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Executive summary

The purpose of this bachelor thesis has been to make an estimate of the market value for the shares

in NKT Holding A/S at 31 March 2013.

To estimate the market value, we have performed strategic- and financial analyses. And based on

this analyses we have performed, under the conditions in the discounted cash flow model (DCF), an

estimate the future free cash flow in NKT Holding.

The strategic analysis expounds the strength and weakness of internal conditions, furthermore this

give a position at the opportunities and the threats witch NKT Holding my continually faced. Based

on the performed analysis, we can concluded that NKT Holding have stable foundation, were NKT

Cables and Nilfisk-Advance are the major drivers in the concern, and have a good market connec-

tion that makes the future look bright for NKT Holding.

The financial analysis has been performed to expound the financial drivers that influencing NKT

Holding. These have showed that the foundation of NKT Holding is solid, but that the financial

depression has made its impact at the financial condition in NKT Holding.

Based on this analysis, we have made an estimate value at the shares in NKT, which shows that the

estimated value of the shares as of 31 March 2013 was DKK 240.64. A sensitivity analysis was

prepared to show, how sensitive essential elements in the DCF model are, and how smaller changes

in the elements affect the estimate value of the share value.

Our valuation shows that the stock market value of the NKT Holding share is underestimating com-

pared to our estimate value, which this bachelor thesis accounts of.



Indholdsfortegnelse

1. Indledning 1

1.1 Problemformulering 2

1.2 Metode 3

1.3 Afgrænsning 9

2. Virksomhedsprofil 10

2.1 Historie 10

2.2 Mission 12

2.3 Forretningsstrategi 12

2.4 Ejerforhold og organisation 14

2.5 NKT Holding A/S aktiekurs udvikling 15

3. Strategisk analyse 16

3.1 Koncernfordele 16

3.2 Porteføljeanalyse 20

3.3 PESTLE-analyse 23

3.4 Kritiske succesfaktorer 31

3.5 SWOT 32

4. Finansiel analyse 36

4.1 Ændring af regnskabspraksis 36

4.2 Reformulering af årsregnskaber 37

4.3 Rentabilitetsanalyse 41

4.4 Risikobetragtning 48

4.5 Opsummering 54



5. Valg af værdiansættelsesmodel 56

5.1 Terminalværdien 56

6. Budgettering 58

6.1 Budgetperiode 58

6.2. Omsætning 59

6.3 Aktivernes omsætningshastighed 61

6.4 Overskudsgraden 62

6.5 Vækstfaktor i terminalperioden 62

7. Værdiansættelse 64

7.1 WACC 64

7.2 Estimering af værdi af NKT Holding A/S 72

7.3 Følsomhedsanalyse 74

7.4 Opsummering på værdiansættelsen af NKT Holding A/S 77

8. Konklusion 78

9. Kildeliste 80

10. Bilagsoversigt 82



1

1. Indledning
NKT Holding A/S er et industrikonglomerater, som beskæftiger sig på tre forretningsområder, som

bliver drevet i hver deres division; NKT Cables, Nilfisk-Advance og Photonics Group. NKT kon-

cernen havde i 2012 en omsætning på 2.045 mio. EUR svarende til 15.253 mio. kr.1

NKT’s historie stammer helt tilbage fra 1891, hvor H.P. Prior etablerede Nordisk Elektrisk Led-

ningstraad og Kabel-Fabrik i København. Dette er senere blevet til NKT Holding, da de opkøbte

daværende Fisker & Nielsen, som senere blev til Nilfisk-Advance, der producerer rengøringsmaski-

ner. NKT etablerede i 2009 NKT Photonics, som udgør grundstammen i Photonics Group, der pro-

ducerer og udvikler fiberlasere til primært vindmølle producenter, energiselskaber og olieindustri-

en.2

NKT Holding blev børsnoteret tilbage i 1898 på den københavnske fondsbørs, og har i dag

23.929.679 aktier3 til en værdi af 215,60 pr. 31. marts 2013. NKT Holding aktien startede 2012 med

en kurs på 197,70 kr. og var den 28. december 2012 i kurs 203,50 kr.4

Sydbank udsender og foretager analyse på en række forskellige C20 virksomheder, heri blandt NKT

Holding i forbindelse med årsregnskaber, kvartalsrapporter og andre relevante fondsbørs meddelel-

ser. I den forbindelse er Sydbanks vurderinger af NKT Holding kort gennemgået, hvor de, i de før-

ste tre kvartaler havde en anbefaling på NKT Holding aktien, som var kategoriseret som ”Neutral”.

Men i forbindelse med offentliggørelse af NKT Holding årsrapport for 2012, har Sydbank opjuste-

ret deres anbefaling fra ”Neutral” til ”Køb”.5

Det, der gør NKT Holding til en spændende virksomhed at foretage analyse på i form af en værdi-

ansættelsesopgave, er at NKT er et af de største industrikonglomerater i Danmark. Netop det, at

NKT er et konglomerat, gør hele casen spændende, da der eksisterer tre ”vidt” forskellige forret-

1 http://www.nkt.dk/dk/Menu/Om+NKT/Profil

2 http://www.nkt.dk/dk/Menu/Om+NKT/NKT+100+%c3%a5r+%232

3 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/shareinformation?Instrument=CSE3478

4http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/historical_prices?Instrument=CSE3478&fromDate=2012-01-

02&toDate=2012-12-31

5 http://www.sydbank.dk/investering/analyser/aktier/aktie?kode=DK0010287663&sektor=Cykliske+

Aktier&navn=NKT Holding&straks=&servlet=Stock
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ningsområder inde i samme koncern. Besidder NKT de kvalifikationer, der kræves for de tre forret-

ningsområder og hvordan tager investorer og aktionærer imod dette?

1.1 Problemformulering
Formålet med denne opgave er at foretage en værdiansættelse af NKT med henblik på at vurdere

om aktien er en god investering for investorer, ved at sammenholde den vurderede markedsværdi

med den faktiske værdi på Københavns Fondsbørs.

Opgavens problemformulering er således:

- Hvad er værdien af aktien for NKT Holding A/S pr. 31. marts 2013?

I forbindelse med en værdiansættelse er der en række faktorer, der skal tages hensyn til. Værdian-

sættelsen vil indeholde tre hoveddele:

 En strategisk analyse (afsnit 3),

 En finansiel analyse (afsnit 4) og

 En budgettering og værdiansættelse (afsnit 6 og 7).

Den strategiske analyse vil omhandle en vurdering af interne og eksterne forhold, der påvirker

NKT’s muligheder, indenfor de brancher som NKT er en del af. Som del af den strategiske analyse

vil der blandt andet blive undersøgt følgende:

- Hvilke fordele og/eller ulemper har divisionerne af at være en del af NKT-koncernen?

- Hvad er NKT-koncernens strategiske forventninger til forretningssegmenterne i koncernen?

- Hvilke eksterne faktorer påvirker divisionernes indtjening og fremtidige vækstmuligheder?

- Hvilke faktorer er NKT’s kritiske succesfaktorer?

Den finansielle analyse vil tage udgangspunkt i NKT’s historiske, offentliggjorte finansielle regn-

skaber. Som led i den finansielle analyse vil de finansielle regnskaber blive behandlet og analyseret

for at give et indtryk af selskabets finansielle stilling, hvorledes selskabet har investeret og deraf

hvilke muligheder NKT dermed har for fremadrettet vækst. Delspørgsmål, der vil blive besvaret i

den finansielle analyse, er:

- Hvordan har den historiske indtjening været for NKT-koncernen?



3

- Hvilke finansielle risici er NKT særligt sårbare overfor på baggrund af de historiske regn-

skaber?

Den strategiske og finansielle analyse opsummeres herefter og vil danne udgangspunkt for budget-

teringen og værdiansættelsen af NKT. Budgetteringen foretages på divisionsniveauer med udgangs-

punkt i NKT’s divisioner, hvorefter disse vil blive konsolideret. Elementer i budgetteringen er for-

bundet med skøn. Skønnene vil derfor have stor indflydelse på den endelige værdiansættelse. Disse

skøn vil blive udfordret i en følsomhedsanalyse. Der vil blive drøftet følgende:

- Hvilken WACC er anvendelig for NKT Holding A/S?

- Hvilken markedsværdi vurderes NKT Holding A/S at have?

- Er der særligt følsomme elementer i budgetteringen og værdiansættelsen af NKT?

1.2 Metode
Opgaven vil basere sig på fundamentalanalysens metode. Dette betyder, at opgaven tager sit ud-

gangspunkt i bearbejdelse af oplysninger og informationer fra historiske årsrapporter. Der vil også

være behandling af informationer andetsteds fra. Strukturen i opgaven skal medvirke til, at alle re-

levante forhold omkring NKT-koncernen bearbejdes og behandles i opgaven. Modellerne vil i det

følgende afsnit blive nævnt uden henvisninger. I behandlingen og ved anvendelsen af modellerne

vil disse blive beskrevet nærmere med henvisning til relevant faglitteratur.

Opgaven er i sin art en postpositivistisk6 og pragmatisk tilgang til værdiansættelse og teoretiske

afsnit vil på den baggrund have begrænsede omfang og ikke gå i dybden med alle problemstillinger

ved anvendelsen af de enkelte modeller, men alene i den grad, at det vurderes at kunne have en væ-

sentlig indflydelse på værdiansættelsen af NKT Holding A/S.

Den postpositivistiske tilgang medfører en objektiv tilgang med primært brug af kvantitative data

med det mål at finde sandheden om den virkelige værdi af aktien for NKT Holding A/S, dog bevidst

om at den endelige sandhed aldrig vil blive kendt til fulde, da der aldrig vil kunne opnås et helt op-

lyst grundlag.

6 ”Grøftegravning i metodisk perspektiv”, side 34-36
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1.2.1 Struktur
Strukturen på opgaven og de væsentligste underpunkter til opgaven ser således ud:

Figur 1:

Kilde: Egen tilvirkning

Som nævnt skal strukturen sikre, at alle relevante forhold for, at værdiansættelsen af NKT Holding

A/S sker på et belyst og fuldstændigt grundlag.

Afsnit 1 og 2 vil primært beskæftige sig med en beskrivende form, men også indeholde teoretiske

afsnit.

I afsnit 3 og 4 vil hovedfokus være analyserende, men også med dele af teori.

Afsnit 5 vil bero sig på teori.

Afsnit 6 og 7 vil primært være kritisk diagnosticerende.

Afsnit 8 vil være en opsummering og afrunding på de foregående afsnit.

Afsnit 3 til 7 vil hver have en opsummering på de væsentligste identificerede forhold.
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1.2.2 Teori og modeller
Udarbejdelsen og værdiansættelsen vil i høj grad blive baseret på anerkendte modeller fra teoriens

verden. Disse modeller skal være til at give en systematisk gennemgang af forholdene omkring og i

NKT Holding A/S og bidrage til besvarelsen af problemformuleringen. Analyserne, der udarbejdes

ved hjælp af modellerne, skal primært hjælpe til at lave et realistisk proforma regnskab, afdække

væsentlig forhold til fastlæggelse af forudsætninger og et oplyst grundlag at foretage skøn på bag-

grund af, således at værdiansættelsen bliver så retvisende som mulig.

1.2.2.1 Metode for strategisk analyse
Den strategiske analyses (afsnit 3) hovedformål er at belyse de interne og eksterne faktorer, der har

indvirkning på NKT-koncernen og dennes forretningssegmenter.

Disse faktorer er variable og kan have en varierende indflydelse på koncernens virke og position.

Der vil blive indledt med at belyse de interne faktorer, der har en betydning for koncernens og for-

retningssegmenternes ageren. Disse interne faktorer er faktorer, som koncernen selv til en vis grad

kan bearbejde og ændre ved regulering af sin strategi.

Herefter vil fokus skifte til de eksterne faktorer. Disse faktorer er som udgangspunkt svært påvirke-

lige fra virksomhedens side, da grundlaget ligger uden for virksomheden. Koncernen kan dog for-

søge at påvirke og ændre omverdenen ved markedsføring, politisk påvirkning med mere.

Den strategiske analyse skal bidrage til forventningerne om de faktorer, der kan tænkes at påvirke

fremtidig omsætning og indtjening. Analysen vil endvidere fokusere på de historiske, nutidige og

fremtidige elementer, der har påvirket, påvirker eller kan tænkes at påvirke NKT-koncernens forret-

ninger. Det skal give et indtryk af koncernens potentiale.

Til beskrivelsen af de interne faktorer vil der blive anvendt forskellige modeller. Da NKT-

koncernen i modsætning til mange andre virksomheder har en konglomeratstruktur med en høj grad

af opkøb af andre virksomheder, er der en række forhold der spiller ind her. Der vil derfor blive

behandlet teori, om moderselskabets rolle i en koncern. Derudover vil der blive anvendt teori om-

kring de forskellige vækstmetoder, der findes.
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Som følge af konglomeratstrukturen vil der blive foretaget en porteføljeanalyse med udgangspunkt i

Boston Consulting Group-matricen (BCG-matricen), hvor NKT-koncernens forretningssegmenter

vil blive placeret i forhold til forventninger om de enkelte forretningssegmenters rolle og art.

Til analyse af de eksterne faktorer foretages en omverdenanalyse med udgangspunkt i PESTLE-

modellen. Der vil her blive analyseret de eksterne politiske, økonomiske, socialkulturelle, teknolo-

giske, lovgivningsmæssige og klimatiske forhold, der influerer på koncernens virke. En række af

disse forhold vil også påvirke NKT-koncernens konkurrenter.

Til opsummering af de interne og eksterne faktorer, der har påvirkning på NKT-koncernen, vil der

blive udarbejdet en SWOT-analyse, som belyser de styrker og svagheder, som koncernen besidder,

samt de muligheder og trusler, der kan blive aktuelle for koncernen.

1.2.2.2 Metode for finansiel analyse
Som nævnt tages der udgangspunkt i fundamentalanalysens metode, hvor grundlaget er de histori-

ske aflagte årsrapporter. Der tages i den finansielle analyse udgangspunkt i de 5 seneste aflagte års-

regnskaber. Der vil på baggrund af disse blive foretaget en rentabilitetsanalyse efter DuPont-

modellens metode. For at kunne foretage en rentabilitetsanalyse efter DuPont-modellen, skal der

foretages en række reklassifikationer af årsregnskabernes oplysninger. Der foretages på baggrund af

de reformulerede årsregnskaber en beregning af nøgletal, som er et udtryk for en dekomponering af

egenkapitalens forrentning. Analysen skal bidrage med et indblik i NKT-koncernens historiske fi-

nansielle præstationer, og hvad der på den baggrund kan forventes af fremtiden. Herunder vil der

blive foretaget en risikovurdering ved investering i NKT Holding A/S.

