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1. Indledning og beskrivelse af casen ”Mols-Linien”
1.1 Casens baggrund og indledning
Baggrunden for casen er sagen mellem Mols-Linien A/S (Efterfølgende kaldet Mols-Linien), Polaris

Equity og minoritetsaktionærerne i Mols-Linien i forbindelse med Polaris’ købstilbud på Mols-Linien.

Samt den efterfølgende kamp i forbindelse med det af Polaris udmeldte mål om at afnotere selskabet

fra Nasdaq Copenhagen, minoritetsaktionærernes modstand mod en afnotering, Mols-Linien’ ledelse

og bestyrelses interesser heri, samt udmeldinger foretaget via selskabsmeddelelser og lignende.

Der har lige siden Mols-Linien’ blev forsøgt opkøbt af kapitalfonden Polaris været en kamp om ejerska-

bet og den fulde kontrol af selskabet, som følge af at Polaris har forsøgt at overtage 90 % af aktierne

og dermed muligheden for at tvangsindløse de resterende aktier, samt efterfølgende forsøgt at afno-

tere selskabet. På den anden side står en samling af mindretalsaktionærer, der mener at have fået et

købstilbud der er langt under markedsværdien, og at man bliver modarbejdet af selskabets ledelse og

bestyrelse, der nægter at forholde sig til anklagen om at tilbuddet er for lavt.

Da det er et særsyn, at mindre aktionærer danner forening og går imod et købstilbud, vil det ligeledes

kunne forventes at afgørelsen om afnoteringen i sagen kan danne præcedens for fremtidige overta-

gelsesforsøg af virksomheder og den beskyttelse af minoritetsaktionærer, der er i loven.

Med udgangspunkt heri vil opgaven fokusere på, hvorvidt det burde have været attraktivt for minori-

tetsaktionærerne at acceptere det af Polaris fremsatte købstilbud på kr. 40 pr. aktie. For at kunne

vurdere hvorvidt dette er attraktivt, er det først og fremmest relevant at forstå hvorvidt en eventuel

afnotering af selskabet vil påvirke aktionærernes muligheder for at handle og agere, samt hvordan

dette vil påvirke værdien af aktionærens aktie, som følge af gældende og relevant lovgivning og regler

ved handel og afnotering fra Københavns Fondsbørs Nasdaq OMX Copenhagen (efterfølgende Nasdaq

Copenhagen). Dernæst vil det være relevant at forstå og analysere Mols-Linien’ økonomiske situation

samt fremtidsudsigter. Da kapitalfonden Polaris er ejeren med bestemmende indflydelse, vil det lige-

ledes være relevant at forstå og have kendskab til en kapitalfonds handling og ageren på markedet,

samt metoder og værktøjer til at skabe værdi i porteføljeselskaber.

Det vurderes dog ikke tilstrækkeligt at vurdere et købstilbud udelukkende på baggrund af kendskab til

relevant lovgivning og konsekvenser af afnoteringer, tvangsindløsninger m.v. samt kendskab til virk-

somhedens finansielle og fremtidige situation. Derfor ønskes der en estimeret markedsværdi af Mols-

Linien på tidspunktet for købstilbuddets udløb, som kan sammenholdes med konsekvenser ved even-

tuel afnotering samt selskabets fremtidsudsigter. Med udgangspunkt i den estimerede markedsværdi,

kendskabet til virksomhedens finansielle forhold og fremtidsudsigter, det opnåede kendskab til en ka-

pitalfonds typiske handlingsmetoder samt kendskab til relevant lovgivning og konsekvenser heraf, vil

det være muligt at vurdere om købstilbuddet har været attraktivt for minoritetsaktionæren.
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1.2 Casens forløb
Casen starter d. 3. juli 2015, hvor Mols-Linien melder ud, at det er kommet til bestyrelsen og ledelsens

kendskab, at der er et købstilbud på vej.1

Købstilbuddet fra Polaris falder d. 10 juli 2015, hvor man tilbyder 34 kr. pr. aktie2, aktiekursen d. 10.

juli 2015 udgør 35,70 kr.3 og aktionærerne vil derfor kunne sælge med et tab pr. aktie på kr. 1,70 i

forhold til aktiekursen.

Dette medfører en del utilfredshed hos aktionærerne, og der dannes en forening af aktionærer, der

gør modstand og ikke er villige til at føje Polaris.

Da aktionærforeningen får en vis størrelse, begynder den at kunne forhindre Polaris i at tvangsindløse

de resterende aktier i selskabet (kræver minimum 90 %’s ejerskab).

Polaris forhøjer d. 7. august 2015 deres købstilbud til 40 kr. pr. aktie4. Aktiekursen d. 7. august 2015

ved lukketid på børsen er 38,30 kr., og aktionærerne vil derfor kunne sælge med en gevinst pr. aktie

på kr. 1,70, i forhold til aktiekursen.5

Polaris har på forhånd sikret sig godkendelse af købstilbud fra de 4 storaktionærer, Clipper Ferry Invest

A/S, FS Finans III A/S, Rudersdal A/S under konkurs og Figaro Invest ApS. Den 23. september 2015

opgør man det endelige resultat for overtagelsestilbud til at have fået tilsagn for 80,1 % af aktierne.

Handlerne effektueres d. 25. september 2015 med valørdato d. 29. september 2015, således at Polaris

herefter besidder minimum 80,1% af aktierne.6

D. 2. september 2015 fremsætter milliardæren Henrik Lind et købstilbud på 44 kr. pr. aktie og overgår

dermed Polaris købstilbud med 4 kr. pr. aktie. Henrik Linds købstilbud er fremsat gennem hans inve-

steringsselskab Henrik Lind Invest ApS7 og efterfølgende handler betyder, at han overtager mellem 5

og 9,99 % af aktierne i Mols-Linien.8

Polaris vælger i stedet for at tvangsindløse aktien, da man ikke opnår tilstrækkeligt ejerskab over sel-

skabet, at forsøge at ændre vedtægterne ved en ekstraordinær generalforsamling d. 22. oktober 2015,

hvor man med 2/3 (66,67 %) af de fremmødte stemmer kan gennemføre dette.9

1 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 250 af 03-07-2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_250_.pdf
2015, 29-04-2016])
2 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 252 af 10-07-2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_252_.pdf
2015, 29-04-2016])
3 Euroinvestor.dk – Mols-Linien A/S historiske kurser d. 10.07.2015 (URL: http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-
omx-copenhagen/mols-linien-a-s/206644/historik [2015, 03-05-2016])
4 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 260 af 07-08-2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_260.pdf
2015, 29-04-2016])
5 Euroinvestor.dk – Mols-Linien A/S historiske kurser d. 07.08.2015 (URL: http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-
omx-copenhagen/mols-linien-a-s/206644/historik [2015, 03-05-2016])
6 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 281, bilag 1 af 23.09.2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multime-
dia/Fond_281_-_Bilag_1_Meddelelse_om_endeligt_resultat.pdf [2015, 29-04-2016])
7 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 275, bilag 1 af 02.09.2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multime-
dia/Fond_275_-_Bilag_1_Lind_Invest_-_Tilbud_til_minoritetsaktion_rerne_i_Mols-Linien.pdf [2015, 29-04-2016])
8 Mols-linien.dk – Storaktionærer (URL: http://www.mols-linien.dk/index.dsp?page=1998 [2016, 27-04-2016]).
9 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 285 af 22.10.2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_285_.pdf
[2015, 29-04-2016])
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Generalforsamlingen vedtager derfor at ændre vedtægterne samt at ledelsen skal bede Nasdaq Co-

penhagen afnotere selskabet fra Nasdaq Copenhagens børs. Dette sker d. 4. december 2015, hvor

Mols-Liniens anmodning om sletning fra Nasdaq Copenhagens børs offentliggøres.10

Nasdaq Copenhagen skal herefter beslutte, hvorledes anmodningen overholder gældende lovgivnin-

ger og kan imødekommes. Dette afgør Nasdaq Copenhagen d. 24. februar 2016 med en accept af an-

modningen og man offentliggør at sidste salgsdato for aktien tidligst skal være d. 8 april 201611. Det

bliver efterfølgende bestemt at det skal være den 21. april 2016, hvor Mols-Linien ligeledes har gene-

ralforsamling og fremlægger 2015 regnskabet.12

D. 7. marts 2016 klager en aktionær fra foreningen for småaktionærer i Mols-Linien til Finanstilsynet,

der fører tilsyn med Nasdaq Copenhagen og er klageinstans herfor jf. loven om værdipapirhandel

m.v.13

D. 16. marts 2016 afviser finanstilsynet klagen med baggrund i manglende kompetencer til at votere

herom, hvilket medfører at klageren stiler klagen til Erhvervsankenævnet d. 17. marts 2016 med på-

stand om partsstatus i sagen, suspension af afnoteringen, annullering af afnoteringen og at Erhvervs-

ankestyrelsen skal varetage sagen.14

D. 19. april 2016 beslutter Erhvervsankestyrelsen i en delafgørelse at give klageren medhold i partssta-

tus, suspension af afnoteringen samt at Erhvervsankestyrelsen skal varetage sagen.15

Dette betyder at Mols-Linien, Polaris og minoritetsaktionærerne nu afventer Erhvervsankestyrelsens

afgørelse, før selskabet afnoteres fra Nasdaq Copenhagen.

10 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 289 af 04.12.2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_289_.pdf
[2015, 29-04-2016])
11 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 290 af 24.02.2016 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_290_.pdf
[2016, 29-04-2016])
12 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 291 af 29.02.2016 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_291_.pdf
[2016, 29-04-2016])
13 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 292 af 07.03.2016 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_292_.pdf
[2016, 29-04-2016])
14 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 295 af 17.03.2016 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_295_.pdf
[2016, 29-04-2016])
15 Kendelse af 14. April 2016 ( Jnr. 2016-2340) – Erhvervsankenævnet (URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/fi-
les/media/erhverv/kendelse_af_14._april_2016_2016-2340_efter_en_konkret_vurdering_blev_aktionaer_i_boersnote-
ret_selskab_anset_som_part.pdf [2016, 29-04-2016])
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1.3 Problemformulering
Som beskrevet i det indledende afsnit 1.1 vil opgavens fokus være, hvorvidt det af Polaris fremsatte

købstilbud bør accepteres af minoritetsaktionærerne. Med udgangspunkt heri er følgende problem-

stilling opstillet:

 Bør minoritetsaktionærerne i Mols-Linien acceptere det af Polaris fremsatte købstilbud på

40 kr. pr. aktie?

Ovenstående problemstilling (hovedspørgsmål) besvares ved hjælp af følgende undersøgelsesspørgs-

mål:

 Hvad er kravene for en eventuel tvangsindløsning af minoritetsaktionærenes aktier, og hvad

vil de økonomiske konsekvenser i et givent tilfælde være for minoritetsaktionærerne?

 Hvad er kravene for en afnotering af selskabet fra fondsbørsen, og hvilke konsekvenser både

økonomisk og informationsmæssigt ville dette have for minoritetsaktionærerne, såfremt disse

bibeholdt deres ejerandele?

 Ud fra anerkendte modeller til værdiansættelse af selskaber, hvad er så selskabets reelle

værdi? Og hvordan er denne værdi sammenlignet med de fremsatte købstilbud samt den ak-

tuelle børskurs for selskabet?

 Ud fra de fremsatte købstilbud, den aktuelle handelskurs for aktien samt truslen fra en even-

tuel tvangsindløsning og/eller afnotering, hvad ville anbefalingen til de nuværende minori-

tetsaktionærer da være?
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1.4 Model- og metodevalg
For at hjælpe læseren er der i dette afsnit redegjort for den anvendte opgavestruktur samt beskrevet

overvejelserne i forbindelse med valget af modeller og metoder. For overskuelighedens skyld er opga-

ven opbygget efter nedenstående struktur (figur 1):

Figur 1:

1.4.1 Paradigmevalg
Da målet med opgaven konkretiseret i problemstillingen er at konkludere hvorledes en accept af et

købstilbud ville være en god beslutning for en minoritetsaktionær, har vi valgt at belyse opgavens pro-

blemstilling med delelementer af det konstruktivistiske samt det neo-positivistiske paradigme.

Konstruktivistiske paradigme

Da vi ønsker at forstå, hvorledes minoritetsaktionærerne vil have en fordel af at acceptere det givende

købstilbud, samt at opgaveskriverne begge arbejder i revisionsbranchen med en forforståelse for em-

net og problemstillingen, ligger det nærmest at undersøge emnet ud fra den konstruktivistiske tilgang.

Dette er begrundet nedenfor.
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Den konstruktivistiske tilgang bygger på hermeneutikken. Opfattelsen er, at der ikke findes én sand-

hed. Der er dermed ingen virkelighed, fordi den afhænger af tid og rum. Virkeligheden rekonstrueres i

en evig proces mellem undersøgeren og det undersøgte. Den søger derfor at forstå et givent problem

i den givne sammenhæng. Denne tankegang er meget i overensstemmelse med vores problemstilling,

som bliver behandlet i opgaven. Tankegangen er særligt benyttet i opgavens afsnit og delafsnit om-

handlende kapitalfondes ageren, værdiansættelse af Mols-Linien, samt vurdering af købstilbuddet.

Neo-positivistiske paradigme:

Den neo-positivistiske tilgang søger at forklare det undersøgte emne for at komme frem til én sandhed,

der kan tolkes på flere måder. Denne tankegang er i overensstemmelse med opgavens afsnit, hvori der

redegøres for lovgivning samt mulige konsekvenser af lovgivningens tolkning, da en lovgivning er skre-

vet i paragrafer, som en sandhed, men kan tolkes på flere måder af læseren.

Da begge paradigmer vil være til gavn for opgaven samt belysningen af problemstillingen, har vi valgt

at inddrage disse i vores opgave for at danne de bedste forudsætninger i konklusionen.

Vores metodiske tilgange i øvrigt og relevante, anvendte modeller er der redegjort for herunder, for-

delt på opgavens delafsnit og i overensstemmelse med opgavestrukturen.

1.4.2 Del 1 – Indledning
I ovenstående opgavestruktur fremgår det, at der er udarbejdet en indledning, der har til formål at

opridse og indramme opgavens struktur, emnevalg, problemstilling og undersøgelsesspørgsmål, valgte

modeller og grundlag for valget, kildekritik samt en afgrænsning af opgavens omfang. Afsnittet er ud-

arbejdet med udgangspunkt i teorien fra bogen ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden

for samfundsvidenskaberne”. Bogen er en teoretisk beskrivelse af opgaveskrivning.16

Derudover er der i indledningen udarbejdet et kort resume af casens forløb for at orientere læseren

om handlinger og begivenheder, der kan være til hjælp i forbindelse med forståelsen af opgaven.

1.4.3 Del 2 – Selskabsbeskrivelse
I dette afsnit beskrives selskabet Mols-Linien. Der er i afsnittet fokus på selskabets oprindelse, historie

og udvikling heraf frem til dags dato. Dette indebærer både generel historie, men også en fortælling

og beskrivelse af produkter, særlige konkurrencesituationer, strategier, økonomi m.v. Dertil vil der

blive redegjort for selskabets ledelses- og ejer struktur, selskabets nuværende økonomiske turnaround

proces, samt fremtidige forventninger. Alle disse forhold skal give læseren et indblik i, hvad der defi-

nerer Mols-Linien og den aktuelle proces og position, som selskabet befinder sig i.

16 Andersen, I. 2010, Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 4. udg., Samfunds-
litteratur, København.
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Ved udarbejdelsen af dette afsnit vil der primært foretages informationssøgning i selskabets selskabs-

meddelelser, selskabets årsrapporter samt bogen ”Med færgen over Kattegat I”, der er en fortælling

om selskabet Mols-Liniens historie. Ydermere vil der benyttes oplysninger fra det offentlige virksom-

hedsregister (CVR) samt oplysninger fra anerkendte erhvervs-netaviser, som børsen.dk & business.dk,

samt information fra hjemmesider med informationer om færgedriften i Danmark.

1.4.4 Del 3 – Konsekvensanalyse af tvangsindløsning og afnotering samt kapitalfondes

ageren
Opgavens analytiske afsnit er som udgangspunkt en eksplorativ undersøgelse. Det eksplorative design

af afsnittet er velegnet til at give undersøgeren en dybere indsigt i det behandlede emne, da designet

typisk er meget udforskende. Afsnittets eksplorative design egner sig til en kvalitativ undersøgelse,

hvorpå undersøgeren ønsker at udforske og belyse de opstillede undersøgelsesspørgsmål.

Afsnittets analytiske dele har til formål at undersøge og beskrive de lovmæssige, økonomiske samt

informationsmæssige konsekvenser, som den gældende lovgivning for værdipapirhandel kan have for

en minoritetsaktionær. Det er ligeledes afsnittets formål at analysere kapitalfondes ageren og beskrive

denne ud fra teori samt anerkendte økonomers studier.

I afsnittet er teori og udsagn fra interview ligeledes sammenholdt med faktiske og praktiske erfaringer

fra erhvervsverdenen, såsom aktiekursers påvirkning af selskabsmeddelelser om de af afsnittet omfat-

tede forhold.

Ved udarbejdelsen af dette afsnit vil der primært foretages informationssøgning i den gældende lov-

givning, i virksomhedens egne selskabsmeddelelser, lovgivende instansers afgørelser i sagen samt lig-

nende sager. Ydermere vil der benyttes oplysninger fra det offentlige virksomhedsregister (CVR) samt

oplysninger fra anerkendte erhvervs-netaviser, som børsen.dk & business.dk, samt information fra

hjemmesider med informationer om aktiekurser i Danmark.

Desuden er studier og afhandlinger fra anerkendte erhvervsforskere og økonomer inddraget og belyst

og sammenholdt med praktisk erfaring samt analyseret til brug for forståelsen af emnet og minoritets-

aktionærens ståsted.

Dertil har undersøgeren foretaget et kvalitativt interview med en minoritetsaktionær for at indsamle

primært data til undersøgelsen. Minoritetsaktionærens udsagn er sammenholdt med anerkendte skri-

benter og erhvervsfolks udsagn for at få disse verificeret.

Opgaven- og casens modstående part, kapitalfonden Polaris, er ligeledes forsøgt interviewet for at

afdække begge sider af lovgivningens fortolkning, men har ikke indvilliget heri, hvorfor det er under-

søgt hvordan kapitalfonde som helhed agerer i markedet, samt hvilke værktøjer og metoder der an-

vendes til værdiskabelse.
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1.4.5 Del 4 – Budgettering, værdiansættelse og følsomhedsanalyse
I dette afsnit vil vi på baggrund af anerkendte principper foretage en reformulering af de offentliggjorte

årsrapporter fra Mols-Linien for perioden 2010-2014. Ud fra de reformulerede opgørelser beregnes de

relevante nøgletal for analyse af selskabets historiske indtjening og afkast til ejerne. Vi vil ved analysen

tage udgangspunkt i den udvidede DuPont-model og foretage en dekomponering af selskabets afkast

til ejerne.

For budgettering af de fremtidige resultater vil der blive taget udgangspunkt i den opnåede viden om

selskabets værdiskabelse og indtjening på kerneforretning fra ovenstående analyse. Derudover vil vi-

den opnået igennem de øvrige afsnit med selskabsbeskrivelse og turnaround også blive anvendt. Bud-

gettet vil blive udarbejdet for en periode på 5 år, med en efterfølgende terminalperiode. Der vurderes

at indtræde steady state i selskabets udvikling indenfor 5 år, hvorfor budgetperioden ikke er forlænget

herudover.

Med udgangspunkt i den budgetterede driftsaktivitet samt nøgletal og viden fra rentabilitetsanalysen

vil vi foretage en værdiansættelse af virksomheden ud fra DCF-modellen (Discounted cash flow). Til

værdiansættelsen vil blive anvendt den indirekte model, som baseres på pengestrømme til alle inve-

storer. Som sekundær model til validering af resultatet af værdiansættelsen vil vi udarbejde en værdi-

ansættelse ud fra den relative værdiansættelsesmodel om prismultiple. Her vil vi anvende resultat ef-

ter skat som prismultiple og sammenligne med lignende børsnoterede europæiske selskaber.

Til brug for rentabilitetsanalysen, budgettering og den efterfølgende værdiansættelse vil der hovedsa-

geligt blive taget udgangspunkt i bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang”17.

Derudover vil vi gøre brug af informationer og udgivelser fra anerkendte virksomheder på området

samt offentligt tilgængelige informationer i databaser og markeder.

1.4.6 Del 5 – Vurdering af købstilbud
I dette afsnit vil vi kort redegøre for de fremsatte købstilbud på aktierne i Mols-Linien, herunder vigtige

datoer, de tilbudte kurser samt andre væsentlige parametre i købstilbuddene. På baggrund af de frem-

satte og gennemførte købstilbud vil vi foretage sammenligninger med den officielle børskurs for sel-

skabet i tilbudsperioden, de opgjorte værdier pr. aktie fra afsnittet om værdiansættelse, estimeret

værdi ved en afnotering samt sammenholde med alternative investeringer.

Afsnittet vil først beskrive de fremsatte købstilbud. I den efterfølgende sammenholdelse af købstilbud

vil der hovedsageligt blive foretaget sammenholdelser og konklusioner på baggrund af opnåede infor-

mationer i de forudgående afsnit. Dette afsnit vil derfor i store træk basere sig på konklusioner af op-

nåede informationer i opgaven, og omfanget af nye informationer og metoder i afsnittet vil være be-

grænset.

17 Regnskabsanalyse og værdiansættelse, en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012
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1.4.7 Del 6 – Konklusion
I del 6 af opgaven udarbejdes en konklusion, der beskriver opgaven i korte træk og opsummerer væ-

sentlige informationer og konklusioner, der er kommet til vores kendskab i opgavens øvrige dele. Kon-

klusionens formål er at besvare den indledende problemstilling.

1.4.8 Del 7 – Perspektivering
Som afslutning af opgaven foretages en perspektivering, hvori der redegøres for relevante forhold, der

er opstået efter opgavens afslutning samt uden for vores afgrænsning. Disse forhold er opsummeret

for at gøre læseren opmærksom på eventuelle forhold og problemstillinger, der er opstået uden for

opgavens afgrænsning, men kan have indvirkning på opgave læserens forståelse og holdning til opga-

vens emne.

1.5 Afgrænsning
Opgavens afgrænsning er delt op i to, da der er lavet en særskilt afgrænsning for værdiansættelse,

budgettering og følsomhedsanalyse, samt en afgrænsning særskilt for konsekvensanalysen af lovgiv-

ning og kapitalfondes ageren.

Dette skyldes at opgaven ønsker at belyse, hvorvidt købstilbuddet pr. sidste dato for accept heraf ville

være en gevinst for minoritetsaktionæren på daværende tidspunkt, mens konsekvensanalysen har for-

del af at inddrage relevante analyser, begivenheder og artikler fra senere begivenheder end datoen

for afslutning af købstilbuddene.

For hele opgaven er det gældende at vi som følge af opgavens begrænsninger i omfang vil være nød-

saget til at foretage en række afgrænsninger. Der vil derfor ikke være detaljerede forklaringer eller

kritik af de anvendte modeller. Dette skyldes, at undersøgerne ønsker at belyse problemstillingen fra

en praktisk synsvinkel og dermed ønsker at benytte opgavens omfang på at binde teori og praksis sam-

men. Der vil blive argumenteret for valget af modeller samt hvordan modellerne er benyttet i opgaven.

Opgavens afsnit for værdiansættelse, budgettering og følsomhedsanalyse er afgrænset til at medtage

relevante og kendte informationer for minoritetsaktionæren frem til den 23. september, hvor det pligt-

mæssige købstilbud fra Polaris udløber. Derved er værdiansættelsen baseret på årsrapporter fra årene

2010 til 2014 samt delårsrapporten fra 1. halvår 2015. Til værdiansættelsen er balancen og resultatop-

gørelsen reformuleret i bilag 5 og 6, hvorfor det udelukkende er med baggrund i denne reformulerede

balance samt de i afsnit 4.3 opstillede forudsætninger at værdiansættelsen, budgetteringen og følsom-

hedsanalysen er udarbejdet.

Der skal gøres opmærksom på, at vores endelige værdiansættelse og konklusion herpå kunne have

været ændret, såfremt vi havde haft en anden skæringsdato samt informationer for efterfølgende be-

givenheder. Dette vil vi ligeledes behandle i vores perspektivering i opgavens afsnit 7.
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Opgavens øvrige afsnit er afgrænset til opgavens tidspunkt for udarbejdelse, hvilket er frem til 30. april

2016. Denne del af opgaven bygger på offentligt tilgængelige informationer om Mols-Linien, relevant

lovgivning, forskning og studier i kapitalfonde samt børsmarkeder samt underbyggende teorier fra

økonomer. Konsekvensanalysen er afgrænset til at dække en undersøgelse af den danske lovgivning i

henholdsvis selskabsloven og loven om værdipapirhandel m.v. samt enkelte bestemmelser fra årsregn-

skabsloven. Ydermere er reglerne for notering på Nasdaq Copenhagen inddraget. Der foretages derfor

ikke analyser af påvirkninger på et eventuelt andet marked eller land. Teorien der er benyttet i opgaven

er udarbejdet af professorer, forskere og tilsvarende og kan være udarbejdet på baggrund af andre

markeder. Dog gør det sig gældende, at der i modeller og teorier kan drages direkte paralleller til det

afgrænsede område.

Ydermere er opgaven afgrænset af, at alle informationer indhentet gennem primær dataindsamling

har skulle, underbygges og valideres samt kunne benyttes i undersøgelsesspørgsmålene for at blive

benyttet i opgavens undersøgelse.

Analysen af ledelsens interesser samt kapitalfondes baggrund, metoder og værktøjer er afgrænset til

en teoretisk analyse og redegørelse herfor, da ingen af de adspurgte parter har ønsket at deltage i

opgavens undersøgelse, hvorfor der skal gøres opmærksom på, at analysen samt konklusionen herpå

kunne have været anderledes, såfremt de adspurgte parter havde ønsket at deltage.

1.6 Kildekritik
Ved udarbejdelsen af opgaven er der til dataindsamlingen både benyttet primære og sekundære kil-

der. Der er redegjort for anvendelsen af kilderne, indhentelse af kilder m.v. samt disse kilders pålide-

lighed.

Til forståelsen for hvorvidt der er tale om primære og sekundære kilder præciseres det, at der ved

primære kilder er tale om informationer udarbejdet med direkte hensigt til anvendelse i opgaven. Ved

sekundære kilder er der tale om informationer udarbejdet til anvendelse i øvrige sammenhænge.

