer i 
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fremtiden, hvor det er nødvendigt på forhånd at have defineret, hvilken part der må eller ikke må træffe 

bestemte beslutninger. Kontrollen vil fordeles således, at der sikres samfundsefficiens.  

 

1.3 Afgrænsning 

Det er ikke indenfor specialets rammer, at se på den praktiske brug af de behandlede modeller. Der vil 

udelukkende blive fokuseret på det teoretiske aspekt af modellerne, da jeg mener, at det er vigtigt først at 

forstå, hvilke faktorer der har betydning for problemstillingen, inden man beskæftiger sig med mere 

komplekse modeller. Af samme årsag vil empirisk materiale derfor ikke blive inddraget i afhandlingen.  

Da det er selve tankegangen og dynamikken bag modellerne, der har interesse i denne afhandling, vil der 

ikke lægges for meget vægt på lange matematiske udledninger og beviser, da jeg blot vil henvise til de 

vigtigste (matematiske) resultater. Dette frigiver mere kapacitet til, at jeg kan beskæftige mig med selve 

tankegangen og intuitionen bag de forskellige modeller. 

Jeg vil i høj grad holde mig indenfor modellernes rammer og setup, hvorfor jeg vil se bort fra øvrige (makro- 

og mikro-)økonomiske faktorer, der kan have en indflydelse på virksomheders valg og færden i den 

virkelige verden. På samme måde ser jeg også bort fra andre typer af risici, f.eks. markeds- og 

likviditetsrisiko, da de valgte modeller ikke kan rumme disse faktorer, og en udvidelse af modellerne til at 

kunne indeholde disse kunne være grundlag for en helt separat afhandling.  

Det kan tænkes, at sammenbrud i en virksomhed medfører problemer og konkurs i en anden virksomhed. 

Dette ser man ofte i den virkelige verden, hvis f.eks. en leverandør mister sin største kunde, kan denne lide 

så stort et tab, at den i sidste ende selv går konkurs. For at studere denne effekt, er man nødt til at tage 

kovarians mellem virksomheder med i betragtning. Dette vil jeg dog afgrænse mig fra, da det igen 

medfører, at jeg skal se på en helt anden type af modeller end de, som der er fokus på i denne afhandling. 
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2. Prisfastsættelse af virksomhedsgæld 

At kunne prisfastsætte gæld er en nødvendig forudsætning for at kunne prisfastsætte gældskontrakter. I 

dette kapitel vil fokus være på prissætning af virksomhedsgæld. Der tages udgangspunkt i Mertons model 

til prisfastsættelse af gæld1, som tager sit afsæt i Black-Scholes’ model til prisfastsættelse af optioner.  

Da vi befinder os i Black-Scholes modellens setup, gør antagelserne om blandt andet én risikofri ind- og 

udlånsrente, markedspriser, ingen skatter og transaktionsomkostninger mv. sig gældende.  

Det antages, at værdien af virksomhedens aktiver,  , følger en stokastisk proces over tid 

                                                                          (2.1) 

hvor   er forventede afkast af virksomhedens aktiver pr. tidsenhed,   er den samlede pengestrøm pr. 

tidsenhed,    er variansen og til sidst er    en standard Gauss-Wiener proces. Hvis   er positiv, kan det 

eksempelvis være en udbyttebetaling til aktionærer eller rentebetaling til kreditorer, og hvis   er negativ, 

kan det f.eks være et indskud til en ny investering i virksomheden. 

 

2.1 Prisfastsættelse af aktiver  

I det følgende gennemgås enkelte, udvalgte matematiske forudsætninger for prissætning af aktiver. Det 

indebærer blandt andet den 2. ordens partielle differentialligning, som er meget brugt indenfor især 

matematisk finansiering. Jeg vil dog ikke bruge for meget energi på at udlede de enkelte beviser, men 

nærmere lave et oprids af de vigtigste resultater, der kan være nyttige i den videre analyse af prissætning af 

gæld.2 

Det antages, at der eksisterer et aktiv, hvis markedsværdi   til enhver tid kan skrives som funktion af 

virksomhedens værdi,  , og tiden,  , dvs.         . Dynamikken bag aktivets værdi kan formelt skrives 

som en stokastisk differentialligning:  

                                                                                              (2.2) 

hvor    er aktivets forventede afkast pr. tidsenhed,    er aktivets udbetaling pr. tidsenhed,   
  er variansen 

og til sidst er     en standard Gauss-Wiener proces.  

                                                             
1 Merton [11] 
2 For udførlige beviser se Merton [11] side 450-452 
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Ved brug af Itô’s Lemma undersøges sammenhængen mellem  ,   og    i (2.1) og   ,    og     i (2.2)3, 

som blandt andet giver resultatet  

                                                     (2.3) 

Resultat (2.3) fortæller, at afkastet på   og   er perfekt korreleret. 

Der ses endvidere på en portefølje bestående af tre aktiver: Virksomheden,  , ovennævnte aktiv,  , og 

risikofri gæld. Lad    være andelen investeret i virksomheden,    er andelen investeret i aktivet og 

            er andelen investeret i risikofri gæld.  

Der vælges en portefølje      
 , sådan at    

     
       , og hvormed risiko elimineres og 

porteføljens afkast ikke længere er stokastisk. Derudover skal argumentet om ingen arbitrage være opfyldt, 

dvs. at   
         

         .  Ved brug af ovenstående resultater kan følgende 2. ordens partielle 

differentialligning for   udledes 

        
 

 
                                                                      (2.4) 

Denne PDE skal være opfyldt for ethvert aktiv, hvis værdi skrives som funktion af virksomhedens værdi og 

tiden. Det ses endvidere, at  , foruden virksomhedens værdi,  , og tiden,  , afhænger af renten,  , 

volatiliteten af virksomhedens værdi,    , samt udbyttepolitikken og gældsforpligtigelser.   afhænger altså 

hverken af virksomhedens forventede afkast, investorens risikopræferencer samt andre tilgængelige 

aktiver på markedet foruden de tre, der er i porteføljen.  

Ovenstående medfører, at to vidt forskellige investorer med vidt forskellige forventninger til udviklingen i 

virksomhedens værdi blot ved at være enige om volatiliteten, også vil være enige om værdien af aktivet  .  

Nu hvor jeg kort har ridset de vigtigste egenskaber ved prissætning af gæld op, vil jeg bevæge mig et skridt 

videre og se på prissætningen af risikobærende 0-kupon obligationer. 

 

2.2 Prisfastsættelse af nulkuponobligationer med risiko 

Jeg betragter nu et setup, hvor en virksomhed har finansieret sig udelukkende ved hjælp af gæld,       , 

og egenkapital,       . Virksomheden udsteder en nulkuponobligation med løbetid  , og lover at betale 

kreditorerne   ved udløb. Hvis betalingen ikke falder ved udløb, går virksomheden konkurs og kreditorer 

overtager aktivernes værdi (og aktionærerne får intet). Det, der er afgørende for, om virksomheden går 

                                                             
3 Som nævnt, udelades mellemregninger, og der henvises til Merton [11] side 450-452 
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konkurs, er værdien af virksomhedens aktiver. Er værdien af disse på udløbstidspunktet mindre end det 

udestående på gælden, vil virksomheden ikke kunne betale det lovede beløb,  , og vil gå konkurs. 

Virksomheden må endvidere ikke udstede yderligere gæld med samme eller højere prioritet, og må ej 

heller betale udbytte til aktionærer eller tilbagekøbe aktier inden gældens udløb. 

Aktionærerne har begrænset hæfte, hvilket vil sige at de højst kan miste det, de har indskudt. Til gengæld 

står de sidst i køen, og modtager kun en udbetaling, såfremt værdien af virksomhedens aktiver er større 

end den lovede betaling til kreditorerne.  

I tilfælde af konkurs antages det, at der ingen konkursomkostninger er, dvs. der er ingen udenforstående 

advokater eller lignende, der skal have betaling. Der er heller ingen selskabsskat, og intet skattefradrag på 

rentebetalinger. Virksomhedens værdi er dermed lig med den samlede værdi af virksomhedens aktiver, og 

er givet ved                , hvor       er den resterende tid til udløb på det gældende 

tidspunkt  . 

Givet, at        er virksomhedens udstedte gæld, kan resultat (2.4) omskrives til 

                  
 

 
                                                                           (2.5) 

hvor       ,     , da der ingen kuponbetalinger er og    , da der ingen udbetalinger kan ske inden 

udløb. For at løse (2.5) og finde værdien af gælden, skal grænsebetingelserne først specificeres. Da hverken 

  eller   kan være negative, er 

                                                                                              (2.6) 

Yderligere er         , og vi får, at  

      

 
                                                               (2.7) 

Ønsker man at finde værdien af egenkapitalen, erstattes   med   i (2.5) og (2.7), og da vi ved, at 

               , fås 

                   
 

 
                                                                           (2.8) 

                                                                                                     (2.9) 

Hvor bibetingelsen blot siger, at aktionærerne kun får et udbytte, såfremt virksomhedens værdi er større 

end den udestående gæld, og ellers får de intet. Da de har begrænset hæfte, vil de aldrig skulle af med 

mere, end de har indskudt, hvorfor       aldrig er negativ. 
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Da der ingen kuponbetalinger er, kan vi prisfastsætte virksomhedens gæld ved hjælp af Black-Scholes 

model til prisfastsættelse af optioner. Setup’et samt grænsebetingelserne ovenfor svarer til 

prisfastsættelse af en option med værdien af virksomhedens aktiver som det underliggende aktiv og strike 

pris  . Værdien af virksomhedens gæld svarer til udbetalingen til kreditorerne på udbetalingstidspunktet og 

er givet ved  

                                                                                                          (2.10) 

Leddet            svarer netop til udbetalingen fra en put option på virksomhedens aktiver med strike 

pris  . Prisen på det risikobærende aktiv,       , på tidspunkt     er givet ud fra forskellen mellem 

nutidsværdien af det risikofrie aktiv og prisen på put optionen 

                                                                                                                              (2.11) 

Prisen på put optionen opfylder put-call pariteten, det vil sige 

                                

hvor           er prisen på en tilsvarende call option. Ud fra de hidtidige antagelser samt antagelsen om 

en konstant varians,   , kan værdien af           beregnes ved brug af Black-Scholes formel som 

                                                                                                           (2.12) 

hvor 

     
 

   
      

 

 
     

 

  
, 

   
    

 
 

     
 
     

   
 

og 

          

Bemærk, at                  , det vil sige prisen på egenkapitalen kan beregnes som en call option. Da 

vi ved, at      , kan prisen på det risikobærende aktiv på tidspunkt   udledes på lukket form som 

                                                                           
 

 
                                                  (2.13) 

hvor 

  
     

 
, 
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og 

           
 

 
          

   
  

Det ses, at   er nutidsværdien af den lovede betaling i forhold til virksomhedens værdi. Ved 

prisfastsættelse af kreditobligationer betragtes ofte den lovede effektive rente frem for prisen. Forskellen 

mellem den lovede effektive rente og den risikofrie rente kaldes for kreditspændet og er givet ved 

                             
  

 
                 

 

 
                                                 (2.14) 

hvor 

            
      

 
 

     er den lovede effektive rente4 med udløb   ud fra forventningen om, at virksomheden ikke går 

konkurs. Det ses endvidere, at kreditspændet afhænger af virksomhedens volatilitet, virksomhedens 

nutidsværdi (beregnet ud fra den risikofrie rente) samt den lovede betaling til kreditorerne. 

 

2.3 Prisfastsættelse af gæld efter prioritet 

Jeg vil nu se på problemstillingen med gæld, der har forskellig prioritet, og hvor udbetalinger i tilfælde af 

konkurs sker efter gældens prioritet5. Her benyttes igen optionstilgangen, da den forsimpler 

problemstillingen med flere gældstyper med forskellig prioritet.  

Modellen antager, at en virksomhed har to typer af aktiver:  

 Gæld, BT, bestående af 0-kupon obligationer med hovedstol D og udløb til tid T 

 Egenkapital, ST 

Virksomhedens (aktivers) værdi er givet som   . Ved udløb er udbetalinger til de to aktiver givet som:  

                           

               

                                                             
4 Kontinuert rente 
5 Lando [7] side 8-17 
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Som udgangspunkt antages det, at virksomheden udsteder to typer af gæld; seniorgæld, som har første 

prioritet til udbetalinger i forbindelse med konkurs, og juniorgæld, der har anden prioritet. Har 

virksomhedens aktiver højere værdi end værdien af den samlede gæld, vil det resterende tilfalde 

aktionærerne (egenkapitalen). 

Al gæld antages at være udstedt som 0-kupon obligationer. Er virksomhedens værdi – eller rettere, 

virksomhedens aktivers værdi – mindre end det pålydende på den samlede gæld ved gældens 

udløbstidspunkt, T, vil virksomheden blive erklæret konkurs. Herefter vil kreditorer modtage deres 

tilgodehavende efter gældens prioritet, det vil sige først betales seniorgælden, så vidt det er muligt. Er der 

noget til overs, betales juniorgælden, og hvis der måtte være mere værdi, tilfalder det resterende til 

aktionærerne. Forløbet fremgår af nedenstående tabel 2.1. 

Gældstype VT < DS DS < VT < DS + DJ DS + DJ ≤ VT 

Seniorgæld, DS VT DS DS 

Juniorgæld, DJ - VT - DS DJ 

Egenkapital - - VT - (DS + DJ) 
 

Tabel 2.1: Udbetalinger til senior- og juniorgæld samt egenkapital for forskellige værdier af virksomhedens aktiver.    

 

Tabel 2.2 nedenfor repræsenterer optionstilgangen for udbetalingerne i tabel 2.1. C(V, D) er således en call 

option, hvor V er det underliggende aktiv og D er strike prisen.  

Gældstype Optionsrepræsentation 

Seniorgæld, DS VT - C(VT, DS) 

Juniorgæld, DJ C(VT, DS) - C(VT, DS + DJ) 

Egenkapital C(VT, DS + DJ) 
 

Tabel 2.2: Udbetalinger til senior- og juniorgæld samt egenkapital udtrykt på optionsform – i Mertons model som call-

optioner.    

 

Som det ses, prisfastsættes seniorgælden som om, den er den eneste udstedte gæld. Egenkapitalen 

prisfastsættes som en call option med strike prisen som værende summen af de to gældsudstedelser. 

Juniorgældens prisfastsættelse er derimod forskellen mellem de to call optioner. Samtlige udbetalinger i 

hver kolonne i tabel 2.1 summer helt korrekt til VT.  
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2.4 Gæld med flere kuponbetalinger 

Ønsker man at prisfastsætte obligationer med flere kuponbetalinger, kan Black-Scholes ikke længere 

anvendes. Årsagen er, at de enkelte kuponbetalinger ikke kan ses som værende uafhængige af hinanden, 

da konkurs ved én kuponbetaling medfører konkurs ved (eller tab af) samtlige efterfølgende kupon-

betalinger samt hovedstolen. Denne problemstilling er derfor nødt til at blive håndteret med en anden 

metode.  

Lad de tilbagevendende kuponbetalinger pr. tidsenhed være   . Med udgangspunkt i modellen fra afsnit 2.2 

om prissætning af nulkuponobligationer, sætter vi nu kuponbetalinger til at være kontinuerte, så 

       . Værdien af obligationen med flere kuponbetalinger,  , skal opfylde PDE’en fra (2.4) og ser nu 

således ud 

        
 

 
                                                                       (2.15) 

med grænsebetingelserne (2.6) og (2.7). PDE’en for egenkapitalen,  , skal opfylde samme grænse-

betingelser samt bibetingelsen (2.9), og er givet ved 

           
 

 
                                                                           (2.16) 

Givet at vi ved, at      , kan vi ved brug af et særskilt resultat af Merton6 skrive løsningen for en 

uendelig betaling (   ) som 

         
  

 
   

 
   

   
 

  

  

    
  

   
  

  

     
  

    
   

   
                                           (2.17) 

hvor      er gammafunktionen og      er den hypergeometriske funktion.  

 

2.5 Kort om gældens egenskaber 

I det følgende vil jeg kort gennemgå nogle af de vigtigste egenskaber ved gælden. Med kort skal forstås, at 

jeg ikke vil gå i gang med lange matematiske beviser og udledninger7, men nærmere fremhæve de vigtigste 

resultater fra Merton [11]. 

 

                                                             
6 Se Merton [10]  
7 For udførlige beviser og grafiske illustrationer se Merton [11] side 455-460 
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Ud fra resultat (2.13) kan man se hvilke parametre, der påvirker  . Ved brug af partiel differentiation ses, 

hvordan en ændring i en parameter påvirker  : 

                        

                         

                                                                                                                 (2.17) 

Af resultat (2.17) fremgår det, at værdien af gælden er en voksende funktion af virksomhedens værdi,  , og 

den ved udløb lovede betaling,  . Værdien af gælden er til gengæld en aftagende funktion af både den 

resterende tid til udløb,  , virksomhedens volatilitet,   , og den risikofrie rente,  .  