1.2.2.3 Metode for budgettering
Budgetteringen eller proforma-regnskaberne vil blive udarbejdet efter metoderne, som fremgår af

”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” ved Ole Sørensen samt vurderede

estimater foretaget på baggrund af den strategiske og finansielle analyse. Budgetteringen tager end-

videre udgangspunkt i de historiske finansielle tal, og der budgetteres efter estimerede forventninger

jf. foranstående.
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1.2.2.4 Metode for værdiansættelse
Værdiansættelsen foretages på baggrund af en af de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodel-

ler. Der er taget udgangspunkt i DCF-modellen, som tilbagediskonterer det fremtidige cash flow til

nutidsværdi. Afsnit 5 vil indeholde en beskrivelse af modellen samt redegørelse for valget heraf.

DCF-modellen påkræver, at der ud over budgetteringen fastlægges et niveau for en række faktorer,

hvor den væsentligste vurderes for værende WACC’en. Til fastlæggelse af de faktorer, der indgår

heri samt øvrige faktorer, der skal anvendes ved værdiansættelsen, gøres der anvendelse af andres

ekspertvurderinger, samt vurdering af fundne forhold i den strategiske og finansielle analyse.

Til evaluering af den beregnede værdi af aktien for NKT Holding A/S, vil der blive foretaget en

følsomhedsanalyse, hvor der analyseres på, hvor stor betydning ændringer af faktorer behæftet med

usikkerhed og skøn vil have for den samlede værdiansættelse af aktien. Endvidere vil der på bag-

grund af den beregnede værdi af aktien blive sammenholdt med den aktuelle børskurs pr. 31. marts

2013.

1.2.2.5 Kildekritik
Opgaven tager udgangspunkt i offentligt tilgængeligt data, som set fra en privat investors syns-

punkt. Der vil derfor ikke være anvendelse af primære data i opgaven. Den vil alene være bestående

af sekundære data. Ved besvarelsen af problemformuleringen vil der derved anvendes mange for-

skellige informationer fra fagbøger, hjemmesider, NKT Holdings eget udarbejdede materiale og

lignende.

I behandling af og ved anvendelse af data er kriterierne validitet og reliabilitet vigtige elementer.

Validitet omhandler, hvorvidt resultater er troværdige. Der kan være fejlkilder i mange elementer,

og det skal altid vurderes, om der måles det, der planlægges at skulle måles – om der er sammen-

hæng mellem teorien og empirien. Ved anvendelsen af kilder er der lagt stort fokus på, at der an-

vendes anerkendte kilder, der kan betegnes som værende valide.

Reliabilitet omhandler, hvorvidt resultater er pålidelige. Dette omhandler, hvor stor grad af skøn,

der er involveret, og hvorvidt der vil blive opnået den samme konklusion, hvis der blev startet forfra

med samme problemformulering.
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Ved en værdiansættelse er der i elementer høje grad af skøn vedrørende kvalitativt data, der har

indvirkning på de mere håndfaste kvantitative data. Det er derfor i en værdiansættelse af en virk-

somhed ikke muligt at bevare den fulde pålidelighed. Det giver sig ligeledes til udtryk i investe-

ringsrådgivningens verden. Her ses adskillige ekspertvurderinger på hver enkelt aktie, der alle har

til formål at give en anbefaling, om der skal købes eller sælges en bestemt aktie, men de forskellige

rådgivere kan have forskellige anbefalinger, som følge af de divergerende forudsætninger, som de

subjektivt har lagt til grund. Med andre ord har de haft den samme problemformulering, men med

forskellige resultater.

Anvendte kilders kontekstualitet skal ligeledes tages i betragtning. Kontekstualitet omhandler de

omstændigheder, der er omkring udarbejdelsen af de data, der anvendes. For eksempel hvem der

har udarbejdet det, med hvilket formål, hvem er tiltænkt modtager og hvad er de involveredes inte-

resser i det udarbejdede.

Ved behandling af NKT-koncernens egen udarbejdede oplysninger, såsom deres årsrapporter og

strategibeskrivelse skal der tages hensyn til NKT-koncernens egeninteresse i at lave et pænere bil-

lede af virksomheden, end hvad realiteten er. Med hensyn til udarbejdelse af årsregnskabet kaldes

virksomhedens eventuelle skønmaling af årsregnskabet for colorized accounting7.

Ved anvendelse af øvrige oplysninger overvejes der ligeledes validitet, reliabilitet og kontekstuali-

tet, blandt andet ved indhentelse af second opinions.

7 ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, side 213-214
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1.3 Afgrænsning
Der er foretaget følgende afgrænsninger i værdiansættelsen af NKT Holding A/S:

1.Da værdiansættelsen foretages pr. 31. marts 2013 vil der i opgaven ikke blive taget hensyn til

oplysninger der er fremkommet efter denne dato. I enkelte tilfælde, hvor det ikke er muligt at

hente historiske data for nødvendige oplysninger, kommenteres dette særskilt, hvor der lige-

ledes foretages en vurdering af, hvilken indvirkning dette kan have af indflydelse på den ind-

hentede data.

2. Der behandles alene offentligt tilgængeligt materiale, da værdiansættelsen foretages ud fra en

privat investors synspunkt. Der er på den baggrund ej heller foretaget interviews med perso-

ner eller virksomheder, som der vurderes som værende ikke-tilgængelige for almindelige pri-

vate investorer. Denne afgrænsning medvirker dog også til, at det fulde billede af koncernens

økonomiske stilling ikke kommer fuldt til udtryk.

3.Der er på baggrund af manglende oplysninger herom ikke taget hensyn til eventuelle ikke ind-

regnede immaterielle anlægsaktiver, ligesom at der ikke er vurderet, om der er behov for

eventuelle op- og/eller nedskrivninger af indregnede anlæg. Der vil dog blive kommenteret

kort på NKT-koncernens note i årsregnskabet for 2012 om koncernens anvendte forudsætnin-

ger i deres nedskrivningstest.

4. I foretagne analyser er der alene taget udgangspunkt de seneste 5 års regnskabstal (2008-

2012), og i budgettering er der budgetteret 5 år frem med udgangspunkt i regnskabet med ba-

lancedag den 31. december 2012 (2013-2017).

5.Der foretages ikke reformulering af pengestrømsopgørelsen, da den nødvendige information

om det frie cash flow, der udledes heraf, fremfindes ved andet analysearbejde.

6.Der sammenholdes ikke med peer groups, da der for NKT-koncernen ikke vurderes at kunne

findes direkte sammenlignelige konkurrenter grundet konglomeratstrukturen. Hvis der skulle

have været en peer group analyse vurderes omfanget at være for stort til udarbejdelsen af den-

ne opgave.
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2. Virksomhedsprofil
Dette afsnit vil skabe et indblik i Koncernen NKT, herunder koncernens historie, markeds- og pro-

duktbeskrivelse samt deres vision og mission.

Koncernen NKT har en bred produktportefølje, blandt andet inden for kabler til brug for infrastruk-

tur til støvsuger til private hjem. NKT koncernen beskæftiger ca. 8.800 medarbejder på verdens-

plan, hvor 87 % af de ansatte er ansat udenfor Danmark.8

NKT Holding A/S er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Danmark. I 2012 udgjorde koncer-

nens omsætning 15.253 mio.kr. (2011: 15.603 mio.kr.)9

NKT koncernen er splittes op i tre forretningsområder med tilsvarende datterselskaber.

Figur 2:

Kilde: NKT10

2.1 Historie
NKT koncernen består af tre divisioner i form af NKT Cables A/S, Nilfisk-Advance A/S og Photo-

nics Group. Disse er samlet i et moderselskab NKT-Holding A/S.

NKT Koncernen beskæftiger sig inden for tre forretningsområder. Kabler til brug i f.eks. infrastruk-

tur, professionelt rengøringsudstyr samt fiberlasere. De tre forretningsområder bliver varetaget af de

tre divisioner i NKT koncernen; i de følgende afsnit belyses de tre divisioners forretningsområder

hver for sig.

8 http://www.nkt.dk/dk/Menu/Koncernen

9 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 Koncernregnskab s. 45

10 http://www.nkt.dk/dk/Menu/Koncernen
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NKT Cables11 blev stiftet tilbage i 1891 som Nordisk Elektrisk Ledningstraad og Kabel-Fabrik, i

1898 blev aktiviteterne flyttet over i et nystiftet selskab Nordiske Kabel og Traadfabriker. Selskabet

overtog herefter syv selskaber i perioden 1919 til 2002 og navnet NKT Cables blev valgt samlet for

alle selskaber. Selskabet overtog herefter yderlige seks selskaber i perioden frem til 2010, NKT

Cables har i mellemtiden åbnet flere fabrikker rundt omkring i verden, blandt andet i 2010 hvor en

hypermoderne fabrik i Køln i Ruhr-distriktet blev indviet og den tredje fabrik i Kina blev åbnet.

Produkterne har ligeledes udviklet sig fra de første telefonkabler i 1922 til den første ultrahøjha-

stighedslinje i verden i 2008.

Nilfisk-Advance12 blev en del af NKT Koncernen i 1989, ved overtagelse af det daværende Fisker &

Nielsen A/S. Selskabet overtog herefter to selskaber i 1994, for herefter at skifte navn til Nilfisk-

Advance. I årene 1998 til 2004 overtog Nilfisk-Advance fire selskaber indenfor forskellige segmen-

ter i den industrielle rengøringssektor. Selskabets produktudvalg spreder sig nu fra alt støvsuger til

hjemmet til store udendørs fejemaskiner til gaderne.

Photonics Group13 består af tre selskaber, som alle er ejet af NKT Holding A/S. NKT har arbejdet

med optisk teknologi siden halvfjerdserne og især fiberudvikling og -produktion af fiberlasere har

været kerne know-how gennem årene. Det første produkt blev lanceret i 2000, og produktsortimen-

tet er blevet udvidet siden og indeholder produkter i tre sortimenter indenfor Imaging, Sensing og

Fiberhåndtering. Photonics Group beskriver sig selv som ”We are the largest and probably the most

innovative supplier of micro structured fibers in the world”14.

11 http://www.nktCables.com/dk/about-us/profile/history/

12 http://www.nilfisk.dk/Info/CompanyInfo/History.aspx

13 http://www.nktphotonics.com/history

14 http://nktphotonics.com/history
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2.2 Mission
NKT formulerer deres mission således,

Figur 3:

Kilde: NKT15

2.3 Forretningsstrategi

NKT udsendte den 1. marts 2011 en strategi for 2011-2015 kaldet ”Powered by NKT”16. Strategien

har separate afsnit for de tre nuværende forretningsområder. Overordnet vil NKT forsætte deres

mission ved at drive de tre forretningsområder efter en ”NKT som bedste ejer”- strategi, som kort

betyder at datterselskaber købes, beholdes eller sælges, alt efter om NKT er bedste ejer for datter-

selskabet. Der vil nedenfor belyses, de væsentligste hovedpunkter for hver af de tre forretningsom-

råder nedenfor.

NKT Cables formulerer deres strategi således; ”NKT Cables is creating value for its customers by

providing solutions with Cables”17. For at denne strategi kan følges, har NKT Cables brugt store

ressourcer i at investere i viden, produkter og services med tilhørende produktionskapacitet i ud-

valgte områder, hvilket skal medføre at NKT Cables opnår større viden og forståelse for energikab-

lers funktion og ydeevne, hvilket vil forbedre evnen til at tilpasse sig kundernes behov og ønsker.

15 http://www.nkt.dk/dk/Menu/Om+NKT/Profil/Mission

16 http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-2IT4P7/2203899316x0x608476/9B2C2DD4-6742-434B- A93F-

09CC00A6362A/Strategi_2011-2015_DK.pdf

17 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 8



13

NKT Cables forretning kan opdeles i fire segmenter Electricity Infrastructure, Construction, Auto-

motive og Railway18. Heraf udgør Electricity Infrastructure og Construction henholdsvis 67% og

19% af den samlede omsætning i NKT Cables19, hvilket svarer til i alt 86% for de to forretningsom-

råder. De to forretningsområder vil have det primære fokus fremadrettet i opgaven for NKT Cables.

For at sikre den fornødne kapacitet i Electricity Infrastructure har man foretaget to massive investe-

ringer i helt ny højspændings- og søkabelfabrik i Køln og en højspændingsfabrik i Kina. De to fa-

brikker skal sikre, at NKT er gearet til det forventede høje investeringsniveau som Europa, Rusland,

Mellemøsten, Kina, Sydøstasien, Australien og New Zealand vil foretage for at udbygge af deres

transmissions- og distributionsnetværk.20

I Construction-segmentets strategi er hovedpunkterne omkostningslederskab, effektiv logistik og

udnyttelse af salgstilstedeværelsen på alle hovedmarkederne. Dette er sikret ved at produktionen af

produkterne til segmentet foregår på specialiserede fabrikker i Østeuropa, hvorved lavere produkti-

onsomkostninger opnås samt fortsætte omkostningslederskabsstrategien. Salget foregår via samar-

bejdsaftaler med store grossister af el-materiel, hvor NKT Cables i samspil med grossisterne vil

udbygge koncepter til gavn for slutbrugerens ønske om bæredygtighed og el-optimering.21

Nilfisk-Advance er strategien udtrykt som ”Customers preferred choice”22, hvilket skal forstås at

kunderne skal sættes i fokus og Nilfisk-Advance’s produkter skal være det fortrukne valg inden for

professionelt rengøringsudstyr. I forbindelse med at fokus skal flyttes over på kunderne har Nilfisk-

Advance udarbejdet fem ”Must Win Battles”. Disse fem fokusområder er:

 Udvikle højeste kundetilfredshed,

 Sikre en ledende position på væsentlige udviklingsmarkeder,

 Fokus på organisation, kultur og ledelse,

 Indfri kundernes forventninger til leveringstider og

 Reducere kompleksitet

18 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 8

19 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 Koncernregnskab s. 15

20 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 9

21 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 9

22 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 11
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De fem ”Must Win Battles” er alle med til at sikre en forbedret kunde oplevelse samt underbygger

strategien ”Customers preferred choice”.