Primære kilder:

De primære kilder, der er benyttet i opgaven, er oplysninger og udsagn fra interviews, vedlagt i opga-

vens bilag 2 & 3. Informationerne er tilvejebragt under foranledning af undersøgerens spørgsmål, der

er stillet informanten via E-mail. Da undersøgelsen er udarbejdet af 2 undersøgere, pointeres det at

der har været 2 undersøgere til at diskutere meningen af informantens udtryk og holdninger, for at

danne indtryk af hvorvidt informanten er pålidelig. Ydermere har undersøgerne efterfølgende i opga-

vens udarbejdelse valideret benyttede udsagn og citeringer ved at sammenholde med praktiske erfa-

ringer fra erhvervsmarkedet, såsom aktiekursens påvirkning, kontra informantens påståede påvirk-

ning, samt validering af uafhængige eksperter og mediers udtryk og beskrivelser af samme case.
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Sekundære kilder:

De sekundære kilder der er benyttet i opgaven har primært været oplysninger fra selskabets revide-

rede årsrapporter og delårsrapporter samt selskabets udsendte selskabsmeddelelser. Informationerne

i disse vurderes at være retvisende, idet års- og delårsrapporterne er aflagt efter international regler

herfor samt er underskrevet af uafhængig revisor. Selskabsmeddelelserne er underlagt lovgivningen

for værdipapirhandel m.v. og er udarbejdet efter disse regler. Dog er informationerne skrevet af sel-

skabets ledelse og bestyrelse, hvorfor de ikke kan forventes at være kritiske.

Dertil er anvendt oplysninger og artikler fra anerkendte medier såsom børsen.dk, business.dk, Euroin-

vestor.dk (aktiekurser). Disse oplysninger er indhentet fra uafhængige kilder, og kilder anvendt af ny-

hedsmedierne er ligeledes kontrolleret og vurderet uafhængige.

Desuden er informationer fra relevante fagorganisationer og brancheorganisationer anvendt. Disse

kilder vurderes at kunne være tilbøjelige til at dreje informationer til deres fordel, hvorfor vi har for-

holdt os kritisk til udsagn herfra.

Dernæst er relevante teorier fra danske og udenlandske anerkendte økonomer inddraget i opgaven og

sammenholdt med praktiske erfaringer og øvrige økonomers teorier. Det er blandt andet anvendt

forskning og Ph.d. afhandling fra Spliid, R (2014), ekstern lektor på CBS, Petersen, CV, Plenborg, T &

Schrøder, F (2006), forskning fra CBS institut for revision og regnskab, samt teorier fra Myers, Stewart

C (1984), Professor of finance fra MIT (Cambridge, Massachussets) og Rendleman, R. J. (1980), Profes-

sor of finance, fra TUCK (Darthmouth, New Hampshire). Disse vurderes at være uafhængige og aner-

kendte forskere og professorer samt at have udarbejdet forskning og teori med kritisk substans.

Til anvendelse af modeller og analyser samt til at underbygge teorien heri er der benyttet lærebøger,

som er benyttet i fagene Corporate Finance, Værdiansættelse og regnskabsanalyse, Erhvervsøkono-

misk metode og lignende fag, på HD 1. del samt HD (R). Disse bøger vurderes på baggrund af benyttel-

sen i undervisningen at være pålidelige. Bøgerne er ligeledes benyttet til, i tilfælde hvor dette har haft

relevans, at validere pålideligheden af informationer fra internettet.

Desuden er der til generel informationssøgning brugt internettet, hvorfor der forekommer mange

mere eller mindre valide oplysninger og udsagn fra internetbrugere, skribenter og medier. Derfor har

opgavens udarbejdere ved informationssøgning generelt haft en høj skepsis, blandt andet i forhold til

de anvendte mediers anerkendelse, dateringen af informationen samt forfatteren heraf (journalist,

fagmand, skribent, studerende og privatperson). Såfremt der har været skepsis i forhold til informati-

onens afsender samt afsendermedie, er afsenderens professionalisme vurderet, mediets anerkendelse

undersøgt og informationen krydstjekket andet steds inden anvendelse. Oplysninger fra tvivlsomme

kilder, eller oplysninger der ikke har kunne krydstjekkes til anerkendte medier, er ikke anvendt i opga-

ven.
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2. Selskabsbeskrivelse
2.1 Præsentation af Mols-Linien
Mols-Linien blev etableret i 1963 af stadsingeniør H.H. Hansen fra Ebeltoft med henblik på at indsætte

moderne færger med plads til biler på ruten mellem Ebeltoft og Odden.

I 1964 valgte Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) at investere i Mols-Linien, således at der var

kapital nok til at indsætte rederiets første færge Mette Mols, der sejlede første tur på ruten mellem

Odden og Ebeltoft d. 18. Maj 1966 og hermed startede Mols-Linien som en genvej gennem Danmark

og en konkurrent til Storebæltsfærgen18.

I sommeren 1969 havde Mols-Linien i alt 4 færger på ruten mellem Sjællands Odde og Ebeltoft, og man

ekspanderede yderligere i starten af 1970’erne. Omkring 1973 blev man ligesom den resterende del af

Danmark og store dele af verden ramt af den første oliekrise, hvilket medførte tilbagegang og stagne-

ring i samfundet samt i transportbranchen. Mols-Linien måtte derfor omstille sig og klare sig gennem

70’erne og starten af 80’erne uden større vækst og med nogle færger, man havde købt i opgangstider.

I slutningen af 1980’erne opstod der endvidere en konkurrent på ruten mellem Jylland og Sjælland, da

selskabet Cat-Link A/S, et selskab ejet af Scandlines A/S, valgte at indsætte 2 hurtigfærger, de såkaldte

katamaranfærger, der forkortede sejltiden i forhold til Mols-Linien og sejlede på ruten ”Århus – Ka-

lundborg”.19

Mols-Liniens konkurrence med Cat-Link A/S fortsatte frem til år 1999, hvor man d. 01.01.1999 sam-

menlægges med Cat-Link A/S og herefter overtog aktiviteten på ruten ”Århus – Kalundborg”20 fra Cat-

link A/S samt overtog deres færger på ruten.21

I 1984 blev Mols-Linien overtaget af J. Lauritzen Holding, der købte DFDS’ aktiepost i Mols-Linien og

dermed blev hovedaktionær. DFDS frasolgte Mols-Linien efter et større økonomisk uvejr, hvor man var

nødsaget til at frasælge Mols-Linien for at skaffe likviditet til at fortsætte sin egen drift. Rederiet J.

Lauritzen Holding, der overtog DFDS’ aktiepost i Mols-Linien, ejede ligeledes majoriteten af DFDS og

Mols-Linien blev altså derfor inden for samme koncern.

J. Lauritzen Holding overtog selskabet umiddelbart efter deres hidtil bedste år, med vækst i både pas-

sagerer og biler med over 15 % i forhold til året før, og der var altså for alvor kommet gang i færge-

overfarten igen efter nedgangen i forbindelse med oliekrisen.22

I 1988 sælger J. Lauritzen Holding sin aktiepost til DIFKO (Dansk Investeringsfond), der efterfølgende

omdanner Mols-Linien til et anpartsselskab. Som en del af aftalen med DIFKO overtager DSB 25 %,

mens DIFKO finansierer ejerskabet ved at udbyde anparter i DIFKO 62 til medarbejdere og almindelige

danskere med løfte om et højt udbytte pr. anpart.

18 OLESEN, M.N., 2014, Med færgen over kattegat I, 1. udg., Nautilus, Lyngby.
19 OLESEN, M.N., 2014, Med færgen over kattegat I, 1. udg., Nautilus, Lyngby.
20 OLESEN, M.N., 2014, Med færgen over kattegat I, 1. udg., Nautilus, Lyngby.
21 Faergejournalen.dk – Mols-Linien historie URL http://www.faergejournalen.dk/Mols_Linien/Mols_Hist.html [2016, 26-04-
2016])
22 OLESEN, M.N., 2014, Med færgen over kattegat I, 1. udg., Nautilus, Lyngby.
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I de efterfølgende år med DIFKO som ejere leverede Mols-Linien resultater over forventning, hvilket

betød at anpartshaverne kunne se, at man havde lavet en fornuftig investering.23

I 1994 bliver Mols-Linien igen omdannet til et aktieselskab, i forbindelse med at DIFKO 62 valgte at

børsnotere Mols-Linien på Nasdaq Copenhagen og på den måde forsøge at indhente kapital til at købe

4 færger til drift af ruten. Børsnoteringen af Mols-Linien har medført at selskabets ejerkreds løbende

er blevet udskiftet. Fra 1999 var Scandlines efter sammenlægningen med Cat-Link A/S hovedaktionæ-

rer helt frem til år 2008, hvor rederiet Clipper Group A/S overtog Scandlines A/S’ aktiepost i Mols-

Linien.

De efterfølgende år blev Mols-Linien en populær aktie hos ejendomsspekulanter, hvilket betød at en

del af de større aktieposter i selskabet var besat af folk som bl.a. Olav Damkiær-Classen (via selskabet

Figaro Aktieinvest), Hans-Henrik Palm og Carsten Berger (via Rudersdal A/S), alle folk der er gået per-

sonligt konkurs og som havde større gæld til banker som Amagerbanken og Nykredit, der som følger

heraf overtog deres aktieposter i Mols-Linien24.

Ejendomsspekulanternes indtog i Mols-Linien sendte selskabet ud i et økonomisk uvejr, der har bety-

det, at man de seneste år har leveret massive underskud og først i år 2014 begyndte at vende under-

skud til overskud. Man har således gennemført en større turnaround, der har gjort selskabet attraktivt

for investorer og kapitalfonde som Polaris.25

Dette har efterfølgende bevirket, at Polaris i 2015 har overtaget de tidligere ejendomsspekulanters

aktieposter samt Clipper Groups aktiepost og derfor pr. 31. december 2015 har en ejerandel på om-

kring 79 %.26

23 OLESEN, M.N., 2014, Med færgen over kattegat I, 1. udg., Nautilus, Lyngby.
24 Mols-Linien A/S, Offentliggjort årsrapport for regnskabsåret 2014
25 Business.dk – Et offer for finanskrisen rejser sig fra dødslejet – URL: http://www.business.dk/transport/et-offer-for-fi-
nanskrisen-rejser-sig-fra-doedslejet, [2015, 26-04-2016]
26 Mols-Linien A/S, Offentliggjort årsrapport for regnskabsåret 2015
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2.2 Selskabs- og ledelsesstruktur
Selskabet Mols-Linien ledes af direktionen med Søren Jespersen som administrerende direktør27. Dog

har Søren Jespersen valgt at opsige sin stilling pr. 1. august 2016, hvorefter Carsten Jensen overtager

styringen med selskabet. Carsten Jensen kommer fra en stilling i DFDS som ansvarlig for DFDS’ forret-

ning på den engelske kanal. Indtil Søren Jespersens opsigelse har ledelsen været uændret siden 2011,

hvor Søren Jespersen kom til og overtog direktørstillingen med det formål at iværksætte en større

turnaround og gøre Mols-Linien til en profitabel forretning.28

Selskabet er et aktieselskab og er derfor ejet af aktionærerne, der har nedsat en bestyrelse bestående

af 11 medlemmer.

De 11 medlemmer er følgende29:

Frantz Jørgen Palludan, bestyrelsesformand

Jan Johan Kühl, næstformand

Søren Jespersen, administrerende direktør

Jens Dalsgaard Løgstrup

Erik Jørgen Østergaard

Kaare Vagner Jensen

Georg Normann Schuster, medarbejderrepræsentant

Allan Holm Corneliussen, medarbejderrepræsentant

Thomas Bisgaard Jensen, medarbejderrepræsentant

Ole Hougaard Berg-Hansen, medarbejderrepræsentant

Ib Sund Kristensen, medarbejderrepræsentant

Bestyrelsen har til ansvar at sikre sig, at ledelsen leder virksomheden forsvarligt og med henblik på

aktionærernes interesser.

27 Virk-Data – Mols-Linien A/S (URL: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-
hed&id=17881248&soeg=mols-linien+A%2FS&type=Alle [2016, 27-04-2016].
28 Børsen.dk – Mols-linien adm. direktør har sagt op – ny mand fra DFDS klar til at overtage (URL: http://borsen.dk/nyhe-
der/virksomheder/artikel/1/322134/mols-liniens_adm_direktoer_har_sagt_op_-_ny_mand_fra_dfds_klar_til_at_over-
tage.html [2016, 27-04-2016])
29 Virk-Data – Mols-Linien A/S (URL: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-
hed&id=17881248&soeg=mols-linien+A%2FS&type=Alle [2016, 27-04-2016].
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2.3 Ejerstruktur
Selskabet havde før Polaris’ indtræden som storaktionær en mere broget ejerstruktur, bestående af

Clipper Group, en række ejendomsspekulanter samt konkursboer efter flere af disse og diverse min-

dretalsaktionærer.

Ejerstrukturen var pr. 31.12.2014 således30:

- Clipper Ferry Invest A/S (29,95 %)

- FS FINANS III A/S (26,35 %)

- Rudersdal A/S u/konkurs (10,73 %)

- Figaro Invest ApS (7,89 %)

- Egne aktier (1,46 %)

- Øvrige mindre aktionærer, under 5 % (23,62 %)

Som følge af Polaris’ opkøb af Mols-Linien har Polaris overtaget Clipper Ferry Invest A/S, FS Finans III

A/S, Rudersdal A/S, Figaro Invest ApS samt Mols-Liniens egne aktier svarende til 76,38 %. Desuden har

Polaris overtaget et ukendt antal af minoritetsaktionærernes andele. Polaris’ andele er erhvervet gen-

nem selskabet Holding af 29. juni 2015 A/S.

Lind Invest ApS har overtaget mere end 5 % af de øvrige minoritetsaktionærers aktier og derfor er de

2 hovedaktionærer med mere end 5 % af aktiekapitalen pr. dags dato:

- Holding af 29. juni 2015 A/S mere end 66,67 %

- Lind Invest ApS mere end 5 %

Dette er oplyst på Mols-Linien’ hjemmeside.31

Polaris har gennemført en vedtægtsændring som følge af de 66,67 % procent af stemmerne og har

dermed fået gennemtvunget en afnotering af selskabet fra Nasdaq Copenhagen, hvilket er beskrevet

yderligere i afsnit 3 af denne opgave.

2.4 Turnaround
Mols-Linien har gennem de seneste 5 år gennemgået en større organisationstilpasning og turnaround,

som følge af at årets resultat i henholdsvis 2010 og 2011 resulterede i et tab på henholdsvis 77,5 og

119 M’DKK. Ledelsen iværksatte herefter en redningsplan for at vende forretningen og give aktionæ-

rerne afkast af deres investering.32

Turnaround-processen medførte endvidere, at Søren Jespersen i 2011 blev indsat som administre-

rende direktør med det formål at strømline forretningen og få vendt udviklingen samt skabe positive

30 Mols-Linien A/S, Offentliggjort årsrapport for regnskabsåret 2014
31 Mols-linien.dk – Storaktionærer (URL: http://www.mols-linien.dk/index.dsp?page=1998 [2016, 27-04-2016]).
32 Mols-Linien A/S, Offentliggjort årsrapport for regnskabsåret 2015
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resultater og værdistrømme til Mols-Linien og dets aktionærer. Søren Jespersen har sammen med sel-

skabet formået at vende udviklingen til i år 2015 at opnå et resultat på 74,3 MDKK, mens omsætningen

er steget fra 501,1 M’DKK i 2011 til 670,1 M’DKK i 2015. 33

Udviklingen kan ses på bundlinjen, der har givet følgende resultater i perioden 2011 – 2015 (tabel 1):

Tabel 1:

2011 2012 2013 2014 2015

Årets resultat (i

M’DKK)*

(118,9) (88,5) (35,1) 34,5 74,3

Udvikling i MDKK 30,4 53,4 69,6 39,8
*Årets resultat i ovenstående tabel er taget fra Mols-Linien’ offentliggjorte regnskaber for de respektive år. Regnskaberne er fundet på det

centrale virksomhedsregister hos Erhvervsstyrelsen (URL: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-

hed&id=17881248&soeg=mols-linien+A%2FS&type=Alle [2016, 27-04-2016])

Udviklingen beskriver ledelsen i årsrapportens ledelsesberetning for år 2015 på følgende måde:

”Selskabet begyndte en omfattende turn-around-proces i 2011, hvor rederiet blandt andet har omlagt

sin tonnage, så utidssvarende og uøkonomiske færger er afdisponeret. Den højere kapacitet, en effektiv

fartplan tilpasset kundernes behov og en god brændstofsøkonomi giver lavere enhedsomkostninger”.

(Mols-Linien’ ledelsesberetning, årsrapporten 2015 (URL: http://www.mols-li-

nien.dk/index.dsp?area=10 [2016, 27-04-2016])

Udviklingen skyldes som ledelsen beskriver, at ledelsen har valgt at effektivisere flåden af færger samt

fartplanen og dermed formindske brændstofs forbruget, hvilket har givet en lavere omkostning pr.

passager og pr. personbil. Dette har medført, at man har frasolgt de 2 kombifærger Maren Mols og

Mette Mols, samt at man har valgt at nedlægge ruten mellem Aarhus og Kalundborg og udelukkende

har fokuseret på ruterne Sjællands Odde – Ebeltoft og Sjællands Odde – Aarhus, og optimeret disse

ruter, således at der er absolut flest afgange på ruten mellem Sjællands Odde og Aarhus, og få daglige

afgange mellem Sjællands Odde og Ebeltoft.34

Som beregnet i kapitel 4.2 har Mols-Linien sænket brændstofs forbruget fra at være en omkostning på

51,2 % af omsætningen i 2011 til 34,4 % af omsætningen i 2014, samtidig med at omsætningen er

steget fra 501 M’DKK til 612 M’DKK som følge af en stigning i overførte enheder. Dette har medført et

forbedret resultat.

Efter turnaround-processen er gennemført og Mols-Linien er begyndt at levere positive driftsresulta-

ter, har Søren Jespersen opsagt sin stilling som administrerende direktør i selskabet. Om turnaround-

processen og Søren Jespersens rolle heri siger bestyrelsesformand Frank Paludan følgende:

”Mols-Linien er i historisk god form, hvilket vi i høj grad kan takke Søren Jespersen for. Søren Jespersen

har i løbet af de sidste fem år været en helt central figur i den gennemgribende turn-around, som re-

deriet har gennemført. Han afleverer et transformeret Mols-Linien med en mere effektiv og

33 Mols-Linien A/S, Offentliggjort årsrapport for regnskabsåret 2015
34 Mols-Linien A/S, Offentliggjort årsrapport for regnskabsåret 2011
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kundefokuseret organisation samt et attraktivt produkt, der i stigende grad efterspørges af kunderne."

(Frank Paludan, Mols-liniens adm. direktør har sagt op – ny mand fra DFDS klar til at overtage, bør-

sen.dk d. 30.03.2016 (URL: http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/322134/mols-lini-

ens_adm_direktoer_har_sagt_op_-_ny_mand_fra_dfds_klar_til_at_overtage.html [2016, 27-04-

2016]).

Mols-Liniens bestyrelsesformand giver som beskrevet i citatet Søren Jespersen en stor del af ansvaret

for at Carsten Jensen overtager en virksomhed, der er gået fra at være en underskudsgivende forret-

ning til en forretning med vækst i både top- og bundlinje, samt pæne overskud de seneste år.

2.5 Fremtidsudsigter
Fremtidsudsigterne for Mols-Linien er i stor grad afhængig af Polaris’ indtog, samt hvorvidt selskabet

afnoteres fra Nasdaq Copenhagen og derefter eventuelt tvangsindløses af Polaris, således at de opnår

fuld ejerskab over Mols-Linien.

Dog har Mols-Liniens ledelse på kort sigt beskrevet forventningerne til 2016 som følger i ledelsesbe-

retningen i årsrapporten for 2015:

”Mols-Linien forventer, at det totale marked for personbiler mellem Øst- og Vestdanmark i 2016 vil

stige med ca. 2%. På baggrund af den i 2015 stigende trafikmængde og forventningen til det totale

marked for 2016 forventes der overført ca. 1,3 millioner personbilsenheder med Mols-Linien i 2016,

svarende til en stigning på 3,9% i forhold til 2015.

Rederiet har med fastpriskontrakter sikret en fast oliepris i DKK for hele 2016.

Med udgangspunkt i disse forudsætninger forventer Mols-Linien et positivt resultat i 2016 i intervallet

90 MDKK til 110 MDKK efter skat, hvilket er en udvidelse af intervallet i forhold til selskabsmeddelelse

nr. 287, hvor intervallet var 90 MDKK til 100 MDKK efter skat.” (Mols-Linien’ ledelsesberetning, års-

rapporten 2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/index.dsp?area=10 [2016, 28-04-2016])

Selskabet forventer altså selv på kort basis, at væksten vil fortsætte og årets resultat ligeledes vil stige.

Derudover er der indikationer på, at de kommende år vil byde på flere større investeringer i nye færger,

samt forsøg på at vinde nye færgeruter i Danmark og omegn. Mols-Linien har eksempelvis afgivet til-

bud på at overtage sejlads fra Bornholmruten, på ruterne Ystad – Rønne og Køge – Rønne, hvilket vil

betyde at der skal investeres i 2 hurtigfærger samt 2 kombifærger. Mols-Linien har både meddelt tilbud

på at overtage Bornholmruten og planer om investering i ny færge via selskabsmeddelelser, hvilket

derfor må antages som værende forventeligt for fremtiden.3536

35 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 283 af 03-10-2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_299_.pdf
2015, 29-04-2016])
36 Mols-linien A/S, selskabsmeddelelse nr. 299 af 18-04-2016 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_299_.pdf
[2016, 29-04-2016])
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3. Tvangsindløsning og afnotering
3.1 Krav for tvangsindløsning
Såfremt en kapitalejer ønsker at tvangsindløse øvrige kapitalejeres andel, er selskabslovens (efterføl-

gende kaldet SEL) §69-73 gældende for selskabet og kapitalejeren37.

§69 i SEL er gældende såfremt der er bestemmelser i selskabets vedtægter om indløsning af aktier,

ellers træder SEL §70 stk. 1 i kraft, denne er følgende: ”Ejer en kapitalejer mere end 9/l0 af kapitalan-

delene i et kapitalselskab, og har ejeren en tilsvarende del af stemmerne, kan den pågældende kapital-

ejer bestemme, at de øvrige minoritetskapitalejere i kapitalselskabet skal lade deres kapitalandele ind-

løse af den pågældende kapitalejer. I så fald skal de pågældende minoritetskapitalejere efter reglerne

for indkaldelse til generalforsamling opfordres til senest 4 uger efter opfordringen at overdrage deres

kapitalandele til den indløsende kapitalejer. Minoritetskapitalejerne skal endvidere ved bekendtgørelse

i Erhvervsstyrelsens it-system med samme varsel opfordres til at overdrage kapitalandelene til den ind-

løsende kapitalejer. ” (Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber URL:

[2015, 19-04-2016])”.

Dette foreskriver at en kapitalejer, der ønsker at tvangsindløse de øvrige aktier eller anparter, skal eje

minimum 90 % af kapitalandelene samt 90 % af stemmerne, og beskriver yderligere de handlinger og

forpligtelser kapitalejeren har, såfremt denne ejer tilstrækkeligt og ønsker at indløse den resterende

del af kapitalandelen.

Indløsningskursen skal i henhold til SEL§70 stk. 2 oplyses i opfordringen til tvangsindløsning og skal

fastsættes efter enighed, såfremt dette er muligt.38 Kan der ikke opnås enighed, skal indløsningskursen

fastsættes efter §67, stk. 3 af en skønsmand udpeget af retten, dog er det også muligt at kursen fast-

sættes i henhold til gennemført købstilbud, såfremt dette har været aktuelt.

Minoritetsejeren har dog altid mulighed for at fremsende ønske om at få indløsningskursen fastsat af

en skønsmand.39

Dette giver altså minoritetsejeren mulighed for at få fastsat en kurs af en uvildig person, såfremt mi-

noritetsejeren mener at indløsningskursen i et eventuelt tilbud eller den højest fastsatte kurs af tvangs-

indløser er for lav.

Kursen fastsat af skønsmanden er ligeledes gældende for minoritetsejere, der ikke har ønsket en skøns-

mands vurdering, såfremt den er højere end den tilbudte kurs iht. SEL §70 stk. 3.40

Såfremt alle reguleringer i henhold til SEL §69 - §73 er overholdt af kapitalejeren, vil denne kunne

tvangsindløse minoritetsandelene.

37 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) – kapitel 5. Url:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174205 [2016, 19-04-2016]
38 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) – kapitel 5. Url:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174205 [2016, 19-04-2016]
39 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) – kapitel 5. Url:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174205 [2016, 19-04-2016]
40 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) – kapitel 5. Url:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174205 [2016, 19-04-2016]
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3.2 Økonomisk påvirkning ved tvangsindløsning
Ved en tvangsindløsning ville aktionærerne være tvunget til at opgive deres aktier til kursen i det frem-

satte købstilbud.

Dog ville aktionæren, såfremt denne var uenig med værdien af aktien i købstilbuddet, kunne anmode

Finanstilsynet om at tildele en skønsmand til at fastsætte købskursen, hvilket er omtalt i afsnit 3.1.

Aktionærens økonomiske påvirkning som følge af tvangsindløsning vil primært bestå i at aktionæren

ikke selv vil have muligheden for at bestemme værdien, som han/hun ønsker at sælge til, samt at vær-

dien enten er fastsat af en uvildig skønsmand eller via et accepteret købstilbud. Såfremt en uvildig

skønsmand fastsætter værdien værende over købstilbuddet, men under den ønskede salgsværdi, vil

aktionæren være tvunget til at sælge til den fastsatte værdi og dermed få et ”påtvunget” tab i forhold

til den forventede gevinst.

Dernæst har aktionæren ikke længere mulighed for at få andel i fremtid gevinst, da man ikke længere

er medejer i selskabet.

3.3 Krav for afnotering
For at fremsætte en anmodning om afnotering fra en fondsbørs som f.eks. Nasdaq Copenhagen, (tidl.

Københavns Fondsbørs) skal et selskab foretage og godkende en ændring i selskabets vedtægter, så-

ledes at det ikke længere fremgår, at selskabets skal være noteret til offentlig handel på Nasdaq Co-

penhagen. Dette skal foretages så selskabet overholder egne interne regler og derved får muligheden

for at anmode om afnotering. En vedtægtsændring kræver, at selskabet afholder en ekstraordinær

generalforsamling samt at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer på generalforsamlingen godken-

der ændringerne jf. selskabslovens §106.41 Dette betyder at en ejer med mindst 66,67 % af stemme-

rettighederne opnår muligheden for at anmode om afnotering, uanset at den samlede andel af kapi-

talen der er fremmødt til generalforsamlingen måtte udgøre 100 %.

Da Nasdaq Copenhagen er underlagt lov om værdipapirhandel m.v. skal et selskab noteret på Nasdaq

Copenhagen for at blive afnoteret indgive anmodning om afnotering til Nasdaq Copenhagen, der efter

modtagelse af anmodningen tager stilling til, hvorvidt anmodningen overholder §25 i lov om værdipa-

pirhandel m.v. og selskabet derfor kan blive slettet fra handel.