Yderligere defineres kreditspændet, så                , og ved partiel differentiation af resultat 

(2.14) fås 

                                                                                            
 
                                                               (2.18) 

Af resultaterne i (2.18) fremgår det, at kreditspændet er en voksende funktion af både   og   , hvilket er 

helt rimeligt, da risikoen for konkurs forøges, når de to variable vokser. Kreditspændet kan dog både være 

en voksende og aftagende funktion af tid til udløb. Merton [11] viser, at hvis   
     

 
  , er funktionen 

aftagende, jo mindre tid der er til udløb. Dette skyldes, at nutidsværdien af den lovede betaling er større 

end værdien af virksomhedens aktiver, og med meget kort tid til udløb, er udsigten til, at virksomheden kan 

nå at komme op på en høj nok værdi og undgå konkurs, dårlig.  

Det modsatte er gældende for    , hvor værdien af virksomhedens aktiver er større end nutidsværdien 

af den lovede betaling, hvormed der er god udsigt til, at virksomheden vil undgå konkurs. Kreditspændet vil 

i dette tilfælde være aftagende, jo kortere tid der er til udløb.  

Merton [11] finder endvidere, at     , det vil sige at kreditspændet er en aftagende funktion af den 

risikofrie rente, hvilket giver god mening, da vi jo netop definerede kreditspændet som       , som 

naturligt må aftage, når den risikofrie rente vokser. 

  

2.6 Sammenfatning 

Jeg har i dette kapitel gennemgået Mertons model for prissætning af virksomhedsgæld. Modellen er meget 

udbredt trods sine begrænsninger og mange antagelser, som sjældent kan efterleves i den virkelige verden. 

Virksomheder har f.eks. ofte flere forskellige slags gæld med forskellige rentesatser, løbetider og 
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afdragsprofiler. Derudover ser man sjældent, at en virksomhed går fallit, blot ved at glippe en enkel 

betaling. Kreditorer er i langt de flest tilfælde mere medgørlige og villige til eventuelt at genforhandle med 

virksomheden, hvis der er udsigt til, at virksomheden kan komme på rette spor igen.  

Endnu en ulempe ved modellen er, at den ikke tager hensyn til kapitalstrukturen – eller rettere, at 

kapitalstrukturen kan ændre sig. Virksomheden kan undervejs have brug for at optage yderligere gæld, 

såfremt der er gode vækstudsigter. Derudover kan en virksomhed i vanskeligheder sælge nogle af aktiverne 

fra, f.eks. maskiner, for derved at mindske tab. 

Fordelen ved modellen er dog, at den er let at implementere, kan prissætte en bred kam af aktiver og 

kræver input, som er let tilgængelig eller relativt nemt at beregne.   

Mange forfattere har foreslået udvidelser af Mertons model8, her iblandt udvidelser med stokastisk 

rentestruktur og spring i den geometriske brownske bevægelse. En af de mest kendte udvidelser er KMV 

modellen, som ofte ses brugt i praksis, og som estimerer værdien af virksomhedens aktiver ud fra 

observerede aktiepriser i markedet. 

I det følgende vil jeg se på en model, der gør op med tre af Mertons antagelser, og hvor optimal 

kapitalstruktur er i fokus. 

  

                                                             
8 Se f.eks. Lando [7] kapitel 2 
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3. Optimal kapitalstruktur og gearing  

I Mertons model blev der gjort mange antagelser, som ikke vil holde i den virkelige verden. Heriblandt var 

antagelsen om ingen konkursomkostninger, ingen skattefordele ved gæld og en fast kapitalstruktur, som 

ikke kan ændres inden gældens udløb. Disse tre antagelser vil der gøres op med i dette afsnit, hvor jeg vil se 

på en model af Leland [8], der fokuserer på optimal kapitalstruktur.  

En meget kendt og omdiskuteret artikel om kapitalstruktur i en virksomhed af Modigliani og Miller [12] 

konkluderer, at en virksomhed bør optage så meget gæld som muligt, da skattefordelene vokser med 

gældens størrelse. I praksis er det dog ikke tilfældet, da en meget høj gæld ligeledes øger sandsynligheden 

for konkurs, og derfor ser man sjældent så høje gældsrater i virksomheder. Der er derfor andre faktorer 

end kun skatteskjoldet, der har betydning for en optimal kapitalstruktur.  

Det er ikke muligt at prisfastsætte gæld uden at kende virksomhedens kapitalstruktur, da denne har stor 

betydning for risikoen for konkurs. Og kapitalstrukturen kan ikke optimeres, med mindre man kender 

effekten af gearing på gældens værdi. I det følgende opstilles en model, hvor gearing kan påvirke værdien 

af virksomhedens aktiver på to forskellige måder; enten som en forøgelse på grund af skatte-fordele, eller 

som en forringelse, da konkurssandsynligheden forøges, og en konkurs vil medføre omkostninger. 

 

3.1 Setup 

Værdien af virksomhedens aktiver,  , følger en geometrisk brownsk bevægelse,  , over tid med afkastrate 

       og konstant volatilitet  : 

  

 
              

Det antages, at den stokastiske proces bag   er uafhængig af virksomhedens kapitalstruktur. Enhver 

udbetaling i forbindelse med virksomhedens kapitalstruktur skal finansieres ved salg af egenkapital, og altså 

ikke ved frasalg af aktiver.  

Som i Mertons model eksisterer der også her et risikofrit aktiv på markedet, som giver et afkast svarende til 

den risikofrie rente,  . Der er givet en fordring på virksomheden, der kontinuert udbetaler en ikke-negativ 

kupon  , så længe virksomheden er solvent. Værdien af denne fordring er       .  

Da nettoomkostningerne af kuponbetalingerne finansieres ved at udstede egenkapital, skal følgende 2. 

ordens partielle differentialligning være opfyldt 
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                                                                        (3.1) 

Da det antages, at aktivet er tidsuafhængigt, er          , og PDE’en ovenfor bliver til en almindelig 

differentialligning med     , som opfylder 

                     
 

 
                                                                         (3.2) 

Ligning (3.2) har den generelle løsning  

                                     
                                                                (3.3) 

hvor   
  

  , og konstanterne          bestemmes ud fra grænsebetingelserne. Enhver tidsuafhængig 

fordring med konstant udbetaling  , der finansieres med egenkapital, vil have denne funktionsform.  

Virksomhedens gæld er givet ved en kuponbetaling,  , som er evigtløbende, med mindre virksomheden går 

konkurs. Værdien af gælden er     . Virksomheden går konkurs, når værdien af dens aktiver rammer en 

nedre barriere,   . I tilfælde af konkurs vil en andel       af virksomhedens værdi gå tabt i form af 

konkursomkostninger, og kreditorerne får dermed        . Aktionærerne får ingenting ved konkurs, 

men har, som i Mertons model, begrænset hæfte, så de aldrig kan miste mere end hvad de har investeret i 

virksomheden. 

Da gældens værdi findes som ligning (3.3), skal          bestemmes ud fra grænsebetingelserne, det vil 

sige, at 

             når           er                                              (3.4) 

             når            vil            
 

 
                                                       (3.5) 

Fra (3.5) kan man tolke, at når værdien af virksomhedens aktiver bliver tilstrækkelig stor, vil konkurs blive 

mere eller mindre usandsynlig, og værdien af gælden går mod værdien af risikofri gæld. Holder man (3.5) 

sammen med ligning (3.3), er det tydeligt, at     , og da       for    , må    
 

 
. Ved at 

indsætte værdierne for    og    samt      i ligning (3.3) fås, at             
 

 
      .  

Gældens værdi er da givet ved 

                        
 

 
          

 

 
  

  

 
 
  

                                                  (3.6) 

Som tidligere nævnt, vil udstedelse af gæld påvirke den totale værdi af virksomhedens aktiver på to måder. 

Værdien kan dels stige på grund af skattefordelene,   , hvor   er skattesatsen, og dels kan værdien falde 
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på grund af den større sandsynlighed for konkurs og de deraf følgende konkursomkostninger. Betydningen 

af disse effekter vil udelukkende være afhængig af værdien   og er tidsuafhængig. Dermed kan man 

værdiansætte effekterne, som var de tidsuafhængige aktiver.  

Først betragtes et aktiv uden kuponbetalinger, som har værdi lig med konkursomkostningerne,    , når 

der indtræffer konkurs, dvs. når     . Aktivets nutidsværdi,      , angiver markedsværdien af 

fordringen    , når konkurs indtræffer. Da aktivets afkast er tidsuafhængigt, skal også       opfylde 

ligning (3.3) med grænsebetingelserne 

              når           er                                                                    (3.7) 

              når              vil                                                                   (3.8) 

På grund af (3.8) må både    og    være nul, og vi har derfor, at aktivets værdi er 

                                       
  

 
 
  

                                                                   (3.9) 

Af (3.9) ses det, at    er en aftagende og streng konveks funktion af  . 

Jeg ser nu på værdien af skattefordelene, der opnås ved gældsfinansiering. Skattefordelene afspejler et 

aktiv, der udbetaler en kontinuert kupon lig med værdien af skatteskjoldet for rentebetalingen,   , så 

længe virksomheden er solvent, og ingenting ved konkurs. Aktivets værdi,      , er lig med værdien af 

gældens skattefordele, og også denne opfylder (3.3) med grænsebetingelserne  

                når           er                                                                (3.10) 

                når             er           
  
 

                                                        (3.11) 

Grænsebetingelsen (3.10) udtrykker, at skattefordelene mistes, såfremt virksomheden går konkurs. (3.11) 

viser, at jo mere usandsynlig konkurs bliver, des mere begynder værdien af skattefordelene at nærme sig 

nutidsværdien af en uendelig betalingsrække   . Ud fra ovenstående grænsebetingelser og ligning (3.3) fås, 

at    
  
  og     , hvorved løsningen bliver 

                               
  

 
  

  

 
  

 

  
 
  

                                                           (3.12) 

Af (3.12) ses det, at    er en voksende og strengt konkav funktion af  . Derudover antages det, at 

virksomheden altid har fuld nytte af skattefradraget af kuponbetalingerne, når den er betalingsdygtig. 

Bemærk, at ifølge danske beskatningsregler, er det kun muligt at få fuld nytte af skattefradraget, såfremt 
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ens indtjening før skatter og renter9 er mindst lige så stor som fradraget. I modsat fald går det 

overskydende fradrag tabt.   

Den totale værdi af virksomheden kan nu opskrives som værende værdien af virksomhedens aktiver tillagt 

værdien af skattefradraget og til slut fratrukket værdien af konkursomkostningerne:  

                                                        
  

 
     

 

  
 
  

      
 

  
 
  

                        (3.13) 

Virksomhedens værdi,  , er strengt konkav i  , når     og enten     eller    . Hvis både     og 

    er        når     , og       når    . Disse egenskaber kombineret med konkavitet 

indebærer, at   er mere volatil end   ved lave værdier af  , og mindre volatil ved høje værdier.  

Værdien af egenkapitalen er givet ved 

                                                        
 

 
         

 

 
      

 

  
 
  

                       (3.14) 

I det efterfølgende afsnit vil ligning (3.15) vise, at      er en konveks funktion af  , når    er endogent 

bestemt som          
 

 
 .  

 

3.2 Gæld med endogen konkursgrænse 

Betinget af at virksomheden ikke har specifikke krav fra andre kreditorer, vil konkurs indtræffe, når 

virksomheden ikke længere kan imødekomme kuponbetalingerne ved at udstede egenkapital. Det sker, når 

værdien af egenkapitalen er nul. Ved enhver værdi     af aktivernes værdi, hvor konkurs indtræffer, vil 

værdien af egenkapitalen være nul. 

Når    kan vælges af aktionærerne, kan det ses ud fra ligning (3.13), at de vil maksimere virksomhedens 

værdi   ved at vælge den lavest mulige værdi for   . Da aktionærerne har begrænset hæfte, skal        

for ethvert     , og    har dermed en nedre grænse og kan ikke vælges som en vilkårlig lav værdi. Af 

ligning (3.14) kan ses, at      er en strengt konveks funktion af  , når          
 

 
 . Ved at 

differentiere (3.14) med hensyn til   og løse for    fås:  

                                                                        
 

 
   

 

   
       

 

         
                                         (3.15) 

                                                             
9 Også kaldet ”EBIT” 
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hvor   
  

  . Af ligning (3.15) fremgår det endvidere, at    er proportional med kuponen  , og er 

uafhængig af både aktivernes værdi   og konkursomkostningerne  . Derudover er den en aftagende 

funktion af den risikofrie rente,  , skattesatsen,  , og virksomhedens volatilitet,   . 

Ovenstående egenskaber gør sig også gældende for virksomhedens totale værdi ved konkurs          

       , med undtagelse for at den totale værdi er aftagende, når konkursomkostningerne vokser. Da 

nutidsværdien af virksomhedens aktiver,  , ingen indflydelse har på   , kan denne bestemmes ud fra 

kuponen   samt parametrene  ,  ,    og   uden kendskab til  . Ved at indsætte (3.15) i ligning (3.6), (3.13) 

og (3.14) fås følgende udtryk: 

                                   
 

 
    

 

 
 
 

                                                                (3.16) 

                                                                                  
  

 
     

 

 
 
 

                                                        (3.17) 

                                                                                
 

 
     

 

 
 
 

                                                 (3.18) 

hvor 

  
 
      
      

 
 

     
 

       
       

 
   

                     . 

Ud fra   og      kan den effektive rente,       , på den risikable gæld findes som 

                                                                                               (3.19) 

hvor                     , og kan fortolkes som en risikojusterende faktor, der ganges på den 

risikofrie rente for at kompensere kreditorerne for den risiko, de påtager sig. Til sidst kan kreditspændet 

findes, og er givet ved 

            
        

         
 .                                                         (3.20) 
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3.3 Kort om gældens egenskaber 

I det følgende vil jeg kort gennemgå de forskellige egenskaber ved gælden. Ved kort menes igen, at jeg ikke 

vil gennemgå diverse beviser og matematiske udledninger, men at jeg blot vil fremhæve de vigtigste 

resultater fra Leland [8].  

Jeg vil nu se på, hvordan en ændring i en af de forskellige parametre påvirker værdien af henholdsvis 

gælden, virksomheden, egenkapitalen, kreditspændet og kreditrenten.  Det er særligt interessant at se 

hvordan de forskellige værdier påvirkes, når   er omkring grænsen til konkurs,   . 

I tabel 3.1 nedenfor ses hvordan henholdsvis gælden, kreditrenten, kreditspændet, virksomhedens værdi 

og egenkapitalen påvirkes, når der ændres på en enkel parameter, mens de øvrige holdes konstant.  

Starter vi med at se på gælden, så er det ikke overraskende, at værdien af denne aftager, når 

konkursomkostningerne,  , vokser, og at værdien vokser, når   forøges. Noget, der til gengæld kan virke 

overraskende, er, at en forøgelse i skattesatsen,  , forøger gældens værdi, men dette skyldes at 

skattesatsen sænker konkursværdien,   , jævnfør ligning (3.15). Når virksomhedens værdi nærmer sig 

grænsen til konkurs, bliver effekten af en forøgelse i enten  ,    eller   modsatrettet, såfremt enten 

konkursomkostninger og/eller skattesatsen er positiv. At gældens værdi er voksende frem til   , når 

kuponen vokser, og derefter begynder at aftage, indikerer, at der må finde et maksimum for gælden, 

       , for en endelig kupon,        . Denne kan opfattes som gældskapaciteten for virksomheden. 

Ser vi nu på den effektive rente,  , og kreditspændet,    , påvirkes de begge naturligvis på helt samme 

måde af en ændring i en af parametrene med (åbenlys) undtagelse for en ændring i den risikofrie rente, da 

kreditrisikoen altid påvirkes negativt af en forøgelse i  . En forøgelse i enten kuponen eller 

konkursomkostningerne vil altid forøge begge værdier, mens de altid vil blive forringet, hvis enten 

skattesatsen eller værdien af virksomhedens aktiver stiger. Når enten     og/eller    , og   går mod 

  , vil effekten af en forøgelse i virksomhedens volatilitet gå fra at være positiv til negativ.  

Virksomhedens værdi,  , vil altid forøges, når enten   eller   vokser. Og den vil naturligvis aftage, når 

konkursomkostninger forøges.  Samtidig bliver effekten af  ,    og   modsatrettet, når      og     

og/eller    . Kuponen går fra at påvirke værdien positivt til at have en negativ effekt, mens både 

volatiliteten og renten går fra at have en negativ effektiv til at påvirke værdien positivt. 
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Nederst i tabel 3.1 ses effekten på egenkapitalen, når en af parametrene forøges. Som den eneste bliver 

egenkapitalen ikke påvirket på nogen som helst måde at konkursomkostningerne. Alle øvrige parametre 

med undtagelse for kuponen har en positiv effekt på egenkapitalen ved forøgelse, mens kuponen påvirker 

negativt. 

 

3.4 Optimal gearing 

Jeg vil nu se på, hvordan virksomheden kan maksimere værdien af dens aktiver ved at geare virksomheden 

optimalt. Gearingen defineres som   
 

 
. 