Photonics Group´s strategi er ”At gå forrest i en industriel transformation af fotonikindustrien”23,

som kan opdeles i følgende fire hovedpunkter:

 Krystalfiberteknologien,

 Nøgleleverandører,

 Markedsposition og

 Teknologiposition

Det er i særhed ”nøgleleverandører” hvor Photonics Group vil have fokus på, at udnytte deres stær-

ke position indenfor teknologi og blive til et nyt led i værdikæden.

2.4 Ejerforhold og organisation24

NKT Holding A/S blev i 1898 børsnoteret på Københavns Fondsbørs, under navnet Nordiske Kabel

& Traadfabriker.

Pr. 31. december 2012 består aktiekapitalen i NKT Holding AS af 23.888.379 stk. aktier til en påly-

dende værdi á 20 DKK. NKT Holding har én aktieklasse, hvilket betyder at ingen har særlige ret-

tigheder eller værdi.25

Væsentligste aktionær i NKT Holding A/S pr. 31. december 2012 var, ATP med en samlet ejerandel

på 5,5% af aktiekapitalen. Herudover har bestyrelsen og direktionen til sammen 3% af aktiekapita-

len. NKT anslår at der pr. 31. december 2012 er ca. 37.500 aktionærer, heraf er 35% udenlandske

aktionærer.26

23 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 14

24 http://investor.nkt.dk/faq.cfm

25 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 Koncernregnskab s. 76

26 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 Koncernregnskab s. 34
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Udbyttepolitikken i NKT er besluttet i forbindelse med udsendelse af strategien for 2011-2015

(Powered by NKT) fastsat, at der udloddes udbytte i niveauet en tredjedel af årets resultat.27

2.5 NKT Holding A/S aktiekurs udvikling
Nedenfor ses kurs udviklingen på NKT-aktien i perioden 1 januar.2008 frem til 31. marts 2013.

Grafen viser endvidere aktiens udvikling i perioden sammenholdt med OMX C20.

Figur 4:

Kilde: http://www.euroinvestor.dk/, samt egen tilvirkning

Grafen viser, at NKT Holding A/S aktien har fulgt den generelle tendens, som OMX C20 afspejler

for aktiemarkedet. Pr. 1. januar 2008 startede NKT aktien i kurs 447,5 kr. pr. aktie. Som følge af

finanskrisen, som begyndte i september 2008, faldt kursen mærkbart sammen med det øvrige ak-

tiemarked, hvilket betød at kursen pr. 1. april 2009 var nede i kurs 97,25 kr. pr. aktie. Aktiemarke-

det steg efterfølgende i midten af 2009, og NKT-aktien nåede 267 kr. pr. aktie, hvilket var en følge

af et aktiemarked, som blev normaliseret. Kursen på NKT-aktien svinger herefter i perioden frem til

1. juli 2011 fra 267 kr. pr. aktie til 319 kr. pr. aktie. Hvorefter, grundet usikkerheden for økonomien

i Sydeuropa, aktien faldt kraftigt til et niveau på 186,7 kr. pr. NKT aktie den 1. juli 2012.

NKT aktien ligger stabilt frem 31. marts 2013, hvorimod at OMX C20 indekset har en stigning til

sidst.

27 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 Koncernregnskab s. 36
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3. Strategisk analyse
I værdiansættelsen foretages den strategiske analyse for at undersøge, hvor virksomheden har særli-

ge muligheder for vækstpotentiale eller risiko for nedgang, der kan øge henholdsvis reducere om-

sætningen og dermed indtjeningen. Den strategiske analyse skal være med til at danne grundlag for

budgetteringen. Endvidere kan den strategiske analyse anvendes til at identificere forhold, hvor

virksomheden er særligt følsom overfor udsving, og hvorvidt disse forhold har en væsentlig betyd-

ning.

Analysen vil tage udgangspunkt i NKT koncernen som et hele, og hvor der er særegne forhold for

hver enkel division af koncernen, vil dette blive kommenteret.

En virksomheds strategi indeholder og påvirkes af eksterne og interne faktorer. Analysen af de in-

terne faktorer vil bestå af en vurdering af koncernstrukturen, koncernens divisioner placeret i BCG-

matrixen, en vurdering af NKT-koncernens kritiske succesfaktorer, CSF samt en analyse af de eks-

terne faktorer, også kaldet en omverdenanalyse, der vil tage sit udgangspunkt i PESTLE-modellen.

3.1 Koncernfordele
En værdikæde28 giver et overblik over de værdiskabende aktiviteter i en virksomhed.

Figur 5:

Kilde: Understanding Strategic Management

I NKT-koncernen er moderselskabets rolle blandt støtteaktiviteterne. Da koncernen kun har

reduceret involvering i selve de branchemæssige forhold, som døtrene agerer i, er koncernens

28 Porters værdikæde ”Understanding Strategic Management” side 105
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bidrag primært, tendenserende til ”kun”, på Firm Infrastructure. NKT angiver juridisk assistance

ved opkøb og fusioner i døtre, skatteplanlægning, risikoafdækning af valuta, refinansiering,

kommunikation og investorrelationer29, som de specialkompetencer som moderselskabet bidrager

med til døtrene. Derved kan hver enkelt virksomhed koncentrere sig om driften og de områder, der

påvirkes af de særlige kompetencer selskaberne har behov for indenfor deres branche med hensyn

til udvikling af produkter, ansættelse af kompetente medarbejdere og indkøb til markedsdygtige

priser.

3.1.1 Koncernselskabets styring af datterselskaberne
NKT driver koncernen med en ”portfolio manager”-strategi fra moderselskabets side. Det medfører,

at koncernens hovedfokus er at facilitere og udstikke de overordnede rammer for selskabernes drift.

Det medfører typisk en lille organisation i selve koncernselskabet. En portfolio managers30 fokus er

at investere i underpræsterende virksomheder gennem opkøb og investering i allerede opkøbte virk-

somheder. Ledelsen vil primært kun blande sig i dattervirksomhederne, hvis der er behov herfor og

kun for korte perioder. Dette stiller krav til ledelsen i datterselskaberne. Portfolio managers giver

døtrene relativt stor autonomitet. Omvendt vil portfolio managers skille forretninger ud, som ikke er

værdiskabende gennem vedvarende overskud til koncernen eller ikke passer ind i koncernens porte-

følje, eventuelt som følge af store likviditetskrav til investeringer eller lignende.

Døtrene kan derfor i koncernens helhedstænkning for sin portfolio have forskellige roller. Det vigti-

ge for portfolio manageren er overskuddet og forrentningen. Koncernselskabet har derfor ikke det

samme behov, for at hvert enkelt forretningsområde skal levere likviditet henholdsvis vækst, da

andre forretningsområder kan varetage genereringen af denne alt efter porteføljens omsætning. Det-

te styres overordnede af moderen gennem fastsættelse af klart definerede mål for hver Strategic

Business Unit, SBU, hvilket blandt andet ses i ledelsesberetningen for NKT’s årsrapport 2012, hvor

der er angivet forskellige Key Performance Indicators for 2013 for hvert forretningsområde. Da

involveringen er begrænset for moderen, er der et behov for at skabe incitamenter i døtrene om

målopfyldelsen. Som driver for ledelsen i datterselskaberne er der for portfolio managers derfor

typisk en høj bonuskultur.

29 NKT årsrapport 2012 side 5

30 ”Exploring Strategy” side 247
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3.1.2 Metoder for vækst
Der er mange forskellige måder en virksomhed kan vækste på udover organisk vækst. Neden-

stående model angiver en oversigt over de normale øvrige former for vækst, der kan skabes:

Figur 6:

Kilde: ”Understanding Strategic Management” side 230

NKT bruger metoderne i ovenstående model bredt.

NKT har historisk ved fusionering og opkøb af ikke-relaterede virksomheder til den branche man i

forvejen befandt sig i skabt sig et konglomerat, som er præget af at der er få eller ingen fælles kom-

petencer, hvor koncernens bidrag i værdikæden udelukkende er på Firm Infrastructure.

Indenfor de industrier koncernen agerer i, opkøber NKT-koncernen jævnligt primært horisontalt,

men også vertikalt. Af eksempler på horisontale opkøb, hvor der opkøbes virksomheder og/eller

aktiviteter på samme sted i forsyningskæden, kan nævnes Nilfisks opkøb af kinesiske Viper, der har

bidraget med en større bredde i Nilfisks produkter rent pris- og kvalitetsmæssigt31, samt i NKT Pho-

tonics, som er en horisontal fusion mellem Crystal Fibre A/S og Koheras A/S.

31 http://www.business.dk/investor/nkt-opkoeb-skal-ses-som-platform-til-vaekstmarkeder
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Vertikal vækst er kun anvendt i begrænset omfang, men aktiviterne i NKT Photonics kan tyde på

yderligere anvendelse af denne form for vækst i form af øgede partnerskaber med kunder og pro-

duktudvikling med nye partnere32.

3.1.3 Muligheder for værdiskabelse i datterselskaberne
I forhold til de muligheder et moderselskab i en koncern har mulighed for at lave værdiskabelse i

sine døtre, er der følgende fire måder33:

Stand-alone influences, som omhandler målfastsætning for dattervirksomhederne, anvendes i den

grad, at der som tidligere nævnt bonusaflønnes, og mål fastsættes individuelt for forretningsområ-

derne. Hvis målene dog ikke er passende afmålt til hver enkelt virksomhed eller ikke stiller kapital-

strukturerne, der er nødvendige for målene, til rådighed, vil det medføre et værditab.

Linkage influence beskæftiger NKT-koncernen sig ikke med. Elementet omhandler det at skabe

synergier mellem de forskellige forretningsenheder. Det er ikke vurderet at skabe substantiel mer-

værdi for de tre primære forretningsområder, hvis der forsøges at skabes synergier mellem disse.

Dette begrundes med at forretningsenhederne er meget differentierede, og fordelene vurderes i

praksis at ville være ikke-eksisterende eller uvæsentlige.

Som tidligere nævnt i afsnit 3.1 udlever NKT-koncernen functional and services influence på døtre-

ne primært på den økonomiske og retslige front.

I corporate development activities bidrager NKT-koncernen med retslig hjælp ved opkøb og fusio-

ner.

3.1.4 Opsummering
De fordele datterselskaberne henter i NKT-koncernen er derfor primært et begrænset omfang af

fokus på kapitalstruktur og øvrige finansielle og retslige forhold. De kan fokusere på deres kerneak-

tiviteter, samt de mål som koncernen fremsætter for dem.

32 NKT Årsrapport 2012 side 33

33 ”Understanding Strategic Management” side 247
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Strukturen skaber dog også en gensidig afhængighed mellem selskaberne. Hvis selskaberne ikke

lever op til de enkelte mål i koncernen kan det få indflydelse på de øvrige selskabers muligheder for

at drive deres forretning, som det primært var tiltænkt fra koncernens side. Forretningsområderne

kan derfor have svært ved at skulle agere på stand alone basis, hvis andre af koncernens virksomhe-

der skulle komme i bekneb.

Værdiskabelsen vurderes dermed primært at ligge i døtrene og de fordele, der er i koncernen er

primært knyttet til kapitalstruktur og en øget kompetence indenfor finansielle og retslige forhold,

end hvad datterselskaberne havde haft på stand alone basis.

3.2 Porteføljeanalyse
NKT Holding A/S har valgt en strategi som hedder ”NKT er bedste ejer”, hvilket betyder, at et vig-

tigt faktum er at vurdere er sine forretningsområder. For at belyse hvilket stadie NKT’s forretnings-

områder er på, placeres disse i en Boston Consulting Group Matrix (BCG-matricen).

3.2.1 Boston Consulting Group Matricen
For at kunne skabe et overblik over hvor NKT Holding A/S forretningsområder befinder sig, samt

kunne lave en vurdering af om NKT er bedste ejer af disse forretningsområder, er det vigtig at dan-

ne sig et overblik over hvor forretningsområderne befinder sig i forhold til, indtjening, vækst og

fremtidige muligheder.

Figur 7:

Kilde: The Boston Consulting Group
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BCG-matricen34 blev udviklet af Boston Consulting Group tilbage i 1960 og blev flittigt benyttet,

særligt i 70- og 80-erne. Modellen blev skabt grundet et behov for, at have en simpel form for at se

virksomhedens produktgrupper i forhold til markedsandele og markedsvækst. Modellen er defineret

ud for fire kategorier:

Question marks karakteriseres ved høj markedsvækst og lav markedsandel, hvilket oftest be-

tyder, at der er behov for store investeringer, og der er en lav omsætning. Det vil typisk være

opstartsvirksomheder eller nye produkter som vil være et question mark, hvorefter at virk-

somheden/produktet bevæger sig i mod en af to retninger: Star eller Dog.

 Stars karakteriseres ved høj markedsvækst og høj markedsandel. I forhold til Question mark

er det typisk virksomheder/produkter, som har været question marks, men er blevet markeds-

leder inden for et vækst marked, hvor der forsat vil være behov for at foretage investeringer

og markedsføringen, men en større del vil være selvfinansieret som følge af en stigende om-

sætning.

Cash Cows karakteriseres ved lav markedsvækst og høj markedsandel. Det er fordelagtigt at

have virksomheder/produkter som cash cows, idet primær fokus er at føre et effektivt om-

kostningslederskab, således at man optimerer sin nuværende indtjening mest mulig.

Dogs karakteriseres ved lav markedsvækst og lav markedsandel. Det er oftest underskuds

virksomheder/produkter, hvorfor at der skal overvejes at skille sig af med disse enten i form

af salg eller nedlukning.

3.2.2 NKT Holdings forretningsområder i forhold til BCG-matricen
Vi har placeret forretningsområderne for NKT Holding NKT Cables, Nilfisk-Advance og Photonics

Group i BCG-matricen.