§25 i lov om værdipapirhandel m.v. lyder som følger: "En operatør af et reguleret marked kan suspen-

dere eller slette et værdipapir fra handelen på det regulerede marked, hvis værdipapiret ikke længere

opfylder det regulerede markeds regler. Suspensionen eller sletning må dog ikke foretages, hvis der er

sandsynlighed for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets or-

dentlige funktion." (Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. URL:

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175105 [2015, 19-04-2016])

41 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). Url: https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=174205 [2016, 19-04-2016]
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Altså kan operatøren som i dette tilfælde er Nasdaq Copenhagen slette Mols-Linien fra handelen, så-

fremt de ikke opfylder det regulerede markeds regler, og såfremt det vurderes ikke at være til væsent-

lig skade for investorernes interesser og markedets funktion. Det regulerede markeds regler er ligele-

des beskrevet i lov om værdipapirer m.v.

Det gennemgribende krav for afnoteringen af selskabet er dog hensynet til aktionærenes interesser.

I Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af aktier er der dog oplistet en mulighed for at godkende

anmodningen på visse betingelser, såfremt det er Nasdaq Copenhagens vurdering at afnoteringen kan

være til væsentlig skade for investorernes interesser. Dette er beskrevet i regelsættet som følger: ”I

situationer, hvor børsen finder, at der er sandsynlighed for, at sletning vil være til skade for investorer-

nes interesser eller markedets ordentlige funktion, men hvor børsen vurderer, at denne skade kan af-

hjælpes, kan børsen fastsætte betingelser for sletning. Hensigten hermed er, at skaden for investorerne

eller markedets ordentlige funktion, efter opfyldelsen af disse betingelser, ikke er så væsentlig, at en

anmodning om sletning ikke kan imødekommes.” (Nasdaq – Regler for udstedere af aktier - URL:

http://business.nasdaq.com/Docs/Nasdaq-Copenhagen-Rules-for-Issuers-of-Shares_DA.pdf [2015, 20-

04-2016])

Altså har Nasdaq Copenhagen mulighed for enten at godkende anmodningen, godkende anmodningen

betinget eller afvise denne.

Såfremt Nasdaq Copenhagen godkender anmodningen om afnotering af selskabet, betinget eller ube-

tinget, skal dette offentliggøres snarest muligt og klagemyndigheden vil herefter være Finanstilsynet,

da dette er den myndighed Nasdaq Copenhagen er underlagt. Du har derfor som aktionær mulighed

for at få afgørelsen prøvet ved Finanstilsynet, der har autoritet til at omstøde denne, såfremt det er

Finanstilsynets opfattelse at §25 ikke er overholdt. Dog skal man som klager have en rimelig interesse

heri jf. lov om værdipapirhandels §7742. Det er op til Finanstilsynet eller andre klageinstanser at til-

lægge den klagende part partsstatus i selskabet og derved opnå klageberettigelse. Dette betyder i

praksis at du som minimum skal være mindretalsaktionær i det omfattede selskab for at kunne frem-

give en klage.

3.3.1 Tidligere afnoteringer/sletninger fra Nasdaq Copenhagen
For at sammenholde baggrunden for afnoteringer af aktier fra Nasdaq Copenhagen samt sammen-

holde med baggrunden for afnoteringen af Mols-Linien og vurdere den gældende lovgivning og klage-

instans har vi taget udgangspunkt i baggrunde for alle afnoteringer af selskaber på Nasdaq Copenha-

gen’ børs med sidste handelsdato i perioden 1. januar 2014 – 30. april 2016. Alle selskaber og begrun-

delser er oplistet i bilag 1.

42 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. URL: https://www.retsinforma-
tion.dk/forms/r0710.aspx?id=175105 [2015, 19-04-2016])
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Det ses i bilag 1 at der i alt er afnoteret 20 selskaber fra 1. januar 2014 til 30. april 2016, heraf er syv

selskaber en del af Formuepleje A/S, disse selskaber er afnoteret som følge af omdannelse til investe-

ringsforeninger og ombytning fra aktier til investeringsbeviser for de enkelte investorer.43

Af de resterende 13 selskaber er syv selskaber afnoteret som følger af tvangsindløsning af resterende

aktier, to selskaber som følger af likvidation, to selskaber som følge af fusioner, et selskab som følge

af konkurs og et selskab som følge af strategiske ændringer.

Ingen af de 20 selskaber er afnoteret uden godkendelse fra minimum 90 % af aktiekapitalen, hvilket i

henhold til selskabslovens §70 er mindstekravet for tvangsindløsning af mindretalsaktionærer44. Der-

ved har der ikke været det store behov for at Nasdaq Copenhagen har skullet tage stilling til, hvorvidt

aktionærerne skulle lide væsentlig skade på interesser som følger heraf.

På baggrund af de seneste 28 måneders afnoteringer på Nasdaq Copenhagen kan det ses, at der ikke

her er tilfælde hvor mindretalsaktionærerne er uenige i selskabets ageren. Derfor har det ikke været

nødvendigt med en grundigere lovgivning i forbindelse med hovedaktionærers afnotering af selskaber

og forsøget på at tvinge mindretalsaktionærer ud som følger heraf.

Forståelsen af ovennævnte er vigtig for forståelsen af at kompleksiteten i spillet omkring Mols-Linien i

kølvandet på Polaris Equity’s investering og overtagelse af op mod 80 % af aktierne i selskabet, og

efterfølgende forsøg på at gennemtvinge en afnotering og derved mindske mulighederne for salg af

aktierne heri for mindretalsaktionærer.

På baggrund af den gældende lovgivning har Nasdaq Copenhagen besluttet at imødekomme anmod-

ningen om afnoteringen under betingelse af, at købstilbuddet fremsat af Polaris Equity til de øvrige

aktionærer opretholdes til samme kurs som man tidligere har tilbudt.

Nasdaq Copenhagen har altså vurderet, at sletningen af Mols-Linien fra Nasdaq Copenhagens børsin-

deks kan medføre væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion,

men såfremt Polaris opretholder købstilbuddet er afnoteringen i overensstemmelse med §25 i be-

kendtgørelsen af lov om værdipapirhandel m.v., og det vurderes at de væsentlige skader vil være af-

hjulpet således at der ikke vil være væsentlig skade som følger af afnoteringen.45

Som følge af Nasdaq Copenhagen’ beslutning om at imødegå Mols-Linien’ anmodning om afnotering,

har en mindretalsaktionær valgt at klage til Finanstilsynet.46

43 Formuepleje.dk – De gamle aktier er afnoteret – hvad nu? URL: https://formuepleje.dk/information/nyheder/2014/de-
gamle-aktier-er-afnoteret-hvad-nu/ [2014, 19-04-2016])
44 Retsinformation.dk – Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (URL: https://www.retsinforma-
tion.dk/forms/r0710.aspx?id=174205#idd6d6b2d4-bbc2-472d-98b5-c93be143b2df [2015, 19-04-2016])
45 Mols-linien.dk – Selskabsmeddelelse nr.289 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_290_.pdf [2016, 19-04-
2016])
46 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 292 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_292_.pdf [2016, 19-04-
2016])
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Dette har medført at Finanstilsynet har vurderet klagen og besluttet sig for ikke at kunne tage stilling

på baggrund af manglende kompetencer. 47

Finanstilsynets manglende stillingtagen har medført at mindretalsaktionæren i stedet har rettet klagen

til Erhvervsankestyrelsen48, hvori aktionærsammenslutningen har fået medhold i at have partsstatus49,

hvorfor man nu afventer Erhvervsankenævnets endelige afgørelse.

Klageprocessen har medført at afnoteringen samt beslutningen om det videre forløb har måtte udsky-

des fra den oprindeligt planlagte generalforsamling i Mols-Linien d. 21. april 2016 til og med Erhvervs-

ankenævnets endelige afgørelse, da ankenævnet har imødekommet klagers påstand om suspensiv

virkning for afnoteringen.50

Dansk Aktionærforening (DAF) støtter mindretalsaktionærer i sagen og har samtidig ytret ønske om

lovreguleringer, der skal forhindre kapitalfonde og andre større aktionærer i at afnotere selskaber,

uden at have 90 % ejerandel og dermed kunne tvangsindløse de resterende kapitalejeres andele.51

DAFs holdning og aktivitet i forbindelse med sagen skyldes en aktionærfrygt for at mindretalsaktionæ-

rers beskyttelse kan udhules, såfremt sagens udfald skulle gå med Mols-Linien og efterfølgende danne

præcedens for lignende sager i fremtiden.52

Dette kan medføre, at storaktionærer i fremtiden vil have mulighed for at presse mindre aktionærer

ud allerede ved opnået vedtægtsændringer. En afnotering af et selskab besværliggøre salgsprocessen

for den almindelige mindretalsaktionær samt gør værdiansættelse af aktien vanskelig og mindsker in-

formations flowet fra selskabet.

Omvendt giver det kapitalfonde og andre større aktionærer mulighed for at gennemtvinge en virksom-

hedsovertagelse ved hjælp af afnotering fra Nasdaq Copenhagen og derved begrænse mindretalsakti-

onærernes muligheder for at sælge aktien samt følge aktiens udvikling og værdi.

47 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 295 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_295_.pdf [2016, 19-04-
2016])
48 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 295 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_295_.pdf [2016, 19-04-
2016])
49 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 300 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_300_.pdf [2016, 19-04-
2016])
50 Kendelse af 14. April 2016 ( Jnr. 2016-2340) – Erhvervsankenævnet (URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/fi-
les/media/erhverv/kendelse_af_14._april_2016_2016-2340_efter_en_konkret_vurdering_blev_aktionaer_i_boersnote-
ret_selskab_anset_som_part.pdf [2016, 29-04-2016])
51 Shareholders.dk - Dansk Aktionærforening kritiserer afnotering af Mols-Linien (URL: http://www.shareholders.dk/presse-
meddelelse/102142/dansk-aktionaerforening-kritiserer-afnotering-af-mols-linien [2016, 19-04-2016])
52 Shareholders.dk - Aktionærforening: Mols-afnotering udhuler beskyttelse (URL: http://www.shareholders.dk/presseom-
tale/102171/-aktionaerforening-mols-afnotering-udhuler-beskyttelse [2016, 19-04-2016])
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3.4 Informationsmæssig påvirkning ved afnotering
Et selskab noteret for handel på et reguleret marked som Nasdaq Copenhagen skal overholde oplys-

ningsforpligtelserne beskrevet i kapital 7 i lov om værdipapirhandel m.v.53 samt regler for oplysnings-

forpligtelser i Nasdaq Copenhagen’ regelsæt for udstedere af aktier54.

Regelsættende er udarbejdet for at kontrollere oplysningsflowet, samt sikre at kursrelevante oplysnin-

ger bliver offentliggjort for alle interessenter samtidig og at informationer ikke tilbageholdes.

Ved en afnotering udtræder selskabet fra reglerne herom og følger i stedet almindelig selskabs- og

regnskabslovgivning.

I Mols-Linien’ tilfælde vil det betyde, at man ikke længere er forpligtet til at aflægge halvårsregnskaber,

da man ikke længere er omfattet af årsregnskabslovens (kaldet ÅRL) regnskabsklasse D, men ÅRL regn-

skabsklasse C (stor). Regnskabsklasse D er en lovbestemmelse for børsnoterede selskaber iht. ÅRL §134

a og §164 stk. 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 475 af 30. maj 200755.

Man har ligeledes heller ikke pligt til at udsende selskabsmeddelelser ved væsentlige begivenheder i

selskabet, da denne forpligtelse reguleres i loven om værdipapirhandel m.v. §27.56

De forskelle, som vi vurderer er væsentligst for mindretalsaktionæren i forbindelse med afnotering og

efterfølgende udtrædelse af lov om værdipapirhandel m.v., Nasdaq Copenhagen’ regler for udstedere

af aktier samt ændring af regnskabsklasse, er oplistet herunder (tabel 2).

53 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. URL: https://www.retsinforma-
tion.dk/forms/r0710.aspx?id=175105 [2015, 19-04-2016])
54 Nasdaq – Regler for udstedere af aktier (URL: http://business.nasdaq.com/Docs/Nasdaq-Copenhagen-Rules-for-Issuers-
of-Shares_DA.pdf [2015, 20-04-2016])
55 EY – indsigt i årsregnskabsloven (URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Indsigt_i_aarsregnskabslo-
ven_2015-16/$FILE/EY-indsigt-i-aarsregnskabsloven-2015-16.pdf [2015, 20-04-2016])
56 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. URL: https://www.retsinforma-
tion.dk/forms/r0710.aspx?id=175105 [2015, 19-04-2016])
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Tabel 2

Oplysning Oplysningsforpligtelse som

børsnoteret selskab

Oplysningsforpligtelse som

unoteret selskab

Såfremt selskabets økonomi-

ske forhold ændre sig (økono-

miske vanskeligheder)

Ja, selskabet er forpligtet til at

oplyse herom.

Kommer an på graden af øko-

nomiske vanskeligheder(A)

Aflæggelse af delårsregnska-

ber

Ja, selskabet er forpligtet hertil. Nej

Offentliggøre samarbejdsafta-

ler samt nye væsentlige kon-

trakter mv.

Ja, selskabet er forpligtet hertil. Nej

Sikre lige adgang til oplysnin-

ger der er relevant for aktie-

værdien

Ja, selskabet er forpligtet hertil. Nej

Udsende selskabsmeddelelser

om væsentlige begivenheder

(f.eks. ændring af aktivitet,

købstilbud, oplysninger om

nærtstående parters handel

med aktien, indgåede finan-

sielle forpligtelser etc.)

Ja, selskabet er forpligtet hertil. Nej

(A) I regnskabslovens §13, skal going concern vurderes for selskabet. Såfremt der er usikkerheder herved skal dette oplyses i regn-

skabet i både ledelsesberetning samt note i henhold til ÅRL §11, §76a samt §99.

På baggrund af ovenstående ændringer i informations flowet bliver det lettere for ledelsen at tilbage-

holde væsentlige oplysninger for minoritetsaktionærer, der kun har mulighed for at stille spørgsmål

ved generalforsamlingen, såfremt deres andel ikke berettiger til en plads i bestyrelsen, i overenstem-

melse med selskabets vedtægter.

For Mols-Linien betyder det lavere informationsflow, at værdien af minoritetsaktionærernes andele

bliver sværere at værdiansætte.

Usikkerhederne og den manglende information gør aktien mere risikofyldt. Handlen bliver sværere at

gennemføre, da der ikke længere er et reguleret marked for handlen af aktien. Dette vil medføre en

lavere værdi.

For Polaris og Mols-Linien’ ledelse er fordelene herved, at man kan tvinge aktionærerne til at være

nødsaget til at acceptere den lavere værdi af aktien samt afskære aktionærerne fra at få de nødvendige

informationer til værdiansættelsen. Som konsekvens heraf kan det forventes at flere aktionærer væl-

ger at indløse deres aktie til den fremsatte kurs i købstilbuddet57 og derved få 90 % i ejerandel, hvor-

efter Polaris har mulighed for at tvangsindløse den resterende del af kapitalandelen.

57 Polaris – Tillæg til Tilbudsdokument af d. 10 August 2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_260_-_Bi-
lag_1_Till_g_til_tilbudsdokument___DK.pdf [2015, 01-05-2016])
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3.5 Økonomisk påvirkninger ved afnotering
For at fastsætte minoritetsaktionærens økonomiske påvirkning ved en afnotering kan det konkluderes,

at aktien som følge af afnoteringen skal handles som en unoteret aktie. Dette betyder, at der i praksis

fremkommer en række problemstillinger ved værdiansættelsen.

Forskere fra CBS’s institut for regnskab og revision har forsket i værdiansættelse af unoterede aktier,

for at konkludere på påvirkningen af værdien samt fordele og ulemper herved.

Forskningen er foretaget af Christian Petersen, Thomas Plenborg og Finn Schøler og har ført til en læn-

gere artikel herom. I undersøgelsen beskrives resumeét af undersøgelsen som følger: ”Værdiansæt-

telse af unoterede virksomheder giver anledning til en række særlige problemstillinger (eksempelvis er

aktiemarkedsdata ikke tilgængelige). Det er derfor noget overraskende, at litteraturen kun i begrænset

omfang fokuserer på de problemstillinger, der særligt knytter sig til værdiansættelse af denne type af

virksomheder. Denne artikel undersøger, hvorledes private equity investorer og finansielle rådgivere

anvender kapitalværdibaserede modeller til værdiansættelse af unoterede virksomheder. Undersøgel-

sen inkluderer alle potentielle finansielle rådgivere og private equity fonde på det danske marked. I

studiet fokuseres ikke alene på den hyppigt anvendte discounted cash flow model (DCF-modellen), men

på alle varianter af kapitalværdibaserede modeller. Dette studie bekræfter på den ene side, at mange

af de teoretiske anbefalinger følges i praksis. På anden side er der resultater, som er tankevækkende

og i modstrid med de teoretiske anbefalinger. Analysen identificerer en række områder inden for vær-

diansættelse, som fortjener yderligere belysning. Eksempelvis anvender deltagerne i undersøgelsen en

kortere budgetperiode end anbefalet.” (Petersen, CV, Plenborg, T & Schrøder, F 2006, 'Hvordan værdi-

ansættes unoterede virksomheder i praksis?' Ledelse & Er-hvervsøkonomi, vol 70, nr. 3, s. 168.)

Resumeet af artiklen bekræfter således, at forskerne har forsket i den faktiske værdiansættelse af uno-

terede aktier i praksis ved at undersøge modeller samt forespørge relevante personer og fonde om

deres værdiansættelsesmetoder. På baggrund heraf kan undersøgelsen benyttes til at belyse den øko-

nomiske påvirkning af at gå fra en noteret aktie til unoteret aktie.

Fra artiklen kan følgende væsentlige faktorer fremhæves og benyttes i henhold til belysning af opga-

vens problemstilling58:

- Likviditetsrabat (som følger af ilikviditet)

- Risiko tillæg til ejerafkastkrav

- Gennemsnitlige kontrolpræmie

Undersøgelsen af disse 3 faktorer er oplistet i nedenstående tabel 3, tabellen er et uddrag af artiklen.

58 Petersen, CV, Plenborg, T & Schrøder, F 2006, 'Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?' Ledelse & Er-
hvervsøkonomi, vol 70, nr. 3, s. 157-172.
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Tabel 3.

(Petersen, CV, Plenborg, T & Schrøder, F 2006, 'Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i

praksis?' Ledelse & Er-hvervsøkonomi, vol 70, nr. 3, s. 168.)

På baggrund af undersøgelsen foretaget i ”hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis”,

kan følgende 3 gennemsnit ved afnotering udledes:

- Den gennemsnitlige likviditetsrabat er 31,3 %

- Det gennemsnitlige risikotillæg er 2,8 %

- Den gennemsnitlige kontrolpræmie er 29,4 %.

Af undersøgelsens tekst fremgår ”Den gennemsnitlige (median) prisreduktion er 31% (30%), hvilket

ligger inden for interval, tidligere studier har påvist baseret på amerikanske data. Der synes endvidere

at være konsensus på tværs af de tre grupper af deltagere med hensyn til størrelsen af likviditetsrabat-

ten (p-værdi = 0,250).” (Petersen, CV, Plenborg, T & Schrøder, F 2006, 'Hvordan værdiansættes unote-

rede virksomheder i praksis?' Ledelse & Er-hvervsøkonomi, vol 70, nr. 3, s. 168.)

Dette betyder altså at aktiens værdi som direkte følge af afnoteringen vil falde med i gennemsnit ca.

30 % i værdi på grund af ilikviditet. Dette er ligeledes i tråd med udviklingen i Mols-Liniens værdi pr.

aktie, og kan følges jf. nedenstående graf.



27

Figur 2.

*Alle kurser er fundet og hentet fra euroinvestor.dk, under historiske data for aktiekoden : MOLS. (URL: http://www.euroinvestor.dk/boer-

ser/nasdaq-omx-copenhagen/mols-linien-a-s/206644/historik [2016, 30-04-2016])

Tabel 4.1.

Særlige begivenheders påvirkning

Dato Åbenkurs Lukkekurs Ændring i kurs %-ændring

20-04-2016 63,50 76 12,50 19,69%

16-03-2016 63,50 62,5 -1,00 -1,57%

07-03-2016 59,50 60,5 1,00 1,68%

25-02-2016 97,00 69,5 -27,50 -28,35%
*Alle kurser er fundet og hentet fra euroinvestor.dk, historiske data for aktiekoden : MOLS. (URL: http://www.euroinvestor.dk/boer-

ser/nasdaq-omx-copenhagen/mols-linien-a-s/206644/historik [2016, 30-04-2016])

Tabel 4.2.

Begivenheder på datoer

Dato Begivenhed

24.02.2016 Mols-Linien offentliggør at selskabet skal afnoteres,

25-02-2016 Nasdaq Copenhagen godkender afnoteringen af selskabet59

07-03-2016 Mols-Linien oplyser at en aktionær har klaget til finanstilsynet60

16-03-2016 Finanstilsynet afviser klagen61

20-04-2016 Erhvervsankestyrelsen tilkender klageren partsstatus62

20-04-2016 Erhvervsankestyrelsen suspendere afnoteringen63

59 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 290 (URL http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_290_.pdf [2016, 29-04-
2016])
60 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 292 (URL http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_292_.pdf [2016, 29-04-
2016])
61 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 295 (URL http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_295_.pdf [2016, 29-04-
2016])
62 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 300 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_300_.pdf [2016, 29-04-
2016])
63 Mols-linien A/S – Selskabsmeddelse nr. 300 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_300_.pdf [2016, 29-04-
2016])
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I figur 2 er værdien på datoerne fra tabel 4.1 med særlige begivenheder indsat, og det ses her at d. 24.

februar 2016, hvor Mols-Linien offentliggør at selskabet skal afnoteres, falder værdi af aktien næste

dag med 27,50 kr. pr. aktie fra 97 kr. til 69,5 kr. Dette fald svarer ligeledes til et fald på 28,35 %. Dette

stemmer altså overens med den forskning der belyser, at en illikviditetsgrad er ca. 30% for en aktie.

Hvorfor dette kan antages som værende en direkte økonomisk påvirkning for minoritetsaktionæren

som følge af en afnotering. Begivenhederne på de udvalgte datoer er beskrevet i tabel 4.2.

Det kan ligeledes aflæses i tabellen, at Mols-Linien’ aktie pr. 20. april 2016 sendes i vejret som følge af

at Erhvervsankestyrelsen anerkender minoritetsaktionærernes klage, samt giver minoritetsaktionæ-

rerne partsstatus i sagen og suspenderer afnoteringen. Erhvervsankestyrelsen påtager sig ligeledes

ansvaret for den videre behandling af sagen og skal i den forbindelse vurdere, hvorledes Nasdaq Co-

penhagen’ afgørelse i henhold til om Mols-Linien overholder §25 i lov om værdipapirhandel m.v. er

korrekt eller afnoteringen skal annulleres. Dette fremgår af kendelsen af 14. april 2016.64 Dog er ken-

delsen i Erhvervsankenævnets offentliggørelse gjort anonym, men sagen kan genkendes, da datoerne

er i overensstemmelse med klagedatoer og datoer i Mols-Liniens selskabsmeddelelser. Der fremgår

ligeledes ikke andre nyligt afgjorte kendelser fra Erhvervsankenævnet omhandlende afnotering af

børsnoteret selskab.

Alle disse påvirkninger af aktiekursen som følge af sagens udvikling stammer direkte fra markedets

handelskræfter og er derfor den væsentligste mulighed for direkte at påvise den økonomiske påvirk-

ning ved en afnotering, og dermed konkludere, hvorvidt der forekommer et reelt værditab som følger

af afnoteringen.

Da sagen om Mols-Linien er uden fortilfælde, er dette den første mulighed samfundet har for direkte

at måle effekten af de instrumenter, selskabets ejer har i forbindelse med en afnotering, samt måle

konsekvens og eventuel skade for minoritetsaktionærerne ved en afnotering, hvilket kan benyttes i

vurdering af væsentlig skade for minoritetsaktionærer i §25 i lov om værdipapirhandel m.v.

Ovenstående forløb og udvikling i aktiekursen viser markedets direkte konsekvens af forventningen

om en afnotering og belyser altså, hvordan værdien påvirkes på en handelsplatform styret af marke-

dets kræfter.

Der er på baggrund af ovenstående belysning af teori samt praksis en sammenhæng herimellem, og

den økonomiske konsekvens ved en afnotering må derfor skønnes at være ca. 30 % i gennemsnit, hvil-

ket er i overenstemmelse med likviditetsrabatten i forskningen foretaget af instituttet for regnskab og

revision hos CBS samt markedspåvirkning ved offentliggørelsen af Nasdaq Copenhagen’ godkendelse

af afnoteringen af Mols-Linien.

64 Kendelse af 14. April 2016 ( Jnr. 2016-2340) – Erhvervsankenævnet (URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/fi-
les/media/erhverv/kendelse_af_14._april_2016_2016-2340_efter_en_konkret_vurdering_blev_aktionaer_i_boersnote-
ret_selskab_anset_som_part.pdf [2016, 29-04-2016])
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3.6 Interview med minoritetsaktionær
I forbindelse med opgaven har vi taget kontakt til Thomas Tang, fra ”Foreningen for minoritetsaktio-

nærer i Mols-Linien”. Han er talsmand i foreningen og har indvilliget i at give sit syn på sagen. Thomas

Tang har som følge af sin position i foreningen et indgående kendskab til minoritetsaktionærernes

kamp for at undgå afnotering og tvangsindløsning. Interviewet er gengivet i bilag 2. Uddrag herfra er

anvendt i opgaveteksten i dette afsnit.

Det er minoritetsaktionærernes overbevisning at en afnotering vil gøre deres aktier usælgelige og man

vil derfor være 100 % afhængige af Polaris.

”Mols-Liniens aktier vil i praksis blive usælgelige for alle småaktionærerne, som derfor bliver 100 %

afhængige af Polaris, ikke bare i forhold til strategien og driften af Mols-Linien men også i forhold til

mulighed for overhovedet at kunne købe eller sælge”. (Thomas Tang, Talsmand for Foreningen for små-

aktionærer i Mols-Linien, 23-04-2016)”.

Dette medfører ifølge Thomas Tang følgende: ”I praksis er (eller føler) mange aktionærer sig tvunget

til at sælge, uanset at den tilbudte pris på ingen måde afspejler en fair værdi. Det er en væsentlig

skade!” (Thomas Tang, Talsmand for Foreningen for småaktionærer i Mols-Linien, 23-04-2016).