Vi betragter en kuponrente,  , der maksimerer virksomhedens værdi,  , givet nutidsværdien af aktiverne, 

 . Ved at maksimere ligning (3.17) med hensyn til kuponen, fås følgende ligning for    som funktion af  : 

                                                                                                       (3.21) 

Bemærk, at da    , er              . Ved at indsætte       i ligning (3.15), (3.16), (3.17) og (3.19) 

fås følgende: 

                                                                       
        

 

 
 
   

                                                                (3.22) 

                                                                                                     (3.23) 

                                                                 
 

 
                                                              (3.24) 

                                                                                                                      (3.25) 

Tabel 3.2 nedenfor viser, hvordan   ,   
 ,   ,    og    samt     ,    og    påvirkes ved ændringer i 

parametrene   ,      og  . Her er    
  

   og egenkapitalen         . De fleste af resultaterne er ret 

åbenlyse, hvorimod der skal knyttes en kommentar til andre.  
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Variabel Form Ændring i værdi, når parameter forøges 

         

   Lineær i     ,    lille; 
  ,    stor 

         

  
  

 
Lineær i                

   
 

Lineær i               

   
 

Lineær i               

   
 

Konstant i               

     
 

Konstant i               

   
 

Konstant i               

   
 

Lineær i                

                  Ingen effekt, hvis    . 

Tabel 3.2: Effekten på de finansielle variable fundet ud fra den optimale kupon   , når en af parametrene forøges. 

Den optimale kupon,   , er en U-formet funktion10 af volatiliteten. Virksomheder med enten en meget lille 

eller en meget stor volatilitet vil vælge at betale en høj kupon, mens virksomheder med volatilitet imellem 

disse to ekstremer vil vælge at betale en lav kupon. Dog vil niveauet for den optimale gearing altid være 

lavere for virksomheder med høj risiko end de med lav risiko.  

Det kunne forventes, at en højere rente vil påvirke gældsniveauet negativt, så man optager mindre gæld 

når renten er høj, men det modsatte er gældende. Dette skyldes, at den forøgede skattefordel ved en 

højere rente mere end kompenserer for meromkostningerne ved at låne mere. Denne effekt kan synes at 

give incitament til meget høje gældsniveauer i virksomheder. Trods den større gældstagning ser man 

faktisk, at omkring det optimale gearingsniveau falder kreditrisikoen lidt, når den risikofrie rente forøges.  

Kreditrisikoen,     , opfører sig også overraskende omkring niveauet for den optimale gearing. Man 

skulle tro, at en forøgelse i konkursomkostningerne ville forøge kreditrisikoen, men det modsatte gør sig 

gældende, da denne antagelse kun gælder ved en fast kupon. Når konkursomkostningerne stiger, falder    

hvormed sandsynligheden for konkurs også falder. Det medfører i sidste ende, at kreditrisikoen ligeledes 

aftager. 

  

                                                             
10 Se Leland [8] side 1229n samt figur 8 på side 1232 
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3.5 Sammenfatning 

Dette kapitel omhandlede virksomhedens optimale kapitalstruktur med en endogen konkursgrænse. Det er 

blevet vist, hvorledes virksomhedens gearing påvirker værdien af dens aktiver, dels på grund af de forøgede 

skattefordele men også på grund af højere konkursomkostninger. Modellen viser, hvordan både gæld, 

kreditspænd og virksomhedens værdi påvirkes af en stigning i de forskellige parametre, her iblandt 

kuponrenten og skattesatsen. Den endogene konkursgrænse,    , ændrer sig, når en af parametrene 

forøges eller formindskes, og effekten er særligt dominerende, når     .  

Til forskel fra f.eks. Mertons model har virksomheden her en gældskapacitet, som defineres som et 

maksimum af kuponrenten. Vi har således gjort op med de mange simplificerende antagelser, som lægger 

til grund for Mertons model, og har arbejdet os frem til en model, der er mere virkelighedsnær.   
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4. Optimal kapitalstruktur og agency costs 

I det foregående kapitel så jeg på optimal kapital struktur i sammenhæng med optimal gearing. I dette 

kapitel vil jeg fortsat se på optimal kapitalstruktur, men nu i kombination med agency costs11.  

Agency costs er betegnelsen for de omkostninger, som opstår som følge af agentens (aktionærers eller 

managers) handlinger – og som oftest tilfalder kreditorerne. I dette kapitel vil fokus være på de agency 

costs, der opstår som følge af konflikter mellem aktionærer og kreditorer, når man på den ene side skal 

tage finansielle beslutninger, og på den anden side skal tilgodese risikostrategien i forbindelse med 

investeringer. Med andre ord så er agency costs i det følgende defineret som det tab, som kreditorer lider, 

når aktionærerne maksimerer egenkapitalen frem for værdien af virksomhedens aktiver.  

I modellen vælges virksomhedens risikostrategi efter udstedelsen af gæld har fundet sted. Da det er 

aktionærerne, der vælger virksomhedens risikostrategi, vil de selvfølgelig maksimere deres egen nytte, det 

vil sige værdien af egenkapitalen. Dette kan de netop gøre, fordi risikostrategien lægges ex post og ikke ex 

ante, hvorved kreditorerne ingen indflydelse får. Havde beslutningen ligget før udstedelsen af gæld, ville 

aktionærerne i stedet maksimere virksomhedens initialværdi. Det er forskellen på disse to maksima, som vil 

blive anset som agency costs. 

I det følgende afsnit vil jeg opstille en model, der redegør for dynamikken bag værdien af virksomhedens 

aktiver og kapitalstrukturen. 

 

4.1 Setup 

Vi betragter en virksomhed hvis ugearede værdi af aktiverne,  , følger processen 

                       
     

    
                                                                           (4.1) 

hvor   er den forventede afkastrate,   er udbetalingsraten til aktionærerne,   er volatiliteten på afkastet 

og       er en standard wiener proces. Initialværdien af aktiverne er        . Værdien   repræsenterer 

værdien af netto cash flows genereret af virksomhedens aktiviteter. Den medtager altså ikke værdien af 

cash flows som følge af gældsfinansiering. Der eksisterer endvidere et risikofrit aktiv, der løbende udbetaler 

en rente  . 

På initialtidspunktet     vælger virksomheden sin kapitalstruktur, som består af hovedstolen på den 

udstedte gæld, kuponrenten, gældens løbetid samt konverterings- og indfrielsesmuligheden.  Når denne 

                                                             
11 Leland [9] 
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struktur engang er fastlagt kan den ikke ændres med mindre 1) virksomheden går konkurs, eller 2) 

virksomheden ændrer kapitalstrukturen ved at indfri den gamle gæld og derefter udstede ny gæld.  

Lad   være den initiale hovedstol på gælden,   er kuponrenten,   er den gennemsnitlige løbetid på gæld 

og       er den værdi af aktiverne, hvor virksomheden vælger at omlægge kapitalstrukturen. Som i 

kapitel 3 går virksomheden konkurs, når værdien af virksomhedens aktiver rammer en nedre barriere,   . 

Kreditorerne modtager ligeledes hele værdien virksomhedens aktiver,   , fratrukket konkurs-

omkostningerne,  , hvis der indtræffer konkurs.  

Vi definerer endvidere   
 

 
, hvor   angiver tilbagebetalingsraten på gælden. Jo højere   er, des lavere 

vil   være, altså des hurtigere vil gælden være betalt tilbage, og vice versa. 

Når      rammer værdien    (og      ) vil der ske en omstrukturering af gælden. På samme tid vil  ,  , 

   og    blive opskaleret med den samme faktor  , som aktivernes værdi er blevet forøget med, det vil 

sige   
  

  
. Ledelsen har ingen restriktioner på antallet af kapitalomstruktureringer, og for hver gang der 

omstruktureres, vil ovenstående parametre skaleres med den nye værdi for  . For hver gang, der udstedes 

gæld, betales en omkostning    af den udstedte gælds hovedstol.  

Det antages, at virksomheden omkostningsfrit kan vælge mellem to niveauer af risiko, enten lav risiko,   , 

eller høj risiko,   . Der defineres endvidere en ”switch point” værdi,   , sådan, at når     , vælger 

virksomheden    , og når     , vælger virksomheden   .  

I de følgende afsnit vil jeg definere løsninger for aktiverne givet    samt for konkursgrænsen,   , og 

kapitalstrukturen             .  

 

4.2 Gældens værdi 

Givet en konstant risiko   over et interval af værdierne         (dvs.        ), vil værdien af gæld 

udstedt på tidspunkt    ,        , opfylde følgende PDE: 

                                     
 

 
       

          
        

                                                   (4.2) 

Af sidste led i (4.2) kan man se, at kreditorerne modtager betalingen           .  

Definer nu værdien af den samlede udestående gæld som                . Da      modtager en 

konstant betaling       , er den uafhængig af tiden,  . Indsættes          i stedet for         i (4.2), 

fås en ODE som har løsningen 
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                                                        (4.3) 

hvor 

                                                                        
      

  

 
        

  

 
 
 

         

                                                   (4.4) 

                                                                       
      

  

 
        

  

 
 
 

         

                                                    (4.5) 

og           bestemmes af grænsebetingelserne      og     .  

Tages der nu højde for risikostrategien og ”switch point” værdien,   , så sættes     , når        , 

og     , når        . Ligning (4.3) kan nu omskrives til 

                                                                        
    

   
     

        
                                            (4.6) 

                                                                      
    

   
                                                       (4.7) 

hvor      i (4.6), og      i (4.7).  

Koefficienterne                    12  bestemmes ud fra fire grænsebetingelser. Ved omstrukturering 

af kapitalen står gælden til kurs pari 

                                                                                                                                                                          (4.8) 

Ved konkurs vil kreditorerne modtage virksomhedens værdi fratrukket konkursomkostninger 

                                                                                                                                                                (4.9) 

Gældsværdierne ved    er uafhængige af, om der er valgt    eller   , og vi har at  

                                                                                                                                                                   (4.10) 

                                                                                                                                                                (4.11) 

                                                             
12 For en udledning af koefficienterne, se Leland [9] Appendix A, side 1238. 
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4.3 Virksomhedens og egenkapitalens værdi 

Den totale værdi af virksomheden,     , er givet ud fra værdien af virksomhedens aktiver,  , værdien af 

skattefordelen ved gæld,      , værdien af potentielle konkursomkostninger,      , samt omkostningen 

ved at udstede gæld,      : 

                                                                                                                                         (4.12) 

Ligning (4.12) er gældende på ethvert tidspunkt og er derfor tidsuafhængig. Fra Mertons model i kapitel 2 

har vi givet, at en tidsuafhængig fordring på virksomhedens aktiver,     , med volatilitet   opfylder 

følgende 2. ordens PDE 

                              
 

 
                                                                         (4.13) 

hvor       er en tidsuafhængig udbetalingsrate til aktionærerne. Hvis udbetalingsraten er konstant, dvs. 

  , har (4.13) løsningen 

                                                                            
  

 
    

      
                                                               (4.14) 

hvor 

                                                                        
      

  

 
        

  

 
 
 

     

                                                         (4.15) 

                                                                       
      

  

 
        

  

 
 
 

     

                                                          (4.16) 

og    og    er konstanter der bestemmes af grænsebetingelserne.  

Hvis pengestrømmen i stedet er givet som         , har ligning (4.13) løsningen  

                                                                            
  

 
    

      
                                                               (4.17) 
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4.3.1 Værdien af skatteskjoldet 

Når virksomheden er solvent, vil den kunne drage nytte af det skatteskjold,   , som den får som følge af 

kuponbetalinger til kreditorerne. Hvis indtjeningen før renter og skatter (      )13 er mindre end 

kuponbetalingerne, vil skattefordelen være begrænset til denne, dvs.           .  

For at kunne skrive løsningen på lukket form, er det nødvendigt at antage, at          , dvs. at der er 

proportionalitet mellem        og værdien af virksomhedens aktiver, samt at virksomheden ikke kan 

kompenseres for tabte skattefordele. De pengestrømme, der opstår fra skattefordelene, kan nu opskrives 

som 

                        

                         

hvor    
 

 
 er det niveau, hvor kuponbetalingerne overstiger       , og det fulde skatteskjold ikke kan 

udnyttes. Følgende sammenhæng mellem de forskellige værdier af virksomhedens aktiver antages 

              . 

Ved brug af ligning (4.14) og (4.17) fås 

              
  

 
     

        
                        

                       
  

 
                                 

                                                            
   

 
                                                           (4.18) 

hvor           og           er givet ved ligning (4.15) og (4.16), når enten      eller     .  

Grænsebetingelsen                  afspejler egenskaben ved   , som er nævnt er afsnit 4.1. 

Derudover afspejler           tabet af skattefordelene ved konkurs. Ved brug af grænsebetingelserne 

findes værdierne for                            14. 

 

  

  

                                                             
13 EBIT = Earnings Before Interest and Taxes 
14 For en udledning af koefficienterne, se Leland [9] Appendix A, side 1238-1239. 
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4.3.2 Værdien af konkursomkostninger 

Da der ingen løbende pengestrøm er i forbindelse med konkursomkostningerne, er      i ligning (4.14). 

Det er givet, at  

                  
        

                        

                                                                                                                                (4.19) 

Grænsebetingelserne er                  og            . Ud fra disse kan koefficienterne 

                    findes15. 

 

4.3.3 Værdien af transaktionsomkostninger 

Udstedelse af gæld er forbundet med omkostninger. Gældsudstedelse på initialtidspunktet samt 

omstrukturering af denne koster en andel    af hovedstolen. Den kontinuerte tilbagebetaling samt 

nyudstedelse af gæld, som sker med raten   , er forbundet med en omkostning svarende til en andel   . 

Både    og    er omkostninger efter skat.  

Lad funktionen        være værdien af transaktionsomkostningerne fratrukket omkostningen på 

initialtidspunktet    . Da strømmen af transaktionsomkostninger i forbindelse med kontinuert 

tilbagebetaling og nyudstedelse er        , fås følgende ved brug af ligning (4.14) 

               
    

 
      

        
                        

                                                         
    

 
                                                          (4.20) 

For at finde koefficienterne                    16 har vi grænsebetingelserne          

                og           . 

De totale omkostninger ved udstedelse af gæld,      , er blot summen af        og    : 

                 
    

 
      

        
                        

                                                      
    

 
                                                    (4.21) 

 

 

                                                             
15 For en udledning af koefficienterne, se Leland [9] Appendix A, side 1239-1240. 
16 For en udledning af koefficienterne, se Leland [9] Appendix A, side 1240. 
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4.3.4 Virksomhedens værdi 

Virksomhedens værdi kan nu udledes fra ligning (4.12) og resultaterne (4.18), (4.19) og (4.21) i de forrige 

afsnit som 

                                       ,                 

                                              ,              

                                                                            ,                                 (4.22) 

 

4.3.5 Egenkapitalens værdi 

Værdien af egenkapitalen er som bekendt givet som forskellen mellem virksomhedens og gældens værdi: 

                         ,                 

                                ,               

                                                                                 ,                                                  (4.23) 

 

4.3.6 Den endogene konkursgrænse 

Alle de finansielle variable er nu blevet udtrykt på lukket form som funktioner af virksomhedens 

kapitalstruktur             , konkursgrænsen   , ”switch point” værdien for risiko    og de eksogent 

givne parametre                     .  

Konkursgrænsen,   , vælges af aktionærerne efter at gælden er udstedt, så værdien af egenkapitalen 

maksimeres, når      og med den givne kapitalstruktur             . Der findes ikke en løsning for 

   på lukket form, så    må findes ved følgende smooth pasting betingelse 

                                                                                         

  
 
    

                                                        (4.24) 

Hvis der er flere løsninger for   , vælges den største værdi. Denne løsning er den eneste, der er konsistent 

med, at aktionærerne har begrænset hæfte, det vil sige at        for alle     . 
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4.4 Valg af optimal risikostrategi 

I dette afsnit vil jeg finde den optimale ”switch point” værdi,   , for valg mellem høj og lav risiko i 

virksomheden. Som tidligere nævnt, er det afgørende for valget af den optimale   , om beslutningen ligger 

før eller efter udstedelse af gæld. Forskellen mellem de to maksima for virksomhedens værdi, som findes 

ex ante (maksimering af virksomhedens initialværdi) og ex post (maksimering af egenkapital) betragtes som 

agency costs.  

Når beslutningen ligger ex ante, vil virksomheden vælge sin kapitalstruktur,             , 

konkursgrænse,   , samt   , så de maksimerer initialværdien af virksomheden: 

                                                                                                   
                                                              (4.25) 

ubb. 

                                                                                                                                                                     (4.26) 

                                                                                                                                                                          (4.27) 

hvor ligning (4.26) er smooth pasting betingelsen ved     , og ligning (4.27) er betingelsen om, at gæld 

sælges til kurs pari. 