34 Understanding Strategic Management s. 239 - 241
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3.2.2.1 NKT Cables
NKT Cables udgør 56 % af den samlede omsætning i NKT koncernen35. Som beskrevet tidligere er

NKT Cables grundstammen i koncernen, med en historie helt tilbage fra 1891. NKT Cables omsæt-

ning udgøres af to primære forretningsområder Electricity Infrastructure og Construction. Disse

markeder kendetegnes ved at være præget af store investeringer fra elselskaber og industrivirksom-

heder. Geografisk er det primært Europa, som NKT Cables sælger sine produkter til, da det europæ-

iske marked udgør 87 % af omsætningen. Det samlede globale marked anslås til at have en værdi af

750 mia. DKK årligt, heraf har NKT Cables globalt set en markedsandel på ca. 1 %. Markedet præ-

ges af mange forskellige udbyder, hvoraf den største spiller på markedet er Nexans med en estime-

ret markedsandel på ca. 8 %.36

NKT Cables vurderes i BCG-matricen som Cash Cow, hvilket kan begrundes med, at markedet er

kendetegnet ved en relativ konstant markedsvækst som følge af nye investeringer fra elselskaber og

industrier, og behovet for investeringer i vedvarende- og grøn energi er stigende. Det vurderes, at

der er tale om et marked, som til trods for investeringsbehovet, ikke er et nyt marked, men videre-

udvikling af et eksisterende. Indgangsbarriererne er store og vil kræve meget massive investeringer

for nye konkurrenter at komme ind på. Markedet er på den måde stabilt og fleksibelt for køber i

forhold til, at der er mange forskellige konkurrenter, hvilket medfører et øget prispres i branchen.

Heraf er ingen af disse aktører med meget store markedsandele i forhold til de andre aktører.

3.2.2.2 Nilfisk-Advance
Omsætningen udgør 42% af den samlede omsætning i NKT Koncernen, Nilfisk-Advance blev op-

købt af NKT koncernen tilbage i 1989 ved opkøb af Fisker & Nielsen A/S. Nilfisk-Advance bliver

som NKT Cables placeret i Boston-matricen som Cash Cow, hvilket skyldes, at Nilfisk-Advance,

indenfor markedet for professionelt rengøringsudstyr, er en af fem store producenter, som sidder på

ca. 40% af det globale marked, som har en anslået værdi af 45 mia. kr.37

Nilfisk-Advance har fortaget en optimering af de interne strukturer, i forhold til effektivisering og

besparelser i produktionen, hvilket underbygger at Nilfisk-Advance er en Cash Cow. Da de er mod-

35 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 Koncernregnskab s. 2

36 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 8

37 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 10 og 11
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ne i industrien, ønsker Nilfisk-Advance at opnå det optimale afkast og har ikke det store fokus på

større investeringer.

3.2.2.3 Photonics Group
Photonics Group er sværere at placere i BCG-matricen, hvilket skyldes, at der er mange forskellige

elementer, som forsat er uklare. NKT har store forventninger til markedsvæksten, som man i strate-

gien for 2011-2015 havde en forventning om ville være betydeligt højere end den markedsvækst på

10%, som der historisk har været inden for fiberlaserindustrien.38 I koncernens regnskab fremgår

det, at man i 2012 havde forventninger om 20% markedsvækst, men den organiske vækst blev på

10%.39

Det samlede marked for lasermarked anslås til at være mere end 10 mia. kr., hvoraf fiberlaser mar-

ked, som Photonics Group opererer på, anslås til at have et potentiale på ca. 2,7 mia. kr. De væsent-

ligste konkurrenter anser Photonics Group forsat at være de traditionelle laserproducenter indenfor

de tre områder imaging, sensing og fiberhåndtering. Dette taler lidt i mod den beskrivelse som Pho-

tonics Group selv giver, hvor de betegner fiberlasere som værende de traditionelle lasere overlegne.

Der ville være en forventning om, at de traditionelle laserproducenter ville investere væsentligt i

fiberlaser teknologien, hvis den var det nuværende marked overlegent.

Photonics Group vurderes som værende et question mark i BCG-matricen, da der forsat er usikker-

hed i forhold til hvor stort potentialet reelt er i fiberlaserteknologien. Yderligere forventer Photonics

Group, at der fortsat skal investeres betydeligt i udvikling, hvilket tyder på at der fortsat er mulig-

hed for at have et produkt som er konkurrence klar i forhold til de traditionelle lasere.

3.3 PESTLE-analyse
En væsentlig del af en virksomheds værdi påvirkes af eksterne makrofaktorer, som virksomheden

har ingen eller begrænset mulighed for at påvirke og/eller ændre. Med udgangspunkt i PESTLE-

modellen kan disse eksterne faktorer opsummeres. PESTLE er et akronym for Political, Economi-

cal, Socialcultural, Technological, Legaslative og Environmental factors40.

38 NKT Holding A/S, Strategi 2011-2015 “Powered by NKT” s. 14

39 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 Koncernregnskab s. 30

40 Understanding Strategic Managment, kapitel 2
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Der kan i en PESTLE-analyse medtages en række forhold, hvorfor der blot er fokuseret på de for-

hold, der ved gennemgangen er vurderet mest sandsynlige. Det skal tages in mente, at modellen

behandler svært påvirkelige forhold og forhold, som er behæftet med store usikkerheder.

3.3.1 Political
Politiske faktorer omhandler effekten af politiske tiltag, som kan tænkes/vil påvirke de brancher,

som NKT-koncernen agerer i.

Næsten halvdelen af NKT Cables omsætning er til elselskaber og op til 87% af omsætningen er i

Europa41. Elselskabers investeringer i netværk mv. er ofte med politiske investeringer i infrastruk-

tur, hvorfor den politiske faktor har en afgørende betydning for NKT Cables muligheder. Herunder

er der den politiske agenda for miljøhensyn, som kan påvirke effektiv, såfremt NKT Cables er i

stand til at forøge energispildet, der er i kabler. Hovedsegmentet, electricity infrastructure, omhand-

ler primært energikabler mv. til vindmølleparker. Da alternative energikilder til kul og olie er et

politisk aktuelt emne påvirker politikernes stillingtagen hertil og politisk igangsættelse af initiativer

i den henseende NKT Cables muligheder for fremtidig omsætning. I henhold til OECD kommer

kun 13,1%42 af verdens energiforbrug fra vedvarende energikilder (EU i 2010: 12,7%43). I ”Status-

rapport om vedvarende energi” nævnes udvikling af elnettet, som et af de tiltag der er afgørende for

at målet om at 20,0% af energiforbruget i 2020 kommer fra vedvarende energi. Dette kan i fremti-

den få betydning for NKT Cables’ omsætning.

Som led i finanskrisen er der fra politisk side øget fokus på offentlige besparelser i den vestlige ver-

den. Dette forhold kan reducere investeringslysten og dermed omsætningen hos NKT Cables, men

også Nilfisk-Advance og Photonics Group, da en del af deres kunder til en hvis grad er afhængig af

offentlig finansiering.

41 NKT Årsrapport 2012 side 15

42 http://stats.oecd.org/

43 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-277_da.htm
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3.3.2 Economical
De økonomiske faktorer kan være virksomhedens følsomhed overfor konjunkturerne, herunder ud-

vikling i særlige brancher, der påvirker virksomheden, udvikling i priser på råvarer, der i høj grad

anvendes i produktionen, lønudvikling mm.

Prisudviklingen på råvarer har særligt indvirkning på NKT Cables’ resultater. Råvarerne, som pri-

mært er kobber, aluminium og polyethelen, udgør ca. 85% af produktionsomkostningerne. Koncer-

nen sikrer sig mod bl.a. kobber og aluminium ved metalterminskontrakter for at begrænse den

likviditetsmæssige risiko. Da der løbende indgås nye metalterminskontrakter vil priserne for perio-

den op til nye kontrakter have betydning for kontrakternes værdi. NKT vurderer derfor, at en råvare

prisstigning på 10% over tid vil medføre en negativ påvirkning på 35 mio.kr. af selskabets totalind-

komst44. De nærmere forudsætninger herfor (tidshorisont mm.) er ikke angivet.

Figur 8: Kobber primo 2008 til april 201345 (top 4,5; bund 1,5)

44 NKT Årsrapport 2012 side 55

45 http://www.infomine.com/investment/metal-prices/
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Figur 9: Aluminium primo 2008 til april 201346 (top 1,4; bund 0,6)

Figur 10: Polythelene januar 2012 til februar 201347 (top 1.507; bund 1.240)

Som det ses af ovenstående grafer kan råvarepriserne variere meget, og det er ikke usandsynligt, at

priserne for de væsentligste råvarer vil stige 10% eller for sin vis falde tilsvarende. Det store fald i

metalråvarerne kopper og aluminium primo 2009 er effekten af en begrænset efterspørgsel som

følge af finanskrisen. Iflg. Morgan Stanley forventes priserne på kobber at stige 7,6% i 2013, som

følge af øget efterspørgsel48.

Overordnet gælder det for koncernen at hovedparten af omsætningen foregår i Europa indenfor

ØMU’en, hvorigennem Danmark har en fastkurspolitik. Derudover sikrer koncernen sig ved valuta-

46 http://www.infomine.com/investment/metal-prices/

47 http://www.platts.com/newsfeature/2012/pgpi/ldpe

48http://www.bloomberg.com/news/2013-01-24/morgan-stanley-says-copper-price-to-rise-7-6-in-2013-on-demand.html
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terminskontrakter. Alt andet lige vil sikringen medføre gevinster eller tab alt efter om valutakurser-

ne vil udvikle sig fordelagtigt eller ej, hvilket er forbundet med stor usikkerhed. Pr. 31. december

2012 har koncernen indregnet en negativ værdi på sine aktive valutaterminskontrakter på netto 17,1

mio.kr. svarende til 2,5% af kontrakternes værdi49, og i resultatopgørelsen for 2012 er der indregnet

et nettovalutakurstab på 24,2 mio.kr.50.

Koncernens vækst foregår dog i høj grad i lande uden for ØMU’en, hvorfor koncernen fremadrettet

i højere grad vil være sårbar overfor valutakursudsving. Iflg. selskabets egne beregninger vil en

10% lavere valutakurs for tjekkiske CZK, kinesiske CNY, britiske GBP og polske PLN end den

faktiske valutakurs pr. 31. december 2012 medføre, at koncernens egenkapital vil blive reduceret

med 149 mio.kr. Nedenfor ses kursudvikling de seneste 15 måneder fra d. 31. marts 2013 for

gennemsnitskursen for de 4 valutaer med gennemsnittet med januar 2011 som indeks 100:

Figur 11:

Kilde: Egen tilvirkning med kurser fra www.nationalbanken.dk

Som det fremgår af ovenstående, er et fald eller den stigning på de nævnte fire valutakurser på 10%

ikke utænkeligt.

Størstedelen af NKT Cables omsætning i segmentet construction er som underleverandør i byggein-

dustrien. Ordreindgangen til NKT Cables er derfor påvirket af den generelle økonomiske udvikling

49 NKT Årsrapport 2012 side 53

50 NKT Årsrapport 2012 side 62
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i byggeindustrien, som har været under stort pres gennem finanskrisen og fortsat har været presset i

201251.

Som det blev berørt under de politiske faktorer er Nilfisk konjunkturfølsom, hvilket NKT-

koncernen selv angiver, som den væsentligste operationelle risiko i Nilfisk52.

Photonics Group er til en hvis grad ligeledes konjunkturfølsom, da der primært produceres speciali-

serede high-end produkter. Dog henvender produkterne sig primært til brancher, der arbejder med

stor kapital og mange investeringer.

Herudover har koncernen normale risici vedrørende renteudviklingen samt risiko for tab på debito-

rer.

3.3.3 Socialcultural
Socialkulturerelle forhold omhandler de trends og holdninger, der påvirker og præger kunder og

potentielle af de produkter, som en given virksomhed sælger.

Af socialkulturelle forhold som påvirker NKT Cables er forbrugeradfærd afgørende. Idet at jordens

befolkning forventes at forøges inden for de næste dekader og en øget levestandard i flere af ver-

dens lande, vil et øget energiforbrug være forventeligt. Dette forhold vurderes at ville påvirke

NKT–koncernens fremtidige afsætningsmuligheder især indenfor NKT Cables samt Nilfisk. NKT

Cables vil primært opleve det, som et øget behov i en række lande for en bedre elforsyning, samt

øget nybyggeri. Nilfisk vil opleve det som en større efterspørgsel efter effektivt og billigt rengø-

ringsudstyr, idet øgede levestandarder i udviklings-/ vækstlande vil give øgede afsætningsmulighe-

der.

Den herskende holdning i den offentlige debat omkring energibesparelser kan endvidere påvirke

politikernes vilje positivt eller negativt mht. udbygning af elnet og øvrige energipolitiske tiltag. Nil-

fisk kan i øvrigt påvirkes af forbrugeres efterspørgsel af effektive og energibesparende produkter.

51 NKT Årsrapport 2012 side 20

52 NKT Årsrapport 2012 side 11
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3.3.4 Technological
De teknologiske forhold er den generelle teknologiske udviklings påvirkning. Forælder det de pro-

dukter en virksomhed har, eller bidrager teknologisk udvikling til et øget behov for produkterne.

Teknologiudviklingen kan også gøre at en virksomheds produkter og know how bliver erstattet af et

substituerende produkt, der enten i funktionalitet er bedre, billigere eller har flere funktioner, og

dermed udgøre et bedre alternativ for potentielle kunder.

Den teknologiske udvikling har varierende indflydelse på NKT’s selskaber.

For NKT Cables er teknologiudviklingen afgørende, da markedet i høj grad handler om at levere

energibesparende og dermed også omkostningsbesparende produkter. En øget teknologisk udvikling

vil give øgede incitamenter til fornyelse af energinet mm.

Udviklingen af rengøringsprodukter og substituerende produkter er af relativ lav betydning for Nil-

fisk udover den ovenfor nævnte mht. udvikling af stadigt mere effektive og energibesparende pro-

dukter. Nilfisk har dog fokus på at produktudvikle rengøringsprodukter hertil. Konkurrenternes ev-

ne til at udvikle bedre produkter kan dog ses som en risiko.

Photonics er meget påvirket af det teknologiske kapløb, der er indenfor de brancher, som de agerer

på.

3.3.5 Legaslative
NKT er på grund af sin størrelse på de markeder koncernen agerer på, udsat for øget fokus fra stater

og konkurrenter med henblik på eventuelle overtrædelser af lovgivningen.

Som nævnt i afsnit 3.2.2 er der mange producenter på markederne, som NKT Cables agerer på. Det-

te medfører et prispres på branchen, da der er mange udbydere om opgaverne. I starten af 00’erne

har der været en karteldannelse i branchen for søkabler. Europa Kommissionen har som følge af

deres undersøgelser lagt sag anmod NKT Cables, som fortsat er verserende. NKT koncernen har

kun meget begrænset produceret søkabler i den periode. Ifølge professor og ekspert i EU-ret ved

CBS Peter Møllgaard kan NKT Cables dog godt blive dømt, idet at der kan have været indgået afta-
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ler om, at NKT Cables holdte sig fra markedet for søkabler mod andele i øvrige markeder53. Estima-

ter for tab, hvis NKT Cables bliver dømt skyldige varierer fra 100 mio.kr.54 til 1.500 mio.kr.55.