Med ovenstående citat anfægter Thomas Tang Nasdaq Copenhagen’ afgørelse ifht. §25 i lov om vær-

dipapirhandel m.v. der lyder som følger "En operatør af et reguleret marked kan suspendere eller slette

et værdipapir fra handelen på det regulerede marked, hvis værdipapiret ikke længere opfylder det re-

gulerede markeds regler. Suspensionen eller sletning må dog ikke foretages, hvis der er sandsynlighed

for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funk-

tion." (Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. URL: https://www.rets-

information.dk/forms/r0710.aspx?id=175105 [2015, 19-04-2016]).

Foreningen for småaktionærer i Mols-Linien mener på baggrund heraf, at en minoritetsaktionærs in-

teresser lider væsentlig skade ved en afnotering af Mols-Linien. Derfor bør Nasdaq Copenhagen ikke

accepterer en afnotering, før Polaris som majoritetsaktionær har ejerskab over 90 % af aktiekapitalen

og dermed kan tvangsindløse den resterende del.

Thomas Tang er ligeledes blevet spurgt, hvorvidt at en afnotering vil tvinge aktionærer til at sælge. Til

dette svarer han følgende:

”Det er vores klare opfattelse, at en afnotering vil tvinge mange minoritetsaktionærer til at sælge. Vi

har allerede set, at en del allerede har solgt. Om aktierne bliver købt af Polaris er et andet spørgsmål.

Den pris Polaris har tilbudt er så oplagt forkert, at markedet konsekvent har handlet markant over

Polaris’ tilbud, og det er derfor mest sandsynligt at de solgte aktier købes af andre end Polaris.” (Tho-

mas Tang, Talsmand for Foreningen for småaktionærer i Mols-Linien, 23-04-2016).

Thomas Tang påpeger at aktierne konsekvent er solgt over værdien af købstilbuddet fra Polaris, hvilket

er i tråd med opgørelse af handlen på Mols-Linien’ aktie med koden ”MOLS” ved søgning på euroinve-

stor.dk. Her ses det at aktierne er solgt til en værdi under 40 kr. på i alt 26 dage fra 3. juli 2015 (hvor

det offentliggøres at der forventes et købstilbud) til d. 30. april 2016. Den seneste dato, hvor aktiens
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værdi var under 40 kr. var d. 7. August 2015, og den har altså ikke siden været under 40 kr. Aktien har

i perioden været solgt for mellem 101 kr. d. 24. februar 2016 (dagen før afnoteringen) og 31 kr. d. 3.

juli 2015 (dagen for offentliggørelsen af forventet købstilbud). På baggrund af at aktiens værdi kun i 26

af 216 dage har været under 40 kr. kan det bekræftes, at aktien sælges betydeligt højere end Polaris’

købstilbud på 40 kr. 65

Som følge af interviewet med Thomas Tang, kan vi konstatere at minoritetsaktionærerne er af den

overbevisning at de er blevet tilbudt en for lav værdi, samt at en afnotering af selskabet vil medføre

væsentlig skade for deres interesser og derfor ikke burde være godkendt af Nasdaq Copenhagen i før-

ste omgang.

Vi har herefter forholdt Thomas Tang, hvorvidt minoritetsaktionærernes kamp bunder i investeringen

eller i minoritetsaktionærers vilkår som helhed. Hertil svarer Thomas følgende:

”Begge dele. Kampen startede nok primært som et forsvar for en god investering, hvor en tvangsind-

løsning til 40 kroner ville være langt under den reelle værdi af Mols-Linien. Efter at vi vandt kampen om

tvangsindløsning og Polaris fortsat insisterede på at afnotere Mols-Linien, er sagen bliver mere princi-

piel. Nu handler sagen ikke bare om at beskytte aktionærerne i Mols-Linien, men at sikre mindretals-

beskyttelsen generelt på det danske marked, da en afnotering af Mols-Linien klart vil ændre praksis på

området (til ringere minoritetsbeskyttelse).” (Thomas Tang, Talsmand for Foreningen for småaktionæ-

rer i Mols-Linien, 23-04-2016).

Minoritetsaktionærernes kamp mod Polaris er derfor både en kamp for at fastholde muligheden for at

få det forventede afkast på aktien i Mols-Linien og en kamp for at undgå at en afnotering af Mols-

Linien vil danne præcedens for afnoteringer og derfor svække den almindelige minoritetsaktionærs

generelle beskyttelse.

Anerkendes afnoteringen af Mols-Linien kan det formodes, at kapitalfonde i fremtiden vil kunne på-

tænke at udnytte muligheden for at afnotere et selskab ved 66,67 % ejerskab, da dette er mindstekra-

vet for at gennemføre en vedtægtsændring på en generalforsamling og derved gøre minoritetsaktio-

nærernes aktier usælgelig eller som minimum meget vanskelige at sælge. Det må derfor antages at

den almindelige aktionær vil være fristet af et købstilbud fra en kapitalfond for at undgå at skulle sælge

aktien på et unoteret marked.

Det er minoritetsaktionærernes klare overbevisning, at en gennemført afnotering af Mols-Linien vil

danne præcedens for lignende sager i fremtiden, og derfor vil beskyttelsen af minoritetsaktionærer i

Danmark blive betydeligt svækket. Minoritetsaktionærernes synspunkt bakkes op ad Søren Friis Han-

sen, der er professor i børsret ved CBS:

65 Euroinvestor.dk – Historiske data for Mols-Linien A/S, fondskode MOLS (URL http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-
omx-copenhagen/mols-linien-a-s/206644/historik [2016, 30-04-2016])
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"Minoritetsaktionærer kan blive fuldstændig klemt i det her forløb. De kan risikere, at de simpelthen

ikke kan finde en køber til deres aktieposter". Søren Friis Hansen, Professor i Børsret ved CBS (Børsen -

Mols-Linien-aktivister frygter for afnotering – URL: http://borsen.dk/nyheder/avisen/arti-

kel/11/117565/artikel.html#ixzz3qSV7VJWK [2015, 26-04-2016]).

Professoren udtaler endvidere: ”Der er en væsentlig forskel på at være minoritetsaktionær i en selskab,

der kan handles, og så i et afnoteret selskab. De kan ende i endog store vanskeligheder". Søren Friis

Hansen, Professor i Børsret ved CBS (Børsen - Mols-Linien-aktivister frygter for afnotering – URL:

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/117565/artikel.html#ixzz3qSV7VJWK [2015, 26-04-

2016]).

Han bakker altså således op om minoritetsaktionærernes synspunkter i forhold til afnotering og den

efterfølgende proces, hvorved aktien bliver markant sværere at sælge.

Prisen som minoritetsaktionærerne ligeledes anfægter som værende for lav understøttes også af Mor-

ten W. Langer, chefredaktør og aktieskribent hos Økonomisk Ugebrev, og hans syn på Mols-Linien,

hvilket han har benævnt som værende værdiansat for lavt af Polaris:

”Som det fremgår af nedenstående analyse (som er udarbejdet før Polaris kom med fredagens medde-

lelse), kan man udmærket argumentere for kurs 68 som en fair pris. Aktie Ugebrevet forventer, at Mols-

Linien forbliver på børsen, og at kursen over det kommende år kan stige med mindst 50%.”(Morten W.

Langer, Økonomisk Ugebrev, nr. 23 9. august 2015 – Nyt bud på Mols-Linien fra Polaris stadig for lavt

– URL: http://spotidoc.com/doc/3854774/nyt-bud-p%C3%A5-mols-linien-fra-polaris-stadig-for-lavt

[2015, 01-05-2016])

På baggrund heraf vurderes det, at minoritetsaktionærerne ønsker en højere pris for deres andel.

Dette forventes dog at kunne besværliggøres, da Polaris har mulighed for på andre måder at udvande

minoritetsaktionærerne og dermed overtage over 90 % af ejerskabet af Mols-Linien.

Dette kan gøres ved at foretage en kapitaludvidelse og udstede nye aktier, med forkøbsret for nuvæ-

rende aktionærer, hvorved Polaris vil få mulighed for at overtage yderligere andele.

Polaris overvejer i forbindelse med tilføjelsen af kapital til køb af en ny hurtigfærge at finansiere købet

ved at foretage en kapitaludvidelse og dermed samtidig vinde kontrol over selskabet66. Dette vil dog

være en dyr overtagelse af Mols-Linien for Polaris, da de for at udvande aktionærerne samt investere

i en ny færge vil skulle udvide deres investering betragteligt til en investering på et beløb mellem 1 og

1,5 mia. kroner og dermed ca. 50 % af Polaris Fond IV på i alt ca. 3,1 mia.67 Det er ligeledes ikke oplyst

hvorvidt Holdingselskabet af 29. juni 2015 A/S’ anden ejer Danica vil være interesseret heri.

66 Finans.dk – Eksperter: Polaris kan udvande småaktionærer (URL: http://stiften.dk/aarhus/polaris-rasler-med-sablen-i-
kampen-om-mols-linien [2015, 01-05-2016])
67 Dansk Vækstkapital – Årsrapport 2015 (URL: http://rapport2015.danskvaekstkapital.dk/#3187 [2016, 01-05-2016])
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3.7 Ledelsens interesser
Ledelsen bestod ved starten af salgsprocessen af Søren Jespersen som administrerende direktør for

Mols-Linien.

Af redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. juli

2015 af Holding af 29. juni 2015 A/S68 fremgår det i redegørelsens afsnit 4.2, at ledelsen ved en gen-

nemført transaktion af Mols-Linien kan se frem til et ekstra vederlag på 700.000 kr. På baggrund heraf

må det konstateres, at ledelsen kan have en personlig interesse i at Polaris overtager Mols-Linien, hvil-

ket som konsekvens heraf kan betyde at Polaris overtager 90 % og dermed kan tvangsindløse den re-

sterende del af aktieandelene og opnå fuld kontrol med selskabet.

Da ejerene (aktionærerne) er øverste instans, nedsætter aktionærerne en bestyrelse, der har til op-

gave at føre tilsyn og kontrol med ledelsen. Som ”agent” for aktionærerne, har aktionærerne nedsat

en bestyrelse, der har til hensigt at medvirke til virksomheden følger aktionærernes ønsker. Bestyrel-

sen har der efter nedsat sin ”agent” som er ledelsen, der skal sørger for at virksomheder følger besty-

relsens anvisninger. Agenter er altså bestyrelse og ledelse.

Derfor er direkte og indirekte agentomkostninger, omkostninger til ledelsen og som følge af ledelsens

handlinger eller manglende handlinger.69

Agentproblemer er beskrevet som 2 typer, Type I og Type II agent problems.

Type I agent problems er følgende problemstilling: Ledelsens og shareholders interesser er ikke de

samme, hvorfor ledelsen kan være tilbøjelig til at følge egne interesser fremfor aktionærernes.70

Type II agent problems er følgende problemstilling: Majoritet- og minoritetsaktionærernes interesser

er ikke identiske, hvorfor ledelsen kan være tilbøjelig til at følge majoritetsaktionærernes interesser og

derfor er ledelsens interesser her modstridende minoritetsaktionærernes.71

I Mols-Linien er der både type I og type II agent problems, disse er følgende:

Minoritetsaktionærernes interesser er at opnå maksimalt udbytte af deres investering, og da man er

af den overbevisning at en afnotering af Mols-Linien vil skade deres investering, må det konstateres at

ledelsen og minoritetsaktionærerne ikke har samme interesse. Ledelsen kan derfor være tilbøjelig til

at følge egne interesser, hvilket beskrives som et ”Type I agent problem”72.

68 Redegørelse fra bestyrelsen i Mols-Linien A/S om det frivillige, offentlige købstilbud fremsat den 10. Juli 2015 af Holding
af 29. Juni 2015 A/S (CVR nr. 36 94 06 80) et 100% ejet og fuldt kontrolleret datterselskab af Polaris Private Equity IV K/S
(CVR nr. 36 48 65 97) Malmøgade 3, 2100 København Ø, URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_253_Bi-
lag_1_Bestyrelsens_redeg_relse_.pdf [2015, 01-05-2016]
69 Brealey, R.A., Allen, F. & Myers S.C. (2014) Chapter 33, Principles of corporate finance, 11ed. N.Y,. McGrawHill.
70 Brealey, R.A., Allen, F. & Myers S.C. (2014) Chapter 33, Principles of corporate finance, 11ed. N.Y,. McGrawHill.
71 Brealey, R.A., Allen, F. & Myers S.C. (2014) Chapter 33, Principles of corporate finance, 11ed. N.Y,. McGrawHill.
72 Brealey, R.A., Allen, F. & Myers S.C. (2014) Chapter 33, Principles of corporate finance, 11ed. N.Y,. McGrawHill.
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Dog er der i Mols-Linien også tale om et ”Type II agent problem”73, da det reelle problem, efter Polaris’

overtagelse af majoriteten af aktieandelen, opstår ved at minoritetsaktionærer og majoritetsaktionæ-

ren ikke har samme interesser. Ledelsen handler i dette tilfælde efter majoritetsaktionærens interes-

ser, der er sammenfaldende med ledelsens egne interesser.

Ledelsen har både en personlig gevinst i form af ekstra vederlag samt en interesse i at følge majori-

tetsaktionærens interesse, hvorfor det må antages at ledelsen som følge heraf arbejder mod en afno-

tering og tvangsindløsning af Mols-Linien’ aktie.

3.8 Kapitalfondes baggrund, fordele og metoder
Vi har i forbindelse med opgavens udarbejdelse forsøgt at kontakte Polaris og managing partner, Jan

Johan Kühl. Jan Johan Kühl er dog vendt tilbage på vores forespørgsel med en beklagende afvisning,

grundet at Polaris ikke kommenterer på verserende sager.

Vi har ligeledes forsøgt at interviewe kapitalfondenes brancheorganisation Danish Venture Capital As-

sociation (DVCA), men har modtaget korte svar og afvisninger på vores henvendelse.

Dog er der flere forskere, der har forsket i kapitalfonde, deres bidrag, interesser, metoder og værktøjer

til at få det maksimale afkast af deres investering.

3.8.1 Kapitalfondes baggrund
På baggrund af forskning og eksperters forklaringer kan kapitalfonde som helhed beskrives således, en

kapitalfond er en kapitalforvalter for en række investorer, der har til formål at sikre deres investorer

det størst muligt afkast på deres investering.74

Kapitalfonde er i dag en fast del af erhvervsnetværket og stadig flere virksomheder er kapitalfondsejet.

Dette er ikke et udtryk for at det i al almindelighed er en fordel at være ejet af en kapitalfond, da dette

typisk afhænger af selskabets transformationsbehov. Forskning viser at selskaber med et behov for en

hurtig transformation vil have fordel af at have en kapitalfond som ejer.75

Kapitalfonde opstod i 1970’ernes USA og startede med formål om at købe og videresælge virksomhe-

der med en kortere investeringshorisont og dermed generere afkast til investorerne. Kapitalfonde sik-

rede sig ligeledes i starten at en stor del af købesummen og finansiering var fremmedfinansieret.76

Igennem årene har kapitalfondenes måde at skabe merværdi udviklet sig fra at være at nedbringe

gælden i selskaberne ved hjælp af egne cashflows til at skabe værdi ved finansielle tiltag og driftsfor-

bedringer.77

73 Brealey, R.A., Allen, F. & Myers S.C. (2014) Chapter 33, Principles of corporate finance, 11ed. N.Y,. McGrawHill.
74 DVCA – Om kapitalfonde (URL: http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-kapitalfonde/ [2016, 03-05-2016])
75 Spliid, R 2014, Kapitalfondenes metoder og kompetencer. Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Phd], Freder-
iksberg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014
76 Spliid, R 2014, Kapitalfondenes metoder og kompetencer. Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Phd], Freder-
iksberg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014
77 Spliid, R 2014, Kapitalfondenes metoder og kompetencer. Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Phd], Freder-
iksberg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014
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Kapitalfondene har gennem årene kæmpet med et ry som værende lyssky fonde, der driver forretnin-

ger i det skjulte og skaber værdi for deres investorer ved at skade andre og tilsidesætte moralske spil-

leregler, samt ved at gå til grænsen i jagten på at skabe højere afkast og ved at arbejdsvilkår og sociale

forpligtelser til samfundet bliver holdt på et minimum.78

3.8.2 Kapitalfondes fordele
Kapitalfonde har visse fordele i forhold til almindelige ejerskaber. De fordele kapitalandele typisk har

er ifølge Robert Spliids Ph.d. afhandling fra år 2014 blandet andet følgende:

En lavere risikopræmie hos långiverne som følge af fondenes rådighed, som er med til at muliggøre

hurtigere kapitalindskud i virksomhederne, såfremt disse skulle komme i likviditets- og/eller indtje-

ningsproblemer, hvorfor långiverne ser mindre risiko for konkurs.79

Kapitalfonde har mulighed for at reagere på markedet og udviklingen samt gennemføre og eksekvere

tiltag og handlinger hurtigere end virksomheder med spredt ejerskab, som følge af at kapitalfondene

typisk har den fornødne rådighed, samt at man er eneejer og dermed har mulighed for at reagere uden

at skulle involvere andre parter. Dette kan betyde, at man hurtigere kan tilføje den tilstrækkelige ka-

pital, kan udskifte den siddende ledelse, bestyrelse eller lign. for at redde virksomheden og kapitalfon-

dens investering.80

3.8.3 Kapitalfondes metoder
Kapitalfondes måde at overtage virksomheder på er typisk betegnet som ”Hakkeordens-teorien”,som

er en teori udarbejdet på baggrund af forskning af Rendleman (1980) og Myers & Majluf (1984), hvor-

ved virksomheder med eksternt kapitalbehov altid skal foretrække at øge gælden i stedet for at udvide

aktiekapitalen ved at udstede nye aktier og indhente likviditet herved.81 Dette er som følge af at man

antager at selskabets direktion og ledelse ved mere om selskabets værdi end eksterne investorer,

bedre kendt som informationsasymmetri.

Dog mener Rendleman, at det i nogle tilfælde kan betale sig at finansiere eventuelle likviditetstilføjel-

ser ved at udvide aktiekapitalen.82

Modificeringerne fører til hakkeordensteorien, denne kan beskrives som følgende:

”Denne modificering leder frem til en hakkeorden i anvendelsen af finansieringskilder. Virksomheden

vil i første omgang investere på baggrund af egne midler. Hvis der er behov for ekstern finansiering, vil

virksomheden altid vælge at udstede den sikreste fordring først, dvs. gældsoptagelse frem for udvidelse

78 Spliid, R 2014, Kapitalfondenes metoder og kompetencer. Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Phd], Freder-
iksberg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014
79 Spliid, R 2014, Kapitalfondenes metoder og kompetencer. Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Phd], Freder-
iksberg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014
80 Spliid, R 2014, Kapitalfondenes metoder og kompetencer. Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Phd], Freder-
iksberg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014
81 Myers, Stewart C. & Nicholas S. Majluf (1984), Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Infor-
mation that Investors do not have, Journal of Financial Economics 13 (1984), pp. 187.221
82 Rendleman, R. J. (1980), Information asymmetrics and optimal project financing, Working Paper, Duke University Gradu-
ate School of Business
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af aktiekapital. Efterhånden som det eksterne finansieringsbehov stiger, vil virksomheden arbejde sig

ned i hakkeordenen fra sikre til mere risikable gældsinstrumenter (efterstillet kapital). Først til sidst

kommer en aktieudvidelse i betragtning.” (Spliid, R 2014, Kapitalfondenes metoder og kompetencer.

Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Ph.d], Frederiksberg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014, side 46).

Kapitalfondene benytter herefter deres kompetencer indenfor særligt de 7 områder, som Robert Spliid

I sin Ph.d. afhandling oplister som følgende: ”Kapitalstruktur, agentomkostninger, informationsasym-

metri, værditransferering, netværk, involvering og branchespecialisering” (Spliid, R 2014, Kapitalfon-

denes metoder og kompetencer. Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Phd], Frederiksberg.

Ph.d. Serie, nr. 16.2014, side 8).

De 7 arbejdsområder kan beskrives således:

Kapitalstruktur er kapitalfondens kompetencer til at stifte gæld og effektivisere selskabets balance,

samt optimere drift, således der ikke er uudnyttede omsættelige aktiver og unødig kapital bundet op

på aktiver (dette kan f.eks. være effektivisering af varelagre, lavere debitordage m.v.).

Agentomkostninger er kapitalfondens kompetencer til at effektivisere og strømline agentomkostnin-

gerne (ledelses- og bestyrelsesomkostningerne) ved f.eks. at indføre incitamentsprogrammer og ak-

tieprogrammer, der belønner ledelsen for at opnå de af kapitalfonden fastsatte mål og derfor medvir-

ker til at ledelsen følger kapitalfondens strategier samt har en større personlig interesse i selskabet.

Informationsasymmetri er kapitalfondens evne til at skaffe sig adgang til relevante informationer i sel-

skaberne, for at kunne agere og reagere herpå. Der er tale om de informationer en spredt ejerkreds

f.eks. ikke ville skaffe sig adgang til.

Værditransferering er fondens evne til at skabe ekstra værdi ved at transformere den nuværende

værdi, f.eks. ved at splitte selskaber op og fokusere på kernekompetencer i nye enheder og/eller fra-

sælge unødvendige eller underskudsgivende dattervirksomheder udenfor kernekompetencerne.

Netværk er kapitalfondens mulighed for at udnytte deres eksisterende netværk til at skabe fordele for

selskabet. Dette kan f.eks. være at opnå bedre leverandøraftaler og samle ordre i fondens portefølje-

selskaber hos færre leverandører og dermed opnå større rabatprocenter eller ved at opnå lavere fi-

nansieringsomkostninger m.v. hos långivere.

Involvering er kapitalfondens evne til at involvere sig i selskabets daglige drift og strategier samt fast-

sætte de rette strategier og foretage de nødvendige tiltag for at skabe ekstra værdi i selskabet. Dette

ses f.eks. i Mols-Linien ved at Polaris har indsat Jan Johan Kühl i bestyrelsen til sparring og vidensdeling.

Branchespecialisering er kapitalfondens evne til at investere i særlige brancher og dermed udnytte og

opnå specialisering heri, der kan anvendes i porteføljeselskaberne. Dette kunne f.eks. være i medici-

nalbranchen, hvor der er særlige forhold der gør sig gældende.83

83 Spliid, R 2014, Kapitalfondenes metoder og kompetencer. Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business School [Phd], Frederiks-
berg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014
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3.8.4 Polaris, Polaris Private Equity IV K/S og dennes interessenter
Den købende kapitalfond i denne opgave er Polaris Private Equity. Polaris har 4 investeringsfonde, den

4. fond Polaris Private Equity IV K/S (efterfølgende kaldet Polaris) blev etableret d. 1. januar 201584.

Polaris er ejere af Holding af 29. juni 2015 A/S. hvori investeringen i Mols-Linien er foretaget, og er

dermed den købende kapitalfond.85

Polaris er dannet under navnet Polaris Private Equity IV K/S og står registeret i CVR-registeret herun-

der.

Af Polaris’ hjemmeside fremgår 27 investorer, der alle har investeret i en af de 4 Polaris fonde. De 27

investorer er dog ikke alle Polaris’ investorer, men blot de der er offentliggjort. Heriblandt fremgår

flere selskaber og pensionskasser, der kan klassificeres som Public Interest Entity (PIE), og derfor har

offentlighedens særlige opmærksomhed. Dette er f.eks. Nordea, Lærernes Pensionskasse, Pensi-

onDanmark, PenSam, Topdanmark, PFA Pension, ATP PEP, Dansk Vækstkapital & Danske Bank. 86

Alle selskaber med enten offentligt støttemidler eller som kapitalforvaltere for flere millioner danske

borgere.

Af de ovennævnte selskaber har følgende offentliggjort en investering i Polaris Private Equity IV K/S og

er dermed indirekte medejere af Mols-Linien:

- Dansk Vækstkapital (400 mio. kr.)87

Derudover fremgår det af det centrale virksomhedsregister (CVR) at Danica Pension, livsforsikringsak-

tieselskabet pr. 4. januar 2016 har erhvervet sig mellem 25 og 33,3 % af ejerskabet af Holding af 29.

juni A/S.88

Danica Pension har cirka 600.000 private danskere som kunder89 og Dansk Vækstkapital er finansieret

af regeringen, ATP, Forsikring og Pension samt LD90.Derfor må Polaris Private Equity IV K/S og Holding

af 29. juni 2015 A/S, og dermed investeringen i Mols-Linien, siges at være delvist interessant for en

stor del af danskerne.

84 Polaris – Polaris establishes fund IV (URL: http://www.polarisequity.dk/data/media/Polaris_PPE_IV_first_close__FI-
NAL_v2.pdf [2015, 29-04-2016])
85 Polaris – Tillæg til Tilbudsdokument af d. 10 August 2015 (URL: http://www.mols-linien.dk/multimedia/Fond_260_-_Bi-
lag_1_Till_g_til_tilbudsdokument___DK.pdf [2015, 01-05-2016])
86 Polaris – Our Investors (URL: http://polarisequity.dk/about-polaris/ [2016, 01-05-2016])
87 Dansk Vækstkapital – Årsrapport 2015 (URL: http://rapport2015.danskvaekstkapital.dk/#3187 [2016, 01-05-2016])
88 VirkData - Holding af 29. Juni 2015 A/S (URL: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-
hed&id=36940670&soeg=holding+af+29&type=Alle [2016, 01-05-2016])
89 Danica Pension – Korte fakta (URL: http://www.danicapension.dk/da-dk/Om-Danica-Pension/Organisation/Pages/Korte-
fakta.aspx [2016, 01-05-2016])
90 Dansk Vækstkapital – Sådan fungerer dansk vækstkapital (URL: http://rapport2015.danskvaekstkapital.dk/#3183 [2016,
01-05-2016])
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3.9 Delkonklusion
Ved den teoretiske gennemgang af afnotering og tvangsindløsning samt vores undersøgelse af de for-

skellige påvirkninger, som disse instrumenter vil have for Mols-Liniens aktionærer i form af mindre

information, væsentlig værdiforringelse m.v. kan vi konkludere, at en afnotering efter vores opfattelse

vil være til skade for mindretalsaktionærerne. En afnotering vil medføre betydelig økonomisk værdi-

forringelse, hvilket er forklaret og understøttet i afsnit 3.5. Derfor vil det efter vores opfattelse være

en overtrædelse af lov om værdipapirhandel m.v. §25, at afnotere selskabet.

Det er ligeledes vores vurdering at de ”agent problems” der er hos Mols-Linien er til fordel for majori-

tetsaktionæren, da handlinger og redegørelser fra henholdsvis ledelse og bestyrelse i al væsentlighed

støtter majoritetsaktionærens dagsorden.

Ydermere kan det konkluderes, at den manglende lovgivning på området for afnotering gør det muligt

for majoritetsaktionærer med ejerandele under 90 % at tvinge småaktionærer ud i at måtte lade sig

købe ud, grundet mulighederne for at gøre aktien uomsættelig ved at afnotere selskabet. Hvorfor der

i stedet for gældende regler for vedtægtsændringer bør være særskilte og mere detaljerede regler om

muligheden for afnotering både i selskabsloven og i lov om værdipapirhandel m.v.