Ligger beslutningen efter gælden er udstedt, vil aktionærerne som sagt vælge at maksimere værdien af 

virksomhedens egenkapital givet kapitalstrukturen,  . Følgende afledte er givet 

                                                                 

   
 
    

     

   
 
    

     

   
 
    

   

   
                                (4.28) 

hvor 

   

   
 

       

      
 

Funktionen            måler ændringen i egenkapitalen givet en lille ændring i ”switch point” værdien 

    , hvor    ligeledes vil ændre sig med   , mens   er upåvirket. Hvis    , er det muligt at øge 

værdien af egenkapitalen ved at ændre   . For at    er optimal, er det derfor en nødvendig betingelse, at  

                                                                                                                                                                             (4.29) 

Den optimale ex ante kapitalstruktur,  , samt det optimale ex post ”switch point”,   , løser til sammen 

ligning (4.25) under bibetingelse af (4.26), (4.27) og (4.29). Da der er tidshomogenitet, vil    ikke ændre sig 

indtil en omstrukturering af gældsstrukturen finder sted, hvorefter    vil blive skaleret med faktor  .  
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Bibetingelse (4.29) er nødvendig men ikke tilstrækkelig. I flere scenarier vil der være to lokale løsninger til 

     en hvor       og en anden hvor      . I det sidste tilfælde vil virksomheden altid vælge en 

risikostrategi med høj risiko,   . Når der findes to løsninger til (4.29), vælges den, der har den største 

initialværdi for virksomheden. Den deraf kommende kapitalstruktur vil derefter lede til En ny ”switch point” 

værdi. 

Agency costs måles som forskellen i virksomhedens værdi mellem ex ante og ex post tilfældet. 

 

4.5 Sammenfatning 

Dette kapitel har omhandlet Lelands model, hvor aktionærerne vælger kapitalstruktur og risikostrategi for 

at maksimere deres egen nytte frem for hele virksomhedens. Konsekvensen af deres valg kaldes agency 

costs, og kan ses som det tab, kreditorer lider som følge af aktionærernes valg.  

Der kunne være mange andre tilfælde, hvor ledelsens eller aktionærernes valg og handlinger medfører 

omkostninger og tab for de øvrige interessenter i virksomheden. Eksempelvis kunne ledelsen have 

incitament til at investere i frynsegoder som f.eks. nye kontormøbler, som kun ledelsen vil have nytte af, 

men som aktionærerne ligeledes vil betale for. Skal frynsegoderne dog finansieres ved at udstede gæld, vil 

ledelsen være mere tilbageholdende med det, da omkostningen i sidste ende kan tilfalde dem selv.17  

I modellen af Leland [9] blev gjort en række antagelser, her i blandt at virksomhedens ejer (manager) 

handler på aktionærernes vegne. Derudover var udbetalingsraten til aktionærerne antaget som værende 

eksogent bestemt, og enhver asymmetri i informationsdelingen ignoreret. 

I det følgende kapitel vil jeg bevæge mig væk fra mange af disse antagelser og over i en lidt anden måde at 

betragte gældskontrakter på, nemlig i et spilteoretisk perspektiv.     

 

 

 

  

                                                             
17 Denne problematik diskuteres blandt andet i Jensen og Meckling [6] 
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5. Genforhandling med strategisk gældsafvikling 

I de hidtil betragtede modeller har vi haft en eller anden form for grænse eller barriere for, hvornår en 

virksomhed går konkurs. Nu vil vi bevæge os væk fra denne antagelse og hen imod noget mere 

virkelighedsnært, idet vi antager, at der er mulighed for at genforhandle gældskontrakten, når en 

virksomhed kommer ud i den situation, hvor de ikke længere er i stand til at opfylde kontrakten og 

tilbagebetale gælden. 

I de fleste tilfælde vil kreditoren have interesse i at lade virksomheden leve videre mod at modtage en 

reduceret betaling. Dette giver anledning til, at der indledes et strategisk spil mellem kreditor og 

virksomheden, hvor begge parter vil forsøge at få mest muligt ud af muligheden for genforhandling. 

I det følgende vil jeg gennemgå to modeller, hvor genforhandling og særligt strategisk gældsafvikling 

indgår. Formålet er, at nå frem til nogle resultater der bedre afspejler den virkelige verden. 

 

5.1 Spil med strategisk gældsafvikling 
Jeg vil betragte en model18 med en manager, der ejer og er grundlægger af et projekt, der potentielt kan 

generere en indtjening i fremtiden. Projektet kræver en finansiering på D, som manageren ikke har til 

rådighed. Derfor skal der findes en investor, der vil skyde beløbet ind i virksomheden, og hertil skal der 

udformes en gældskontrakt mellem de to parter. Kontrakten skal specificere prioritet af fordringer og 

betinget overdragelse af kontrol.  

Kontrakten kræver, at der i hver periode t falder en betaling til kreditor på CSt frem til udløbstidspunktet T. 

Da nyudstedelse af aktier eller gæld ikke er tilladt, skal betalingen til kreditor trækkes af indtjeningen. Det 

antages endvidere, at alle parter har fuld information om naturens tilstande.  

 

5.1.1 Setup 

Den nuværende og fremtidige værdi af projektets indtjening, Vt, er repræsenteret som en stokastisk 

proces. Vt følger en binomial proces, hvor værdien enten springer op til uVt eller ned til dVt. Her er d = 1/u.  

Det antages endvidere, at u < r(1- ) < d, hvor r er den risikofrie rente plus en og   er udbetalingsraten. 

Martingale sandsynlighederne, p, er givet under det risikoneutrale mål som p =  
        

   
. 

                                                             
18 Anderson and Sundaresan [2]  
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Cash flows, ft, er proportionale med projektets værdi og findes ved ft =  Vt. Udbetalingsraten,  , kan ses 

som en indikator for forventninger til virksomhedens vækst: er   lavt, er der formentlig tale om en 

virksomhed i vækst, og det kan bedst betale sig at geninvestere mest muligt af indtjeningen (dvs. 1-  ). Er   

derimod høj, kan man se det som at virksomheden er veletableret og har nået sit potentiale, og derfor ikke 

kræver samme høje geninvestering. 

Kontrollen af projektet kan overføres, men der ligger en fast omkostning,  , forbundet hermed. 

Omkostningen skyldes tab på projektspecifik humankapital: det tager tid at finde en ny manager til 

projektet, og når denne er fundet, tager det tid for den nye manager at få projektet op at køre med samme 

effektivitet igen.  Vi vil kalde   for likvideringsomkostningerne. 

Alle cash flows tager enten form af dividendebetalinger, afdrag på gæld eller konkursomkostninger. 

Modellen tilfredsstiller dermed at        , hvor   er egenkapitalens værdi,   er gældens værdi og   

er nutidsværdien af fremtidige forventede omkostninger ved fallit. 

 

5.1.2 Spillet 

På et givent tidspunkt i projektets forløb realiseres et cash flow, ft. Givet dette cash flow vælger manageren 

et beløb           , som skal betales til kreditorerne. Hvis    er større end eller lig den lovede betaling til 

kreditor på    , fortsætter spillet til næste periode. Er    derimod mindre, kan kreditoren enten vælge at 

acceptere den modtagne betaling, hvorefter spillet fortsætter, eller kreditor kan afvise den, hvorved 

projektet likvideres og kreditor efterlades med værdien Vt - K.  

Figur 5.1: Eksempel på spillet på tidspunkt t 

Likvidere Fortsætte Fortsætte 

. 

acceptere

e 

afvise 

St 
CSt 

St 
. CSt 

(kreditor) 

(manager) (manager) 

(naturen) 

uVt-1 dVt-1 
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Af ovenstående figur 5.1 ses et eksempel på, hvordan spillet kunne forløbe. Naturen vælger en tilstand uVt-1 

eller dVt-1, som hverken manager eller kreditor har indflydelse på. Herefter skal manageren tage stilling til, 

om betalingen til kreditor skal være større end, mindre end eller lig den lovede betaling på CSt. I eksemplet 

vælger manageren at betale St > CSt, når vi er i en ”ned-tilstand”. Er værdien af virksomhedens aktiver 

derimod steget (”op-tilstand”), vælger manageren at give kreditoren en reduceret betaling, som kreditor 

enten kan acceptere eller afvise.  

Setuppet, som beskrevet ovenfor, lægger op til at vi kan indføre et nyt element, genforhandling, hvis 

manageren ikke kan opfylde kontraktens krav om betaling af CSt til kreditor på tidspunkt t. Tidligere har vi 

set, at der er en bestemt barriere for, hvornår en virksomhed går konkurs, men denne antagelse bevæger vi 

os nu væk fra. 

Muligheden for genforhandling kan give manageren incitament til at manipulere med betalingerne – også 

når virksomheden klarer sig godt - idet manageren ved, at der er en omkostning, K, forbundet med at 

likvidere projektet for kreditoren. Kreditor vil vælge den handling, der er mest profitabel, og som enten er 

at modtage en reduceret betaling eller likvidere projektet. Dette ved manageren, hvorfor denne har en 

”first mover” fordel i spillet. 

  

5.1.3 Ligevægt 

Når kontrakten engang er forhandlet på plads, antages det, at både manager og kreditor hver især handler 

efter, hvad der er det optimale for dem. Der er fuld information om spillet, og begges siders udbetalinger er 

kendte. 

Det, vi nu er interesseret i, er at finde en ligevægt i spillet. Denne ligevægt kan konstrueres rekursivt, og vi 

udnytter vores viden om, at hver spiller vil vælge at maksimere sin egen nytte i hvert beslutningspunkt. 

På tidspunkt T, hvor kontrakten udløber, observeres VT, og manageren vælger herefter en betaling til 

kreditor på ST. Hvis ST ≥ CST, slutter spillet. Men hvis ST < CST, skal kreditor afgøre, om denne vil acceptere 

betalingen eller afvise den. 

Hvis betalingen opfylder kontrakten, eller hvis kreditor accepterer en reduceret betaling, vil betalinger til 

henholdsvis kreditor og manager være (ST, VT – ST). Afviser kreditor derimod betalingen, vil de to parter få 

udbetalt henholdsvis ((max(VT – K, 0), 0). At kreditors betaling aldrig kan blive negativ afspejler, at 

omkostningerne ved likvidering altid trækkes fra den resterende værdi af virksomheden, og derfor aldrig 

kan være højere. 
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Kreditors beslutning vil altid være betinget af managerens. Givet, at der tilbydes en betaling på ST < CST, er 

det for kreditor mest fordelagtigt at acceptere, hvis ST ≥ max(VT – K, 0), og ellers afvise. For manageren er 

det bedst at vælge betalingen ST = CST, hvis VT – K > CST, og ellers ST = max(VT – K, 0). Med andre ord hvis 

virksomhedens værdi er tilstrækkelig høj, så det bedre kan betale sig for kreditor at likvidere projektet og 

hjemtage den overskydende værdi, VT – K, så er manageren bedst tjent ved at overholde kontrakten og 

sikre sig overskuddet VT – ST. Og hvis virksomhedens værdi er lav, så har manager størst interesse i at 

tilbyde en betaling, der lige præcis er lav nok til, at kreditor er indifferent mellem at acceptere eller 

likvidere projektet. 

Udbetalingen til henholdsvis kreditor og manager er betinget af den værdi, VT, der realiseres, og 

ligevægtsværdierne er 

B(VT) = min(CST, max(VT – K, 0))                  (5.1) 

E(VT) = VT – B(VT)                                                     (5.2) 

hvor B(VT) er ligevægtsværdien for gælden, og E(VT) for egenkapitalen. 

Af ovenstående fremgår det, at det for manageren er oplagt at tænke strategisk, når denne skal vælge en 

betaling til kreditoren. Selvom virksomhedens værdi er høj nok til at dække den i kontrakten aftalte 

betaling, kan manageren vælge ikke at overholde kontrakten, og tilbyde kreditor en lavere betaling. 

Betalingen skal blot være af en størrelse, der ikke giver kreditor incitament til at likvidere projektet frem for 

at acceptere betalingen med højere profit for øje.  

Betragtes spillet over flere perioder inden kontraktens udløb, må det være rimeligt at antage, at spillernes 

adfærd ved hver beslutningspunkt vil være nogenlunde som på udløbstidspunktet. Manageren vil flere 

gange undervejs i spillet tilbyde kreditor en reduceret betaling, der stiller kreditoren indifferent overfor at 

acceptere betalingen eller likvidere projektet. Det komplicerede nu i forhold til beslutningen i den sidste 

periode er, når parterne skal beregne de samlede fremtidige betalinger, da disse findes ud fra 

virksomhedsværdien, Vt, på det gældende tidspunkt. Denne kendes som bekendt ikke, før man står i t, og 

derfor er der en vis usikkerhed forbundet med beregningerne.  

Antag, at der på tidspunkt t realiseres Vt, hvorefter manageren vælger en betaling St. Igen fortsætter spillet, 

såfremt St ≥ CSt, og hvis St < CSt, kan kreditor afvise betalingen og får ved likvidering en udbetaling på  

max(Vt – K, 0)). 

Accepterer kreditor derimod betalingen, vil udbetalingen være 
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. 

Kreditor vil altså tage den beslutning, der giver ham den største udbetaling, og da manageren ved dette, vil 

denne vælge St herefter. Den betaling, som manageren vil tilbyde kreditor, er derfor givet ud fra følgende 

ligevægtsværdi: 

                                            
                   

 
                          (5.3) 

Gældens værdi er da givet ved 

                                                       
                   

 
                                                     (5.4) 

Og egenkapitalens værdi er 

                                                     
                   

 
                                                 (5.5) 

Det er dog muligt, at der ikke realiseres et cash flow, ft, der er stort nok til at dække den aftalte betaling, 

hvorfor likvidering er uundgåelig, når ft <      . I et sådan tilfælde vil værdien af gælden være 

                                                                                                                   (5.6) 

hvor Pt er den udestående gæld på tidspunkt t.  Egenkapitalens værdi er da 

                                                                                                                                     (5.7) 

 

5.1.4 Opsummering 

Ovenfor har jeg vist de forskellige ligevægtsværdier, der opstår undervejs i spillet. Spillet kræver, at der er 

fuld information om virksomhedens aktivers værdi, Vt, som først kendes, når man er i tidspunkt  , og 

derudover kendes likvideringsomkostningerne også. 

Det er interessant at bemærke, at der faktisk ikke vil opstå en situation, hvor kreditor vil afvise den tilbudte 

betaling, da manageren konsekvent vælger at tilbyde en betaling, som kreditor lige nøjagtigt vil acceptere. 

Der kan dog alligevel ske en likvidering af projektet, såfremt den realiserede værdi af virksomheden på 

tidspunkt t ikke er stor nok til at opfylde kontrakten. Det betyder samtidig, at man ikke vil opleve, at 

kontrollen af projektet skal overføres, med mindre virksomhedens aktiver viser sig at være illikvide. 
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I det følgende afsnit vil jeg arbejde videre med strategisk gældspleje og sammenligne det med muligheden 

for en gæld-egenkapital swap for at finde ud af, hvilke af de to der er mest fordelagtig for henholdsvis 

manager (nedenfor omtalt som ejere af egenkapital) og kreditor (nedenfor omtalt som gældsgiver). 

 

5.2 Valget mellem gæld-egenkapital swap eller strategisk gældsafvikling 

Jeg vil nu analysere videre på den strategiske interaktion mellem ejere af egenkapital og gældsgivere i et 

nyt spilteoretisk setup. Jeg tager udgangspunkt i en model19, hvor to typer af omstrukturering er mulig: 

gæld-egenkapital swap og strategisk gældsafvikling. Der indføres endvidere beskatning (af 

kuponbetalinger), og derfor er der nu en forskel mellem virksomhedens værdi og virksomhedens aktivers 

værdi.  

Der indføres endvidere en ny variabel, som angiver forhandlingskraften. Denne variabel vil have betydning 

for den optimale omstrukturering og gældens prisfastsættelse. 

 

5.2.1 Setup 

Spillets udgangspunkt er det samme som i afsnit 5.1: Vi har en manager med et projekt, der potentielt kan 

generere en strøm af cash flows i fremtiden. Manageren har brug for finansiering til projektet, som fås ved 

at optage gæld. Der udformes en gældskontrakt, der kræver, at manageren giver kreditor en kuponbetaling 

på CSt i hver periode frem til udløb. 

Som noget nyt vil de kuponbetalinger, CSt, som manageren skal betale, give ham et skattefradrag på  C, 

hvor      . Dette skattefradrag giver tilmed manageren incitament til at optage gæld. 

Likvideringsomkostningerne udgøres nu af en fast del,    , og en variabel del,    , hvor        

angiver en proportional andel af virksomhedens værdi. Ved konkurs modtager ejeren af egenkapital 

ingenting, mens gældsgiver modtager                 , hvor    er den værdi af virksomhedens 

aktiver, der giver udslag til konkurs (trigger point). 

Værdien af virksomhedens aktiver,  , følger en lognormal diffusionsproces, og værdien af virksomheden er 

givet ved     . 

 

                                                             
19 Fan and Sundaresan [3] 
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5.2.2 Spillet 

Kommer virksomheden ud i finansielle problemer og ikke kan overholde kontraktens krav, indledes der en 

genforhandling mellem de to parter. I denne model er der to typer af genforhandlinger. Den ene er, hvor 

der laves en aftale om ombytning af gæld til egenkapital, altså en såkaldt gæld-egenkapital swap. Når de to 

parter skal genforhandle, er det ikke om værdien af virksomhedens aktiver men om virksomhedens værdi. 