For alle virksomhederne i NKT koncernen har patentrettigheder en væsentlig betydning. Særligst

dog for Photonics, der arbejder med meget specialiserede produkter, der kræver stor ekspertise og

specialviden.

Endvidere har koncernen som følge af sit globale marked betydelige aktiviteter i andre lande. Skat-

temyndighederne rundt omkring i verden har øget fokus på multinationale selskabers Transfer Pri-

cing, altså virksomhedernes prissætning på kontrollerede transaktioner. Der er på baggrund af dette

en risiko for, at NKT koncernen vil blive gransket med henblik på deres overholdelse af OECD

Transfer Pricing Guidelines Article 9 eller indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. Da den

primære aktivitet sker i lande som er omfattet af OECD Transfer Pricing Guidelines Article 9 eller

lande som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med er den primære risiko rettet mod

skattemyndigheders eventuelle undersøgelser af overholdelsen heraf.

3.3.6 Environmental
Klima- og miljøforhold behandler de forhold, der kan påvirke virksomheden. Er virksomheden af

særlige grunde udsatte for klimaudviklingen, naturkatastrofer eller bliver virksomheden opfattet

som værende en del af de virksomheder, der ikke har positiv indflydelse på klimaet er det relevant

her.

Miljømæssigt er selskabet umiddelbart ikke udsat for stor større risici mht. naturkatastrofer o.lign.

Klimaudviklingen kan dog påvirke politikeres og befolkningers krav eller mangel på samme om

effektiviseringer indenfor energinettet, hvilket kan medføre til øgede eller begrænsede investeringer

indenfor elnettet.

53 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/43342/artikel.html?hl=TktUO2thcnRlbHNhZztLYXJ0ZWxzYWc,

54 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/43342/artikel.html?hl=TktUO2thcnRlbHNhZztLYXJ0ZWxzYWc,

55 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/43217/artikel.html?hl=TktUO2thcnRlbHNhZzttaWxsaWFyZA,,
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Uanset om der genereres mere energi fra vedvarende energikilder eller ej, skal el fortsat ledes ud til

forbrugerne. Uanset udviklingen i vind-, solindeks mm. vurderes klimaet ikke at have afgørende

betydning for NKT Cables.

3.4 Kritiske succesfaktorer
I enhver virksomheds strategi kan der identificeres kritiske succesfaktorer. Disse faktorer har afgø-

rende betydning for om en virksomhed har mulighed for at lykkes med sin strategi.

For fremtidig vækst i NKT Cables er der primært tre faktorer der kommer til at blive afgørende for-

delt på de to forretningsområder, infrastruktur og construction.

Den første faktor, som påvirker forretningsområdet infrastruktur, er udbygningen af elmarkedet på

selskabets hovedmarked i Europa. Som tidligere benævnt i PESTLE-analysen er dette i høj grad

drevet af den politiske vilje til øget bærdygtighed i energisektoren. Hvorvidt disse investeringer vil

finde sted er den vækstfaktor, der kan have størst betydning for den fremtidige omsætning.

Sekundært er udviklingen og behov for energiforsyning i vækstmarkeder som BRIK-landene (Bra-

silien, Rusland, Indien og Kina) og lignende ligeledes af stor betydning for NKT Cables’ fremtidige

omsætning. Herunder handler det for NKT Cables at have gode referencer og netværk i disse mar-

keder for at forhandle kontrakter hjem, når disse sættes i udbud.

Den sidste driver, der er af afgørende betydning, er for construction, hvor konjunkturerne i bygge-

branchen samt udviklingslandenes øgede krav til levestandard og derfor byfornyelse vil have betyd-

ning for NKT Cables afsætning på dette marked.

Som en bisætning kan nævnes NKT Cables’ evne til at have den nyeste teknologi og anvendelighed

i sine produkter, samt fastholde gode referencer.

Herunder nævner NKT selv en effektiv implementering af ny organisationsstruktur, hvor markeder-

ne betragtes som Products, Projects og APAC, som en vigtig del af det fremtidige vækstpotentiale56.

56 NKT årsrapport 2012 side 22
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For Nilfisk-Advance er det vigtig at konjunkturerne udvikler sig positivt, især på det amerikanske og

europæiske marked, som i 2012 udgjorde ca. 87% af Nilfisks salg. Nilfisks forretning er stærkt kon-

junkturfølsom. Som det fremgår af NKT årsrapport for 2012, har man oplevet en negativ vækst i

Amerika og Europa, samt en vækst i forretningen på vækstmarkeder57. Dette viser betydningen af

Nilfisks behov for positive konjunkturer.

NKT angiver selv, at rengøring ikke er en afgørende produktionsfaktor, hvorfor investeringer i dis-

se, ofte bliver tilsidesat i nedgangstider58. Her angives det også, at der investeres i BRIK-landene,

Mexico og Tyrkiet, hvor der ventes fremtidig vækst i levestandard, som kan give øget afsætning for

Nilfisks produkter. Som tidligere Nilfisk-Advance fem ”Must Win Battles” vedrørerene kundetil-

fredshed.59

Photonics Group primære kritiske succesfaktor er deres referencer og evner til at overbevise virk-

somheder om, at deres fiberløsninger indenfor laserindustrien er mere effektive og brugbare end de

alternative løsninger. NKT angiver partnerskaber med nye kunder, øget salg til eksisterende kunder,

fokuseret markedsføring og etablering af kommercielle samarbejder og fokuseret produktudvikling

med nye partnere60.

3.5 SWOT
Til en opsummering af NKT-koncernens strategiske position foretages en SWOT-analyse. SWOT

er et akronym for styrker (Strengths), svagheder (Weaknesses), muligheder (Opportunities) og trus-

ler (Threats). Sammenfatningen tager udgangspunkt i de foregående afsnit. Det skal her bemærkes

at SWOT-modellen ikke tager hensyn til vægten og betydningen af de enkelte faktorer, men blot

lister dem. Endvidere skal det bemærkes, at mange styrke ligeledes kan være svagheder, ligesom

muligheder også kan være trusler. Dette vil ligeledes blive behandlet i de kommende afsnit.

Sammenfatningen vil blive foretaget samlet for NKT-koncernen med angivelse af hvilket forret-

ningssegment, der er berørt, hvor dette er fundet relevant.

57 NKT årsrapport 2012 side 23

58 NKT Strategi 2011-2015 ”Powered by NKT side 11

59 NKT årsrapport 2012 side 28

60 NKT årsrapport 2012 side 33
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3.5.1 Styrker
NKT-koncernens styrker består i følgende:

 Grundet større organisation mulighed for øget specialisering af ansatte på koncernniveau til

håndtering af firmaets infrastruktur.

 Fokus på driften i forretningssegmenterne.

 Risikospredning i form af konglomeratstruktur.

 Mulighed for differentiering af mål mhp. likviditetsskabelse mm.

 Erfaring med mange vækstmetoder.

 Konstant markedsvækst for NKT Cables.

3.5.2 Svagheder
NKT-koncernens svagheder består i følgende:

 Interdependens mellem selskabernes præstationer.

 Reduceret mulighed for at udnytte muligheder i de enkelte brancher, hvis det ikke passer kon-

cernen.

 Prispres i elkabel-branchen grundet mange konkurrenter.

 Behov for investeringer i Photonics Group.

 Ingen alternativer til råvarer, hvis prisudvikling skulle udvikle sig negativt.

3.5.3 Muligheder
NKT-koncernens muligheder består i følgende.

 Indikationer på øgede investeringer i elektrisk infrastruktur.

 Opkøb af underpræsterende virksomheder.

 Politiske energiaftaler, der kræver øgede investeringer i elektrisk infrastruktur.

 Vækstmarked for Photonics Group, hvor de er en af de større spillere.

 Blue ocean-marked, hvis der skabes tilstrækkelig interesse for fiberlasere.

 Fald i råvarepriser vil øge indtjeningen.

 Valutakursudvikling

 Konkjunkturudvikling

 Udvikling i byggeindustrien

 Mulighed for øget effektivitet af de produkter koncernen producerer, vil medføre øget salg.

 Registrering af varemærker og teknikker, særligt i fiberlaser- og rengøringsindustrien.
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3.5.4 Trusler
NKT-koncernens trusler består i følgende.

 Handlingslammelse i segmenter, hvis andre segmenter er i bekneb.

 Mangel på skabelse af marked for fiberlasere, grundet tilfredshed med traditionelle substitut-

ter.

 Mangel på investeringer fra kunder.

 Manglende politisk vilje til investeringer i elnetværk og rengøringsmaskiner, grundet lavkon-

junktur eller manglende politisk fokus.

 Stigning i råvarepriserne vil reducere indtjeningen.

 Valutakursudvikling

 Konkjunkturudvikling

 Udvikling i byggeindustrien

 Hvis konkurrenter udvikler mere effektive produkter end NKT-koncernen vil det medføre re-

duceret salg.

 Konkurrenters registrering af varemærker og teknikker, særligt i fiberlaser- og rengøringsin-

dustrien.

 Tab af retssag anlagt af Europakommissionen.

3.5.5 Opsummering på SWOT
Foranstående er ikke en udtømmende liste, men en liste af de væsentligste forhold, der er identifice-

ret i den strategiske analyse.

Væsentligst kan nævnes her, at virksomhedens trusler og muligheder primært består i en række eks-

terne faktorer, der kan udvikle sig til at blive en fordel eller ulempe for koncernen. Det gælder dog

for mange af de eksterne risikofaktorer, der er, ligeledes er en risikofaktor for NKT-koncernens

konkurrenter på de forskellige diversioners forretningsområder Det består primært i konjunktur-,

råvarepris- og valutakursudviklingen.

Som konglomerat har NKT-koncernen særligt nogle fordele og ulemper i forhold til risikosprednin-

gen af sine aktiviteter. Som følge af den gensidige afhængighed mellem selskaberne er der også en

risiko i koncernen for at de enkelte forretningssegmenter bliver begrænset af koncernens mål.
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For koncernen er det en væsentlig styrke, at man har erfaringer med mange forskellige måder at

skabe vækst gennem opkøb, og at der er en risikospredning i selskabets portefølje.

Koncernens svagheder består primært i deres manglende muligheder for på langt sigt at risikoaf-

dække mod de trusler, der kan blive aktuelle.
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4. Finansiel analyse
I nærværende afsnit vil vi fortage en analyse af de historiske begivenheder og finansielle værdidri-

vere, der ligger til grund for de historiske finansielle resultater i NKT-koncernen. Dette gøres ved

hjælp af en regnskabsanalyse, der netop identificerer disse områder og vil være med til at gøre ud-

viklingen i de fremtidige værdidriveres prognose anvendelige. Det er vigtigt at gøre opmærksom på,

at regnskabsanalysen er en bagudrettet analyse, som udelukkende fokuserer på realiserede finansiel-

le resultater. Regnskabsanalysen vil blive benyttet som det finansielle udgangspunkt for den senere

budgetteringsproces i værdiansættelsesopgaven, hvorimod den strategiske analyse fokuserer på de

interne/eksterne forhold som har indflydelse på værdidriverne.

I regnskabsanalysen er der anvendt perioden 2008-2012. Denne periode vurderes tilstrækkelig i

forhold til at afdække det historiske niveau og identificere værdiskabelsen i NKT. Ved valget af

analyseperiode, skal det bemærkes, at 2008 var året hvor den finansielle krise begyndte at påvirke

hele verdensøkonomien.

Regnskabsanalysen vil bestå af en vurdering af ændring af regnskabspraksis, reformulering af års-

rapporter, rentabilitetsanalyse, risikoanalyse samt en delkonklusion.

4.1 Ændring af regnskabspraksis
For at sikre at NKT-koncernens regnskaber er sammenlignelige, er det en nødvendighed at disse er

aflagt efter samme regnskabspraksis. Hvis der har været ændringer i regnskabspraksis, kan disse

have større indvirkning på de opgjorte regnskabsposter gennem perioderne. Konstante ændringer i

regnskabspraksis medfører yderligere usikkerhed i analysen, da indregning og måling af samme

regnskabspost kan være kraftigt påvirket, i relation til hvilken regnskabspraksis der er anvendt. Det-

te betyder, at sammenligningstal ikke vil være behjælpelige i forhold til udarbejdelse af proforma-

regnskaber.

4.1.1 Anvendt regnskabspraksis NKT-koncernen
Årsrapporten for 2012 er aflagt efter bestemmelserne i International Financial Reporting Standards

(IFRS), hvilket er i lighed med tidligere år. Der har som følge af anvendelse af IFRS været nødsaget

til at foretage implementering af nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag. De ændringer, der
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har været i perioden 2008-2012, har ikke haft nogen væsentlig effekt på regnskabernes indregning,

måling og resultat. 61

Der har ligeledes i de anvendte regnskaber for perioden 2008-2012, hverken i ledelsesberetningen

eller revisionspåtegningen været bemærkninger, forbehold eller supplerende oplysninger, som kun-

ne have indflydelse på indregning og måling af regnskabsposter.

Med udgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes, at der ikke har været væsentlige ændringer i

anvendt regnskabspraksis eller forhold som kunne indikere en anden værdi af regnskabsposterne. På

den baggrund vurderes det, at regnskaberne er sammenlignelige og vil kunne benyttes til analyse-

brug og danne grundlag for beregning af nøgletal og gennemgang af historisk udvikling.

4.2 Reformulering af årsregnskaber
Til en rentabilitetsanalyse af et selskab er der behov for at reformulere en række reklassifikationer

og specifikationer, så der kan skabes et oveblik over de underliggende værdidrivere, der resulterer i

selskabets rentabilitet. Det primære formål er at udskille alle poster, der vedrører driften, da det er

denne, som gør virksomheden unik, og som virksomheden skal konkurrere på i sit marked. De re-

sterende aktiviteter kaldes finansieringsaktiviteter. Finansieringsaktiviteterne kan variere meget alt

efter kapitalstrukturen i hver enkel virksomhed.

Bestanddelene egenkapital, balance og resultatopgørelse reformuleres. Det er ikke fundet relevant at

reformulere pengestrømsopgørelsen, da det væsentligste nøgletal herfra, det frie cash flow, kan op-

gøres på anden vis. Se afsnit 4.4.4 for opgørelsen og behandlingen heraf.