Dog kan det på baggrund af den teoretiske gennemgang og redegørelse for kapitalfondes metoder og

værktøjer ikke udelukkes, at minoritetsinvestorerne på længere sigt ville kunne have økonomisk gavn

af en afnotering, samt at kapitalfondens værktøjer og metoder for værdiskabelse ville kunne komme i

spil.

Dette skyldes at den teoretiske gennemgang viser, at en kapitalfond vil være tilbøjelig til ikke at an-

vende aktieemissioner og kapitalforhøjelser til at dække investeringer og derfor ikke udvander mino-

ritetsaktionærerne nok til at kunne tvangsindløse disse den vej igennem.
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4. Værdiansættelse
4.1 Reformulering af regnskabstal
Vores rentabilitetsanalyse af de historiske resultater i Mols-Linien samt den efterfølgende værdian-

sættelse baserer sig hovedsageligt på de af ledelsen aflagte årsrapporter og oplysninger heri. Mols-

Linien aflægger årsrapport efter IFRS (International Financial Reporting Standards) og følger de angivne

retningslinjer heri for klassifikation af resultatopgørelsens poster samt aktiver og passiver.

Årsregnskaber aflægges hovedsageligt efter regnskabspraksis som tilgodeser kreditorer, kunder og an-

dre interessenter, som kunne ønske at vurderer selskabets kreditværdighed. Resultatopgørelsen er

derfor opdelt i typen af indtægter og omkostninger som selskabet har afholdt i året, mens balancen

hovedsageligt opdeles i langfristede/kortfristede passiver og aktiver. Denne opdeling af specielt balan-

ceposterne tilgodeser kreditors ønske om at kunne vurderer gældsforpligtelser, som forfalder indenfor

det kommende år (kortfristede gældsforpligtelser) imod de nuværende omsætningsaktiver (let om-

sættelige aktiver, som forventes indfriet i det kommende år).

Til analysebrug, samt til værdiansættelse af virksomheden, er denne regnskabsmæssige klassifikation

af posterne ikke hensigtsmæssig, hvorfor der foretages reformulering af resultatopgørelsens- samt ba-

lancens poster. Nedenfor er vores reformulering af resultatopgørelsen og balancen beskrevet, samt

de antagelser og overvejelser vi har gjort i forbindelse med reformuleringen af balancen.

De reformulerede balancer og resultatopgørelser for henholdsvis årene 2010-2014 og 2011-2014

fremgår af bilag 5 for balancerne og bilag 6 for resultatopgørelserne. Egenkapitalopgørelsen fremgår

af bilag 7.

Der er i reformuleringen ikke foretaget reformulering af resultatopgørelsen i halvårsregnskabet for

2015, selvom dette var offentliggjort på tidspunktet for købstilbuddet. Halvårsregnskabet indeholder

et begrænset antal noteoplysninger, hvorfor det ikke vil være muligt at foretage reformuleringen og

den efterfølgende analyse på samme detaljeringsniveau som med årsrapporterne.

4.1.1 Resultatopgørelse:
Resultatopgørelsens poster i regnskabet for Mols-Linien er opdelt efter indtægternes og omkostnin-

gernes art (Artsopdelt resultatopgørelse). Herved grupperes alle omkostninger og indtægter sammen

med lignende poster, og der tages ikke stilling til om de vedrører tilbagevendende driftsaktivitet, eller

om posterne er et resultat af enkeltstående begivenheder.

For analysebrug omformuleres resultatopgørelsen ud fra driftsaktivitet, usædvanlige poster/ikke tilba-

gevendende poster samt finansiel aktivitet. Derudover reklassificeres poster som er ført direkte på

egenkapitalen (Dirty surplus poster) til resultatopgørelsen, hvorved selskabets totalindkomst findes.

Totalindkomsten giver udtryk for den samlede værdiskabelse/værdiforringelse, som selskabet har

skabt for dets aktionærer i året (årets samlede ændring i egenkapital). Nedenfor er reformuleringen af

resultatopgørelsens poster kort beskrevet, samt de antagelser og overvejelser vi har haft i forbindelse

hermed.
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Driftsaktivitet:

Under driftsaktivitet er posterne omsætning, skibenes eksterne driftsomkostninger, andre eksterne

omkostninger, personaleomkostninger og af/nedskrivninger på anlægsaktiver klassificeret.

Disse poster vedrører alle indtægter eller tilhørende omkostninger til opretholdelse af selskabets pri-

mære aktivitet med drift af hurtigfærger samt catering om bord på hurtigfærgerne.

Under driftsaktivitet er resultatet fra drift af hurtigfærger og cateringvirksomhed ikke udskilt fra hin-

anden, da det antages at disse vil have en sideløbende vækst. Antagelsen forudsætter, at der ved

transport af et større antal passagerer vil fremkomme en tilsvarende stigning i salg på selskabets fær-

ger.

Den rapporterede skatteomkostning er klassificeret under driftsaktivitet, og der er således ikke fore-

taget reklassifikation af skatteeffekt fra andre driftsposter eller finansielle poster.

Selskabet beskattes efter tonnageskattelovgivningen, og selskabets skattepligtige indkomst beregnes

således på baggrund af selskabets anvendte tonnage i året (som stammer fra driftsaktiviteten). Der

kan ikke foretages fradrag af afskrivninger eller omkostninger, hvorved de afholdte finansielle poster

ikke har effekt på den beregnede skat.

Ikke tilbagevendende driftsposter:

Ikke tilbagevendende driftsposter består i årene 2011-2014 af gevinster/tab ved afhændelse af an-

lægsaktiver, andre driftsindtægter og resultat fra ophørende aktiviteter.

Resultat fra ophørende aktiviteter fremgår i årene 2011 og 2012 og stammer fra selskabets indtægter

og omkostninger fra drift af de to kombifærger. Som beskrevet i afsnit 2.4 ”Turnaround” igangsatte

selskabet i 2011 en omfattende turnaround, hvorfor aktiviteten fra kombifærgerne er udskilt fra den

almindelige driftsaktivitet, da denne forventes lukket i forbindelse med frasalg af de to færger.

Selskabet har i årene 2011-2013 haft større gevinster og tab ved afhændelse af anlægsaktiver. Disse

gevinster og tab vedrører hovedsageligt afhændelsen af selskabets to kombifærger, selskabets to sea-

jet katamaraner, samt tilhørende havne og færgeanlæg. Da de solgte anlægsaktiver på salgstidspunk-

terne ikke indgik i selskabets primære driftsaktivitet, er disse klassificeret som ekstraordinære/ikke

tilbagevendende poster.

Finansiel aktivitet:

Finansiel aktivitet består af selskabets indtægter og omkostninger fra finansiering af den primære drift,

samt omkostninger og indtægter fra dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter og finansielle akti-

ver disponible for salg.

Selskabets renteindtægter består hovedsageligt af renter fra bankindeståender. Ud fra noteoplysnin-

gerne i regnskabet indgår der ikke renteindtægter fra tilgodehavender fra salg eller andre finansielle

indtægter som bør klassificeres under driftsaktiviteter.
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Selskabets renteomkostninger består hovedsageligt af renter fra bankgæld samt renter fra finansiel

leasing af skibe. Der indgår ifølge noteoplysningerne i regnskabet ingen renteomkostninger fra leve-

randørgæld eller lignende som bør klassificeres under driftsaktiviteter.

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter er indregnet under finansiel aktivitet. Der kan argumen-

teres for at denne bør klassificeres under driftsaktivitet, da den vedrører sikring af fremtidige olieom-

kostninger. Vi har ved reformuleringen klassificeret denne under finansiel aktivitet, da det antages at

afdækning og styring af økonomiske risici ved udsving i oliepriser er en finansieringsmæssig beslutning

og ikke en driftsmæssig beslutning.

4.1.2 Balance:
I regnskabet for Mols-Linien er balancen opdelt i henholdsvis anlægsaktiver (aktiver med varigt eje for

øje), omsætningsaktiver (let omsættelige aktiver), langfristede gældsforpligtelser (gæld med forfald

efter 1 år) og kortfristede gældsforpligtelser (gæld med forfald indenfor det kommende år).

Til analysebrug opdeles disse balanceposter i stedet i driftsaktiver/forpligtelser, som er balanceposter

der vedrører selskabets primære drift samt opretholdelsen af denne, og i finansielle aktiver/forpligtel-

ser, som er balanceposter der vedrører finansieringen af selskabets drift.

Forskellen imellem selskabets nettodriftsaktiver og nettofinansielle forpligtelser udgøres af selskabets

egenkapital, som er et udtryk for ejernes investerede kapital i selskabet.

Nedenfor er reformuleringen af balances poster kort beskrevet, inkl. en beskrivelse af de overvejelser

og antagelser vi har gjort i forbindelse med reformuleringen.

Driftsaktiver:

Driftsaktiver består af selskabets anlægsaktiver som anvendes til driften (skibe, terminaler og havne-

anlæg samt driftsmidler og inventar) samt de omsætningsaktiver som anvendes i driften (varebehold-

ninger, tilgodehavender fra salg og datterselskaber, og øvrige tilgodehavender).

Driftsaktiverne er de aktiver, som selskabet har erhvervet for at opretholde den primære drift (i dette

tilfælde skibe, terminaler m.v.), samt de aktiver som er afledt af driftsaktiviteterne (tilgodehavender

fra salg).

Driftsforpligtelser:

Driftsforpligtelser består af hensættelser til fratrædelser og jubilæumsgratialer, skyldig selskabsskat,

salgsperiodiseringer, gæld til leverandører samt anden gæld. Dette er alle poster, som er afledt af sel-

skabets driftsaktiviteter.

Skyldig selskabsskat er klassificeret som driftsforpligtelse, da selskabet beskattes efter tonnageskatte-

loven, og skatteomkostningen derved udelukkende vedrører beskatning af selskabets driftsaktiver.

Leverandørgæld og anden gæld består af poster som er afledt af driftsaktiviteterne, såsom køb af eks-

terne ydelser, skyldige lønomkostninger til selskabets medarbejdere, eller skyldig moms fra salg.
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Finansielle aktiver:

Selskabets finansielle aktiver består hovedsageligt af likvide beholdninger samt kapitalandele i datter-

selskaber. Derudover har selskabet i 2010 haft obligationer, som var opstillet i regnskabet som finan-

sielle aktiver disponible for salg.

Likvide beholdninger er klassificeret som finansielt aktiv, da det antages, at likviditeten føres på en

rentebærende anfordringskonti og derfor klassificeres som en placering af overskydende likviditet.

Kapitalandele i datterselskaber er klassificeret under finansielle aktiver, da selskabets eneste formål er

leasing af skibe til Mols-Linien. Det er derfor klassificeret som en finansieringsmæssig beslutning i ste-

det for en driftsmæssig aktivitet.

Finansielle forpligtelser:

Finansielle forpligtelser er primært finansielle leasingforpligtelser, skibskreditlån og gæld til kreditin-

stitutter. Finansielle leasingforpligtelser vedrører leasing af selskabets nye hurtigfærger (Kat Express 1

og Kat Express 2), som er erhvervet i 2012 og 2013.

Selskabets skibe var i 2010 finansieret igennem lån fra Danmarks Skibskredit A/S, som er indfriet i 2011

i forbindelse med salget af selskabets gamle kombifærger.

Derudover har selskabet i årene 2013 og 2010 oppebåret rentebærende gæld til kreditinstitutter til

finansiering af driften, som er klassificeret under finansielle forpligtelser.

For de nedenstående rentabilitetsanalyser er der ved alle balanceposter anvendt årets gennemsnitlige

værdi, som er beregnet på baggrund af primo værdien (sidste års ultimo) og indeværende års ultimo

værdier. Der er af denne grund også foretaget reformulering af balanceposterne for 2010 ovenfor for

at kunne opgøre gennemsnitsværdierne for regnskabsåret 2011. Der er ikke foretaget reformulering af

resultatopgørelsen for 2010, da værdierne heri ikke skal anvendes til analyserne.
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4.2 Rentabilitetsanalyse
Til brug for den efterfølgende budgettering som indgår i værdiansættelsen foretages en rentabilitets-

analyse for at identificere de betydelige driftsmæssige og finansielle værdidrivere, som skaber værdi

for selskabets aktionærer og derved påvirker den beregnede værdiansættelse.

På overordnet niveau ser vi på egenkapitalens forrentning (ROE), der beskriver den værdiskabelse for

selskabets aktionærer som er skabt i året.

ROE beregnes som totalindkomstens andel af den gennemsnitlige egenkapital i året.

Tabel 5

Egenkapitalens forrentning 2014 2013 2012 2011

ROE -17,65 % -52,78 % -70,05 % -49,97 %

Ændring (% point) 35,13 % 17,26 % -20,08 %

Gennemsnitlig egenkapital (44.058) (65.135) (126.697) (228.042)

Totalindkomst for året (7.775) (34.379) (88.746) (113.944)

Mols-Linien har i årene 2011 til 2014 haft en negativ forrentning af egenkapitalen, som følge af at

totalindkomsten for alle årene har været negativ.

For at analysere selskabets forrentning af egenkapitalen gør vi brug af den udvidede DuPont model.91

Her dekomponeres egenkapitalens forrentning først i henholdsvis forrentning fra driftsaktivitet og fi-

nansieringsaktivitet og derefter i underliggende drivere, som påvirker disse to former for aktivitet.

Der er ved den nedenstående rentabilitetsanalyse ikke foretaget dekomponering af selskabets to for-

retningsområder (Rederidrift hurtigfærger og Catering), da disse to aktiviteter antages at være tæt

forbundne. Vækst i omsætning, omkostninger m.v. vurderes derfor at kunne analyseres og budgetteres

samlet uden at dette vil give væsentlig fejlinformation.

91 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 210
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4.2.1 Analyse og dekomponering af driftsaktivitet:
Niveau 1 - Afkast på netto driftsaktiver:

Afkast på netto driftsaktiver (ROIC) fortæller om virksomhedens evne til at levere overskud i den pri-

mære drift ud fra de aktiver, som virksomheden har investeret i til driften. I Mols-Liniens tilfælde består

driftsaktiverne primært af skibene, som klart er de tungeste investeringer.

Afkast på netto driftsaktiver beregnes som det samlede driftsoverskud efter skat, divideret med de

gennemsnitlige nettodriftsaktiver.

Tabel 6

Afkast på netto driftsaktiver 2014 2013 2012 2011

ROIC 10,26 % 1,12 % -22,06 % -40,86 %
Ændring (% point) 9,14 % 23,18 % 18,80 %

Samlet driftsoverskud 86.184 7.317 (64.238) (110.366)
Gennemsnitlige nettodriftsaktiver 840.287 653.852 291.197 270.129

I årene efter Mols-Liniens turnaround er der sket en stor udvikling i afkast på netto driftsaktiver , som

er steget fra -41 % til 10 %. Den primære kilde hertil skal findes i det samlede driftsoverskud, som i

2011 var negativt med 110 mio. kr., hvilket er forbedret år for år, og udgør i 2014 et overskud på 86

mio. kr. fra driften. I den samme periode er investeringerne i driftsaktiver ligeledes steget markant, da

selskabet med købet af de 2 nye skibe (Katexpress 1 og Katexpress 2) har mere end tredoblet investe-

ringen i driftsaktiver i perioden.

Selskabets afkast på netto driftsaktiver sammensættes af de to faktorer, overskudsgrad og aktivernes

omsætningshastighed. Nedenfor er disse særskilt analyseret, og vi dykker længere ned for at finde de

underliggende drivere bag disse to nøgletal.

Niveau 2 – Overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed:

Overskudsgraden (OG) fortæller om det overskud fra driften der skabes for hver krone selskabet om-

sætter for, og er således et parameter for hvor effektiv selskabets omsætnings- og omkostningsstruk-

tur er. Overskudgraden beregnes som det samlede driftsoverskud for perioden delt med periodens

omsætning.

Tabel 7

Overskudsgrad 2014 2013 2012 2011

OG 14,09 % 1,37 % -13,82 % -22,02 %
Ændring (% point) 12,72 % 15,19 % 8,20 %

Nettoomsætning 611.862 535.524 464.747 501.114
Samlet driftsoverskud 86.184 7.317 (64.238) (110.366)
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Overskudsgraden for Mols-Linien er i perioden fra 2011 til 2014 stærkt forbedret og er således ændret

fra en negativ overskudsgrad på 22 % til en positiv overskudsgrad på 14 % i 2014.

Det er herved tydeligt at den omfattende turnaround, som er påbegyndt i 2011, har båret frugt, og at

selskabet derved er gået fra at skabe underskud på driften til et større overskud på driften.

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) beskriver, hvor stort virksomhedens salg er i forhold til inve-

steringen i driftsaktiverne, og giver derved et udtryk for hvor kapitaltung virksomheden er.

Aktivernes omsætningshastighed beregnes som periodens samlede nettoomsætning delt med de gen-

nemsnitlige nettodriftsaktiver.

Tabel 8

Omsætningshastighed 2014 2013 2012 2011

AOH 1,37 1,22 0,63 0,54
Ændring 0,15 0,59 0,09

Nettoomsætning 611.862 535.524 464.747 501.114
Nettodriftsaktiver (NDA) 840.287 653.852 291.197 270.129

Aktivernes omsætningshastighed er i perioden fra 2011 til 2014 steget fra 0,54 til 1,37, hvilket vidner

om at selskabet er blevet væsentligt mere kapitalintensivt i perioden.

Forklaringen herpå skal findes i den store stigning i nettodriftsaktiver, da virksomheden har investeret

i 2 nye færger i henholdsvis 2013 og 2014, størstedelen af stigningen sker således i 2013, da investe-

ringen i de 2 ny færger blev påbegyndt der.

Niveau 3 – EBITDA margin og underliggende omkostningsdrivere:

EBITDA marginen (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) fortæller om selska-

bets evne til at genere overskud ud fra selskabets primære driftsaktivitet. EBITDA marginen beregnes

som driftsresultat fra kerneydelser divideret med nettoomsætning fra kerneydelser.

Tabel 9

EBITDA margin 2014 2013 2012 2011

EBITDA margin 21,40 % 9,14 % 4,57 % -4,56 %
Ændring (% point) 12,26 % 4,57 % 9,13 %

For Mols-Linien er EBITDA steget væsentligt i perioden fra 2011 til 2014. EBITDA var i 2011 i minus, da

selskabet havde underskud på driftsaktiviteten.

Under EBITDA ligger EBIT marginen, som beregnes ud fra samme princip, her er det imidlertid resultat

fra driftsaktivitet efter afskrivninger og amortiseringer, men før skat og finansielle poster.

Tabel 10

EBIT margin 2014 2013 2012 2011

EBIT margin 12,50 % -0,44 % -15,13 % -26,23 %
Ændring (% point) 12,94 % 14,69 % 11,11 %
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EBIT marginen har ligesom EBITDA marginen haft en stærk positiv udvikling i perioden. Specielt i de

første to år, 2011 og 2012, har udviklingen været meget positiv. Forskellen imellem EBIT margin og

EBITDA margin var i 2011 på 22 %-point, men er i 2014 nedbragt til en forskel på 9 %-point.

For en forklaring på denne udvikling, samt den generelle positive udvikling i marginerne, skal vi se på

de underliggende omkostningsdrivere.

Tabel 11

Omkostningsdrivere 2014 2013 2012 2011

Nettoomsætning 611.862 535.524 464.747 501.114
Olieforbrug -34,41 % -41,87 % -46,09 % -51,17 %
Skibenes eksterne driftsomkostninger -6,44 % -6,80 % -7,16 % -8,90 %
Andre eksterne omkostninger -16,75 % -18,54 % -17,91 % -17,85 %
Personaleomkostninger -20,99 % -23,66 % -24,27 % -26,64 %
Af- og nedskrivninger -8,90 % -9,58 % -19,70 % -21,67 %
EBIT margin 12,50 % -0,44 % -15,13 % -26,23 %

Udviklingen i olieforbruget samt af- og nedskrivninger kan ses som en samlet post, der har haft stor

påvirkning på udviklingen i EBIT marginen i perioden. Olieforbruget er således nedbragt fra at være en

omkostningspost der udgjorde over 50 % af omsætningen til nu kun at udgøre ca. 1/3 del af selskabets

omsætning. Samtidig er af- og nedskrivninger faldet fra at udgøre over 1/5 del af omsætningen til nu

at udgøre under 1/10 af omsætningen.

Begrundelsen for denne udvikling skal ses i selskabets omlægning af tonnage i årene 2011 til 2013. De

gamle hurtigfærger med stort brændstofforbrug blev erstattet med nye, mere effektive hurtigfærger,

mens der samtidig i årene 2011 og 2012 blev foretaget ekstraordinære nedskrivninger af færgerne.

For de øvrige omkostningsdrivere (skibenes eksterne driftsomkostninger, andre eksterne omkostnin-

ger og personaleomkostninger) er der sket en generel omkostningstilpasning i perioden, og alle disse

omkostninger er således reduceret i forbindelse med selskabets turnaround.

Tabel 12

Aktiverne omsætningshastighed 2014 2013 2012 2011

Omsætningshastighed (AOH) 1,37 1,22 0,63 0,54

Varebeholdninger 0,04 0,05 0,06 0,08
Tilgodehavender fra salg 0,02 0,02 0,03 0,05
Andre tilgodehavender og tilgodehavender
fra koncernselskaber 0,03 0,01 0,02 0,03
Periodisering af flerturskort (0,01) (0,02) (0,04) (0,06)
Leverandørgæld (0,07) (0,08) (0,09) (0,10)
Andre kortfristede driftsforpligtelser (0,10) (0,08) (0,10) (0,10)
Arbejdskapital (0,09) (0,11) (0,13) (0,09)

Skibe 1,43 1,28 0,69 0,55
Terminaler og havneanlæg 0,03 0,03 0,04 0,06
Driftsmidler og inventar 0,01 0,02 0,02 0,02
Anlægskapital 1,47 1,33 0,75 0,63
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Aktivernes omsætningshastig er primært påvirket af selskabets investeringer i anlægsaktiver, herunder

hovedsageligt investeringerne i skibene. Investeringen i anlægskapitalen er steget fra ca. halvdelen af

periodens omsætning i 2011 til 1,5 gange periodens omsætning i 2014, da begge de nye skibe er opført

i selskabets balance.

Arbejdskapitalen ligger i perioden fra 2011 til 2014 på et nogenlunde stabilt niveau, omkring 1/10 del

af selskabets omsætning.

Det er tydeligt at selskabet har haft en større omlægning af deres balance i perioden, da der er inve-

steret betragteligt i nye skibe, og selskabet derved er blevet væsentligt mere kapitalintensivt.

4.2.2 Analyse og dekomponering af finansiel aktivitet:
Finansiel gearing:

Selskabets driftsaktiver er finansieret igennem to kilder, selskabets egenkapital (gæld til ejerne) og

netto finansielle forpligtelser (gæld til tredjemand). Selskabets finansielle gearing (FGEAR) fortæller

om forholdet imellem de to finansieringskilder og beregnes som netto finansielle forpligtelser (NFF)

delt med egenkapitalen (EK).

Tabel 13

Finansiel gearing 2014 2013 2012 2011

FGEAR 1807,25 % 903,85 % 129,84 % 18,46 %
Ændring (% point) 903,40 % 774,01 % 111,38 %

Netto finansielle forpligtelser (NFF) (796.230) (588.717) (164.500) (42.087)
Egenkapital (EK) (44.058) (65.135) (126.697) (228.042)

Mols-Linien har i årene fra 2011 til 2014 oplevet en meget stor stigning i den finansielle gearing, hvilket

kan henføres til to ting. Selskabets netto finansielle forpligtelser er steget betydeligt i perioden, hvilket

skyldes at selskabet i perioden har investeret i de 2 nye skibe (Katexpress 1 og Katexpress 2), som er

finansieret igennem leasing (gæld til tredjemand). Derudover har Mols-Linien grundet den negative

totalindkomst i perioden set et stort fald i egenkapitalen.

Det forventes, at selskabet ved reetablering af egenkapitalen igennem de kommende år vil kunne sta-

bilisere denne på et mere fornuftigt niveau, og derved også nedbringe den finansielle gearing til et

lavere niveau end på nuværende tidspunkt.

Gennemsnitlig lånerente:

Den gennemsnitlige lånerente (r) fortæller om virksomhedens omkostninger ved at låne fremmedka-

pital. Den gennemsnitlige lånerente beregnes som forholdet imellem de gennemsnitlige netto finan-

sielle forpligtelser og årets netto finansielle omkostninger.
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Tabel 14

Gennemsnitlig lånerente 2014 2013 2012 2011

r 11,80 % 7,08 % 14,90 % 8,50 %
Ændring (% point) 4,72 % -7,82 % 6,40 %

Netto finansielle forpligtelser (NFF) (796.230) (588.717) (164.500) (42.087)
Netto finansielle omkostninger (93.959) (41.696) (24.508) (3.578)

Den gennemsnitlige lånerente har for Mols-Linien i perioden været på 10,6 %. I forbindelse med at de

finansielle forpligtelser er steget markart i perioden har den gennemsnitlige lånerente været nogen-

lunde stabil, og de netto finansielle omkostninger har således fuldt stigningen i netto finansielle for-

pligtelser.

SPREAD:

SPREAD fortæller om forskellen mellem virksomhedens gennemsnitlige lånerente og afkast på netto-

driftsaktiverne (ROIC). Den fortæller om forskellen imellem den gennemsnitlige lånerente, som selska-

bet betaler for dets finansiering af driftsaktiviteten, set i forhold til det afkast selskabet leverer på

driftsaktiverne.

Tabel 15

SPREAD 2014 2013 2012 2011

SPREAD -1,54 % -5,96 % -36,96 % -49,36 %

Ændring (% point) 4,42 % 31,00 % 12,40 %

I Mols-Liniens tilfælde er SPREAD væsentligt forbedret i perioden fra 2011 til 2014, hvilket skyldes den

store stigning i ROIC, mens den gennemsnitlige lånerente har ligget på et nogenlunde stabilt niveau

omkring 7-14 %.

Den gennemsnitlig lånerente overstiger i 2014 stadig afkastet af driftsaktiverne, og selskabet betaler

derfor mere i låneomkostninger for finansiering af driftsaktiverne end virksomheden har i afkast på

driftsaktiverne. Grundet den store gearing i virksomheden er dette derfor medvirkende til at selskabet

har en negativ forrentning af den investerede kapital.
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Tabel 16

Finansielle omkostningsdrivere 2014 2013 2012 2011

Gennemsnitlig lånerente (r) 11,8 % 7,1 % 14,9 % 8,5 %

Netto finansielle forpligtelser (796.230) (588.717) (164.500) (42.087)

Leasing (49.669) (41.088) (16.147) -
Dagsværdireguleringer (42.266) 736 (263) 4.932
Øvrige finansielle indtægter 3.430 4.450 117 1.081
Øvrige finansielle omkostninger (5.454) (5.794) (8.215) (9.591)
Netto finansielle omkostninger (93.959) (41.696) (24.508) (3.578)

Leasing 6,2 % 7,0 % 9,8 % 0,0 %
Dagsværdireguleringer 5,3 % -0,1 % 0,2 % -11,7 %
Øvrige finansielle indtægter -0,4 % -0,8 % -0,1 % -2,6 %
Øvrige finansielle omkostninger 0,7 % 1,0 % 5,0 % 22,8 %

Ovenfor er de finansielle omkostninger fordelt på de underliggende drivere, hvorved vi kan se at stør-

stedelen af de finansielle omkostninger stammer fra renter og omkostninger fra leasing af selskabets

skibe samt fra dagsværdireguleringer, som hovedsageligt stammer fra dagsværdiregulering af oliepris-

kontrakter.