Den anden type er strategisk gældsafvikling, som vi også så i afsnit 5.1, hvor egenkapital-ejeren begynder at 

tilbyde en lavere betaling til gældsgiver, når værdien af virksomhedens aktiver ryger under eller rammer et 

bestemt niveau,   . I en verden uden selskabsbeskatning, vil der ikke være forskel på de to typer af 

genforhandlinger. Nedenfor beskrives de to situationer nærmere, og deres ligevægtsværdier findes. 

 

5.2.2.1 Gæld-egenkapital swap  

Når virksomhedens værdi når et vist niveau,   , hvor det bliver vanskeligt for ejeren at betale gældsgiveren, 

beslutter begge parter at indlede en genforhandling. Ejeren af egenkapital og gældsgiveren forhandler om 

at ombytte gældsgiverens gæld til egenkapital, såfremt de kan blive enige om den rette prissætning. 

Gældsgiveren kan derefter sælge denne videre på markedet og hente sine penge hjem. Derved undgår de 

at lade virksomheden likvidere med en masse omkostninger til følge. 

Man kunne selvfølgelig argumentere for, at parterne i nogle tilfælde vil være bedre stillet ved strategisk 

gældsafvikling, hvor ejeren også fortsat vil få et skattefradrag for rentebetalingerne, men gæld-egenkapital 

swap er interessant at se på, idet det faktisk praktiseres en del i den virkelige verden. 

Når en omstrukturering sker i form af gæld-egenkapital swaps, bliver virksomheden til en ren 

egenkapitalbaseret forretning. Der er ikke længere nogle skattefradrag at hente hjem på rentebetalinger, 

men til gengæld er der heller ikke nogle trusler om likvidering længere20. Der er derfor heller ikke forskel på 

virksomhedens værdi og virksomhedens aktivers værdi længere, og       .  

Som nævnt ovenfor er    den optimale grænseværdi af virksomhedens aktiver for omstrukturering, altså et 

trigger point. Der skal bestemmes en variabel  , som angiver hvor stor en andel de respektive parter vil få 

af virksomhedens (aktivers) værdi ved omstrukturering. Værdien af egenkapital,     , og gæld,     , er ved 

grænseværdien givet som 

          og              . 

I denne model er       
 

  
, og både    og   bestemmes endogent og afhænger blandt af   og  . 

                                                             
20 Indenfor det relativt simple setup i denne model. 
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Vi definerer   som forhandlingskraften for ejeren af egenkapital, og gældsgiverens forhandlingskraft er 

dermed givet ved    . Gevinsten for ejeren af egenkapital ved at indgå i genforhandling frem for en 

likvidering af virksomheden er  

      

hvor nullet blot illustrerer, at ejeren i tilfælde af likvidering ville stå tilbage med intet.  

For gældsgiveren er gevinsten givet ved  

                        . 

Ud fra ovenstående kan Nash ligevægten defineres som 

                                                                  
     

  
               (5.8) 

Forhandlingskraften,  , har dermed stor indflydelse på, hvordan ligevægtsværdien for   kommer til at se 

ud. 

Det er værd at bemærke, at i specialtilfældet, hvor    , dvs. når ejeren af egenkapital har al 

forhandlingskraften, befinder vi os i samme situation som i afsnit 5.1, blot med en anden struktur af 

likvideringsomkostningerne. Virksomhedens aktivers grænseværdi,   , vil endvidere være højere, end hvis 

gældsgiveren også har lidt forhandlingskraft (dvs. når    ). 

Det er ikke overraskende, at forhandlingskraften for ejeren,  , afhænger af      , idet højere 

likvideringsomkostninger er til gavn for ejeren, da gældsgiveren vil være mere tilbøjelig til at acceptere 

genforhandling frem for at likvidere virksomheden. Derfor rykker grænseværdien,   , også nedad jo højere 

likvideringsomkostningerne er. Hvis der ingen faste likvideringsomkostninger er, dvs.    , vil    ikke 

længere afhænge af    og være lig med   . 

For at finde grænseværdien,   , antages det, at der ingen faste likvideringsomkostninger er.21 Denne 

antagelse er nok til at illustrere den økonomiske effekt, men giver selvfølgelig ikke et fuldstændigt billede, 

da det vil være meget mere kompliceret. 

Grænseværdien22 for virksomhedens aktiver for indgåelse af en gæld-egenkapital swap er  

                                   
      

 

   

    

 

    
                             (5.9) 

                                                             
21

 For udførlige beviser og resultater for tilfældet med K > 0, henvises til det tekniske appendiks i Fan and Sundaresan 
    [3], side 1091-1095. 
22 Den matematiske udledning heraf kan findes i Fan and Sundaresan [3], side 1065-1066 
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hvor        
   

  
      

   

  
 
 

 
  

   < 0, og skal tolkes som elasticiteten af sandsynligheden for 

konkurs med hensyn til virksomhedens aktivers værdi.   

Værdien for egenkapitalen er  

                  =    
      

 
                                              (5.10) 

hvor     
 

  
 
 

 

er den risikoneutrale sandsynlighed for konkurs. 

Til sidst er værdien for gælden givet ved 

                      =  
 

 
                                             (5.11) 

Den totale værdi af virksomheden er givet ved                  
  

 
       , altså værdien af 

virksomhedens aktiver tillagt de forventede fremtidige skattegevinster. 

 

5.2.2.2 Strategisk gældsafvikling 

Nu bevæger vi os hen til strategisk gældsafvikling, som der også var fokus på i afsnit 5.1. Når virksomhedens 

aktivers værdi når et vist niveau, kan virksomheden ikke længere overholde kontrakten og betale 

gældsgiver det lovede beløb. Der indledes en genforhandling, hvor ejeren tilbyder en reduceret betaling 

indtil virksomhedens indtjening igen er høj, og gældsgiver kan enten acceptere eller afvise. Afvises 

betalingen vil virksomheden blive likvideret, men hvad vi er interesseret i at se på er, hvor grænsen går 

mellem at acceptere eller afvise for gældsgiver. Denne grænseværdi betegner vi som    . Begge parter vil 

have en interesse i at lade virksomheden leve videre såfremt de fremtidige gevinster (herunder 

skattegevinster) er store nok. 

Når grænseværdien for strategisk gældsafvikling,    , nås, vil parterne indlede en genforhandling over 

virksomhedens værdi,     . Ifølge modellen er virksomhedens værdi givet    : 

                                                       

 
 
 

 
   

  

 
 

 
 

     
  

 
 

 

   
 
  

           

  
   

     
  

 
 

 

   
 
  

                    

                                              (5.12) 

hvor    > 0. Som det ses, udgår leddet    
  

 
   når      , da der ingen skattegevinst opnås i perioder med 

reduceret gældsafvikling. 
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Bemærk, at virksomhedens værdi,     , altid er højere end virksomhedens aktivers værdi,  . For ethvert 

      har vi givet, at  

             og                 . 

Nash ligevægten for dette genforhandlingsspil er givet som  

                    
 

                            
   

 

                                             
        

    
                                                                                                    (5.13) 

Vi kan se, at       , altså vil ejeren af egenkapital nu få en større andel af den samlede kage, og 

gældsgiveren derfor en – relativt – mindre andel,      . Men den samlede kage,     , er jo ligeledes 

større end før, hvor det var  , der skulle deles. Det er derfor interessant at se på, om ikke begge parter – 

især gældsgiveren – stadig vil være bedre stillet ved strategisk gældsafvikling frem for at lave en gæld-

egenkapital swap.  

For enkelthedens skyld antages det igen, at der ingen faste likvideringsomkostninger er, dvs.    .23 

Grænseværdien24 for virksomhedens aktiver ved strategisk gældsafvikling er givet som 

                                 
   

         

 

   

    

 

    
                             (5.14) 

Egenkapitalens ligevægtsværdi er 

                                        
   

      

 
  

      

       
 

         

             

  

 
  

 

  
 

  

           

                                                                              

                      (5.15) 

Ligevægtsværdien for gælden er simpelt givet som 

                                                                            (5.16) 

Og til sidst er den betaling, ejeren tilbyder gældsgiveren under strategisk gældsafvikling, givet som 

                                                                          (5.17) 

Som det ses, består betalingen under strategisk gældsafvikling af det realiserede cash flow,   , fratrukket 

en relativ andel af likvideringsomkostningerne i forhold til ejerens forhandlingskraft.  

                                                             
23

 For udførlige beviser og resultater for tilfældet med K > 0 henvises til det tekniske appendiks i Fan and Sundaresan  
    [3], side 1095-1098. 
24 Den matematiske udledning heraf kan findes i Fan and Sundaresan [3], side 1072-1074 
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5.2.3 Opsummering 

Når der udøves strategisk gældsafvikling, oplever gældsgiveren en reduceret betaling i en begrænset 

periode. Til gengæld er der udsigt til fremtidige gevinster for begge parter, frem for hvis virksomheden 

likvideres. Under begge scenarier, det vil sige både med gæld-egenkapital swap og med strategisk 

gældsafvikling, er likvideringsomkostningerne og det økonomiske output ens for de respektive parter.  

Der er dog ingen tvivl om, at ejeren af egenkapital vil foretrække strategisk gældsafvikling frem for gæld-

egenkapital swap, da både den samlede værdi af virksomheden (der skal deles) er større og ejerens andel 

ligeså (      ). Gældsgiveren modtager til gengæld en mindre andel, idet (            ). Vil denne 

så gå med til at modtage en reduceret betaling frem for at bytte sin gæld til egenkapital? Ja, for vi kan se at 

det ikke kun er            men også           . Gældsgiveren vil altså også opnå en større værdi 

ved strategisk gældsafvikling, og da vi altid vil ramme grænseværdien   
 før    (da   

     ), er strategisk 

gældsafvikling klart foretrukket frem for gæld-egenkapital swap.  

At vi i den virkelige verden alligevel ser gæld-egenkapital swaps mange steder skyldes, at verden ikke er lige 

så firkantet, som vi har stillet tingene op i denne model. Gældsgiver vil måske foretrække at få byttet sin 

gæld med egenkapital, så han kan sælge denne til markedspris og placere pengene i nogle andre aktiver, 

hvor han måske forventer et bedre afkast. 

 

5.3 Sammenfatning 

Jeg har i dette kapitel sat fokus på og analyseret genforhandling af gældskontrakter i et spilteoretisk setup. 

Indenfor modellernes rammer har jeg vist, at både ejeren af virksomheden og dennes kreditorer vil have 

interesse i at genforhandle frem for blot at lade virksomheden likvidere, når den kommer i vanskeligheder. 

Jeg har analyseret to typer af genforhandlinger: et, hvor ejeren udøver strategisk gældsafvikling og tilbyder 

kreditor en reduceret betaling i en periode, og to, hvor kreditor tilbydes at bytte virksomhedens gæld med 

egenkapital, altså et såkaldt gæld-egenkapital swap. Det er blevet vist, at begge parter vil foretrække 

strategisk gældsafvikling frem for gæld-egenkapital swap indenfor modellens rammer, idet begge herved vil 

få størst forventet indtjening.  

I det følgende kapitel vil jeg se på et anderledes setup med en model med to perioder, hvor der i tilfælde af 

konkurs indledes en genforhandling mellem de to parter. Jeg vil yderligere specificere indholdet af optimale 

gældskontrakter med fokus på afkastet i de to perioder samt likvideringsværdien af virksomhedens aktiver. 
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6. Genforhandling og optimal gældskontrakt 

I dette kapitel vil jeg se på en model, foreslået af Hart og Moore [4], hvor der igen indgår genforhandling 

mellem to parter, en entreprenør (tidl. kaldt manager/ejer) og en kreditor (investor). Derudover forsøger 

Hart og Moore også at specificere en optimal gældskontrakt.  

Det antages, at der er symmetrisk information mellem entreprenøren og kreditoren, og at de begge 

risikoneutrale. Vi befinder os i et marked, hvor der er flere investorer end der er entreprenører og derfor vil 

det for entreprenøren altid være muligt at finde en investor25, såfremt projektet er rentabelt. 

 

6.1 Setup 

Entreprenøren har til start en formue på  , men projektet kræver et indskud på    , hvorfor han har 

brug for mindst    . Investoren har en formue, som han ønsker at investere, hvortil han søger et projekt. 

Projektets afkast i de to perioder afhænger af entreprenørens tilstedeværelse, men entreprenøren kan ikke 

direkte påvirke afkastet med sine handlinger, som nogle andre modeller antager (f.eks. Aghion and Bolton 

[1]).  

De to parter indgår på tidspunkt 0 indgår en aftale om et samarbejde, som forløber over 2 perioder. Hele 

eller dele af projektet kan likvideres efter én periode, og indtjeningen fra projektet kan geninvesteres. Der 

realiseres et afkast, R1, i periode 1 og endnu et afkast, R2, til slut i periode 2. Afkastene tilfalder 

entreprenøren, som herefter skal betale kreditor for lånet. Til dette skal der udformes en kontrakt, der skal 

give entreprenøren incitament til at betale investoren sit tilgodehavende i begge perioder.26 Får investoren 

ikke den aftalte betaling på tidspunkt 1, kan denne, ifølge kontrakten, overtage projektet og likvidere det, 

og derved få hvad der svarer til aktivernes værdi. 

Af det investerede beløb købes der aktiver til projektet, der afskrives over de to perioder. Aktiverne 

antages at have en gensalgsværdi på     på tidspunkt 1, og på tidspunkt 2 er de værdiløse.  

Ethvert overskydende fra afkastet, som ikke er betalt til investor, kan geninvesteres i projektet. Værdien af 

denne geninvestering mellem periode 1 og 2 vil være  , hvor     
  

 
. Afkastet vil altså mindst svare til 

en geninvestering til markedsrenten og i bedste tilfælde op til samme afkast som det initiale projekt. 

                                                             
25

 I modellen parres én entreprenør med én investor - det er således ikke muligt at have flere investorer til samme 
projekt. 
26 Det antages, at den risikofrie rente er nul, hvorfor der ses på absolutte beløb, og hverken projektets afkast eller 
investorens indskud diskonteres.  
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Derudover fremgår det, at projektets afkast i periode 2 vil være mindst lige så stort som likvideringsværdien 

  i periode 1. 

At en del af projektet kan likvideres efter 1 periode betyder, at man kan vælge at frasælge en andel på 

   , hvorefter afkastet i periode 2 vil være    . Derudover er både         og   kendt af begge parter, 

når man er på tidspunkt 1. Dog er denne viden ikke tilgængelig for udenforstående, og derfor kan der ikke 

tages højde for disse, når kontrakten skrives på initialtidspunktet.  

Til sidst er det selvfølgelig vigtigt, at projektet er rentabelt, hvilket det vil være, hvis    . Hvis    , det 

vil sige, at der ingen geninvestering er, er det påkrævet at projektets forventede værdi er positiv, altså at 

          .  

 

6.2 Kontrakten 

Som beskrevet ovenfor tilfalder både    og    entreprenøren, som kan gøre brug af disse til egen nytte. Til 

gengæld er de købte aktiver ved projektets start faste, og disse kan investor overtage, såfremt projektet 

måtte likvideres. Overtager investoren aktiverne, kan entreprenøren ikke lave geninvesteringer, og dette er 

den værst tænkelige situation for ham.  

Givet at entreprenøren kan aflede cash flows men ikke aktiver, er det oplagt at udforme følgende 

gældskontrakt. Entreprenøren låner       på tidspunkt 0, og lover at returnere   over periode 1 og 2. 

Kan entreprenøren ikke overholde dette, må investoren overtage projektets aktiver. Vi definerer 

lånestørrelsen som        , hvor     er det beløb, entreprenøren låner, udover hvad der kræves 

for at få projektet op at køre. Det antages, at entreprenøren indsætter   på en privat opsparingskonto, som 

investoren ikke kan gøre krav på.  

Da virksomhedens aktiver er værdiløse på tidspunkt 2, vil entreprenøren ikke have incitament til at betale 

investoren der, da han ikke har noget at miste. Derfor antages det, at betalingen på tidspunkt 2 er nul, og 

investoren skal have hele sit tilgodehavende på tidspunkt 1. Vi kalder denne betaling for   og benævner 

kontrakten som      .  

 

6.3 Udbetaling til entreprenør og investor 

Ud fra antagelsen om, at parterne er blevet enige om gældskontrakten på tidspunkt 0, realiseres afkastene 

og likvideringsværdierne         og   på tidspunkt 1. På dette tidspunkt vil entreprenørens formue bestå 

af     , hvor han har   fra initialtidspunktet, og    kan han ligeledes aflede til en privat opsparingskonto. 
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Aktivernes værdi er  , og er det eneste, investoren kan opnå af værdi på nuværende tidspunkt. 

Entreprenøren kan så enten vælge at betale investoren   i henhold til kontrakten, hvor han skal betale af 

sin opsparing/formue, eller han kan lade projektet likvidere og investoren overtage værdien af projektets 

aktiver,  . Bemærk, at da   
  

 
, det vil sige at projektets forventede afkast er større end geninvesterings-

værdien, vil det aldrig kunne betale sig for entreprenøren at lade projektet likvidere, hvis han kan undgå 

det. 