Selskabet aflægger som tidligere nævnt regnskab efter International Financial Reporting Standards,

IFRS, hvorfor terminologien heri er anvendt, hvor det er fundet relevant for at sikre en korrekt for-

bindelse til de aflagte regnskaber.

4.2.1 Reformulering af egenkapitalen
Egenkapitalen skal i en reformulering til analyseformål opdeles på henholdsvis transaktioner med

ejere og totalindkomst. Transaktioner med ejere omfatter kapitalforhøjelse, køb og salg af egne ak-

61 NKT Årsrapport 2012 side 93
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tier, udbytte, udnyttelse af optioner og andre lignende transaktioner omhandlende selskabets aktie-

struktur. Totalindkomsten viser alle øvrige påvirkninger af egenkapitalen for året. Denne består af

årets resultat, reserver for værdireguleringer af diverse poster som foretages over egenkapitalen,

såsom finansielle instrumenter, kursregulering af dattervirksomheder mv.

Da NKT-koncernen aflægger årsregnskaber efter IFRS og har gjort det i hele den periode, analysen

omfatter, er egenkapitalen i de aflagte regnskaber opgjort i transaktioner med ejere henholdsvis to-

talindkomst. Ved gennemgangen er der ikke identificeret et behov for at lave andre klassificeringer

end klassificeringerne, som i de aflagte årsregnskaber.

Reformulering fremgår af bilag 1.

4.2.2 Reformulering af balancen
Klassifikationen af balancen i de aflagte årsregnskaber er i henhold til IFRS opdelt efter forfald,

altså efter hvornår aktiver og forpligtelser forventes realiseret. Som nævnt tidligere skal disse opgø-

res i drifts- henholdsvis finansieringsaktiviteter eller med andre ord her for balancen NettoDriftsAk-

tiver, NDA, og Netto Finansielle Forpligtelser, NFF.

Da anvendt regnskabspraksis kun i begrænset omfang angiver, hvad der er klassificeret hvorledes i

årsregnskabet, kan disse poster opgøres forskelligt i reformuleringen. Der vil i de følgende afsnit

blive redegjort for de forudsætninger og vurderinger, der ligger til grund for reformuleringen af

balancen.

Reformulering fremgår af bilag 3.

4.2.2.1 Langfristede immaterielle aktiver
Selskabets langfristede immaterielle aktiver omhandler væsentligst goodwill, som er opstået ved

opkøb af koncernvirksomheder, færdiggjorte udviklingsprojekter, patenter og licenser, samt udvik-

lingsprojekter under udførelse. Goodwill omhandler primært vedrørende Nilfisk-Advance. Fælles

for alle de langfristede immaterielle aktiver er, at de omhandler selskabets drift. De er derfor klassi-

ficeret som driftsaktiver i reformuleringen.
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4.2.2.2 Langfristede materielle aktiver
Selskabets langfristede materielle aktiver vedrører bygninger og andre materielle anlæg, der indgår

i driften.

4.2.2.3 Andre langfristede aktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures (M2H S.A., CFM Lombardia S.r.l og

Industro-Clean (Pty.) Ltd. er i reformuleringen klassificeret som driftsaktiver, da alle tre virksom-

heder agerer indenfor rengøringsbranchen. Udskudt skat opstår som følge af midlertidige forskelle i

skatteberegningen, som i NKT-koncernens tilfælde primært har vedrørt driftsaktiviteter.

Andre investeringer og tilgodehavender er ikke specificeret nærmere i regnskaberne og kan inde-

holde deposita, mindre kapitalandele, o.lign. Denne post vurderes at indgå i NFF og er i kvantitet

vurderet mindre væsentlig.

4.2.2.4 Kortfristede aktiver
Varebeholdninger, tilgodehavender og selskabsskat er vurderet at knytte sig til driften af selskabet

og indgår derfor i NDA.

Likvide beholdninger som regel rentebærende, hvorfor de for mestendels bør betragtes som et finan-

sielt aktivt. En del af likviderne indgår dog som del af den daglige drift. Der er blandede holdninger

til hvor stor en del, der skal indgå som NDA henholdsvis NFF. En anvendt metode er, at der klassi-

ficeres 1-2% af omsætningen til NDA, da en virksomhed har behov for driftslikviditet, der er nød-

vendig som en buffer for at kunne betale regninger efterhånden, som de forfalder”62. Da betalinger i

de brancher NKT-koncernen agerer i vurderes at være af et vidst omfang, er der anvendt 1% af de

samlede likvider.

4.2.2.5 Forpligtelser
Forpligtelserne betragtes samlet her, da de fleste af forpligtelsernes art gør, at der er en langfristet

og kortfristet del, men i øvrigt vedrører det samme.

62 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 183.
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Ligesom på aktivsiden klassificeres alle poster vedrørende skat som NDA. Pensioner og lignende

forpligtelser og leverandørgæld og andre forpligtelser vurderes at vedrøre driften. Hensatte forplig-

telser indeholder væsentligst garantiforpligtelser i forbindelse med garantier ved salg af selskaber-

nes produkter. Derudover er der hensatte omkostninger til leje af ikke benyttede lejemål, samt hen-

satte restruktureringsforpligtelser, der er opstået ved udvinding af eller forurening af jord i selska-

bets drift. De indgår på den baggrund i NDA.

Forpligtelser overfor kreditinstitutter m.v. er klassificeret som NFF. ”M.v.” dækker over ”den kapi-

taliserede restleasingforpligtelse målt til amortiseret kostpris”63.

4.2.3 Reformulering af resultatopgørelsen
Ligesom balancen opdeles resultatopgørelsen i poster der vedrører driften og finansielle poster.

Endvidere opdeles driftsposterne i driftsoverskud fra salg og andet driftsoverskud. Resultatopgørel-

sen er opgjort på totalindkomstbasis. Det betyder at årets reguleringer til totalindkomsten på egen-

kapitalen medtages i opgørelsen. Det er afgørende i reformuleringen af resultatopgørelsen, at der

bliver opdelt korrekt, så det bliver tydeligt, hvor værdiskabelsen og indtjeningen fremkommer.

NKT koncernens resultatopgørelse er artsopdelt, hvilket gør at afskrivningerne ikke skal udskilles,

da det er gjort på forhånd.

Til skatten af ikke resultatførte poster er der anvendt den skat, som NKT koncernen selv har indreg-

net på egenkapitalen. Til skatten af finansielle poster er der anvendt den aktuelle selskabsskattesats

på 25%, da det vurderes, at eventuelle ej fradragsberettigede omkostninger under de finansielle po-

ster vil være uvæsentlige for det samlede billede. Der er ikke anvendt en skattesats for andet drifts-

overskud, da denne kun indeholder poster, der er indregnet efter skat. Residualskatten er betragtet

som driftsomkostning i henhold til klassifikationerne og med samme argumentation som for balan-

cens skatteposteringer.

Vareforbrug udgøres af ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling og omkostninger

til råvarer, hjælpematerialer samt handelsvarer. De reformulerede personaleomkostninger udgøres

af personaleomkostninger og arbejde udført for egen regning og opført under aktiver.

63 NKT Årsrapport 2012 side 82
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Under andet driftsoverskud er NKT Flexibles udskilt ved hjælp af de aflagte regnskabers oplysnin-

ger fra pengestrømsopgørelserne, hvor resultatandelene fra NKT Flexibles er oplyst. Disse er mod-

regnet i regnskabernes resultatandele efter skat i associerede virksomheder og joint ventures. Da

den resterende del der nu udgør resultatandele efter skat i associerede virksomheder, som tidligere

nævnt er virksomheder i rengøringsbranchen, er denne grupperet som en driftsindtægt/-omkostning.

Resultatopgørelsen ender ud i et DriftsOverskud, DO, som anvendes i rentabilitetsanalysen.

Reformulering fremgår af bilag 2.

4.3 Rentabilitetsanalyse
Selve rentabilitetsanalysen vil tage udganspunkt i den udvidede DuPont-model, som illustreret

nedenfor:

Figur 12:

Kilde: Egen tilvirkning ud fra ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side

255

Modellen er bygget op om egenkapitalens forrentning (Return On Equity, ROE), som det

væsentligste nøgletal, og som er et udtryk for det afkast, som virksomheden har givet ud fra den

værdi, ejerne har i virksomheden, egenkapitalen. ROE kan dekomponeres ned i forskellige

niveauer, som illustreret ovenfor, som endvidere viser, hvilke faktorer i regnskabet, der skal
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arbejdes med for at forbedre ROE. Med andre ord angiver modellen ROE’s underliggende

finansielle værdidrivere64.

Rentabilitetsanalysen foretages for at vurdere udviklingen i disse underliggende finansielle drivere i

historisk perspektiv. Dette gøres for at opnå en indikation af, hvorledes disse i fremtiden vil udvikle

sig. Det er nødvendigt for, at der kan foretages en budgettering i overensstemmelse hermed og på

den baggrund foretage en budgettering.

Niveau 1 i DuPont-modellen angiver den driftsmæssige, ROIC, og finansielle gearing, FGEAR og

SPREAD. Den driftsmæssige gearing består af overskudsgraden, OG og aktivernes

omsætningshastighed, AOH. Overskudsgraden kan dekomponeres til OG fra salg og OG fra andre

aktiviteter, såsom salg af aktiver, aktiviteter mm.

Såfremt materiale er offentligt tilgængeligt, kan der endvidere dekomponeres videre, så OG og

AOH opgøres pr. forretningssegment, geografisk marked eller lignende.

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i niveau 2 af den udvidede DuPont-model, hvor der vil blive

trukket streger ned til niveau 3, hvorefter niveau 1 og ROE vil blive behandlet i de derpå følgende

afsnit.

4.3.1 Overskudsgraden
Overskudsgraden, OG, angiver hvor stor en del af din omsætning, der ender som overskud. For at

opnå en højere OG, handler det om at reducere sine omkostninger, uden at det påvirker omsætnin-

gen. OG beregnes som følgende:

Overskudsgraden = Driftsoverskud / Nettoomsætning

De dekomponerede dele opgøres ved tilsvarende at opgøre DO fra salg og DO fra andet. DO salg er

opgjort med udgangspunkt i de i afsnit 4.2.3 identificerede til at vedrøre kerneforretningen/-rne, og

der er kun korrigeret for ganske få dele.

64 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”, side 254



43

DO andet består af de dele af totalindkomsten for 2012, der pr. 31. december 2012 er indregnet på

egenkapitalen, samt det frasolgte NKT Flexibles.

Opdelingen foretages for at identificere forhold i OG, der giver udsving i forhold til NKT koncer-

nens nuværende kerneaktiviteter, så der kan tages relevante hensyn til dette.

Nedenfor vises udviklingen i overskudsgraden inklusiv de dekomponerede dele de seneste 5 år.

Figur 13: Overskudsgrader for NKT-koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

Som det ses af ovenstående er OG salg relativt konstant omkring 2%. Der er sket et mindre fald i

løbet af finanskrisen, som dog i 2012 bevæger sig i den rigtige retning set fra et forretningsmæssigt

synspunkt.

Af OG andet ses det at OG er kraftigt påvirket af de faktorer, der indgår her. OG andet udvikler sig

nogenlunde stabilt fra 2008 til 2010. OG andet er dog i 2011 negativt påvirket af værdi- og kursre-

guleringer over egenkapitalen. Det kraftige udsving OG andet gør skyldes primært salget af NKT

Flexibles i 2012, som har givet et stort overskud i regnskabsåret.

Der er på baggrund af de aflagte regnskaber udarbejdet overskudsgraden, baseret på de oplyste

segmentoplysninger i NKT-koncernens regnskab for at undersøge de forskellige forretningssegmen-

ters påvirkning på overskudsgraden. Grundet den store påvirkning i 2012 af NKT Flexibles, jf.

ovenstående, korrigeres der for denne, hvor der sammenlignes på forretningssegmenter.



44

Figur 14: Udvalgte overskudsgrader for NKT-koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

Af ovenstående ses det, at både NKT Cables og Nilfisk-Advance blev ramt hårdt, da finanskrisen

for alvor startede i september 2008, hvorefter OG’en for begge selskaber faldt i 2009. For NKT

Cables er faldet i OG’en dog fortsat i de følgende år. Dette kan formentlig henføres til en fortsat

økonomisk presset byggebranche.

Nilfisk-Advance er som tidligere nævnt konjunkturfølsomme, hvor de primært har været ramt i

starten af finanskrisen, hvilket også har påvirket overskudsgraden, da det tager tid at tilpasse

omkostningerne til det ændringerne i markedet. I 2011 og 2012 er de dog i OG’en nået tilbage til

omgenen af det niveau, de var på før finanskrisen.

Photonic Group har haft meget lidt påvirkning på den samlede OG, som følge af deres mindre

størrelse. Grundet opstartsomkostningerne i virksomheden og etablering og udvikling af deres

marked, har der endnu ikke været en positiv OG i segmentet. Photonics Group er dog i en positiv

udvikling.

4.3.2 Aktivernes omsætningshastighed
Aktivernes OmsætningsHastighed, AOH, er et udtryk for hvor stor en binding et selskab har i sine

aktiver set i relation til, hvor meget selskabet omsætter på et år. Jo højere AOH er, jo mindre

kapitalbinding har et selskab set i relation til den omsætning, det generer. AOH kan forbedres, ved

at have mindre bindinger ved f.eks. bedre lagerstyring, mindre dyre anlæg, der kan producere det

nødvendige, øget lejeaktiviteter og lignende. AOH beregnes som følgende:
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Aktivernes omsætningshastighed = Nettoomsætning / Nettodriftsaktiver

Figur 15: AOH for NKT-koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

NKT-koncernen har i de seneste fem år haft større bindinger af kapital i deres NDA’er set i relation

til, hvor meget de omsætter. Det er på baggrund af de aflagte årsregnskaber ikke muligt at opgøre

AOH for forretningssegmenterne, da NDA og NFF ud fra de oplyste tal ikke kan opgøres. NKT

Cables har i de seneste år investeret i en kabelfabrik i Køln, der stod færdig i 2010 og som pr. 31.

december 2012 havde en regnskabsmæssig værdi på 1.640 mio.kr. Set i forhold til koncernens

NDA, som er opgjort til 8.110 mio.kr. jf. bilag 3, er dette en væsentlig kapitalbinding, som påvirker

AOH negativt.