Udviklingen i finansielle omkostninger fra leasing skyldes at leasingkontrakterne først blev etableret i

2012, og der derfor ikke fremgår omkostninger til leasing i 2011. Ligeledes er balanceposterne gen-

nemsnitsværdier af primo/ultimo, hvorved indregning af leasingforpligtelsen først fuldt fremgår i ba-

lanceværdien for 2013, selvom den første leasingkontrakt blev etableret i 2012.

4.2.3 Delkonklusion – rentabilitetsanalyse

Mols-Linien har i årene fra 2011 til 2014 oplevet en stor ændring, både i deres finansielle struktur samt

i deres indtjening. Investeringerne i driftsaktiver (hovedsageligt skibe) er steget betydeligt i perioden,

og samtidig er de finansielle forpligtelser steget som følge af leasingforpligtelser fra investering i ski-

bene.

Afkast på driftsaktiviteterne er væsentligt forbedret i perioden, hvilket specielt skyldes de nyindkøbte

skibe, som har en forbedret effektivitet og derved har en lavere omkostning pr. passager.

Selskabet har ikke formået at levere positivt afkast af den investerede kapital, men afkastet er blevet

forbedret betydeligt, og udviklingen peger således på et positivt afkast fra den investerede kapital i

den nærmeste fremtid.
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4.3 Budgettering
Til brug for den efterfølgende værdiansættelse, foretages der herunder budgetteringer af de fremti-

dige forventede vækstrater for omsætningen, omkostninger og driftsaktiver

Der henvises til bilag 9 hvori budgetforudsætningerne er opsat, og budgettet for nettoomsætning, EBIT

og nettodriftsaktiverne er opstillet for budgetperioden.

4.3.1 Budgetperiode
For at kunne opstille et budget for virksomheden er det nødvendigt at vurdere perioden for hvilken

budgettet skal udarbejdes. Budgetperioden afhænger hovedsageligt af hvor langt ud i fremtiden, det

er muligt at opstille realistiske budgetforudsætninger for virksomheden.

Ved en lang budgetperiode vil der indtræffe mange ubekendte, og det bliver derved svært at komme

med realistiske forudsætninger for budgettet. Samtidig er det nødvendigt, at budgetperioden er til-

strækkelig lang til at vækstraterne når et konstant niveau, og der derved kan budgetteres med en ter-

minalværdi, som antages at være beskrivende for fremtiden efter budgetperioden.

Mols-Linien har på nuværende tidspunkt en ny flåde af hurtigfærger bestående af 2 færger indkøbt i

de seneste år, samt en ekstrafærge som stadig er fuldt funktionsdygtig. Det forventes derfor ikke at

der skal ske udskiftning af selskabets flåde af hurtigfærger inden for den nærmeste fremtid.

Til budgettet tages der derfor udgangspunkt i budgettering af omkostninger og omsætning med den

nuværende flåde af hurtigfærger. Det forventes at vækstrater og omkostninger vil kunne budgetteres

5 år ud i fremtiden. Efter 4-5 år forventes det at vækstraterne vil ligge på et stabilt niveau, samt at

omkostningerne ligeledes vil ramme et stabilt niveau.

Vores budgetperiode er på baggrund af ovenstående fastsat til 5 år og strækker sig derfor fra 2015-

2019. Herefter forventes det at der vil indtræde steady state og at terminalperioden efter 2019 derfor

vil være repræsentativ for de efterfølgende år.

4.3.2 Budgetforudsætninger
Hurtigfærger:

I forhold til budgetteringen af netto driftsaktiverne er selskabets hurtigfærger udeholdt herfra, og der

budgetteres særskilt på hurtigfærgerne. Dette gøres da investeringerne i hurtigfærgerne udgøres af

store enkeltstående investeringer og derfor ikke følger udvikling i omsætning og aktivitet i samme om-

fang som de øvrige driftsaktiver.

Selskabet havde pr. 31.12.2014 ifølge den reformulerede balance hurtigfærger til en bogført værdi på

850 mio. kr. hvilket dækker over værdien af selskabets 3 hurtigfærger, samt aktiverede omkostninger

fra periodiske eftersyn af hurtigfærgerne.

Ifølge selskabets anvendte regnskabspraksis for årsrapporten 201492 afskrives der lineært over den

forventede brugstid, som for hurtigfærger udgør 20-25 år og 1-10 år for periodiske eftersyn.

92 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Offentliggjorte årsrapport for perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 (Side 46)
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Da vi ikke har kendskab til fordeling af de 850 mio. kr. på de enkelte aktiver, forventede afskrivnings-

periode, ibrugtagningstidspunkter og scrapværdier, har vi til værdiansættelsen taget udgangspunkt i

de foretagne afskrivninger i regnskabsåret 2014. Hurtigfærgen Katexpress 2 blev først købt i 2013, og

det antages derfor at der kun er afskrevet delvist på denne i 2013.

Der budgetteres derfor med en årlig afskrivning på 49 mio. kr. vedrørende hurtigfærgerne.

Netto driftsaktiver (ekskl. hurtigfærger):

For de øvrige netto driftsaktiver, som omfatter alle driftsaktiver og driftsforpligtelser eksklusiv hurtig-

færger, budgetteres der ud fra aktivernes omsætningshastighed (AOH). Disse øvrige netto driftsaktiver

udgøres af terminaler og havneanlæg, inventar, varebeholdning, debitorer, kreditorer, periodiseret

omsætning, anden gæld og øvrige tilgodehavender.

Det forventes at udvikling i disse driftsaktiver og forpligtelser vil følge udviklingen i nettoomsætningen

og vil blive reguleret i takt hermed.

Tabel 17
Nøgletal til budgetforudsætninger

% 2014 2013 2012 2011 2010

Nettodriftsaktiver (NDA) 817.027 863.547 444.156 138.237 402.020
Hurtigfærger 849.861 898.287 469.860 171.721 374.926
Nettodriftsaktiver (NDA) - ekskl. hurtigfærger (32.834) (34.740) (25.704) (33.484) 27.094

Nettoomsætning 611.862 535.524 464.747 501.114
AOH - Samlet 0,73 0,82 1,60 1,86
AOH - Driftsaktiver ekskl. hurtigfærger (0,06) (0,06) (0,06) (0,01)

Vi har ovenfor på baggrund af nettoomsætning og netto driftsaktiver ekskl. hurtigfærger opgjort de

øvrige nettodriftsaktives omsætningshastighed til -0,06. Den negative værdi skyldes at selskabets

netto driftsaktiver hovedsageligt udgøres af kreditorer og anden gæld. Selskabet har få debitorer da

størstedelen af salget sker kontant, og varebeholdningen er også forholdsvis begrænset i forhold til

selskabets aktivitet, hvorfor posten netto udgør en forpligtelse.

Salgsvækst:

Selskabets ledelse har i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport for 1. halvår 2015 berettet

om en stigning i omsætning for 1. halvår 2015 på 9,2 % samt udmeldt en forventet omsætningsvækst

for hele 2015 på 7 % ift. til 201493. Vi har derfor budgetteret med en samlet omsætningsvækst i 2015

på 7 %.

I 2014 steg det samlede marked for personbiler transporteret over Storebæltsbroen og Mols-Linien

med 4 %94. Mols-Linien har således formået at tage markedsandele fra Storebæltsbroen i 2014.

93 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelse – Delårsrapport for 1. halvår 2015

94 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Offentliggjorte årsrapport for perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 (Side 6)
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Ledelsen forventer at det samlede marked for transport af personbiler imellem Øst- og Vestdanmark

vil stige med 2 % i 201595. Vi forudsætter at denne stigning i det samlede marked vil fortsætte, og at

Mols-Linien vil kunne fortsætte med at tage markedsandele fra Storebæltsbroen.

På baggrund af ovenstående er der budgetteret med en omsætningsvækst i 2015 på 7 %, som gradvist

vil falde til 3 % i enden af budgetperioden.

Driftsomkostninger til skibe:

Selskabets driftsomkostninger til skibene består for størstedelen af olieforbruget, og derudover består

det af vedligeholdelse, reservedele, forsikringer m.v.

Selskabet har igennem perioden fra 2011-2014 realiseret støt faldende omkostninger til olie, hvilket

er påvirket af både faldende olieforbrug, samt faldende priser på den anvendte olie. I 2014 udgjorde

olieomkostningerne således 34,4 % af nettoomsætningen. Olieprisen er fra 4 kvartal 2014 og fremefter

faldet drastisk, samtidig oplyser selskabet i halvårsrapporten for 201596, at der er foretaget sikring af

olieprisen for resten af 2015 samt for hele 2016. Der er derfor budgetteret med olieomkostninger på

31 % i 2015 samt et yderligere fald til 30 % i 2016. For den efterfølgende periode i 2017 og fremefter

budgetteres der med olieomkostninger på 34 % som er niveauet i 2014, da det ikke forventes at de

lave oliepriser vil være vedvarende i fremtiden.

Selskabet har i perioden 2011-2014 også formået at reducere øvrige driftsomkostninger fra 8,9 % af

nettoomsætningen til 6,4 %. Vi har budgetteret med at disse forholder sig uændret i 2015 og 2016,

men at de derefter gradvist vil stige til et niveau på 7,5 %, som følge af støre omkostninger til vedlige-

holdelse af skibene i takt med at disse forældes.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger udgør omkostninger til havneanlæg, vareforbrug i cateringafdeling og

administrationsomkostninger. Disse har i perioden fra 2011-2014 ligget på niveauet 17-18 %, hvorfor

vi har fastsat disse til 17,5 % i budgetperioden samt i terminalperioden. Der forventes ikke væsentlige

udsving eller ændringer i selskabet andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger er reduceret betydeligt i forbindelse med turnarounden fra 2011 til 2014 og

udgør i 2014 21 % af nettoomsætningen imod 26,6 % i 2011. Det forventes ikke at selskabet vil kunne

skære yderligere i personaleomkostninger, da der i forbindelse med turnarounden allerede er reduce-

ret betydeligt heri.

Det er derfor forudsat, at personaleomkostninger fastholdes på 2014 niveauet både i budgetperioden

og i terminalperioden.

95 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Offentliggjorte årsrapport for perioden 01.01.2014 – 31.12.2014 (Side 8)

96 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Delårsrapport for 1. halvår 2015
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Af- og nedskrivninger:

Af- og nedskrivninger udgøres hovedsageligt af afskrivninger på hurtigfærger samt periodiske eftersyn

herpå. Jf. afsnittet om hurtigfærger budgetteres der med en årlig afskrivning herpå på 49 mio. kr.

For de øvrige anlægsaktiver, som udgøres af terminaler, havneanlæg, driftsmidler og inventar, har der

i 2013 og 2014 været afskrivninger for 4,9 mio. kr. og 5,1 mio. kr. Da anlægsaktiverne ifølge regnskabs-

praksis afskrives lineært, vurderes afskrivningerne at fastholde det nuværende niveau, og der er derfor

budgetteret med årlige afskrivninger på 5 mio. kr.

Skat:

Selskabet beskattes efter tonnageskattelovgivningen, og vi har derfor udeholdt skatteomkostninger

fra budgetteringen til værdiansættelsen, da vi ikke har forudsætningen for beregningen af selskabets

skatteomkostninger.

Derudover har skatteomkostningen i perioden 2011-2014 i gennemsnit været 64 t.kr., hvorfor vi mener

at den eventuelle påvirkning herfra ville være af en ubetydelig størrelse.
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4.4 Værdiansættelse
På baggrund af den reformulerede resultatopgørelse og balance, som er analyseret i rentabilitetsana-

lysen, har vi foretaget budgettering af det fremtidige salg samt de tilhørende omkostninger til opret-

holdelse af selskabets salg.

Vi har som beskrevet i afsnit 1.4 Metodevalg valgt at anvende DCF (Discounted Cash Flow) modellen,

som tager udgangspunkt i de frie pengestrømme som genereres fra selskabets primære drift. På bag-

grund af det opstillede budget i det forudgående afsnit kan der foretages tilbagediskontering af de

forventede fremtidige pengestrømme. Sammen med de nuværende finansieringsforpligtelser kan virk-

somhedsværdien herefter beregnes.

4.4.1 WACC – Diskonteringsfaktor for fremtidige pengestrømme
Til brug for tilbagediskonteringen af de fremtidige pengestrømme anvendes WACC (Weighted Average

Capital Cost), som er et udtryk for ejernes afkastkrav samt afkastkravet af selskabets finansielle for-

pligtelser.

For beregning af WACC for Mols-Linien er det nødvendigt at opstille parametre vedr. virksomhedens

finansiering samt ejernes afkastkrav for investering i aktien. Dette er foretaget nedenfor, hvorefter

WACC er beregnet.

Risikofri rente (� � ):

Den risikofrie rente udgøres af den rente som investorerne forventes at ville kunne få, hvis de investe-

rede i en risikofri investering. I praksis er der ikke fuldstændig risikofri investeringer, hvorfor det er

svært at fastsætte renten for en risikoinvestering. Der anvendes derfor ofte en 10 årig Dansk Statsob-

ligation, da denne vurderes at være det tætteste på en risikofri investering.

Vi har derfor fastsat den risikofri rente ud fra renten på 10 årige statsobligationer pr. 31.08.2015, da

dette er den sidste offentliggørelse af renten inden udløb af det pligtmæssige købstilbud den 21. sep-

tember 2015.

Renten var pr. 31.08.2015 oplyst til 0,66 % i henhold til Danmarks Statistik.97

Beta (� ):

Beta fortæller om risikoen ved en given investering relativt i forhold til en investering i det generelle

marked. En Beta værdi lig 1 (B=1) angiver derfor, at den givne investering er identisk risikomæssigt

med det generelle marked. Er Beta værdien under 1 (B<1) er investeringen med en lavere risiko end

det generelle marked, og omvendt ved en Beta værdi over 1 (B>1) er investeringen med en højere

risiko end det generelle marked.

Beta kan udregnes med en simpel regressionsmodel, hvor aktiens afkast er den afhængige variabel, og

aktieafkast på aktieindekset er den uafhængige variabel. Ofte indhentes Beta værdierne anvendt til

værdiansættelser fra anerkendte markedsressourcer, som foretager automatiske beregninger af Beta

værdierne imod de generelle markeder. Mols-Linien er noteret på OMXC Small Cap, som består af

97 Danmarks Statistik, 10 årig statsobligation, rente pr 31.08.2015 - http://statistikbanken.dk/MPK3
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mange forskellige aktier herunder selskaber i mange forskellige brancher. Da Mols-Linien sammenlig-

net med andre aktier på de internationale markeder er en meget lille spiller, er de offentliggjorte Beta

værdier fra markedsressourcerne meget svingende.

Vi har fastsat en Beta værdi på 1,1 ud fra en umiddelbar betragtning af Mols-Linien aktien. Denne

vurderes at være mere risikofyldt end det generelle danske aktiemarked, som den forventes at blive

sammenholdt med for eventuelle potentielle investorer, pga. mulighederne for en eventuel afnotering

samt usikkerheden vedr. selskabet grundet de tidligere års underskud.

Markedsrisikopræmie (� (� � ) − � � ):

Markedsrisikopræmien er det tillæg som en given investor vil have for at investere i den givne aktie,

frem for en investering i en risikofri investering. Risikopræmien er fastsat på baggrund af Carnegies

rapport ”Perspektiv” udgivet i maj 201598, hvori det beskrives at aktiemarkederne på dette tidspunkt

handler til en markedsrisikopræmie på ca. 8 %. Markedspræmien er historisk set på et højt niveau,

hvilket skal ses i sammenhæng med de nuværende lave renteniveauer. Denne stigning i markedsrisi-

kopræmien samtidig med faldet i renteniveauet indikerer, at investorerne på aktiemarkedet i øjeblik-

ket fastholder et uændret afkastkrav til aktierne, selvom renten er faldende og eksempelvis obligatio-

ner som alternative investeringer bliver mindre attraktive.

Ejernes afkastkrav (� � ):

Ud fra ovenstående parametre er det muligt at opgøre ejernes afkastkrav, som er det afkast, investo-

ren som minimum forventer ved investering i aktien. Heri er taget i betragtning hvad investoren for-

venter af ekstraafkast i forhold til en risikofri investering samt aktiens risiko i forhold til det generelle

aktiemarked.

Ejernes afkastkrav beregnes med Capital Asset Pricing Modellen99, som er vist nedenfor:

CAPM - � � = � � + � (� (� � )− � � )

� � = 0,66%+ 1,1 ∗ 8% = 9,46%

Ejernes afkastkrav er således for Mols-Linien beregnet til 9,46 %.

Afkastkrav af finansielle forpligtelser ( � � ):

Ud over ejernes afkastkrav til aktien som beregnet ovenfor skal der også tages hensyn til omkostnin-

gerne til finansiering af selskabets drift. I dette tilfælde er der taget udgangspunkt i den nuværende

driftsfinansiering, som hovedsageligt vedrører finansiel leasing af selskabets skibe.

Som beskrevet under rentabilitetsanalysen (afsnit 4,2) har selskabet igennem perioden 2011-2014 haft

gennemsnitlige finansielle omkostninger fra de netto finansielle forpligtelser på 10,6 %. Grundet det

generelle fald i renteniveauet er det forudsat, at afkastkravet af selskabets finansielle forpligtelser vil

være omkring 10 %.

98 Carnegie Worldwide ”Perspektiv 5-15” - http://cww.dk/media/PDF/2015_05_WACC.pdf

99 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 43-44
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Da selskabet beskattes under tonnageskatteordningen, tages der ikke højde for skat vedrørende af-

kastkravet af de finansielle forpligtelser.

Gælds/egenkapitalforhold:

De vægtede kapitalomkostninger (WACC) opgøres på baggrund af ejernes afkastkrav og afkastkravet

af finansielle forpligtelser, som begge er beregnet ovenfor. Disse vægtes på baggrund af forholdet

imellem egenkapitalen og de netto finansielle forpligtelser.

Gælds/egenkapitalforholdet beregnes som forholdet imellem markedsværdien af egenkapitalen og

markedsværdien af de finansielle forpligtelser:

Tabel 18
Kurs pr. 30.06.2015 (hele kr.) 31,5

Antal udstedte aktier 13.959.220

Markedsværdi af egenkapital (MVE) 439.715

Markedsværdi af netto finansielle forpligtelser (NFF) 707.532

Virksomhedsværdi (VVE) 1.147.247

Forhold MVE/NFF 0,38

Vi har til brug for værdiansættelsen anvendt markedsværdien af egenkapitalen pr. 30.06.2015 samt

markedsværdien af netto finansielle forpligtelser pr. 30.06.2015, da halvårsregnskabet pr. 30.06.2015

er seneste tilgængelige regnskab for investorerne. Herved er forholdet imellem egenkapital og finan-

sielle forpligtelser opgjort til 0,38, og virksomhedsværdien (markedsværdien af nettodriftsaktiverne)

er opgjort til samlet 1.147.247 t.kr.

Beregning af WACC:

På baggrund af ovenstående kan WACC også benævnt som � � � � � beregnes ud fra formlen:

� � � � � =
� � �

� � �
∗ � � +

� � �

� � �
∗ � �

� � � � � =
439.715

1.147.247
∗ 9,46 +

707.532

1.147.247
∗ 10 = 9,79%

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger til tilbagediskontering af selskabet fremtidige pen-

gestrømme er således beregnet til 9,79%.
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4.4.2 Værdiansættelse efter DCF-modellen
På baggrund af budgettet for perioden 2015-2019 og terminalperioden opsat i det forudgående afsnit

samt den beregnede diskonteringsfaktor kan værdiansættelsen stilles op efter DCF-modellen, som kan

ses i figuren herunder:

Tabel 19

Ud fra den opgjort værdiansættelse af Mols-Liniens aktier er værdien pr. aktie beregnet til 91,4 kr. med

en samlet markedsværdi for virksomheden på 1.276 mio. kr.

4.4.3 Følsomhedsanalyse
Værdiansættelse med DCF-modellen foretages på baggrund af de forventede fremtidige penge-

strømme, og en stor del af værdiansættelsen afhænger således af forudsætninger, estimeringer og

skøn, hvor der kan være en stor andel af usikkerheder. For at analysere nærmere på følsomheden i

værdiansættelsen er det derfor relevant at se nærmere på de parametre, som har størst indvirkning

på den beregnede værdi.

De to mest relevante faktorer i værdiansættelsen af Mols-Linien vurderes at være den forventede

salgsvækst i terminalperioden og de beregnede gennemsnitlige kapitalomkostninger.

Mols-Linien er på nuværende tidspunkt inde i en stærk udvikling og har efter den omfattende tur-

naround bevist, at de er i stand til at levere overskud fra deres kerneforretning. Der har i den seneste

tid, og specielt i det sidste halvår (1. halvår 2015), været en stor stigning i omsætningen. Ledelsen

forventer ikke at den store omsætningsvækst vil vare ved, men det forventes at selskabet fortsat vil

kunne tage markedsandele fra Storebæltsbroen ligeledes forventes det totale marked for persontrans-

port mellem Sjælland og Jylland også at stige.

De estimerede kapitalomkostninger indeholder flere variabler, da disse både giver udtryk for selska-

bets omkostninger fra finansiering af driften samt det forventede afkast fra selskabets investorer. Be-

regningen af ejernes afkastkrav er stærkt påvirket af den markedsrisikopræmie som investorerne til-

lægger generelle aktieinvesteringer samt Beta værdien, som udtrykker risikoen ved en investering i

den givne aktie.
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Derudover er kapitalomkostninger også stærkt påvirket af selskabet renteomkostninger på de finan-

sielle forpligtelser, da selskabets soliditetsgrad er lav og en stor del således er finansieret igennem

fremmedkapital.

Nedenfor har vi opstillet en matrix, som viser udviklingen i den beregnede værdi pr. aktie ved regule-

ring af de to ovennævnte parametre med 0,5 %-point:

Tabel 20

I midten af matrixen er den beregnede værdi pr. aktie opgjort ved de oprindelige forudsætninger ved

en fremtidig vækst i salget på 3 % samt de beregnede kapitalomkostninger på 9,79 %. Øges salgsvæk-

sten med 0,5%-point, resulterer det i stigning i værdien pr. aktie på 9,8 % til 100,35 kr. pr. aktie. Lige-

ledes ses der en udvikling i værdien pr. aktie på 10,9 %, hvis kapitalomkostninger nedsættes med 0,5

%-point.

Værdiansættelsen er derfor stærkt påvirket af de forudsætninger, som er opsat for udviklingen i sel-

skabets drift samt det afkastkrav som investorer tillægger investeringen.

4.4.4 Kritik af DCF-modellen
Vi har anvendt DCF-modellen til vores primære beregning af værdiansættelsen af Mols-Liniens aktier.

Dette er gjort ud fra forudsætningen om at størstedelen af værdien i Mols-Linien skabes i kraft af de

frie pengestrømme fra selskabets drift. Som det ligeledes er beskrevet og vist i ovenstående afsnit

vedr. følsomhedsanalysen bygger værdiansættelsen på en stor grad af forudsætninger både for den

fremtidige udvikling i selskabet samt investors krav til afkast og risikopræmie for investering i aktien.

For anvendelse af modellen er det derfor nødvendigt at opstille et detaljeret budget for de fremtidige

pengestrømme i virksomheden. Dette kan være en særdeles svær opgave for både en nuværende in-

vestor eller en potentiel investor, da adgangen til data kan være sparsom. Budgetteringen foretages

ofte fra udestående investorer på baggrund af de historiske data samt udmeldte forventninger til frem-

tiden fra selskabets ledelse. Estimaterne for den fremtidige udvikling er således utroligt svære at op-

stille for eksterne investorer uden direkte adgang til selskabets bogføring og ”maskinrum”.

Der vil derfor være forskel i pålideligheden af en værdiansættelse ved hjælp af DCF-modellen for en

minoritetsinvestor og en eventuel storinvestor, som kan opnå delvis eller fuldstændig due diligence.
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For en storaktionær forudsættes det ligeledes, at der ved opstilling af forudsætningerne til DCF-mo-

dellen vil blive anvendt en større professionel skepsis, hvorved værdiansættelsen antages at blive mere

retvisende. For en mindretalsaktionær, som i mange tilfælde udgøres af en privat investor uden større

professionel erfaring med værdiansættelse, er der en større risiko for at personlige holdninger eller

forventninger vil påvirke værdiansættelsen, og at denne derfor vil bære præg af investorens vurdering

af virksomhedens værdi.

4.4.5 Relative modeller
Som alternativ til DCF-modellen ovenfor, som værdiansættelsen i vores opgave hovedsageligt anven-

der, kan der i stedet anvendes en relativ værdiansættelsesmodel. For relative værdiansættelsesmo-

deller gælder det, at der værdiansættes ud fra de økonomiske principper om at to identiske aktier bør

værdiansættes til samme pris100. I praksis er dette svært, da ikke to virksomheder er identiske, hvorfor

værdiansættelserne heraf også afviger. De relative modeller er ligeledes også begrænset af, at de som

oftest udarbejdes på baggrund af historiske data, hvilket adskiller sig fundamentalt fra DCF-modellen,

hvor der værdiansættes på baggrund af de forventede fremtidige resultater.

En meget anvendt relativ værdiansættelsesmodel er P/E (Price/Earning) modellen, som tager udgangs-

punkt i den betalte markedsværdi pr. kr. i den virksomhed, som der investeres i. Derudover kan også

nævnes, at andre multiple såsom salg eller cash flow kan anvendes i modellen i stedet for indtjening

som multiple.