Hvis         , har entreprenøren to muligheder, nemlig at betale   eller gå konkurs, det vil sige at 

betale nul.  Gælder det derimod, at         , har entreprenøren kun et valg, nemlig at gå konkurs. 

Når virksomheden går konkurs, kan investor vælge at likvidere projektet. Det er dog ikke sikkert, at 

investoren vil vælge dette, hvis likvideringsværdien   er lav. Her vil det i stedet være i investorens interesse 

at indlede en genforhandling med entreprenøren.  

Af nedenstående figur 6.3 fremgår udbetalingerne til henholdsvis investor og entreprenør fra periode 1 og 

fremefter. Antager vi, at entreprenøren ikke betaler investor i periode 1, og investor ikke indleder en 

genforhandling, vil investoren få aktivers værdi   og entreprenøren får     , repræsenteret som status 

quo (for alle genforhandlinger) i figuren. 

Af figuren ses også, at hældningen på kurven er stejlere end -1. Dette skyldes, at entreprenøren har en 

begrænset formue på tidspunkt 1, og at han ikke har i sinde at betale investoren noget i periode 2, hvor 

aktiverne ingen værdi har. Dette ved investoren, hvorfor det er vigtigt for ham at få betalingen på tidspunkt 

1. Der udover har kurven et knæk, der indikerer, at værdien af en geninvestering er lavere end afkastet fra 

projektet.  

Er investorens afkast mindre end     , kan denne blive betalt fra entreprenørens private konto, og har 

ingen grund til at likvidere projektet. Hver krone entreprenøren ikke betaler investoren, kan geninvesteres 

og generere et afkast på  , hvilket forklarer hældningen    på kurven frem til     . Er investorens afkast 

større end     , er det fordi entreprenøren sælger fra af aktiverne. For hver krone reduceres værdien 

med 
 

 
, hvilket nedsætter entreprenørens afkast med 

  

 
, og det forklarer hældningen på  

  

 
 fra      og 

frem. 

I en situation med genforhandling har det stor betydning, hvem der har hvor meget forhandlingskraft. 

Siden genforhandling kan afvises af begge parter, er det relevante spektrum mellem   , som 

repræsenterer det punkt, hvor entreprenøren har al forhandlingskraften, og   , som er det punkt, hvor 

investor har al forhandlingskraft. I    vil entreprenøren tilbyde investoren netop det beløb, der svarer til 
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likvideringsværdien  , og i    får entreprenøren netop     . Bemærk endvidere, at punktet (  ,   ) er 

status quo. 

 
Figur 6.3: Illustration over parternes udbetalinger 
 

Placering af   og    behøver dog ikke at være som på figuren ovenfor, og lige netop om placeringen af    

er til højre eller venstre for knækket i kurven, er ret afgørende. Er entreprenørens formue f.eks. så lille, at 

      , må han sælge nogle af aktiverne, også selvom al forhandlingskraften ligger hos entreprenøren. 

Og hvis entreprenørens formue er meget stor, dvs.        , så vil der ingen likvidering ske, også 

selvom investoren har al forhandlingskraften.  
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Resultatet af en genforhandling skal altså findes på linjestykket     . Vi antager, at entreprenøren giver 

investoren et tilbud med sandsynlighed      , og investoren giver entreprenøren et tilbud med 

sandsynlighed  . Inden genforhandlingsspillet analyseres, beregnes investorens afkast.  

Såfremt entreprenøren giver et tilbud til investoren, befinder vi os i   , og investorens afkast vil være  . 

Giver investoren derimod et tilbud til entreprenøren, vil afkastet afhænge af, om     ligger til højre for 

knækket i kurven (       ) eller til venstre (       ). Gælder det, at        , vil investoren 

kræve hele entreprenørens beholdning,     , og også kræve, at    
    

  
  af projektets aktiver sælges 

fra. Entreprenøren vil få andelen   
    

  
, hvilket samlet set svarer til et afkast på     , som han også vil 

få, hvis han afviser investorens tilbud. Investorens samlede afkast vil være         
    

  
  .  

Ser vi nu på tilfældet, hvor        , vil investoren sælge en del af projektets aktiver til entreprenøren, 

for derved at modtage en kontant betaling på      
       

 
. Entreprenøren vil da have en kontant 

beholdning på 
       

 
, som han geninvesterer til afkastraten  , så det samlede afkast på tidspunkt 2 er 

    . Dette svarer igen til, hvad entreprenøren ville stå med, hvis han måtte afvise investorens tilbud. 

Ud fra det ovenstående kan vi komme frem til følgende afkast for investoren, såfremt han giver 

entreprenøren et tilbud:  

             
    

  
          

       

 
  

Investorens forventede afkast,   , findes derved ud fra en vægtning med forhandlingskraften,  , så vi får at  

                                                        
    

  
          

       

 
             (6.1) 

Entreprenøren vil foretrække at betale sin gæld og bevare kontrollen over projektet. Da entreprenørens 

afkast falder i takt med at investorens stiger, vil entreprenøren betale   kun hvis     . Derved kan 

entreprenøren faktisk holde investorens afkast nede på   (og maksimere sit eget afkast), og investorens 

bruttoafkast er dermed          . Tager man hensyn til den betaling,  , entreprenøren har fået af 

investoren på initialtidspunktet, bliver investorens nettoafkast 

                                                                                (6.2) 

Ved brug af figur 6.3 kan entreprenørens afkast findes. Investorens bruttoafkast,    , findes på den 

vandrette akse, og hvis afkastet er højere end     , skal entreprenøren likvidere nogle aktiver. Resultatet 



53 
 

af genforhandlingen vil ligge til højre for knækket på kurven, og entreprenørens afkast vil da være 

   
        

 
. Er investorens bruttoafkast mindre end     , vil resultatet ligge til venstre for knækket, 

og entreprenøren vil betale ham fra sin private opsparing. Derved bliver entreprenørens afkast        

   . Ved at kombinere disse får vi, at entreprenørens afkast er 

                                                                       
        

 
                                         (6.3) 

Den andel af projektets aktiver, som entreprenøren bevarer kontrollen af, er 

                                                                                          
    

 
                                                 (6.4) 

 

6.4 Den optimale gældskontrakt 

Vi ønsker nu at finde en optimal gældskontrakt      . Da vi har antaget, at begge parter er risikoneutrale, 

vil en optimal kontrakt maksimere entreprenørens forventede afkast under bibetingelse af, at investorens 

bruttoafkast er større end eller lig med      , altså den værdi entreprenøren har lånt. Den optimale 

kontrakt skal løse 

                                                                                                                                                                            (6.5) 

              

Her spiller   og   en vigtig rolle. En reduktion i   medfører en forøgelse af investorens afkast, så længe 

     (dvs. når der ikke er konkurs), og en stigning i   medfører en forøgelse af afkastet uanset hvad. Da 

gældskontrakten skal opfylde investorens krav om at få mindst det beløb, der dækker hans indskud på 

initialtidspunktet, tilbage, bør enhver stigning i   medføre en stigning i  . På grund af den usikkerhed, der 

er forbundet med betalingen af   på tidspunkt 1, skal stigningen i   være større end stigningen i  . En 

balanceret stigning i   og   er derfor til fordel for investor i tilstande med konkurs, hvor imod det modsatte 

er gældende i tilstande uden konkurs. 

I det følgende gennemgås nogle propositioner, der har til formål at klarlægge nogle af de vigtigste 

parametre i gældskontrakten under forskellige omstændigheder. Vi definerer først to (ekstreme) gælds-

kontrakter: 

DEFINITION 

Den hurtigste gældskontrakt har    . Den langsomste kontrakt har    . 
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I den hurtigste gældskontrakt låner entreprenøren altså præcist det beløb, han mangler til projektets 

opstart, og indskyder hele sin formue. I den langsomste kontrakt betaler entreprenøren aldrig investoren 

tilbage, og der indtræder konkurs på tidspunkt 1, hvor ejeren overtager aktiverne og skal beslutte, om de 

skal likvideres eller ikke.  

Den optimale kontrakt tilgodeser for så vidt muligt entreprenøren i de tilfælde, hvor enten geninvestering 

er profitabelt (  er høj) eller likvideringsomkostningerne er høje (
  

 
 er høj). Årsagen er, at når   er høj, er 

det hensigtsmæssigt for parternes samlede afkast (samfundsefficiens), at entreprenøren geninvesterer sin 

formue frem for at betale investoren tilbage på tidspunkt 1. Der udover er det samfundsefficient at undgå 

likvidering, når  
  

 
 er høj, da entreprenørens fremtidige tab er større end investorens tilbagebetaling fra 

salg af aktiver. Der er dog tilfælde, hvor valg af gældskontrakt ikke har nogen betydning, som det vil fremgå 

af proposition 6.4.1. 

Proposition 6.4.1 

Antag at enten ( )         og   er ikke-stokastisk eller (  )   
  

 
 og   er ikke-stokastisk eller (   )   er ikke-

stokastisk og    . Da er alle gældkontrakter, der opfylder investorens break-even begrænsning,    

   , optimale. 

Ser vi først på (   ), vil    i (6.1) og   i (6.2) være ikke-stokastiske. Givet, at investoren har break-even ved 

     , vil entreprenørens afkast   i (6.3) være uafhængig af   og  . Det samme gælder for ( ).  

Når   
  

 
 i (  ), betyder det, at alle geninvesteringer mellem tidspunkt 1 og 2 vil generere den samme 

afkastrate uanset hvilken tilstand, vi befinder os i. Derudover er der ikke nogen forskel i at geninvestere 

pengene eller undgå likvidering, så længe investoren modtager    , hvor entreprenørens forventede 

afkast er det samme for alle gældskontrakter.  

Proposition 6.4.1 omhandler altså de få specielle tilfælde, hvor gældskontrakten ingen indflydelse har på 

parternes afkast. Bort set fra disse tilfælde vil afkastene altid afhænge af gældskontraktens udformning. 

I det følgende diskuteres to yderligere propositioner, hvor der i den første ses på tilfælde, hvor    , det 

vil sige, når der ingen profit er i geninvestering, og i den anden ses på tilfælde hvor   
  

 
, altså hvor afkast 

på geninvesteringer er konstant.  

Givet at     er parternes samlede afkast,   +  , lig med              . Siden den optimale 

gældskontrakt skal maksimere    +   , forudsat at        er optimum, kan kontrakten skrive som 
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                                                                                                                                                                (6.6) 

              

Med andre ord, når    , vil den optimale gældskontrakt så vidt muligt koncentrere likvidering omkring de 

tilstande, hvor det sociale tab      er mindst. Dette leder os nu hen til den anden proposition. 

Proposition 6.4.2 

Antag at    . Den optimale gældskontrakt er da enten ( ) den langsomste, hvis kun    er stokastisk ellers 

(  ) den hurtigste, hvis kun    er stokastisk og ellers (   ) den langsomste, hvis kun   er stokastisk og   

 .27  

Vi har tidligere vist, at en balanceret stigning i   og   er til fordel for investor i tilstande med konkurs (dvs. 

med lav   ), hvor imod det modsatte er gældende i tilstande uden konkurs (høj   ). Dette forklarer ( ), da 

en balanceret stigning i   og   bliver til en krydssubstitution mellem gode og dårlige tilstande. Dette er 

samfundsoptimerende, da entreprenøren bliver forholdsvis bedre stillet i dårlige tilstande, og derfor bliver 

sandsynligheden for likvidering mindre.  

Hvis entreprenøren går konkurs, når    er høj, kan investoren bruge sin forhandlingskraft til at 

genforhandle, da likvidering af selv en lille andel af aktiverne på tidspunkt 1 vil betyde et stort tab for 

entreprenøren. En likvidering vil være inefficient, da det sociale tab      er højt. Den bedste måde 

hvorpå konkurs kan undgås, er ved at sætte betalingen   meget lav. Dette svarer til den hurtigste 

gældskontrakt og forklarer dermed (  ).  

I (   ) er den langsomste gældskontrakt optimal, når     og kun   varierer. Konkurs vil forekomme i 

tilstande, hvor   er lav, og investoren ikke kan opkræve nok fra en likvidering. Da det sociale tab      er 

højt, vil entreprenøren være bedst stillet med den langsomste kontrakt.  

Nu ser vi på tilfældet, hvor   
  

 
, det vil sige, hvor alle geninvesteringer mellem tidspunkt 1 og 2 har 

samme, konstante afkastrate og svarer til projektets afkastrate. Når afkastraten er den samme, vil kurven 

på figur 6.3 intet knæk have. Investors bruttoafkast ved en genforhandling er givet ud fra (6.1) som 

                                                                     
 

 
                                    (6.7) 

og af (6.2) følger det, at investorens nettoafkast er 

                                    
 

 
          

 

 
    .                      (6.8) 

 

                                                             
27 For et komplet bevis af Proposition 6.4.2 se appendiks i Hart and Moore [4], Proof of Proposition 2, side 32-34. 
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Den størst mulige værdi   af   er 

             
 

 
                                     (6.9) 

 

som er værdien af    når    . Den nye afledte variabel,  , er af stor betydning i den videre analyse, da 

det er den øvre grænse for investorens afkast i enhver tilstand på tidspunkt 1 (uanset initialkontrakten), 

givet at entreprenøren altid kan gå konkurs.  

Idet   
  

 
 er entreprenørens afkast givet ved  

                                                                                                                                             (6.10) 

og den optimale gældskontrakt skal nu opfylde 

                                                                                                                                                                       (6.11) 

              

hvor   er givet ved (6.8). 

Med andre ord vil den optimale gældskontrakt så vidt muligt koncentrere investors afkast omkring de 

tilstande, hvor   er lavest mulig. 

Proposition 6.4.3 

Antag at   
  

 
, og at en stigning i   øger fordelingen af   betinget af   i form af 1. ordens stokastisk 

dominans. Da gælder det at i blandt klassen af gældskontrakter, er den hurtigste gældskontrakt den 

optimale.28  

Proposition 6.4.3 antager ikke kun, at   
  

 
, men også at en stigning i   medfører en stigning i   (og 

dermed også i   ). Dette hentyder, at tilstande med høje værdier af   er ikke-konkurs tilstande. Givet at 

tilstande med høje værdier af   også er ”gode” tilstande, dvs. hvor afkastet i periode 2 er højt, er det den 

hurtigste gældskontrakt, der tilgodeser entreprenøren i ikke-konkurs tilstande, der er den optimale. 

  

6.5 Sammenfatning 

I dette kapitel har jeg gennemgået en model af Oliver Hart og John Moore, der fokuserer på genforhandling 

mellem to modstående parter, en entreprenør og en investor, i tilfælde af konkurs. Modellen løber over to 

perioder og projektet giver et afkast efter hver periode. Der er mulighed for konkurs – og en derpå 

efterfulgt likvidering – allerede efter første periode. 

                                                             
28 For et komplet bevis af Proposition 6.4.3 se appendiks i Hart and Moore [4], Proof of Proposition 3, side 34-35. 
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Til at starte med blev entreprenørens og investorens forventede afkast udledt, og efterfølgende blev det 

gennemgået hvilke gældskontrakter, der er optimale under forskellige scenarier. De afgørende variable 

hertil er afkastet i de respektive perioder samt likvideringsværdien af projektets aktiver.  

Den optimale kontrakt specificerer, hvordan udbetalingerne til de to parter bør tilrettelægges, så 

samfundsefficiens sikres. Der er som udgangspunkt ikke tale om en favorisering af en af parterne, da det er 

deres samlede afkast, der søges optimeret. Hvis projektet f.eks. har gode fremtidsudsigter, vil kontrakten 

beskytte entreprenøren ved at sætte betalingen,  , lav, så projektet ikke går konkurs og likvideres i periode 

1. 

Noget Hart og Moore kun kommer delvis ind på i denne model, men ikke diskuterer i dybden, er 

beslutnings- og kontrolrettigheder. Vi ser i modellen, at beslutningsretten og kontrollen af projektet skifter 

fra entreprenør til investor, når entreprenøren går konkurs. Men kunne man forestille sig, er der ville være 

andre situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at kontrollen skifter fra den ene part til den anden? Højst 

sandsynligt. Med udgangspunkt i dette vil jeg idet følgende kapitel komme ind på allokering af beslutnings- 

og kontrolrettigheder i gældskontrakten.  
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7. Kontrolallokering i gældskontrakter 

Når der indgås et samarbejde mellem to parter, er det sjældent muligt at forudsige, hvilke hændelser der 

kan opstå i fremtiden. Da ejer og kreditor ofte vil have helt eller delvist modstridende interesser, er det 

sikkert, at der vil komme et stadie, hvor der vil opstå uenighed om virksomhedens fremtidige færden. 