Det bemærkes i øvrigt, at et af de fremtidige mål for Nilfisk-Advance er at reducere sin arbejdskapi-

tal, der er en del af de elementer, der indgår i AOH. Dette indikerer et ønske fra koncernens side

om, at Nilfisk-Advance frigør likviditet til de investeringer, der foretages i koncernens øvrige virk-

somheder.

4.3.3 Afkast af investeret kapital
Afkast af investeret kapital, ROIC (Return On Invested Capital), angiver det afkast, som virksom-

heden genererer på baggrund af den investerede kapital i selskabets nettodriftsaktiver. ROIC’s un-

derliggende drivere er OG og AOH. Også for dette nøgletal gælder det, at et højt niveau for nøgle-

tallet er positivt.
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Uanset hvilken branche en virksomhed agerer i, gælder det for nøgletallet, at det helst skal være

højere en den risikofrie rente, da investering i virksomheder som regel er behæftet med en større

risiko end for en 10-årig statsobligation, der typisk anvendes som indikator for den risikofrie rente.

Ellers kunne virksomheden eller investor for den sags skyld, ligeså godt - og med lavere risiko -

have placeret sine midler i mere sikre investeringer. ROIC beregnes således:

Afkast af investeret kapital = Driftsoverskud / Nettodriftsaktiver eller

Afkast af investeret kapital = Aktivernes omsætningshastighed * Driftsoverskud

Udviklingen i ROIC de seneste 5 år ser således ud:

Figur 16: ROIC for NKT-koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

I ovenstående graf indgår kapitalindskuddet i NKT Flexibles som en del af NDA for grafen i oven-

stående. Det vurderes at dette har en uvæsentlig indflydelse på det samlede billede af udviklingen i

NKT koncernens ROIC.

Som det ses i ovenstående, så ligger ROIC excl. NKT Flexibles i omegnen af 5%, dog med et dår-

ligt år i 2011. For at forklare dette skal der kigges tilbage til den realiserede OG og AOH. Her må



47

det konkluderes, at denne primært skyldes selskabets nettotab på terminskontrakter, som i 2011

påvirker negativt med 181 mio.kr.65

4.3.4 Egenkapitalens forrentning
I de forgående afsnit er der alene fokuseret på de driftsmæssige forhold, der indgår i en regnskabs-

analyse. Betragtet sammen med de finansielle forhold findes egenkapitalens forrentning, ROE (Re-

turn On Equity). ROE er det væsentligste nøgletal i en regnskabsanalyse, da det er et udtryk for det

afkast en investeret krone giver. Igen gælder det, at jo højere nøgletallet er, jo bedre. Nøgletallet

giver dog også udtryk for, hvor stor en risiko ved investering i virksomheden er, da risiko og afkast

som udgangspunkt går hånd i hånd. Hvor ROIC forholder sig til afkastet på virksomhedens investe-

rede kapital, forholder ROE sig til afkastet på investorenes investerede kapital. Det er derfor essen-

tielt for investorerne, at de for et afkast, der svarer til den risiko, de vurderer, at de påtager sig ved

investering i virksomheden.

Egenkapitalens forrentning = Afkast af investeret kapital + Finansiel gearing * SPREAD

Den finansielle gearing og SPREAD behandles og beskrives yderligere i afsnit 4.4.2.

Udviklingen de seneste 5 år kan illustreres således:

Figur 17: ROE for NKT koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

65 Beregnet ud fra NKT årsregnskab 2012 på totalindkomstbasis
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ROE for den fortsættende aktivitet, altså excl. NKT Flexibles, har i analyseperioden haft markante

udsving. Især ses det, at de finansielle faktorer har betydet meget i perioden 2010 til 2012. I 2010

og 2012 bidrog finansieringen særdeles posititvt, hvilket ses af den store afstand mellem graferne

for ROE excl. NKT Flexibles og ROIC excl. NKT Flexibles. Til gengæld ses det, at der var negativ

påvirkning fra finansieringen i 2011.

Hvis der ses bort fra selskabets dårlige år i 2009 og 2011, som følge af påvirkningerne fra

finanskrisen, ligger niveauet for ROE i omegnen af 5%. En ROE i den størrelsesorden må betragtes

som værende acceptabel. Der må dog tages hensyn til, at der i fremtiden ligeledes vil komme år,

hvor ROE ikke vil blive realiseret på dette niveau.

Hvis der sammenholdes med en investering i en 10-årig statsobligation, som her betragtes som en

risikofri investering, ligger renten herfor i omegnen af 1,5%. NKT koncernen må på den baggrund,

uden hensyntagen til aktiekurs, betragtes som en god investering, hvis man mener, at risikoen ved

NKT koncernen ikke berettiger til et højere afkast.

4.4 Risikobetragtning
Som kort kommenteret ovenfor hænger vurderingen, af hvor gode nøgletallene i afsnit 4.3 er, sam-

men med, hvilken risiko man forventer ved investering i virksomheden. I hvert selskab er der en

række risici, der må tages hensyn til, da disse kan have en betydelig negativ påvirkning på den en-

kelte investering. Behandlingen og vurderingen af risici vil på den baggrund knyttes til vurderingen

af hvilket afkast, der forventes fra investor af NKT koncernen.

I vurdering af risiko er der en fundamentalrisiko, hvorunder der er en variabilitetsrisiko, i det føl-

gende er variabilitetsrisko opdelt i driftmæssige risici henholdsvis finansielle risici, og en vækstrisi-

ko. Variabilitetsrisikoen tager som navnet indikerer udgangspunkt i hvorledes variansen er for de

faktorer, der resulterer i den resulterede ROE. Vækstrisikoen omtales særskilt og er knyttet til de

faktorer, der kan reducere selskabets vækst i NDA, som kan realiseres i øget omsætning.

Som tidligere nævnt i afsnit 3 er der i NKT-koncernen allerede en risikospredning form af konglo-

meratstrukturen.
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4.4.1 Driftmæssig risiko
Den driftsmæssige risiko knytter sig til risikoen for at de faktorer vedrørende virksomhedens drift

vil bidrage mindre positivt eller lavere end forventet til selskabets samlede ROE. Den driftsmæssige

risiko vil blive behandlet i tre dele: OG-risikoen, AOH-risikoen og DGEAR-risikoen.

4.4.1.1 OG-risiko
OG-risikoen består væsentligst i risikoen for at omkostningerne til salg i virksomheden ikke vil ud-

vikle sig i korrelation med omsætningen. Som tidligere behandlet er en stor del af produktionsom-

kostningerne i NKT Cables knyttet til udviklingen i råvarepriser. Endvidere er kabelindustrien præ-

get af krav om større investeringer i anlæg mv., som NKT Cables’ investering i kabelanlægget i

Køln, som vil medføre høje faste omkostninger i de kommende år uanset omsætningsudviklingen.

Der er på den baggrund en stor OG-risiko i NKT Cables, hvilket også kommer til udtryk i afsnit

4.3.1, hvor OG’en er faldet markant og stødt de seneste år i NKT Cables.

OG-risikoen er mindre i Nilfisk-Advance, hvor man efter et hårdt 2009, hvor effekterne af finans-

krisen ramte Nilfisk-Advance, har været i stand til at levere OG’er på et forventeligt, og hvad der

må betragtes som normalt niveau.

Photonics Group har som nævnt i afsnit 4.3.1 været præget af opstartsomkostninger og er ligesom

NKT Cables relativt kapitalintensive, og har derfor svært ved at tilpasse omkostningerne til omsæt-

ningen, da branchen kræver investeringer i specialviden og –udstyr.

4.4.1.2 AOH-risiko
AOH-risikoen omhandler virksomhedens risiko med hensyn til ophobning af lager, samt risiko for

at driftsaktiverne ikke kan justeres med omsætningen.

Ligeledes her er NKT Cables’ investering i Køln en betydelig faktor. Ligeledes er NKT Cables også

en virksomhed, der har i høj grad har brug for løbende produktion, da der er stor konkurrence på

markedet, og der i forbindelse med større projekter skal leveres produkter til entreprenører mv. Der

er derfor en risiko for ophobning af lager, hvis omsætningen svigter.

Tilsvarende risiko findes i mindre grad hos Nilfisk-Advance og Photonics Group.
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4.4.1.3 DGEAR-risiko
DGEAR-risikoen er et udtryk for den risiko at NDA vil stige set i relation til driftsforpligtelser. Ri-

sikoen er at det er sværere at opnå kredit hos leverandører eller en mindre grad af forudbetalinger

fra kunder. DGEAR er dermed et udtryk for, hvor stor en binding af kapital, virksomheden har i

sine aktiver, og hvor lidt der er frigjort ved at forhøje sine driftsforpligtelser.

DGEAR = Driftsforpligtelser / Nettodriftsaktiver

Figur 18: DGEAR for NKT-koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

Som det ses af ovenstående graf, har den driftsmæssige gearing været nedadgående fra 2008 til

2010, hvorefter det er vendt igen, hvilket medvirker til øget frigørelse af likviditet. Grundet NKT

koncernens roller på de markeder de agerer på, NKT koncernens finansielle stilling og betragtning

af øvrige forhold, vurderes DGEAR-risikoen kun at være styret af konjunkturerne. Der vil med få

undtagelser være et billede af et fald i DGEAR i krisetider.

4.4.2 Finansiel risiko
Den finansielle risiko består i risikoen for de finansielle faktorer, der påvirker en given virksomhed.

Den finansielle risiko kan primært analyseres ved en betragtning af den finansielle gearing og

SPREAD.

4.4.2.1 Den finansielle gearing
Den finansielle gearing, FGEAR, er et udtryk for, i hvor stor grad virksomheden egen- eller frem-

medfinansierer. FGEAR beregnes således:
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Den finansielle gearing = Netto finansielle forpligtelser / Egenkapital

Figur 19: FGEAR for NKT-koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

Af ovenstående fremgår det, at NKT-koncernen i løbet af 2010 fik en markant højere fremmedfi-

nansiering, end de havde tidligere. Med salget af NKT Flexibles er der dog frigjort en del likviditet,

der er brugt til at afdrage på selskabets gæld til kreditinstitutter. NKT koncernen har derved den 31.

december en høj soliditetsgrad, som opgøres som 1-FGEAR.

Dette bidrager til en lavere finansiel risiko for virksomheden.

4.4.2.2 SPREAD
SPREAD er et udtryk for hvorvidt selskabets finansielle gearing er effektiv.

SPREAD = Afkast på investeret kapital / r

hvor

r = Netto finansielle poster efter skat / Netto finansielle forpligtelser

r er således et udtryk for de finansielle omkostninger der er i andel af NFF. I daglig tale kan det

sammenlignes med de årlige omkostninger i procent, der er for finansieringen.

Da SPREAD er påvirket af ROIC, angives en SPREAD inklusiv og eksklusiv påvirkningen fra

NKT Flexibles. SPREAD og r har udviklet sig således de seneste 5 år:
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Figur 20: SPREAD for NKT-koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

Som det ses af ovenstående kan det konstateres, at den finansielle gearing har været ineffektiv i

2008, 2011 og 2012, hvis SPREAD excl. NKT Flexibles betragtes. Den finansielle struktur i

selskabet bidrager således til et dårligere afkast på egenkapitalen, da den numeriske værdi af r i

2008, 2009 og 2011 er højere end ROIC. Der har derfor været en fordel i at reducere de finansielle

forpligtelser. NKT koncernen bør omlægge sine NFF til en lavere rente eller have en øget grad af

egenfinansiering for at sikre en mere rentabel forretning. Med salget af NKT Flexibles i 2012, har

man ligeledes reduceret de finansielle forpligtelser i overensstemmelse med foranstående.

4.4.3 Vækstrisiko
Vækstrisikoen er risikoen for, at egenkapitalen ikke vil vokse som forventet. Da en vækst i egenka-

pitalen vil være drevet af en stigning i NDA, indgår risikoen for at NDA ikke vil stige ligeledes

heri. Væksten heri drives af virksomhedens omsætning. Derfor handler vækstrisikoen således pri-

mært om risikoen for, at virksomheden i fremtiden ikke kan øge sin omsætning. Udover tidligere

driftsmæssige og finansielle risici, er der en række andre faktorer, som kan påvirke virksomhedens

fremtidige omsætning. Herunder en række forhold, der er nævnt under PESTLE-analysen, betragt-

ninger om BCG-matricen, koncernens struktur og måske væsentligst de kritiske succesfaktorer, som

benævnt i den strategiske analyse afsnit 3.
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4.4.4 Det frie cash flow
Det Frie Cash Flow, FCF, er et udtryk for det cash flow fra driften, som virksomheden generer, som

kan anvendes til geninvestering eller anvendes til finansiering, reduktion af gæld, udbetaling til

ejerne og tilsvarende transaktioner.

FCF kan opgøres således, når resultatopgørelsen er opgjort på totalindkomstbasis:

Det frie cash flow = Driftsoverskud – Udviklingen i nettodriftsaktiver

Følgende graf er kun lavet for 4 år, da nøgletallet for 2008 kræver tilpassede regnskabsoplysninger

for 2007-regnskabet. Udviklingen i FCF de seneste 4 år kan illustreres således:

Figur 21: Det frie cash flow for NKT-koncernen

Kilde: Egen tilvirkning

Som det ses af ovenstående har NKT koncernen fra 2009 til 2011 haft en negativ påvirkning på det

frie cash flow. Dette skyldes primært store investeringer i anlæg, men også en ophobning af

varebeholdninger, idet at varebeholdningerne for koncernen steg fra 2.195 mio.kr. i 2009 til 2.839
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mio.kr. i 201066. Et niveau som varebholdningerne, som pr. 31. december 2012 udgør 2.744

mio.kr.67, har holdt siden.

Grundet de nødvendige høje kapacitetsomkostninger hos NKT Cables er der opsat mål for

nedbringelsen af NDA hos Nilfisk-Advance. Det ses dog også, at selskabet i 2012, også uden

frasalget af NKT Flexibles, har et positivt frit cash flow på godt 1 mio.kr. Det frie cash flow for

2012, er blandt andet anvendt til at afvikle gæld, som behandlet i afsnit 4.4.2.

4.5 Opsummering
Regnskabsanalysen formål var at identificere de finansielle værdidrivere, der historisk set har på-

virket NKT-koncernen i positiv og negativ retning med henblik på en at foretage en retvisende bud-

gettering.