Vi har som et alternativ til DCF-modellen for Mols-Linien valgt at foretage en værdiansættelse ud fra

P/E modellen for verifikation af den beregnede værdi pr. aktie. Til brug herfor har vi indsamlet data

vedrørende lignende virksomheders markedsværdi samt indtjening (resultat efter skat) for regnskabs-

året 2014. Da markedet for færgetransport i Danmark er begrænset til meget få spillere, er data udvi-

det til geografisk at dække hele Europa samt at tage udgangspunkt i børsnoterede virksomheder som

driver færgedrift med person og biltransport som formål. Herunder er oplistet de 5 virksomheder, som

vores værdiansættelse baseres på:

Tabel 21
P/E Sammenlignelige virksomheder pr. 31.12.2014

ISIN-Kode Navn Valuta Earning Kurs Antal aktier Markedsværdi P/E
NO0004895103 NTS ASA NOK 36.733 18,50 24.252.150 448.665 12,21
EE3100004466 AS Tallink Group EUR 27.261 0,68 669.882.040 452.170 16,59
FI0009005250 Viking Line Abp EUR 30.600 15,82 10.800.000 170.856 5,58
DK0060655629 DFDS A/S DKK 433.500 118,20 63.250.000 7.476.150 17,25
FI0009003644 Finnlines Plc EUR 41.713 16,00 51.503.141 824.050 19,76

Gennemsnit 14,28
Median 16,59

100 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 4. udgave, Ole Sørensen, 2012, side 29
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Herudfra kan det ses at den gennemsnitlige pris for indtjening af 1 kr. i overskud efter skat er 14,28 kr.

Det skal bemærkes, at Viking Line Abp skiller sig væsentligt ud med en P/E som ligger under det halve

af P/E for de øvrige selskaber. På baggrund heraf er medianen for de opgjorte P/E også medtaget i

vores værdiansættelse. Nedenfor er opgjort markedsværdien samt værdien pr. aktie for Mols-Linien

på baggrund den beregnede gennemsnitlige P/E og medianen for P/E på de 5 sammenlignelige virk-

somheder:

Tabel 22
2014 - Realiseret Resultat P/E Markedsværdi Værdi pr. aktie
Gennemsnit 34.491 14,28 492.433 35,3
Median 34.491 16,59 572.092 41,0

På baggrund af resultatet ifølge årsrapporten for 2014 værdiansættes Mols-Linien til en aktiekurs om-

kring 35-41 kr., alt efter hvordan P/E opgøres for de 5 lignende virksomheder. Grundet den omfattende

turnaround som virksomheden har været igennem, forventes det fra selskabets ledelse at resultatet i

2015 vil stige betydeligt i forhold til 2014. Halvårsrapporten for 2015 viser således en stigning i resultat

efter skat på 24,5 mio. kr. i forhold til resultatet i samme periode for 2014. Ledelsen har i forbindelse

med offentliggørelsen af halvårsrapporten for 2015 fremsat et forventet resultat for hele 2015 på 50-

60 mio. kr.101 Vi har nedenfor foretaget udregning af gennemsnitlig og median P/E for sammenlignelige

virksomheder pr. 31.12.2015, samt beregning af værdien pr. aktie for Mols-Linien på baggrund af det

budgetterede resultat for 2015:

Tabel 23
P/E Sammenlignelige virksomheder pr. 31.12.2015

ISIN-Kode Navn Valuta Earning Kurs Antal aktier Markedsværdi P/E
NO0004895103 NTS ASA NOK 35.339 28,00 24.252.150 679.060 19,22
EE3100004466 AS Tallink Group EUR 59.070 0,86 669.882.040 574.089 9,72
FI0009005250 Viking Line Abp EUR 18.700 20,70 10.800.000 223.560 11,96
DK0060655629 DFDS A/S DKK 1.011.200 267,00 61.500.000 16.420.500 16,24
FI0009003644 Finnlines Plc EUR 56.829 17,70 51.503.141 911.606 16,04

Gennemsnit 14,63
Median 16,04

Tabel 24
2015 - Budget Resultat P/E Markedsværdi Værdi pr. aktie
Gennemsnit 60.000 14,63 878.032 62,9
Median 60.000 16,04 962.472 68,9

101 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Delårsrapport for 1. halvår 2015
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Herved udviser værdiansættelsen med P/E modellen en værdi pr. aktie i intervallet 63-69 kr., hvilket

næsten er den dobbelte værdi i forhold til den opgjorte værdi på baggrund af resultaterne i 2014. For

yderligere at sætte den ovenstående værdiansættelse med DCF-modellen i perspektiv har vi derudover

valgt at skæve til det endelige resultat for regnskabsåret 2015, selvom dette ikke var realiseret på tids-

punktet for afslutningen af købstilbuddet. Der er på baggrund heraf opgjort nedenstående værdi pr.

aktie for Mols-Linien:

Tabel 25
2015 - Realiseret Resultat P/E Markedsværdi Værdi pr. aktie

Gennemsnit 74.323 14,63 1.087.632 77,9

Median 74.323 16,04 1.192.230 85,4

Det endelige resultat for regnskabsåret 2015 endte på 74 mio. kr., hvilket var væsentligt højere end de

udmeldte forventninger til resultatet i forbindelse med halvårsrapporten. Dette har derfor en betyde-

lig indvirkning på den opgjorte værdi, som således er mere end fordoblet set i forhold til værdien op-

gjort på baggrund af 2014 resultatet. Værdien pr. aktie ender således tæt på den opgjorte værdi pr.

aktie ifølge værdiansættelser med DCF-modellen, som tager udgangspunkt i forventningerne til de

fremtidige resultater, som i stor udstrækning baserer sig på resultatet i 2015, samt forventningerne til

det kommende år.

Polaris har siden juni 2015 haft adgang til en begrænset due diligence med Mols-Linien102, hvorved det

kan diskuteres om de til brug for deres værdiansættelse samt udarbejdelse af købstilbud har haft ad-

gang til informationer, som kunne indikere at resultatet for 2015 ville ende betydeligt højere end de

udmeldte forventninger til resultatet for 2015.

4.5 Delkonklusion regnskabsanalyse
I det forudgående afsnit har vi først foretaget en reformulering af Mols-Liniens balance og resultatop-

gørelse for perioden 2010-2014 til analyse af henholdsvis driftsaktivitet, finansieringsaktivitet og ikke

tilbagevendende poster. I den efterfølgende rentabilitetsanalyse er der foretaget analyse af de enkelte

drivere for drifts- og finansieringsaktiviteten, som skaber udvikling i forrentningen af egenkapitalen.

På baggrund af rentabilitetsanalysen og den opnåede viden om aktiviteten i Mols-Linien har vi foreta-

get budgettering af driften samt driftsaktiverne for de kommende 5 år. Sammenholdt med yderligere

forudsætninger har vi beregnet virksomhedens værdi til 91,4 kr. pr. aktie ved hjælp af DCF-modellen.

Vi har udarbejdet en følsomhedsanalyse for værdiansættelsen, som viser at denne er betydeligt påvir-

ket af forventningerne til den fremtidige omsætningsvækst, og at de gennemsnitlige vægtede kapital-

omkostninger også har stor indflydelse på værdiansættelsen.

Som alternativ til værdiansættelsen med DCF-modellen har vi udarbejdet en værdiansættelse ud fra

den relative model om price/earning, hvor værdien pr. aktie er opgjort til 68,9 kr. Forskellen på de to

værdiansættelsesmodeller skal hovedsageligt ses i at DCF-modellen baseres på forventninger til frem-

tiden, mens de relative værdiansættelsesmodeller baseres på historisk opnåede resultater.

102 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelse 271 ”Tilbudsdokument af d. 24. august 2015”
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5. Vurdering af købstilbud
5.1 Fremsatte købstilbud
I løbet af sommeren 2015, fra det den 3. juli offentliggøres at Polaris har indgået aftale med Clipper

Group A/S om køb af dennes ejerandel i Mols-Linien, fremsættes flere tilbud på køb af aktier til mino-

ritetsaktionærerne i Mols-Linien. Nedenfor er kort redegjort for de fremsatte købstilbud, begrundelser

for fremsættelse af disse samt de vigtigste parametre i de fremsatte købstilbud:

5.1.1 Polaris Private Equity IV K/S – Frivilligt offentligt købstilbud (d. 10.07.2015)103

Den 3. juli 2015 offentliggøres det, at Polaris igennem deres datterselskab Holding af 29. juni 2015 A/S

har erhvervet 29.95 % af aktierne i Mols-Linien fra den nu forhenværende storaktionær Clipper Group

A/S.104 I forbindelse hermed fremlægges det ligeledes at selskabet senest den 30. september 2015 vil

fremsætte et frivilligt offentligt købstilbud for de resterende aktier i selskabet.

Den 10. juli fremsættes således det frivillige offentlige købstilbud for aktierne i Mols-Linien af Polaris.

Tilbuddet annonceres den 3. juli i forbindelse med offentliggørelsen af overtagelsen af Clipper Group

A/S’ aktiepost. I tilbuddet kan følgende væsentlige punkter fremhæves:

- Købstilbuddet er sat med en købskurs på aktierne på 34 kr. pr. aktie.

- Købstilbuddet er sat med udløb den 12. august, medmindre der foretages særlig forlængelse af til-

buddet.

- Købstilbuddet er betinget af at tilbudsgiveren opnår en ejerandel på mindst 75 % af den samlede

aktiekapital i Mols-Linien, og tilbudsgiver vil maksimalt erhverve 100 % af aktierne i selskabet.

Aktiekursen dagen før offentliggørelsen af købstilbuddet (den 2. juli 2015) er 32,5 kr. pr. aktie, og købs-

tilbuddet repræsenterer derved en gevinst på 4,6 % i forhold til børskursen. Efter offentliggørelsen og

frem til fremsættelsen af det endelige tilbudsdokument, handles aktien til en kurs omkring 35 kr. pr.

aktie, hvilket svarer til et tab på ca. 3 % for købstilbuddet i forhold til børskursen. I perioden efter

fremsættelsen af tilbudsdokumentet handles aktien til en kurs imellem 37-40 kr. pr. aktie, hvilket ud-

gør et tab på 8-15 % i forhold til købstilbuddet.105

103 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelelse nr. 250 og 252

104 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelelse nr. 249

105 Børskurser for 01.07.2015-31.07.2015 – www.Nasdaqomxnordic.com – MOLS ISIN:DK0060135465
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5.1.2 Polaris Private Equity IV K/S – Tillæg til tilbudsdokument (d. 10.08.2015)106

Den 10. august 2015, hvilket er 2 dage før udløbet af det frivillige offentlige købstilbud, fremsættes et

tillæg til tilbuddet. Tillægget udgøres primært af en forlængelse af tilbudsperioden på 14 dage, til den

24. august 2015, samt en forhøjelse af tilbudskursen fra 34 kr. til 40 kr. pr. aktie.

Aktien i Mols-Linien handles dagen op til tillægget til en kurs på 38,3 kr., hvorved tilbuddet repræsen-

terer en gevinst på 4,4 %. På dagen for offentliggørelse af tillægget handles aktien op til en lukkekurs

på 43 kr., hvorved tilbuddet repræsenterer et tab på 7 % i forhold til den officielle kurs. I den efterføl-

gende periode handles aktien forholdsvis stabilt i prislejet på 43-45 kr.

5.1.3 Lind Invest ApS – Frivilligt købstilbud (d. 19.08.2015)107

Den 19. august 2015 fremsættes der meddelelse fra Lind Invest, om at selskabet vil fremsætte et fri-

villigt købstilbud til aktionærerne i Mols-Linien. I meddelelsen oplyses det at Lind Invest vil tilbyde 41

kr. pr. aktie, hvilket repræsenterer en præmie på 2,5 % i forhold til købstilbuddet fremsat af Polaris.

Der nævnes ingen tilbudsperiode i meddelelsen, men blot at tilbudsgiver indenfor en periode på 4 uger

vil fremsætte et officielt tilbudsdokument. Derudover oplyses det at Lind Invest med tilbuddet ønsker

at opnå kontrol med Mols-Linien, men at dette ikke er en betingelse for gennemførelsen af tilbuddet.

5.1.4 Polaris Private Equity IV K/S – Pligtmæssigt købstilbud (d. 21.08.2015)108

Efter fremsættelsen af det konkurrerende frivillige tilbud fra Lind Invest besluttes det fra Polaris’ side

at foretage erhvervelse af aktierne fra de øvrige storaktionærer i Mols-Linien (Nykredit Bank A/S, Fi-

nansiel Stabilitet A/S og FS Finans III A/S). Polaris opnår herved en samlet ejerandel på ca. 76,18 % af

Mols-Linien, hvorved de opnår bestemmende indflydelse i selskabet.109

I forbindelse hermed erstattes det frivillige købstilbud med et pligtmæssigt købstilbud fra Polaris. Til-

buddet er for størstedelen af de væsentlige parametre identisk med det frivillige købstilbud, dog æn-

dres tilbudsperioden til at udløbe den 21. september 2015 i stedet for den 24. august 2015.

106 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelelse nr. 258 og 260

107 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelelse nr. 263

108 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelelse nr. 266 og 271

109 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelelse nr. 266
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5.1.5 Lind Invest ApS – Frivilligt købstilbud (d. 27.08.2015)110

Den 27. august 2015 efter fremsættelsen af det pligtmæssige købstilbud fra Polaris udsender Lind In-

vest meddelelse om, at de udsteder et nyt frivilligt købstilbud som erstatter deres tidligere tilbud. Den

væsentligste begrundelse for dette er, at Lind Invest efter Polaris overtagelse af 76,18 % af aktierne i

Mols-Linien ikke vil være i stand til at opnå kontrol med selskabet igennem det fremsatte frivillige

købstilbud.

I det nye, frivillige købstilbud fremgår at købsprisen pr. aktie er fastsat til 44 kr., hvilket således udgør

en præmie på 10 % i forhold til det pligtmæssige købstilbud fra Polaris. Derudover forudsættes det for

købstilbuddet at Lind Invest opnår en ejerandel på minimum 10 %, og at de således ikke vil stå med et

ejerskab i en situation hvor Polaris vil have mulighed for at tvangsindløse aktierne. Tilbuddet fremsæt-

tes med en udløbsperiode den 14. september 2015. Såfremt tilbuddet ikke gennemføres, vil det såle-

des være muligt for aktionærerne i stedet at acceptere tilbuddet fra Polaris.

5.1.6 Resultater af købstilbud – Lind Invest ApS og Polaris Private Equity IV K/S
Den 15. september 2015 fremsendes meddelelse fra Lind Invest om at det frivillige købstilbud ikke

gennemføres, da det ikke har været muligt for tilbudsgiver at opnå de minimum 10 % i ejerandel, som

var en forudsætning for gennemførslen af tilbuddet. Det oplyses, at Lind Invest stadig vil fortsætte som

ejer med et langsigtet perspektiv på deres investering i Mols-Linien.111

Den 23. september 2015 udsendes det endelige resultat af det pligtmæssige købstilbud fra Polaris.

Heraf fremgår det at Polaris har opnået tilsagn for erhvervelse af 2,71 % af aktierne i Mols-Linien, og

deres ejerandel øges herved til 78,9 % af den samlede aktiekapital i selskabet.

110 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelelse nr. 273 og 275

111 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Selskabsmeddelelse nr. 277
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5.2 Sammenholdelse med børskurs

Figur 3

Ovenstående diagram er udarbejdet på baggrund af de daglige lukkekurser for Mols-Linien.112

Aktien blev før offentliggørelsen af købstilbuddet fra Polaris handlet til en pris omkring 32,5 kr. pr.

aktie. Ved offentliggørelsen af købstilbuddet steg aktien hurtigt til ca. 35 kr. pr. aktie, hvilket er 3 %

over tilbudsprisen fra Polaris. I forbindelse med forhøjelsen af købstilbuddet fra Polaris samt tilbuddet

fra Lind Invest steg aktiekursen til et niveau på 43-44 kr., hvilket udgjorde en gevinst på ca. 6 % i forhold

til købstilbuddet fra Lind Invest, som på det tidspunkt var det højeste.

I forbindelse med forhøjelse af tilbudsprisen fra Lind Invest fra 41 kr. til 44 kr. pr. aktie skete der et lille

hop i kursen på aktien, og denne lukkede derfor kun 2 dage i en kurs under 44 kr., mens den største-

delen af dagene blev handlet til mellem 44 kr. og 45 kr. pr. aktie.

I perioden for de fremsatte købstilbud har aktien således handlet med en gevinst i forhold til de frem-

satte købstilbud. Den 31. august 2015 var aktiekursen på sit højeste med en kurs på 40,8 kr. pr. aktie,

hvilket var en gevinst på 20 % i forhold til det højeste købstilbud fremsat på det tidspunkt. I perioden

frem til udløb af købstilbuddene handlede aktien i sit højeste på en aktiekurs på 46 kr., hvilket udgør

en gevinst på 15 % i forhold til det højeste gennemførte købstilbud.

Det har således været muligt for mindretalsaktionærerne at afsætte deres aktieposter i markedet og

samtidigt realiserer en gevinst i forhold til de fremsatte offentlige købstilbud.

112 www.euroinvestor.dk – Mols-Linien A/S ISIN: DK0060135465
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5.3 Sammenholdelse med opgjort værdi
I værdiansættelsen i afsnit 4.4 har vi ved hjælp af DCF-modellen opgjort en værdi af virksomheden på

91,4 kr. pr. aktie. Ved hjælp af de relative værdiansættelsesmodeller med resultat efter skat som den

primære indikator har vi på baggrund af halvårsregnskabet for 2015 samt udmeldte forventninger til

helåret 2015 opgjort en virksomhedsværdi på 68,9 kr. pr. aktie.

Den opgjorte værdi med DCF-modellen på 91,4 kr. pr. aktie udgør således en fortjeneste på 129 % i

forhold til det gennemførte købstilbud fra Polaris på 40 kr. For værdien opgjort med den relative vær-

diansættelsesmodel udgør gevinsten 72 % i forhold til de 40 kr.

Værdierne opgjort med de 2 værdiansættelsesmodeller indikerer således, at der er en betydelig ge-

vinst fra den fremtidige drift i forhold til tilbudskurserne samt børskurserne som beskrevet i afsnittet

ovenfor. De fremtidige udsigter er altid forbundet med risiko, og det er derved ikke sagt at aktien vil

kunne handles til de eksakte, opgjorte priser. Værdiansættelserne giver indikationer om at aktiekursen

har mulighed for at stige i den efterfølgende periode, og at denne derfor vil kunne overstige et niveau

betydeligt over de tilbudte kurser fra henholdsvis Polaris og Lind Invest.

5.4 Sammenholdelse med tvangsindløsning og afnotering
De nærmere forhold vedr. en tvangsindløsning og/eller afnotering af selskabet er beskrevet i afsnit 3,

og vil derfor ikke blive beskrevet herunder.

Såfremt en tvangsindløsning af selskabet finder sted, ville dette formentlig blive gennemført med det

fremsatte købstilbuds pris på 40 kr. pr. aktie, hvorved der ikke vil være en økonomisk gevinst for akti-

onærerne i forhold til købstilbuddet. Der vil være mulighed for at anmode om en vurdering fra en

uvildig skønsmand. Ud fra vores værdiansættelse i afsnit 4 formoder vi, at en skønsmand i lighed med

vores konklusion vil beregne en højere værdi end de 40 kr. pr. aktie, hvorved aktionærerne vil opnå en

økonomisk gevinst.

Såfremt Polaris formår at gennemføre en afnotering af selskabet uden at foretage en tvangsindløsning

af minoritetsaktionærernes aktier, vil disse skulle værdiansættes som unoterede aktier. Som beskrevet

i afsnit 3 er der væsentlige usikkerheder forbundet hermed, men tidligere studier har vist at kurspå-

virkningen i gennemsnit vil være negativ med 30 % i forhold til værdiansættelsen af en børsnoteret

aktie. På baggrund heraf, samt værdiansættelsen i afsnit 4, kan vi opgøre et skøn over værdien ved en

afnotering:
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Tabel 26
Sandsynliggørelse af værdiansættelse ved afnotering

91,4 Opgjort værdi pr. aktie ifølge DCF-modellen
30 % Gennemsnitlig prisreduktion ved afnotering

(27,4) Estimeret prisreduktion ved afnotering
64,0 Estimeret værdiansættelse pr. aktie ved et unoteret Mols-Linien A/S

Ud fra vores værdiansættelse af de fremtidige frie pengestrømme i Mols-Linien, samt påvirkningen af

en afnotering fra Nasdaq Copenhagen, estimerer vi en pris pr. aktie på 64 kr., hvilket udgør en gevinst

på 60 % i forhold til det fremsatte købstilbud fra Polaris.

5.5 Alternative investeringer
Investorerne i Mols-Linien, eller investorer som overvejer at investerer i Mols-Linien, har i stedet for

denne investering mulighed for at placere deres investering anderledes, og derved opnå en anden

risiko på investeringen, samt andre muligheder for afkast på deres investering.

Risikofrie investeringer:

Som beskrevet under værdiansættelsen anses en 10-årig statsobligation ofte som en risikofri investe-

ring.

Tabel 27

Som det ses i ovenstående tabel over renten for en 10-årig Dansk Statsobligation har renteniveauet i

gennemsnit ligget på 0,51 %113, og afkastet af investering i en risikofri investering er således meget lavt

i det nuværende marked.

113 www.dst.dk – Danmarks Statistik, ultimo renter 01.01.2015 – 31.12.2015, 10 Årig Dansk Statsobligation.
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Aktier:

I stedet for en investering i Mols-Linien kunne en investor vælge at investere i andre aktier. For en

sammenholdelse hermed har vi taget udgangspunkt i OMXC Small Cap, som er det marked hvorpå

Mols-Linien er noteret.

Figur 4

I 2015 har kursen på indekset OMXC Small Cap haft en stigning fra 148,44 kr. til 189,74 kr. i slutkurs

den 31.12.2015.114 Ved en bred investering i indekset ville det således have været muligt for en investor

at opnå et afkast på ca. 28 % på OMXC Small Cap markedet, som primært består af mindre danske

virksomheder. Til sammenligning har aktiekursen for Mols-Linien haft en stigning i perioden på 161 %.

Den største stigning for kursen på Mols-Linien er sket efter fremsættelsen af købstilbuddene, men

allerede inden fremsættelsen af disse var stigningen i aktiekursen for Mols-Linien højere end for mar-

kedet, hvorpå denne var noteret.

114 http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/europa/danmark/omxc-small-cap - OMXC Small Cap
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5.6 Delkonklusion
Polaris offentliggjorde den 3. juli 2015 at de ville fremsætte et frivilligt købstilbud på aktierne i Mols-

Linien på 34 kr. Dette købstilbud blev senere forhøjet til 40 kr. pr. aktie og blev efter erhvervelsen af

aktiemajoriteten i Mols-Linien erstattet af et pligtmæssigt købstilbud. Købstilbuddet blev gennemført

den 23. september 2015 og Polaris opnåede herved en ejerandel i Mols-Linien på 78,9 %. Samtidig

fremsatte Lind Invest købstilbud på først 41 kr. pr. aktie, som senere blev hævet til 44 kr. pr. aktie.

Købstilbuddet blev ikke gennemført, da betingelsen med opnåelse af 10 % ejerskab i Mols-Linien ikke

blev opnået. Polaris købstilbud på 40 kr. pr. aktie er således det højeste gennemførte købstilbud.

Vi har i forbindelse med værdiansættelsen beregnet en værdi pr. aktie på 91,4 kr. ved værdiansættelse

ud fra DCF-modellen og en værdi pr. aktie på 68,9 kr. Vores værdiansættelser indikerer således, at

potentialet i aktien er væsentligt højere end de fremsatte købstilbud.

Sammenlignet med de officielle børskurser blev Mols-Linien aktien i perioden for købstilbuddene

handlet til en højere værdi end tilbuddene, hvorved det var muligt for investorerne at opnå en gevinst

ved afhændelse af aktierne ved et almindeligt salg i markedet. På tidspunktet med den højeste børs-

kurs var det muligt for investorerne at realiserer en gevinst på 15-20 % i forhold til købstilbuddene.

På baggrund af den udarbejdede værdiansættelse og det estimerede prisfald ved en afnotering vurde-

res det, at værdien af en aktie i Mols-Linien vil falde til et niveau på ca. 64 kr. hvilket udgør en gevinst

på 60 % i forhold til det gennemførte købstilbud fra Polaris.

Vi har ved sammenholdelsen med de fremsatte købstilbud således fundet flere muligheder for, at in-

vestorerne kunne opnå gevinster ved enten at afhænde aktierne eller ved at beholde deres nuværende

investering.
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6. Konklusion

Opgavens problemstilling er følgende:

 Bør minoritetsaktionærerne i Mols-Linien acceptere de af Polaris og Lind Invest ApS fremsatte

købstilbud på henholdsvis 40 og 44 kr. pr. aktie?

Gennem opgavens udarbejdelse er denne problemstilling belyst. Resultatet heraf er at minoritetsakti-

onærerne ikke bør acceptere et af de fremsatte købstilbud, da tilbuddene efter vores opfattelse og i

tråd med opgavens vurderinger og analyser, ikke matcher den egentlige værdi af Mols-Linien.

Konklusionen på problemstillingen er dannet på baggrund af 4 undersøgelsesspørgsmål, der er under-

søgt, analyseret og belyst i opgavens forskellige faser.

Besvarelsen på undersøgelsesspørgsmålene kan stilles som følgende:

I opgavens afsnit 3.1 og 3.2. er krav og konsekvenser ved en tvangsindløsning af Mols-Liniens aktie

beskrevet og analyseret.

På baggrund af analysen er det vores opfattelse at de vigtigste krav ved en tvangsindløsning er, at en

kapitalejer for at kunne gennemføre en tvangsindløsning skal eje mere end 9/10 af kapitalandelene i

selskabet.

Indløsningskursen skal fastsættes efter enighed med minoritetsaktionærerne. Såfremt dette ikke kan

lade sig gøre og minoritetsaktionærerne ikke er tilfredse med den tilbudte kurs, kan minoritetsaktio-

nærerne kræve at få fastsat en indløsningskurs af en uvildig person, og derefter få aktien indløst til den

højeste kurs af enten tilbud eller den uvildige kurs.

De økonomiske konsekvenser for minoritetsaktionærerne er at man går glip af fremtidige indtægter

samt at den højeste kurs, som minoritetsaktionærerne får tilbudt, kan være lavere end aktien eventu-

elt har været købt til, og dermed må minoritetsaktionærerne realisere et tab.

I opgavens afsnit 3.3, 3.4, 3.5 og 3.6 er krav og konsekvenser, både informationsmæssige og økonomi-

ske, ved en afnotering af Mols-Liniens aktie beskrevet og analyseret. På baggrund af de opnåede infor-

mationer kan det konkluderes, at en afnotering vil have skadelig virkning for minoritetsaktionærens

investering i form af mindre information fra selskabet. Derudover vil der grundet illikviditeten ved at

afnotere aktien ske en værdiforringelse heraf, som i studier og analyser er opgjort til at udgøre ca. 30

% af aktiens værdi.