Et eksempel kunne være en situation, hvor en virksomhed bestående af nogle aktionærer (måske en 

familie) ønsker at udvide deres forretning men mangler kapital til udvidelsen. Disse kan så enten vælge at 

udstede egenkapital eller gæld til at finansiere sig med. Ulempen ved at udstede egenkapital er, at der vil 

komme flere aktionærer, der får valgret, og derfor i fremtiden vil have indflydelse på beslutninger, der skal 

træffes om virksomheden. Denne indflydelse kan virksomheden komme udenom ved at udstede gæld, som 

til gengæld er forbundet med omkostninger, og som øger risikoen for konkurs i fremtiden, da værdien af 

virksomhedens aktiver falder. Aktionærerne må derfor tage beslutningen ud fra en afvejning mellem 

fordele og ulemper ved de to måder at finansiere sig på.  

I dette kapitel vil jeg gennemgå en model af Aghion og Bolton [1], hvor man søger at allokere kontrol- og 

beslutningsrettigheder allerede ved indgåelse af kontrakten.  Målet er at sikre, at den rette part (set fra et 

samfundsoptimerende synspunkt) har retten til at træffe beslutninger i nogle på forhånd definerede 

situationer, hvor der kan tænkes at opstå konflikt.  

Modellen tager sit afsæt i antagelsen om, at alle gældskontrakter pr. definition er ukomplette, da det er 

umuligt at forudsige alle fremtidige hændelser på initialtidspunktet.  

 

7.1 Setup 

Modellen tager udgangspunkt i at der er en entreprenør, der ønsker at starte et projekt, men ingen penge 

har til det. Projektet kræver et indskud på  , som denne må låne af en velhavende investor. Det antages, at 

der findes mange velhavende investorer, der søger et projekt at investere i, men at der kun er få 

entreprenører. På den måde sikres det, at ethvert projekt kan finde en investor, og at entreprenøren har 

forhandlingsmagten på initialtidspunktet. Investoren vil gå med til at finansiere projektet med  , såfremt 

han mener, at det forventede afkast af projektet mindst er  .  

Figur 7.1 nedenfor illustrerer en tidslinje, der viser forløbet. Efter investoren har skudt   ind i 

virksomheden på tidspunkt 0, vil naturen vælge en tilstand,  , ud af et sæt af mulige tilstande,  , og et 

signal,  , på tidspunkt 1. Herefter udføres en valgt handling,  , ud fra et sæt af mulige handlinger,  . Til 

sidst realiseres et stokastisk afkast,  , på tidspunkt 2. 
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 Figur 7.1: Illustration af forløbet over to perioder 

 

At naturen vælger en tilstand betyder egentlig, at virksomheden befinder sig i en ud af flere tænkelige 

situationer. Det kan f.eks. være, at virksomheden står rigtig stærkt økonomisk, eller at virksomheden er i 

betalingsvanskeligheder. Handlingen   afspejler ledelsens valg af en beslutning, som tages ud fra den 

situation,  , som virksomheden befinder sig i. Det er i forbindelse med denne beslutning, at der kan opstå 

modstrid mellem parterne, da de naturligvis har forskellige indskud i virksomheden og derfor varetager 

forskellige interesser. Signalet,  , kan tolkes som en slags repræsentant eller variabel for den situation,  , 

som virksomheden befinder sig i. Signalet kan altså være variabel som profit eller den kan repræsentere, at 

virksomheden er eller er ikke gået konkurs på tidspunkt 1. 

Både entreprenøren,  , og investoren,  , antages at være risikoneutrale.  Deres nyttefunktioner over 

afkastet er henholdsvis         og         og kan skrives op som 

                                                                                                                                                                (7.1) 

                                                                                                                                                                            (7.2) 

Ligning (7.2) afspejler, at investoren kun er interesseret i projektets afkast. Ligning (7.1) viser derimod, at 

entreprenøren ikke kun lægger vægt på projektets afkast, men også har en vis affektionsværdi i projektet, 

idet det er denne, der har udtænkt ideen bag projektet, lagt kræfter i det og i det hele taget har følelsen af 

ejerskab over det. For entreprenøren har projektet altså også noget personlig værdi, som ikke er til at måle 

direkte i kroner og ører, og som repræsenteres af funktionen       , der både kan være positiv og negativ.  

Det behøver dog ikke kun at være noget følelsesmæssigt, som repræsenteres af       . Det kan lige så godt 

være, at entreprenøren udnytter sin lederrolle til at ansætte familiemedlemmer i virksomheden, og give 

dem uhensigtsmæssige høje lønninger, eller han kan lave aftaler med leverandører, som han måtte have et 

personligt forhold til, men som økonomisk set ikke nødvendigvis er den bedste løsning for virksomheden. 

Eksempler er mange. Fremadrettet refereres der til        som den private nytte.  
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Modellen lægger op til, at det ikke er muligt at sige noget om de mulige tilstande af naturen i selve 

kontrakten. Derimod kan signalet,  , der giver information om den situation, virksomheden befinder sig i, 

tages med i kontrakten.  

Der gøres en række simplificerende antagelser for at lette tilgangen til problemstillingen. Først antages det, 

at alle afkast kan verificeres, og at entreprenørens formue, som er nul til at starte med, aldrig kan blive 

negativ. Derudover antages det, at naturen kun kan vælge mellem to mulige tilstande          . 

Ligeledes kan ledelsen også kun foretage to mulige handlinger          , hvor           er den 

bedste handling i situation   , og           er den bedste handling i situation   . Den bedste handling 

defineres som den, der samlet set bringer mest nytte til entreprenøren og investoren, altså en 

samfundsoptimerende handling.  

Ydermere antages det, at der også kun er to mulige signaler i periode 1, nemlig        . Vi definerer    

som sandsynligheden for, at     givet  . For at kunne bruge   som et signal for tilstanden  , kræver det 

at   og   er korrelerede. Der antages følgende om sandsynligheden,   : 

                                                                    
                

 

 

                
 

 

                                                           (7.3) 

Med andre ord, når     er sandsynligheden for at vi befinder os i tilstand    størst, og når     er der 

større sandsynlighed for at vi befinder os i   .  

Den sidste antagelse, der gøres, er, at der kun er to mulige realiseringer af afkastet på tidspunkt 2 og at 

       . Der defineres nu et forventet afkast,   
 , i periode 2 givet tilstanden    og handlingen   : 

  
                                  

Det forventede afkast er dermed lig med sandsynligheden for, at     givet    og   . Den private nytte   
  

defineres tilsvarende værende givet ud fra tilstand    og handling   .  

Ud fra ovenstående definition af bedste handling         givet en bestemt tilstand, kan følgende stilles op 

                                                                                    
  

 
   

 
   

 
   

 

  
    

    
    

 
                                                                  (7.4) 

Vi må også antage, at den bedste handling i hver tilstand samlet set skal være profitabel, for ellers vil 

samarbejdet ikke kunne betale sig. Med andre ord har vi, at   
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   . 

I enhver kontrakt indgået på initialtidspunktet, vil det være forudbestemt, at investor modtager hele 

afkastet af projektet. Derefter betaler han entreprenøren ud fra et i kontrakten defineret 

kompensationsskema, der afhænger af signalet i periode 1 samt afkastet i periode 2. Kompensationen 

defineres som funktionen         , hvoraf det fremgår, at entreprenøren aldrig må stilles ringere end sit 

udgangspunkt, det vil sige hans formue må aldrig være mindre end nul. 

Inden jeg går videre til at definere optimal kontrolallokering, skal en sidste definition være på sin plads. Det 

er definition af individuel kontrolallokering, der er givet som               , hvor    angiver 

sandsynligheden for, at entreprenøren har kontrolrettigheden over hvilket handling der skal vælges, når 

enten     eller    .        angiver dermed sandsynligheden for, at investoren har kontrol-

rettigheden givet  . 

Da enhver kontrakt indgået på initialtidspunktet per definition er ukomplet, er der plads til, at en 

genforhandling kan finde sted, efter tilstanden   er realiseret, for derved at opnå en pareto-forbedring. En 

genforhandling vil blive tilbudt af entreprenøren, og investoren vil kun acceptere denne, såfremt han bliver 

stillet mindst lige så godt som i den gamle kontrakt. Afviser han genforhandlingen, vil det fortsat være den 

gamle kontrakt, der er gældende.  

 

7.2 Optimal kontrolallokering 

I den ovenfor gennemgået model er der to former for kontrolallokering, der er efficient. Den første er 

ensidig kontrol, hvor enten entreprenøren eller investoren har fuld kontrol, og den anden er betinget 

kontrol, hvor det er signalet i første periode, der afgør, hvem af de to parter der får kontrollen.  

I de følgende afsnit vil jeg opstille betingelser for, at de nævnte kontrolformer er efficiente givet at enten 

entreprenøren eller investoren har kontrollen.  

 

7.2.1 Kontrol hos entreprenør 

På initialtidspunktet giver entreprenøren et tilbud om en kontrakt til investoren, der giver entreprenøren al 

kontrol og specificerer et kompensationsskema,       . Under bibetingelse af, at investoren får et afkast 

svarende til mindst  , vil entreprenøren maksimere sit eget afkast. Kontrakten er efficient såfremt den 

sikrer, at der er samfundsefficiens uanset hvilken handling, entreprenøren vælger – givetvis efter en mulig 

genforhandling.  
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Da det vides, at afkastet i periode to enten er     eller    , kan entreprenørens kompensation 

opskrives som 

                                     
  

Ud fra ovenstående kompensation vil entreprenøren vælge den handling, der maksimerer hans forventede 

afkast givet naturens tilstand: 

                        
    

   
   

hvor       og      . Entreprenørens foretrukne valg (det vil sige det valg, der maksimerer hans nytte) 

kan afvige fra det samfundsoptimerende valg,       . I sådan et tilfælde vil der være grundlag for en mulig 

genforhandling.  

For at illustrere hvordan genforhandling kan påvirke det endelige udfald, ses på et tilfælde, hvor    og   
  er 

sådan, at entreprenøren uden genforhandling vil være indifferent overfor hvilken tilstand, virksomheden 

befinder sig i, og vil vælge    når     og    når    . Der vil dermed være grundlag for genforhandling, 

hvis tilstanden er    og     eller hvis tilstanden er   og    .  

Antag at vi befinder os i tilstanden         . Da vil investorens afkast være   
          

  i en situation 

uden genforhandling. Ved genforhandling vil entreprenøren tilbyde investoren dette afkast, og da 

investoren vil være indifferent, vil denne acceptere. Dermed bliver entreprenørens afkast   
    

  

  
          

 , hvilket er strengt større end     
    

   
 

, da vi tidligere definerede at   
    

    
    

 . 

Den initiale kontrakt vil dermed blive genforhandlet i tilstand          og den bedste handling,   , vil 

altid blive valgt. Præcis det samme gør sig gældende, når         , og hvor    vil altid blive valgt. 

Af ovenstående kan vi konkludere, at når entreprenøren har kontrollen, vil den bedste handling givet en 

tilstand altid blive valgt. Man skulle nu tro, at løsningen er, at entreprenøren altid skal have fuld kontrol. 

Dette er dog ikke tilfældet. Når entreprenøren har kontrollen, kan det hænde at investorens afkast ikke er 

tilstrækkelig stort. Og alt overskud ved en genforhandling tilfalder udelukkende entreprenøren, også 

selvom det er den optimale handling, der vælges. Er entreprenørens gevinst tilstrækkelig stor, kan det 

medvirke, at investoren alligevel vælger at afvise tilbuddet, da dennes afkast er det samme ved at 

acceptere eller ikke.  

I de tilfælde, hvor entreprenørens handlinger altid er samfundsefficiente, vil det ligeledes være optimalt, at 

det er entreprenøren, der har kontrollen. Da vil den bedste handling vælges uden, at der først indledes en 

genforhandling. Dette resultat fremgår af proposition 7.2.1:  
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Proposition 7.2.1  

Hvis privat nytte,  , er monotont med den samlede nytte,    , det vil sige, hvis   
 

   
 

 og   
    

 , vil det 

altid være optimalt, hvis entreprenøren besidder kontrollen.29  

I situationer, hvor privat nytte ikke er monoton med den samlede nytte, er der ingen garanti for, om det er 

samfundsoptimalt at lade entreprenøren besidde kontrollen. Der vil være tilfælde, hvor entreprenørens 

valg ikke vil være samfundsefficient, og for at ændre ved dette, vil entreprenøren kræve en økonomisk 

gevinst enten i form af kompensation. I visse tilfælde vil denne kompensation være af så stor en størrelse, 

at det ikke vil være muligt at opfylde det lovede afkast,  , til investoren.  

Vi antager, at   
    

 , dvs. entreprenørens private nytte er ikke monoton med den samlede nytte. 

Endvidere defineres 

      
    

      
    

   

  
     

    
   

hvor både    og   
  er strengt positive. Yderligere har vi, at 

       
 

        
  

   

  
 

 

      
 

        
  

         
 

         
    

  
 
            

          
    

  
 
  

Af proposition 7.2.2 fremgår det at for høje værdier af  , er det ikke efficient at lade entreprenøren 

besidde kontrollen. 

Proposition 7.2.2  

For at det kan være samfundsoptimalt at lade entreprenøren besidde kontrollen, hvormed den bedste 

handling vælges, kræver det, at                . Hvis   ligger i intervallet                   
 

 

       
  , vil det aldrig være optimalt at lade entreprenøren besidde kontrollen.30  

                                                             
29 For et komplet bevis af Proposition 7.2.1 se Aghion and Bolton [1], side 481. 
30 For et komplet bevis af Proposition 7.2.2 se Aghion and Bolton [1], Appendix 2, side 493-494. 
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Aghion og Bolton [1] gennemgår et taleksempel, der illustrerer problematikken bag proposition 7.2.2. Jeg 

vil ikke gennemgå eksemplet slagvist, men blot fremhæve de vigtigste resultater for at illustrere forskellen i 

investorens afkast afhængig af hvilken kontrakt, der er gældende.  

Entreprenørens private nytte er opstillet således, at den ikke er monoton med den samlede nytte. 

Kompensationen er på formen           , hvor     . Der kan nu udformes tre forskellige kontrakter, 

hvoraf den første ikke vil lægge op til genforhandling, mens de to øvrige vil.  

1) Kontrakter, der er sikret mod genforhandling 

Denne type kontrakt sikrer, at entreprenøren får så stor en del af afkastet, at den vil kompensere ham 

for den mindre private nytte, der kommer ud af at vælge den bedste handling,   , givet den realiserede 

tilstand,    (da     , vil entreprenøren altid vælge   , når tilstanden er   ). Entreprenøren vil derfor 

altid vælge den bedste handling, hvilket vil give investoren et payoff   , og der vil ikke være grundlag for 

at indlede en genforhandling.  

2) Kontrakter med fuld genforhandling givet    

Når tilstanden er   , og entreprenøren modtager en meget lille kompensation, vil denne vælge handling 

   frem for   , uanset hvad   er. Investoren maksimerer sit afkast givet        , og får payoff   , 

da entreprenøren har al forhandlingskraften. Så længe      , er denne kontrakt mulig, og når 

         , vil alle kontrakter, der er sikret mod genforhandling, være strengt domineret af kontrakter 

med fuld genforhandling givet tilstanden   . 

3) Kontrakter med delvis genforhandling givet    

Er tilstanden    og er    meget lille, hvorimod    er tilstrækkelig stor til at få entreprenøren til at vælge 

handling    frem for   , er der tale om kontrakter, hvor der kan indgås delvis genforhandling. 

Investoren maksimerer sit afkast givet at      og       
 

  
  . Givet tilstanden   , vil genforhandling 

kun finde sted, når    , og investorens payoff vil være   .  

Her skal det bemærkes, at hvis    er tæt på 1 og    tæt på 0, vil      . Ved at sætte       
 

  
   i 

stedet for     , opgiver investoren en lille del af sit afkast, når tilstanden er    og    tæt på 1. Til 

gengæld undgår investoren, at entreprenøren får al overskuddet fra en genforhandling, når      i 

tilstand   . Investorens gevinst ved delvist at undgå genforhandling er derved større end hans tab ved 

samme. Kontrakter med delvis genforhandling er dermed optimale, når          . 

Eksemplet ovenfor illustrerer, at de kontrakter uden genforhandling, der sikrer at entreprenøren altid 

vælger den samfundsoptimerende handling, kan være strengt domineret af kontrakter med hel eller delvis 
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genforhandling. For at sikre, at entreprenøren vil foretrække den bedste handling, skal kontrakten tilgodese 

ham med en stor kompensation, hvilket vil stille investoren dårligere, og i værste tilfælde give et afkast, der 

ikke dækker  .  

Tillader kontrakten derimod genforhandling, vil investoren opnå et større forventet afkast, da han får 

muligheden for at sænke kompensationen til entreprenøren i de tilfælde, hvor der er enighed om valg af 

handling. Investoren vil opnå et større afkast ved genforhandling frem for ikke genforhandling, trods at det 

er entreprenøren, der får hele gevinsten ved genforhandling, når han besidder kontrollen. 

I det følgende afsnit ser jeg på situationen, hvor det er investoren der besidder kontrollen, og dermed kan 

denne beskytte sig overfor entreprenørens opportunistiske adfærd. 