Da en afnotering er reguleret efter lov om værdipapirhandel m.v. og den eneste paragraf rettet direkte

mod sletning fra børsen er lov om værdipapirhandels §25, er det efter vores opfattelse også relevant

at inddrage, hvorvidt vi mener denne er overholdt. Ifølge paragraffens bestemmelser for afnotering

kan sletning fra en fondsbørs ikke foretages, hvis denne er til væsentlige skade for aktionærerne, hvil-

ket vi mener er tilfældet, da værdien af deres investering falder med ca. 30 % som følge af afnoterin-

gen.
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I opgavens 3.7, 3.8 og 3.9 er ledelsens, bestyrelsens og kapitalfondens roller, metoder m.v. beskrevet

og analyseret. Baseret på opgavens analyse kan det konkluderes, at ledelsen og bestyrelsen delvist

arbejder for at fremme den største aktionærs ønsker og ikke alle aktionærer som helhed. Dette er med

til at skade minoritetsaktionærens position i selskabet. Dog kan det ikke afvises at kapitalfonden, via

de teoretiske og historiske metoder som kapitalfonde arbejder med, kan være medvirkende til at en

langsigtet investering i Mols-Linien der kan sikre minoritetsaktionæren en økonomisk gevinst, der er

højere end på børsen. Dette er dog under forudsætning af at kapitalfonden ikke får held med at tvangs-

indløse eller udvande minoritetsaktionærerne. Dette er dog ikke vores forventning, som følge af den

store modstand fra minoritetsaktionærerne, samt at prisen for en udvanding vil være for høj.

I opgavens afsnit 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 er Mols-Liniens aktie værdiansat på de baggrund af de i afsnittene

beskrevne fastsatte forudsætninger. Forudsætningerne er dannet på baggrund af rentabilitetsanaly-

sen og den opnåede viden om aktiviteten i Mols-Linien og budgetteringen for de kommende 5 år er

foretaget herefter. På baggrund heraf og sammenholdt med yderligere forudsætninger har vi beregnet

virksomhedens værdi til 91,4 kr. pr. aktie ved hjælp af DCF-modellen. Da aktiens værdi er fastsat til

91,4 kr., er det vores opfattelse at selskabets markedsværdi udgør 1.275.874 t.kr., hvilket er væsentlig

højere end værdien i de fremsatte købstilbud på 558.369 – 614.206 t.kr., hvorfor minoritetsaktionæren

derfor har en aktie med højere værdi end det tilbudte.

Aktiekursen for selskabet, beskrevet i afsnit 5.2, viser at aktiekursen er handlet til maks. 46 kr. i til-

budsperioden, hvilket ligeledes er væsentlig under den fastsatte værdi.

I opgavens afsnit 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 og 5.5 er aktiekursen, den i opgaven udarbejdede værdiansættelse,

samt en eventuel alternativ investering sammenholdt med de fremsatte købstilbud. Ved analyse heraf

kan det konkluderes, at værdiansættelsen viser en værdi pr. aktie på 91,4 kr. hvilket er væsentlig hø-

jere end de fremsatte købstilbud på henholdsvis 40 og 44 kr.

Sammenholdt med den aktuelle børskurs på tidspunktet vil minoritetsaktionærerne ved at afhænde

aktien på det almindelige marked kunne have realiseret en gevinst på op til 20 % mere end ved at

acceptere købstilbuddene.

Ved en afnotering er det belyst, at en aktie vil falde ca. 30 % i værdi, hvorefter den vil udgøre en værdi

på 64 kr. pr. aktie. Dette er ligeledes væsentligt over købstilbuddene.

Da det efter vores opfattelse ikke vil være muligt for kapitalfonden Polaris at opnå 90 % ejerskab af

selskabet uden at øge købstilbuddet, er det på baggrund heraf vores opfattelse at minoritetsaktionæ-

rerne bør holde på deres aktie, da værdien heraf er væsentlig over de fremsatte købstilbud.

I opgavens afsnit 5.5 er investeringen i Mols-Linien sammenholdt med alternative investeringer, enten

i risikofrie investeringer (10-årige danske statsobligationer) eller i OMXC Small Cap indekset som hel-

hed. Her konkluderes det ligeledes, at den bedste investering for minoritetsaktionæren på baggrund

af den historiske udvikling er i Mols-Linien.

På baggrund af ovenstående gennemgang og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål, er det vores op-

fattelse at minoritetsaktionærerne ikke bør acceptere de fremsatte købstilbud.
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7. Perspektivering
Siden den i afsnittet om værdiansættelse angivne tidsperiode har Mols-Linien offentliggjort årsrappor-

ten for 2015. Heraf fremgår et resultat, som er væsentligt over de udmeldte forventninger for regn-

skabsåret samt nye oplysninger om forventningerne til de kommende år.115 Havde minoritetsaktionæ-

rerne haft adgang til disse oplysninger ved vurdering af købstilbuddene, havde deres værdiansættelse

af aktien formegentligt været højere, da selskabet har realiseret resultater som overstiger de udmeldte

forventninger. Derudover er udmeldingerne vedrørende regnskabsåret 2016 også meget positive, og

ledelsen forventer at realisere et endnu højere resultat i regnskabsåret for 2016.

Dette vil ikke ændre vores konklusion på anbefalingerne til minoritetsaktionærerne, og underbygger

konklusionen om at tilbudskurserne for aktien er undervurderet i forhold til den potentielle værdi i

selskabet.

Derudover er der på tidspunktet for afleveringen af opgaven stadig ikke kommet et resultat af Polaris’

ønske om en afnotering af selskabet fra fondsbørsen. Som beskrevet i opgaven vil en eventuel afnote-

ring være af stor informationsmæssig og økonomisk betydning for minoritetsaktionærerne. Udfaldet

af denne sag vil derfor være af meget stor betydning for minoritetsaktionærernes investering i Mols-

Linien og vil samtidig kunne danne præcedens for fremtidige lignende sager, hvorfor denne sag også

har betydning for andre mindretalsaktionærer.

115 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Offentliggjorte årsrapport for perioden 01.01.2015 – 31.12.2015
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8. Bilag
Bilag 1

Oversigt over afnotering af selskaber fra Nasdaq OMX Copenhagen A/S med sidste handelsdato i løbet

af kalenderårene 2014, 2015 samt januar – april 2016:

Selskab Sidste handelsdato Begrundelse Offentliggørelsesdato

DiBa Bank A/S 15.01.2014 Tvangsindløst af Sydbank

A/S.

09.01.2015

Formuepleje Epikur A/S 18.03.2014 Ombytning til investe-

ringsbeviser vedtaget på

ekstraordinær general-

forsamling.

04.02.2014

Formuepleje LimiTTelus

A/S

18.03.2014 Ombytning til investe-

ringsbeviser vedtaget på

ekstraordinær general-

forsamling.

04.02.2014

Formuepleje Merkur A/S 18.03.2014 Ombytning til investe-

ringsbeviser vedtaget på

ekstraordinær general-

forsamling.

04.02.2014

Formuepleje Optimum

A/S

18.03.2014 Ombytning til investe-

ringsbeviser vedtaget på

ekstraordinær general-

forsamling.

04.02.2014

Formuepleje Pareto A/S 18.03.2014 Ombytning til investe-

ringsbeviser vedtaget på

ekstraordinær general-

forsamling.

04.02.2014

Formuepleje Penta A/S 18.03.2014 Ombytning til investe-

ringsbeviser vedtaget på

ekstraordinær general-

forsamling.

04.02.2014

Formuepleje Safe A/S 18.03.2014 Ombytning til investe-

ringsbeviser vedtaget på

ekstraordinær general-

forsamling.

04.02.2014

Trifork A/S 26.03.2014 Tvangsindløst af Trifork

Holding AG.

03.03.2014
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Atlantic Airways P/f 16.04.2014 Tvangsindløst af den fæ-

røske stat

14.05.2014

Topotarget A/S 31.07.2014 Sletning som følger af Fu-

sion med BioAlliance

Pharma SA, der efterføl-

gende ændre navn til

Onxeo SA og optages til

handel på Nasdag OMX

CPH

28.07.2014

Alm. Brand Formue A/S 04.09.2014 Likviditation af selskabet 04.09.2014

OW Bunker A/S 10.11.2014 Konkurs 10.11.2014

Jensen & Møller Invest

A/S

19.02.2015 Tvangsindløst af Jensen

& Møller Holding A/S

27.01.2015

Nørresundby Bank A/S 08.04.2015 Fusion med Nordjyske

Bank A/S

07.04.2015

Rella Holding A/S 07.08.2015 Likviditation af selskabet 07.08.2015

Auriga Industries A/S 29.01.2016 Tvangsindløst af Aarhus

Univeristets Forsknings-

fond

18.12.2015

Berlin IV A/S 18.02.2016 Tvangsindløst af Immeo

Dansk Holding ApS

02.02.2016

Deltaq A/S 15.03.2016 Som følger af strategiske

ændringer i selskabet

fremsat og godkendt på

generalforsamling

18.02.2016

Stylepit A/S 13.04.2016 Tvangsindløst af Aktiesel-

skabet af 14.10.2012.

23.03.2016

(Alle oplysninger om afnoteringer er markedsmeddelelser fra Nasdaq OMX Copenhagen A/S fra http://www.nasdaqomxnor-

dic.com/nyheder/markedsmeddelelser/copenhagen)
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Bilag 2

Mailkorrespondance med Thomas Tang, Foreningen for småaktionærer i Mols-Linien A/S:

Person Spørgsmål Svar

Thomas Tang Hej Thomas,

Vi er 2 studerende på CBS, der er i

færd med at skrive vores bachelor-

projekt om Mols-Linien A/S herun-

der om minoritetsejernes position

såfremt Mols-linien A/S bliver slet-

tet fra Nasdaq.

I den forbindelse, har vi 5 spørgs-

mål – vi håber du som talsmand for

småaktionærerne har tid og lyst til

at svare på, på trods af den travle

situation i må stå i.

Jeg har oplistet spørgsmålene ne-

denunder.

Det bidrager jeg gerne til. Da sagen

fortsat er verserende er der dog

visse ting jeg vil afholde mig fra at

kommentere på. Jeg vil meget

gerne læse jeres bachelor, hvis I vil

dele den?

Thomas Tang Hvad ville være de væsentligste

konsekvenser og forskelle for jer

som minoritetsejere ved afnote-

ring af Mols-Linien?

Mols-Liniens aktier vil i praksis

blive usælgelig for alle småaktio-

nærerne, som derfor bliver 100%

afhængige af Polaris, ikke bare i

forhold til strategien og driften af

Mols-Linien men også i forhold

muligheden for overhoved at

kunne købe eller sælge. Der er

mindre oplysningskrav til unote-

rede selskaber og da kapitalfonde

som bekendt bedst kan lide at ope-

rere i det skjulte, så er det langt fra

sikkert at informationsniveauet fra

Mols-Linien opretholdes, især på

den lange bane. Småaktionærer

med aktier for mindre end 100.000

kr. i et pensionsdepot bliver tvun-

get til at sælge, uanset om det kan

leve med de væsentligt forvær-

rede forhold eller ej.

I praksis er (eller føler) mange akti-

onærer sig tvunget til at sælge,

uanset at den tilbudte pris på in-

gen måde afspejler en fair værdi.

Det er en væsentlig skade!
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Thomas Tang Hvad er efter jeres opfattelse

grunden til at NASDAQ har imøde-

gået anmodningen om sletning af

selskabet?

Det må I høre Nasdaq ad.

Thomas Tang Har i internt i foreningen fastsat en

værdi af aktien som i ville kunne

acceptere i et eventuelt købstilbud

eller efter den eventuelle afnote-

ring af selskabet?

Ingen kommentar

Thomas Tang Skyldes kampgejsten at i som for-

ening ser Mols-Linien A/S som en

god investering eller at I kæmper

for småaktionærernes beskyttel-

ser og rettigheder i al almindelig-

hed?

Begge dele. Kampen startede nok

primært som et forsvar for en god

investering, hvor en tvangsindløs-

ning til 40 kroner ville være langt

under den reelle værdi af Mols-Li-

nien. Efter at vi vandt kampen om

tvangsindløsning og Polaris fortsat

insisterede på at afnotere Mols-Li-

nien, er sagen bliver mere princi-

piel. Nu handler sagen ikke bare

om at beskytte aktionærerne i

Mols-Linien men at sikre mindre-

talsbeskyttelsen generelt på det

danske marked, da en afnotering

af Mols-Linien klart vil ændre prak-

sis på området (til ringere minori-

tetsbeskyttelse) jævnfør vedhæf-

tede pdf, der viser eksperternes

holdning inden Nasdaq behand-

lede anmodningen om afnotering.

Thomas Tang Er det jeres opfattelse at afnote-

ringen vil tvinge minoritetsaktio-

nærerne til at sælge ejerandele til

Polaris?

Det er vores klare opfattelse, at en

afnotering vil tvinge mange mino-

ritetsaktionærer til at sælge. Vi har

allerede set, at en del allerede har

solgt. Om aktierne bliver købt af

Polaris er et andet spørgsmål. Den

pris Polaris har tilbudt er så oplagt

forkert, at markedet konsekvent

har handlet markant over Polaris

tilbud, og det er derfor mest sand-

synligt at de solgte aktier købes af

andre end Polaris.
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Bilag 3

Mailkorrespondance med Jan Johan Kühl, Managing partner, Polaris Private Equity Fund IV:

Person Spørgsmål Svar

Jan Johan Kühl Kære Jan Johan Kühl,

Vi er 2 HD(R) studerende, der er i

gang med vores ”bachelor-pro-

jekt”. Vi har valgt at skrive om

Mols-Linien A/S og om afnotering

og tvangsindløsning af aktier i sam-

menhæng med den verserende af-

notering Mols-Linien A/S er i færd

med. I forbindelse hermed, vil vi

gerne stille dig 6 spørgsmål, i din

egenskab af næstformand for

Mols-Linien A/S samt managing

partner i Polaris.

Vi håber meget du har tid og lyst til

at svare herpå, og har selvfølgelig

fuld forståelse for at der kan være

enkelte ting du ikke kan fortælle i

lyset af at afnoteringen og sagen

stadig er i process.

Tak for forespørgsel.

Af princip besvarer vi ikke spørgs-

mål i verserende sager. Gerne bag-

efter.

Beklager.

Jan Johan Kühl Har Mols-Linien A/S fordel af at

have minoritetsaktionærer som en

del af ejerkredsen, selv efter en af-

notering?

I/A

Jan Johan Kühl Såfremt Mols-Linien A/S ikke afno-

teres i denne omgang, vil det så

være en svækkelse for Polaris inve-

stering i Mols-Linien?

I/A

Jan Johan Kühl Hvilke synergier forventer i at en

afnotering, medføre for Mols-Li-

nien A/S? (økonomisk gevinst, le-

delsesmæssig gevinst etc.)

I/A

Jan Johan Kühl Vil en mislykket afnotering af

Mols-Linien kunne få Polaris, som

kapitalfond til at ændre investe-

ringsstrategi i fremtiden?

I/A

Jan Johan Kühl Mangler der efter din overbevis-

ning, lovgiving på området for af-

noteringer fra børsen? (Hvis ja,

ville mere lovgivning, gøre det let-

tere for en Kapitalfond, som ex.

Polaris at agere på markedet?)

I/A
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Jan Johan Kühl Ville en succesfuld afnotering af

Mols-Linien efter din overbevis-

ning, kunne danne præcedens for

lignende sager i Danmark og ville

dette kunne skade minoritetsakti-

onærers beskyttelse?

I/A
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Bilag 4

Mailkorrespondance med Jannick Nytoft, Direktør, Danish Venture Capital Association:

Person Spørgsmål Svar

Jannick Nytoft Hej Jannik,

Jeg håber denne mail er stillet til

den rette person, hos jer hos

DVCA.

Vi er 2 HD(R) studerende, der er i

gang med vores ”bachelor-pro-

jekt”. Vi har valgt at skrive om

Mols-Linien A/S og om afnotering

og tvangsindløsning af aktier i sam-

menhæng med den verserende af-

notering Mols-Linien A/S er i færd

med.

Derfor vil vi gerne stille dig 5 over-

ordnet spørgsmål til kapitalfonde,

som helhed samt deres strategier

og muligheder ved afnotering fra

børsen.

Kære Emil og Christoffer,

Mange tak for Jeres spørgsmål. Vi

modtager rigtig mange henvendel-

ser fra studerende, og har udfor-

dringer med at besvare alle indgå-

ende. Jeres spørgsmål går meget

på det driftsøkonomiske, hvilket vi

som forening ikke beskæftiger os

meget med. Jeg har indsat nogle

korte svar og henviser ellers til vo-

res hjemmeside.

Jannick Nytoft Har en kapitalfond nogle fordele af

at have minoritetsaktionærer som

en del af ejerkredsen i et selskab,

kapitalfonden har købt, selv efter

en afnotering?

Måske ikke nødvendigvis efter en

afnotering, TDC sagen viste dog, at

det fungerede fint - men ofte ser

en fond gerne, at tidligere ejere

stadig er med, når fonden køber en

virksomhed. Tag ex flere af de se-

neste opkøb, Tiger, Top Toy mfl.

Jannick Nytoft Vil det svække investeringslysten

for kapitalfonde, hvis det ikke var

muligt at afnotere selskaber, man

ikke har 90% ejerandele i?

Ja, uden tvivl og giver heller ikke

markedsmæssig logik, så kan man

jo ikke afnotere selskaber.

Jannick Nytoft Hvilke synergier medføre en afno-

tering typisk? (økonomisk gevinst,

ledelsesmæssig gevinst etc.)

Giver bedre mulighed for fokuse-

ret og aktivt ejerskab.
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Jannick Nytoft Mangler der efter din overbevis-

ning, lovgiving på området for af-

noteringer fra børsen? (Hvis ja,

ville mere lovgivning, gøre det let-

tere for en Kapitalfond, som ex.

Polaris at agere på markedet?)

Umiddelbart nej

Jannick Nytoft Ville en succesfuld afnotering af

Mols-Linien efter din overbevis-

ning, kunne danne præcedens for

lignende sager i Danmark og ville

dette kunne skade minoritetsakti-

onærers beskyttelse?

Nej, det ser jeg ikke.
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Bilag 5

Reformulerede resultatopgørelser for perioden 2011 til 2014, Mols-Linien A/S116:

116 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Offentliggjorte årsrapport for 2011, 2012, 2013 og 2014.
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Bilag 6

Reformuleret balancer for perioden 2010 til 1. halvår 2015, Mols-Linien A/S117:

117 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Offentliggjorte årsrapport for 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 1. halvår

2015.
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Bilag 7

Reformuleret egenkapitalopgørelse for perioden 2011 til 2014, Mols-Linien A/S118:

118 Mols-Linien A/S – Cvr. 17881248 – Offentliggjorte årsrapport for 2011, 2012, 2013 og 2014.
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Bilag 8

Nøgletal til analyse af rentabilitet, beregnet på baggrund af bilag 5 og 6:
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Bilag 9

Budgetforudsætninger for perioden 2015 til 2019, samt terminalperiode, Mols-Linien A/S:
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Bilag 10

Værdiansættelse udarbejdet med DCF-modellen for Mols-Linien A/S:



86

9. Litteraturliste
Bøger

Andersen, I. (2010) Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne,

4. udg., Samfundslitteratur, København

Brealey, R.A., Allen, F. & Myers S.C. (2014) Principles of corporate finance, 11ed. N.Y,. McGrawHill.

Olesen, M.N., (2014) Med færgen over kattegat I, 1. udg., Nautilus, Lyngby.

Sørensen, O., (2012) Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 4. udg., Gjellerup,

København.

Artikler

Myers, Stewart C. & Nicholas S. Majluf (1984), Corporate Financing and Investment Decisions when

Firms have Information that Investors do not have, Journal of Financial Economics 13

Rendleman, R. J. (1980) Information asymmetrics and optimal project financing, Working Paper, Duke

University Graduate School of Business

Forskning

Petersen, CV, Plenborg, T & Schrøder, F 2006, 'Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i prak-

sis?' Ledelse & Er-hvervsøkonomi, vol 70, nr. 3

Spliid, R (2014) Kapitalfondenes metoder og kompetencer Ph.d.-afhandling, Copenhagen Business

School [Phd], Frederiksberg. Ph.d. Serie, nr. 16.2014

Årsrapporter

Dansk Vækstkapital (2016), Årsrapport for regnskabsåret 2015

Mols-Linien A/S (2012), Årsrapport for regnskabsåret 2011

Mols-Linien A/S (2015), Årsrapport for regnskabsåret 2014

Mols-Linien A/S (2016), Årsrapport for regnskabsåret 2015

Delårsrapporter

Mols-Linien A/S (2015), Delårsrapport for regnskabshalvåret 01.01-30.06.2015



87

Selskabsmeddelelser (Alle selskabsmeddelelser forefindes på mols-linien.dk)

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 249 af d. 03.07.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 250 af d. 03.07.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 252 af d. 10.07.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 253, bilag 1 af d. 10.07.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 258 af d. 07.08.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 260 af d. 07.08.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 263 af d. 19.08.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 264 af d. 20.08.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 266 af d. 21.08.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 271 af d. 24.08.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 273 af d. 27.08.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 275, bilag 1 af d. 02.09.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 277 af d. 15.09.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 281, bilag 1 af d. 23.09.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 283 af d. 03.10.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 285 af d. 22.10.2015

Mols-Linien A/S (2015), selskabsmeddelelse nr. 289 af d. 04.12.2015

Mols-Linien A/S (2016), selskabsmeddelelse nr. 290 af d. 24.02.2016

Mols-Linien A/S (2016), selskabsmeddelelse nr. 291 af d. 29.02.2016

Mols-Linien A/S (2016), selskabsmeddelelse nr. 292 af d. 07.03.2016

Mols-Linien A/S (2016), selskabsmeddelelse nr. 295 af d. 17.03.2016

Mols-Linien A/S (2016), selskabsmeddelelse nr. 299 af d. 18.04.2016

Mols-Linien A/S (2016), selskabsmeddelelse nr. 300 af d. 19.04.2016

Love (forefindes på retsinformation.dk)

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (2016)

Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel m.v. (2015)



88

Kendelser

Erhvervsankenævnet (2016) Kendelse af 14. April 2016 (Jnr. 2016-2340)

Internetopslag (artikler, tidsskrifter, informationssider mv.)

Business.dk (2015) Et offer for finanskrisen rejser sig fra dødslejet (URL: http://www.busi-

ness.dk/transport/et-offer-for-finanskrisen-rejser-sig-fra-doedslejet [26-04-2016])

Børsen.dk (2015) Mols-Linien-aktivister frygter for afnotering (URL: http://borsen.dk/nyheder/avi-

sen/artikel/11/117565/artikel.html#ixzz3qSV7VJWK [26-04-2016])

Børsen.dk (2016) Mols-linien adm. direktør har sagt op – ny mand fra DFDS klar til at overtage (URL:

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/322134/mols-liniens_adm_direk-

toer_har_sagt_op_-_ny_mand_fra_dfds_klar_til_at_overtage.html [27-04-2016])

Carnegie Worldwide (2015) Perspektiv 5-15 – (URL: http://cww.dk/media/PDF/2015_05_WACC.pdf

[08-05-2016])

Danica Pension (2016) Korte fakta (URL: http://www.danicapension.dk/da-dk/Om-Danica-Pen-

sion/Organisation/Pages/Korte-fakta.aspx [01-05-2016])

Danmarks Statistik (2016) ultimo renter 01.01.2015 – 31.12.2015 – 10 årig dansk statsobligation

(URL: www.dst.dk [08-05-2016])

Dansk Vækstkapital (2016) Sådan fungerer dansk vækstkapital (URL: http://rapport2015.danskva-

ekstkapital.dk/#3183 [01-05-2016])

DVCA.dk (2016) Om kapitalfonde (URL: http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-kapital-

fonde/ [03-05-2016])

Euroinvestor.dk (2015) Mols-Linien A/S’ historiske kurser (URL: http://www.euroinvestor.dk/boer-

ser/nasdaq-omx-copenhagen/mols-linien-a-s/206644/historik [03-05-2016]

Euroinvestor.dk (2015) OMX Small cap (URL: http://www.euroinvestor.dk/markeder/aktier/eu-

ropa/danmark/omxc-small-cap [08-05-2016])

EY (2015) indsigt i årsregnskabsloven (URL: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Ind-

sigt_i_aarsregnskabsloven_2015-16/$FILE/EY-indsigt-i-aarsregnskabsloven-2015-16.pdf [20-04-

2016])

Faergejournalen.dk (2016) – Mols-Linien historie (URL http://www.faergejournalen.dk/Mols_Li-

nien/Mols_Hist.html [26-04-2016])

Finans.dk (2015) Eksperter: Polaris kan udvande småaktionærer (URL: http://stiften.dk/aarhus/pola-

ris-rasler-med-sablen-i-kampen-om-mols-linien [01-05-2016])

Formuepleje.dk (2014) – De gamle aktier er afnoteret – hvad nu? (URL: https://formuepleje.dk/infor-

mation/nyheder/2014/de-gamle-aktier-er-afnoteret-hvad-nu/ [19-04-2016])



89

Mols-linien.dk (2016) Storaktionærer (URL: http://www.mols-linien.dk/index.dsp?page=1998 [27-04-

2016])

Nasdaq OMX Copenhagen A/S (2015) Regler for udstedere af aktier (URL: http://busi-

ness.nasdaq.com/Docs/Nasdaq-Copenhagen-Rules-for-Issuers-of-Shares_DA.pdf [20-04-2016])

Nasdaq OMX Copenhagen A/S (2016) Markedsmeddelelser om sletning (URL: http://www.nasda-

qomxnordic.com/nyheder/markedsmeddelelser/copenhagen [30-04-2016])

Polaris Private Equity (2015) Polaris establishes fund IV (URL: http://www.polarisequity.dk/data/me-

dia/Polaris_PPE_IV_first_close__FINAL_v2.pdf [29-04-2016])

Polaris Private Equity (2015) Tillæg til Tilbudsdokument af d. 10 August 2015 (URL: http://www.mols-

linien.dk/multimedia/Fond_260_-_Bilag_1_Till_g_til_tilbudsdokument___DK.pdf [01-05-2016])

Polaris Private Equity (2016) Our Investors (URL: http://polarisequity.dk/about-polaris/ [ 01-05-2016])

Shareholders.dk (2016) Aktionærforening: Mols-afnotering udhuler beskyttelse (URL:

http://www.shareholders.dk/presseomtale/102171/-aktionaerforening-mols-afnotering-udhuler-be-

skyttelse [19-04-2016])

VirkData (2016) Holding af 29. Juni 2015 A/S (URL: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enheds-

type=virksomhed&id=36940670&soeg=holding+af+29&type=Alle [01-05-2016])

Virk-Data (2016) Mols-Linien A/S (URL: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksom-

hed&id=17881248&soeg=mols-linien+A%2FS&type=Alle [-04-2016]).

Økonomisk Ugebrev nr. 23, 9. August 2015 (2015) Nyt bud på Mols-Linien fra Polaris stadig for lavt

(URL: http://spotidoc.com/doc/3854774/nyt-bud-p%C3%A5-mols-linien-fra-polaris-stadig-for-lavt

[01-05-2016])