 

7.2.2 Kontrol hos investor 

Når investoren har kontrollen, er der ingen garanti for, at den bedste handling vil blive valgt, hvorfor 

samfundsefficiens ikke er sikret. Dermed er der grundlag for genforhandling for at pareto-optimere, men 

genforhandling vil ikke altid finde sted, da det kræver, at entreprenøren har et stort nok afkast til at kunne 

kompensere investoren for at vælge den bedste handling, da denne ellers vil give investoren et mindre 

forventet afkast.  

Proposition 7.2.3 minder om proposition 7.2.1 under entreprenørens kontrol, og siger blot, at investoren 

altid vil vælge den bedste handling, såfremt hans nytte stiger med samfundets. 

Proposition 7.2.3  

Når investorens afkast er monotont med den samlede nytte,    , det vil sige, hvis   
 

   
 

 og   
    

 , vil 

det altid være optimalt, hvis investoren besidder kontrollen.31  

Vi kan straks gå videre til det modsatte tilfælde, hvor investorens afkast ikke er monotont med den samlede 

nytte, og følgende proposition er gældende: 

Proposition 7.2.4  

Når investorens afkast ikke er monotont med den samlede nytte,    , er det en nødvendig og tilstrækkelig 

betingelse for, at den bedste handlig opnås under investorens kontrol, at        
         

  
  

 
 

 
 
   .  

                                                             
31 For et komplet bevis af Proposition 7.2.3 se Aghion and Bolton [1], side 483-484. 
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Antages det, at   
 

   
 

 og   
   , vil investoren kun vælge den bedste handling   , når vi er i tilstand   og 

der ikke er genforhandling, hvis     , da         
 

         
 
. For at få investoren til at vælge    

frem for   , når vi er i tilstand   og     , må entreprenøren tilbyde en genforhandling, hvor han mister 

en del af sin kompensation, og den nye kompensation,    , skal da opfylde, at 

         
 

         
 
 

hvilket også kan skrives som 

                                                                                        
 

  
 

                                                                  (7.5) 

Er enten    lavt og/eller forholdet   
 

  
   højt, det vil sige hvis afkastet fra handling     er meget større end 

afkastet fra handling   , vil entreprenøren ikke kunne tilbyde investoren en genforhandling på grund af sin 

formuebegrænsning,      . Investoren vil altså kun vælge den bedste handling givet   , hvis den andel af 

afkastet, som investoren mister, overgås af den besparelse, han har i form af en lavere kompensation til 

entreprenøren.  

I det næste afsnit ses på de tilfælde, hvor hverken privat nytte eller investorens afkast er monotont med 

samfundets samlede nytte, og hvor både investor- og entreprenørkontrol strengt domineres af betinget 

kontrolallokering. 

 

7.2.3 Betinget kontrol 

Når entreprenørkontrol ikke er en mulighed, og der ikke opnås den bedste handling ved at investor har 

kontrollen, vil en kontrolallokering, hvor entreprenøren får kontrollen under visse realiseringer af   og 

investoren får kontrollen under andre realiseringer af  , dominere de ensidige kontrolallokeringer.  

Af proposition 7.2.1 og 7.2.3 ved vi, at den bedste handling altid vil blive valgt, når entreprenørens private 

nytte og investorens afkast er monotont med samfundets samlede nytte. Derfor er vi her interesseret i at 

se på de tilfælde, hvor hverken privat nytte eller investorens afkast er monotont med samfundets samlede 

nytte, det vil sige når   
    

  og   
 

   
 

.  

Givet ovenstående parametre, vil den bedste handling kun blive valgt, når entreprenøren har kontrollen, og 

tilstanden er   , eller når investoren har kontrollen, og tilstanden er    (begge uanset værdien af  ). Hvis 

kontrol kunne tildeles efter naturens tilstand, ville det være optimalt at tildele entreprenøren kontrollen, 

når tilstanden er   , og investoren når tilstanden er   . Men kontrollen kan ikke være betinget af 
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tilstanden, dog er det muligt at betinge den af signalet,  . For at sikre, at den bedste løsning opnås ved at 

betinge kontrollen af  , er det vigtigt at   er tilstrækkelig godt korreleret med  .  

Betragt nu en kontrakt med betinget kontrol og kompensation          for alle  ,  . I fravær af 

genforhandling vil denne kontrakt frembringe følgende handlinger givet tilstandene    og   : 

   
              

              
  

Da entreprenøren modtager hele gevinsten ved genforhandlingen, er investorens afkast ved denne 

kontrakt givet som 

                                                     
 

         
 
            

          
                               (7.6) 

Når      og     , vil    konvergere mod det maksimalt forventede afkast    
 

        
 , og vi har 

at         . Det kan endvidere eftervises, at       når      og     . 32 Vi har således givet, at 

for visse værdier af   er betinget kontrol – men ikke entreprenørkontrol – optimalt. 

Til sidst skal det vises, at betinget kontrol kan dominere investorkontrol under visse omstændigheder. Vi 

ser på tilfældet, hvor     , og antager tilmed, at betingelsen      i proposition 7.2.4 ikke er opfyldt. 

Ved at investoren besidder kontrollen, vil handling    blive taget i tilstand   , som ikke er den bedste 

løsning. Når      og     , vil det samlede afkast under betinget kontrol konvergerer mod det 

maksimale afkast, og betinget kontrol vil dermed dominere investorkontrol. Alle ovenstående 

observationer kan nu samles: 

Proposition 7.2.5  

Når hverken den private nytte eller investorens afkast er monotont med den samlede nytte, eksisterer der 

værdier af  , hvor 

(i) Entreprenørkontrol ikke er mulig 

(ii) Investorkontrol ikke er efficient 

(iii) Begge ensidige kontrolallokeringer er domineret af betinget kontrolallokering             , når 

             .  

 
Den betingede kontrolallokering, som beskrives foroven, kan sammenlignes med kontrolallokeringen i 

forbindelse med gældsfinansiering. Hvis signalet i første periode repræsenterer en hændelse med konkurs 

                                                             
32 Der henvises til Aghion and Bolton [1], side 485 
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eller ikke-konkurs, så beskriver ovenstående kontrolallokering, at entreprenøren besidder kontrollen, så 

længe han opfylder sine forpligtigelser overfor kreditor (investor). Hvis det derimod ikke lykkes 

entreprenøren at opfylde sine forpligtigelser, vil kontrollen tilfalde kreditor.  

 

7.3 Betydningen af indsats 

I dette kapitel har jeg indtil nu beskæftiget mig med Aghion og Boltons model [1], der fokuserer på 

allokering af kontrol i (gælds-)kontrakter. Samme diskussion tages op af Hart [5], hvor både den model, han 

arbejder med, og tankegangen, der ligger bag hans arbejde, er meget lig det, jeg har beskrevet ovenfor.  

Hart [5] argumenterer ligeledes for vigtigheden af at specificere kontrolrettigheder allerede, når kontrakten 

indgås på initialtidspunktet. Dog mener Hart, at Aghion og Boltons model mangler at tage hensyn til et 

vigtigt element: indsats. Her refereres til den indsats, som entreprenøren yder for at få virksomheden op at 

køre og gøre projektet til en succes. Både den private nytte som virksomhedens afkast vil afhænge af den 

indsats og det arbejde, som entreprenøren ligger i virksomheden, hvorfor betydningen af denne ikke bør 

overses. Og hvis entreprenøren ved, at han kan blive erstattet af en anden, kan dette rykke på den indsats, 

han vælger at yde. 

Der præsenteres dog ikke en løsning for, hvordan indsats kan tages med i modellen. Og jeg mener også, at 

det måske ikke vil være lige til at implementere indsatsen i modellen, som den er stillet op foroven. Indsats 

er nemlig et af de parametre, der er vanskelige at måle på. Og måske skal det bare tænkes, at indsatsen 

indgår i den private nytte, som jo også kan være negativ. Altså jo højere indsats entreprenøren skal yde, des 

mindre vil hans private nytte være. Tankegangen med at få implementeret indsats i modellen er dog både 

relevant og interessant og kan lægge op til udarbejdelse af nye modeller.   

 

7.4 Sammenfatning 

I dette kapitel blev der udviklet en model af Aghion og Bolton [1], der tager højde for de indgående parters 

formuebegrænsninger, og vigtigst, hvor (gælds-)kontrakter per definition anses for at være ukomplette. 

Modellen forløber over to perioder, og efter første periode er det muligt at indlede en genforhandling af 

gældskontrakten for at opnå samfundsefficiens. Det er blevet vist, hvordan visse typer af gældskontrakter 

strengt dominerer andre under nogle give forhold og omstændigheder, og at det er optimalt at lade 

kontrolallokeringen afhænge af signalet, såfremt det er muligt.  
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Såfremt det er optimalt at give investoren al kontrollen, bør virksomheden finansiere sig ved at udstede 

egenkapital, der giver stemmeret til de nye aktionærer. Da investoren i denne model finansierer hele eller 

det meste af projektet, vil det også være denne, der kommer til at bestemme over virksomhedens 

fremtidige tiltag. 

Er det til gengæld optimalt at lade entreprenøren besidde kontrollen, bør virksomheden udstede 

egenkapital uden en medfølgende stemmeret. Dette er dog ofte noget vanskeligere. Er betinget kontrol 

derimod det optimale, bør kontrolallokeringen afhænge af signalet  , og det vil være mest fordelagtigt, hvis 

virksomheden gældsfinansierer sig, da kontrollen til at starte med vil ligge hos entreprenøren men i tilfælde 

af konkurs, vil den tilfalde kreditoren. 

Relevansen af entreprenørens indsats er endvidere blevet diskuteret kort men ikke inddraget i modellens 

setup.  
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8. Konklusion 

I denne afhandling har jeg beskæftiget mig med prisfastsættelse og konstruktion af optimale 

gældskontrakter. Hovedformålet har været at finde frem til en eller flere optimale gældskontrakter.  

Emnet optager stor opmærksomhed, og de fleste virksomheder bruger mange ressourcer på at estimere 

deres egen og deres samarbejdspartneres kreditrisici. I den litterære verden findes der også mange værker 

om virksomheders kreditrisiko, og modeller udvikles og forbedres til stadighed den dag i dag.  

Kreditorer vil have særlig stor interesse i at prisfastsætte gælden, når der er risiko for, at gælden ikke vil 

blive indfriet. Jeg har ved brug af Mertons model, som bruger Black-Scholes model til prisfastsættelse af 

optioner, prisfastsat gæld som både risikofrie og risikobærende 0-kupon obligationer, og derefter opstillet 

en model til at prisfastsætte gæld med forskellig prioritet. Modellen blev udvidet til at omhandle 

obligationer med flere kuponer, da 0-kupon obligationer ikke er normen i de fleste virksomheder.  

Mertons model har dog sine svagheder, idet der gøres mange antagelser, som sjældent kan efterkommes i 

den virkelige verden. Jeg gjorde op med tre af Mertons antagelser og arbejdede videre med en model af 

Leland, hvor fokus hovedsagligt er på virksomhedens kapitalstruktur, og der blev indført både 

konkursomkostninger og beskatning af kuponbetalinger. Modellen fokuserer på samspillet mellem 

virksomhedens kapitalstruktur og dens gearing, idet man ikke kan ændre på den ene, uden den anden 

påvirkes. I Lelands model opererer man endvidere med en endogen konkursgrænse – igen til forskel fra 

Merton – som påvirkes af såvel virksomhedens kapitalstruktur som beskatningen og virksomhedens 

volatilitet.  

Fra den ene model af Leland bevægede jeg mig over i en anden model, hvor der ses på virksomhedens 

kapitalstruktur i sammenhæng med agency costs. Agency costs ses som en omkostning eller et tab, som 

kreditorerne lider, som følge af valg truffet af aktionærerne. Der fokuseres endvidere på valg af 

risikostrategi, hvor det vises, at der for både aktionærerne og kreditorerne er stor forskel i den betaling, de 

modtager, afhængig af om valg af risiko træffes før eller efter virksomheden har fastlagt sin kapitalstruktur. 

For kreditorerne er det mest fordelagtigt, at beslutning træffes inden de yder finansiering til virksomheden, 

hvorimod det er til aktionærernes fordel, at træffe beslutningen efter kapitalstrukturen er fastlagt.  

I resten af afhandling har jeg beskæftiget mig med fire modeller, der alle inddrager genforhandling. Først 

beskæftigede jeg mig med genforhandling i sammenhæng med strategisk gældsafvikling, altså hvor jeg så 

på kommunikationen mellem de to parter som værende et spil. I disse modeller forsøger ejeren af 

virksomheden at manipulere med de betalinger, der er lovet til kreditor, ved at tilbyde kreditor en lavere 
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betaling, selvom virksomheden klarer sig godt og er i stand til at betale hele det lovede beløb. Kreditoren 

kan dog vælge at afvise betalingen, hvorved virksomheden vil blive likvideret og kreditoren vil få, hvad der 

svarer til virksomhedens aktivers værdi. Ejeren vælger derfor at tilbyde kreditoren en betaling, der netop 

har en størrelse, så kreditor er indifferent mellem at acceptere betalingen eller likvidere virksomheden.  

Jeg har efterfølgende sammenlignet strategisk gældsafvikling med muligheden for at tilbyde kreditor en 

gæld-egenkapital swap, altså en ombytning af gæld til egenkapital, når virksomheden ikke er i stand til at 

overholde den lovede betaling. Konklusionen var dog, at det bedre kan betale sig for både ejer og kreditor, 

at ejer udøver strategisk gældsafvikling, frem for at kreditoren får byttet sin gæld med egenkapital. 

Fra at betragte genforhandling sammen med strategisk gældsafvikling bevægede jeg mig over i en anden 

type model, hvor genforhandling ses som et element i den optimale gældskontrakt. Modellen løber over to 

perioder, og der kan finde genforhandling sted efter første periode. Formålet er at definere den optimale 

(og samfundsefficiente) gældskontrakt, som skal tilgodese både ejer og kreditor, uanset om virksomheden 

præsterer godt eller dårligt efter hver periode.  

Som det sidste valgte jeg at se på kontrolallokering i gældskontrakter. Modellen er foreslået af Aghion og 

Bolton, og blandt andre har Oliver Hart valgt at tage modellen til sig og arbejdet videre med den. Det 

antages, at gældskontrakter per definition er ukomplette, og at der skal være plads til at kunne lade 

kontrollen skifte fra den ene part til den anden. Udgangspunktet er, at ejer (entreprenør) og kreditor 

(investor) før eller senere vil stå i en situation, hvor de vil have modstridende interesser. Målet er derfor at 

beskytte begge parter mod den andens opportunistiske adfærd samt at sikre, at der for enhver tænkelig 

situation opnås samfundsefficiens. Der defineres derfor tre typer af kontrol, nemlig entreprenørkontrol, 

investorkontrol og betinget kontrol. Betinget kontrol, hvor det er en given situation, der bestemmer hvilke 

af de to parter, der besidder kontrollen, viser sig at være den mest optimale i de fleste tilfælde. Til sidst 

diskuterer jeg relevansen af at inddrage entreprenørens indsats i kontrakten, uden dog at arbejde denne 

parameter ind i modellen.  

Som jeg lagde op til i afhandlingen indledning, så vil der aldrig være én gældskontrakt, der kan anses for at 

være den optimale i alle situationer. Der er alt for mange parametre og forhold, der påvirker hvordan en 

optimal kontrakt defineres, og i den enkelte situation vil det være en vægtning mellem disse faktorer, der 

afgør udformningen af den optimale gældskontrakt.   



72 
 

Litteratur 
 

[1] P. Aghion and P. Bolton. An Incomplete Contracts Approach to Financial Contracting. The Review 

of Economic Studies, Vol. 59, pp. 473-494, 1992.  

 

[2] R. W. Anderson and S. Sundaresan. Design and Valuation of Debt Contracts. The Review of 

Financial Studies, pp. 37-68, 1996.  

 

[3] H. Fan and S. Sundaresan. Debt valuation, Renegotiation, and Optimal Dividend Policy. The Review 

of Financial Studies, Vol. 13, pp. 1057-1099, 2000.  

 

[4] O. Hart and J. Moore. Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt. The Quarterly Journal 

of Economics, Vol. CXIII, February 1998, pp. 1-41. 

 

[5] O. Hart. Financial Contracting. Harvard Law School, Discussion Paper no. 327, 5 2001, 

http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/ 

 

[6] M. Jensen and W. Meckling. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and 

Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, 1976, pp. 305-360.  

 

[7] D. Lando. Credit Risk Modeling: Theory and Applications. Princeton University Press, 2004. 

 

[8] H. E. Leland. Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure. The Journal 

of Finance. Vol. 49, 1994, pp. 1213-1252. 

 

[9] H. E. Leland. Agency Costs, Risk Management, and Capital Structure. The Journal of Finance. Vol. 

53, 1998, pp. 1213-1243. 

 

[10] R. C. Merton. A Rational Theory of Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management 

Science. Vol. 4, 1973, pp. 141-183. 

 

[11] R. C. Merton. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of 

Finance, Vol. 29, 1974, pp. 449-470. 

 

[12] F. Modigliani and M. H. Miller. The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of 

Investment. The American Economic Review. Vol. 48, 1958, pp. 261-297. 

 

 

http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/