Det er konstateret, at der i den femårige analyseperiode fra 2008 til 2012 ikke har været ændringer i

regnskabspraksis, der kan have væsentlig indflydelse på regnskabsanalysen. Det er ligeledes konsta-

teret, at der ikke har været modificeringer af revisor- og/eller ledelseserklæringer.

På baggrund af reformulering af regnskabsoplysninger for de seneste fem regnskabsår er der foreta-

get en rentabilitetsanalyse ved anvendelse af DuPont-modellen. Ved reformuleringen er der taget

udgangspunkt i sammenligningstallene i det efterfølgende årsregnskab. Ved reformulering af 2012

er der i sagens natur taget udgangspunkt i 2012-årsregnskabet.

Analysen frembragte ved dekomponering af ROE, at NKT-koncernen i de seneste år har været ramt

af finanskrisen, men med en fremgang i de væsentligste nøgletal de sidste par år, da koncernen i

nogen grad har været i stand til at tilpasse sig krisetiden. Det er endvidere bemærket, at 2012-

årsregnskabet er kraftigt påvirket af salget af NKT Flexibles, hvorfor der tages højde herfor i den

fremtidige værdiansættelse.

Hvis der ses bort fra påvirkningen ved salget af NKT Flexibles, vurderes normalniveauet for NKT-

koncernens ROE at ligge mellem 4,5% og 5,5% og ROIC i i lejdet omkring 6,5%.

66 NKT årsrapport 2010

67 NKT årsrapport 2012
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Det er endvidere konstateret, at NKT-koncernen besidder væsentlige risici, særligt i relation til de

driftmæssige dispositioner, da der i porteføljen er et meget kapitaltungt selskab i form af NKT

Cables, hvor omsætningen ligeledes har svigtet primært grundet den udvidede krise i byggesekto-

ren. Det har samlet medført en stigning i NDA, og der er risiko for, at omsætningen ikke i samme

grad vil følge med. Selskabets kapitalberedskab er fornuftigt efter salget af NKT Flexibles. Det no-

teres dog, at selskabets finansielle gearing bidrager til et dårligere ROE.

Det vurderes samlet at de iboende risici for investering i NKT-koncernen er relativt høj.

Der er i regnskabsanalysen konstateret, at der kan trækkes tråde mellem udviklingen i de historiske

finansielle nøgletal og de identificerede forhold i den strategiske analyse.
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5. Valg af værdiansættelsesmodel
I dette afsnit redegøres der for valg af værdiansættelsesmodel for NKT Holding A/S.

Der findes overordnet fire kategorier af værdiansættelsesmetoder, kapitalværdibasserede-, relative-

(multipler), likvidation- og optionsmodeller. Nedenstående figur giver en oversigt over de fire kate-

gorier, samt hvilke underliggende værdiansættelsesmodeller som hører til de fire kategorier.

Figur 22: Værdiansættelsesmodeller

Kilde: Fagligt notat tom den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af

virksomheder og virksomhedsandele, figur 1, side 16

Vi har valgt at benytte den tilbage diskonterede cash flow model (DCF), som er en af de mest ud-

bredte værdiansættelses modeller af analytikere. Modellen hører til den kapitalværdibasserede mo-

delkategori og tager udgangspunkt i det frie cash flow, som enten udbetales som dividende eller

reinvesteres i virksomheden. Modellen er uafhængig af anvendt regnskabspraksis, samt antager et

konstant afkastkrav i fremtiden.

5.1 Terminalværdien
I DCF modellen bliver perioden opdelt i to perioder, den explicitte budgetperiode og terminalperio-

den. Den explicitte budgetperiode er udtryk for en budgetperiode, som kan bestemmes ud fra den

strategiske- og finansielle analyses identificeret observationer. Hvorved dette muliggør, at fortage
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en række forudsætninger, som vil påvirke udviklingen på forskellige værdidrivere i en budgetperio-

de.

Terminalperioden er den værdi, som virksomheden vil have ved forsat drift i det uendelige. Ved

bestemmelse af terminalværdien skal Gordons vækstformel anvendes68, da denne forudsætter en

konstant vækst. For at estimere en konstant vækstfaktor, er det vigtigt, at denne er nøje overvejet, i

forhold til hvilket marked virksomheden befinder sig på.

Gordons vækstformel beregnes således:

Hvor

= FCF i terminalperioden

WACC = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger

g = konstant vækst i terminalperioden

68 Fagligt notat tom den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virk-

somhedsandele, side 44
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6. Budgettering
På baggrund af den strategiske- og finansielle analyse, som er udarbejdet i de øvrige afsnit, vil bud-

getteringen blive bindeledet mellem fundamentalanalysen og den endelige værdiansættelse. Det vil

ske ved at samle informationerne fra analyserne, og anvende disse i forbindelse med udarbejdelsen

af budgettet for NKT Holding A/S.

Budgettet bliver inddelt i to perioder, budgetperioden (eksplicit) og terminalperioden. Formålet med

at inddele budgettet i to perioder er, at oftest har virksomheder atypiske vækstrater i en periode,

hvorefter at væksten vil jævne sig ud og nærme sig et mere konstant niveau i al evighed (”steady

rate”).69 For de år hvor vækstraten er atypisk, skal denne periode afdækkes af den eksplicitte bud-

getperiode, som oftest er mellem 5 – 8 år. Terminalperioden dækker over den konstante markeds-

vækst, som det forudsættes. at der vil være fremadrettet efter budgetperioden. Det er vigtigt at for-

holde sig til længden af budgetperioden, idet en lang terminal periode, giver en større usikkerhed i

forhold til realismen af de prognosticerede tal.70

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at der en grad af usikkerhed i forhold til udarbejdelse af bud-

gettet, som følge af den eksterne analytiker tilgang, som værdiansættelsen er basseret på. Det bety-

der, at det kun er offentliggjorte informationer, som har været benyttet til udarbejdelse af analyser,

hvilket hæfter denne del med en usikkerhed, som følge af interne og ej offentliggjorte oplysninger,

som ville kunne give yderligere indsigt samt ændre eventuelle skøn og vurderinger.

6.1 Budgetperiode

Vi har valgt en budgetperiode på fem år, hvilket efter vores bedste overbevisning, er den maksimale

budgetperiode som kan fastlægges på baggrund af det tilgængelige materiale. Budgetperiodens

længde bør som omtalt i ovenstående, være perioden frem til at det forudsættes at virksomhedens

udvikling opnår ”steady rate”. Der ligges til grund for valget, at NKT opererer på to store modne

markeder, hvor det forventes, at der på en periode over fem år vil begynde en ”steady rate”, hvor

der ikke vil være større udsving i værdidrivere.

69 Fagligt notat tom den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virk-

somhedsandele, side 44

70 Fagligt notat tom den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virk-

somhedsandele, side 36



59

Den valgte budgetperiode vil således være fra 1. januar 2013 frem til 31. december 2017. Hvorfor

Terminalperioden vil starte pr. 1. januar 2018 og forsætte i teorien alt evighed.

6.2. Omsætning
Omsætningen i NKT Koncernen består af tre bestanddele, i form af NKT Cables, Nilfisk-Advance

og Photonics Group, som er fuldt ejet af NKT Holding A/S. Da alle tre divisioner producerer pro-

dukter til tre vidt forskellige markeder, kan der ikke opstilles samme forventninger til disse marke-

der. Hvilket betyder, der er et behov for opsplitning af koncern tal, ud på de tre divisioner for efter-

følgende at konsolidere dem til koncernniveau.

6.2.1. NKT Cables
NKT Cables har, som tidligere beskrevet i den strategiske analyse, en markedsandel på ca. 1% af

det samlede marked af kabelindustrien. Markedet er betegnet som et modent marked, hvor ca. 87%

af salget er til det europæiske marked, heraf er det primært elselskaber som salget sker til. Der er i

den strategiske analyse udarbejdet kritiske succesfaktorer i forhold til vækst:

 Udbygning af elmarkedet i Europa

 Offentlige investeringer i construction branchen

 Udvikling af infrastruktur i BRIK-lande

For at disse succesfaktorer kan blive en realitet, kræver dette at der i de europæiske lande fortager

investeringer i infrastruktur og energiprojekter. Da det europæiske marked er ramt af besparelser og

lav konjektur, den øgede konkurrence intensitet på kabelmarked presser udbyderne til lavere priser.

Vi har i figur 23 nedenfor, fastsat forventningerne til udviklingen for NKT Cables, denne viser at

der i 2013 forventes en negativ markedsvækst på 4 %, denne begrundes med, at forventningerne til

investeringerne i 2013 vil blive forholdsvis beskedne, konkurrencen på markedet forsat vil være

præget af prispres fra konkurrenter. Udviklingen skal samtidig ses i lyset af, at der fra 2011 til 2012

var et fald i omsætningen på 562 mio. kr.71

71 NKT Årsrapport 2012, s. 57 og 58
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I budgetperioden fra 2014E til 2015E forventes investeringer på det europæiske marked vil blive

gennemført, hvilket medfører en generel vækst på markedet, som forventes at i 2015E med en

vækst på 8%. Samtidig vil markedsintensiteten være faldende på kabelmarkedet, som betyder at

prispresset fra konkurrenterne ligeledes vil være faldende. Markedet forventes efterfølgende at be-

væge sig mod den konstante vækst, som er forudsat i terminalperioden på 3%.

6.2.1. Nilfisk-Advance
Nilfisk-Advance befinder sig på et meget konjektur følsomt marked, hvor de er blandt de fem stør-

ste udbydere af professionelt rengøringsudstyr. Nilfisk-Advances omsætning fordeler sig primært

på det amerikanske og europæiske marked som udgør ca. 87% af den samlede omsætning. Nilfisk-

Advance har de seneste år oplevet markedsvækst og har i perioden 2010 til 2012 haft en gennem-

snitlig omsætningsvækst på 8 %. Det forventes at Nilfisk i budgetperioden vil have en markeds-

vækst, som forventes at toppe i 2013E med 7%, hvorefter at væksten vil nærme sig terminalperio-

dens konstante markedsvækst som er fastsat til 3%. Dette er illustreres i nedenstående figur 23.

Grundlaget for den at forudsætte markedsvækst for Nilfisk-Advance er, at de har til trods for den

finansielle krise formået at vækste, hvilket udviser stor forståelse for de markeder Nilfisk-Advance

operer på. Ligeledes forventes at Nilfisk-Advance er i stand til, at øge deres markedsandele på øvri-

ge markeder end det amerikanske og europæiske marked.

6.2.3. Photonics Group
Photonics Group har haft en stor markedsvækst de seneste år, sidste år realiserede Photonics Group

en vækst på 13% og udgør 2% af den samlede omsætning i koncernen.72 I forbindelse med den stra-

tegiske analyse, blev Photonics Group placeret som et questionmark i BCG-matricen. NKT koncer-

nen har store forventninger til Photonics Group og forventer forsat stor markedsvækst fremadrettet.

I budgetperioden for Photonics Group forventes der vækst i omsætningen frem til 2015E på over 10

%, hvorefter væksten vil aftage frem til terminalperioden som er fast 3 % jf. nedenstående figur 23.

Det vurderes, at den store vækst på over 15 % historisk ikke vil forsætte i hele budgetperioden,

hvorfor det forventes at markedsvæksten vil gå lidt i stå.

72 NKT Årsrapport 2012, s. 30



61

Figur 23:

Budget forudsætninger 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Terminalværdi

Vækst i omsætning division niveau

NKT Cables i mio. kr. 8.185 8.431 9.105 9.469 9.848

NKT Cables -4% 3% 8% 4% 4% 3%

Nilfisk-Advance i mio. kr. 6.945 7.362 7.730 8.117 8.441

Nilfisk-Advance 7% 6% 5% 5% 4% 3%

Photonics Group i mio. kr. 265 300 345 379 410

Photonics Group 12% 13% 15% 10% 8% 3%

nettoomsætning koncern i mio. kr. 15.395 16.091 17.179 17.964 18.698

Vækst i nettoomsætning koncern 1% 5% 7% 5% 4% 3%

Kilde: Egen tilvirkning

6.3 Aktivernes omsætningshastighed
Budgetteringen af aktivernes omsætningshastighed har stor betydning for, hvordan udviklingen i

nettodriftsaktiver vil udvikle sig i budgettet. Der er i forudsætningen for udviklingen taget

udgangspunkt i omsætningen. Derudover planlægger koncernen, at 90% af afskrivningerne

geninvesteres for 2013 til 2017, jf. NKT årsrapport 2012 note 15, hvilket alt andet lige vil medføre

en reducering af NDA, der vil igen medføre en stigning i AOH. Det skal dog bemærkes her, at

udviklingen for Photonics Group og eventuelle opkøb af yderligere virksomheder, der kræver

investeringer, kan være med til at reducere AOH.

Figur 24:

Budget forudsætninger 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Terminalværdi

Vækst i AOH 4% 6% 8% 6% 5%
AOH 1,96 2,07 2,24 2,37 2,49 2,57

Kilde: Egen tilvirkning

Budgetteringen er på baggrund af ovenstående foretaget til at være et procentpoint større end om-

sætningen. Dette medfører et fald i nettodriftsaktiverne gennem budgetteringsperioden. Udover op-

lysningen om geninvestering af 90% af NKT Cables’ og Nilfisk-Advances afskrivninger, bemærkes

det, at Nilfisk-Advance vurderes til at være en virksomhed, hvor der ikke er behov for større an-

lægsinvesteringer, og at NKT Cables med den nylige etablering af kabelfabrikken i Køln.

Dermed vurderes koncernen som helhed at på de væsentligste fronter at være i stand til at leve op til

sin vurdering af behovet for geninvesteringer i budgetteringsperioden.
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6.4 Overskudsgraden
Som led i budgetteringen af de øvrige faktorer, udestår nu budgettering af omkostningerne. Denne

foretages ved en fastsættelse af forventninger til overskudsgraden. Overskudsgraden er i høj grad

påvirket af råvare- og prisudvikling, som behandlet i omverdenanalysen afsnit 3.3.2.

Den historiske overskudsgrad har ligget i omegnen af 3%, når påvirkningen fra NKT Flexibles eli-

mineres, og der ses bort fra de år, hvor NKT Flexibles har været særligt ramt af særlige forhold, jf.

afsnit 4.3.1. Den særligt negative påvirkning i 2009 og 2011 ses der her bort fra, da det med al rime-

lighed må antages, at der i opgangstider, vil komme tilsvarende positive omstændigheder. Endvide-

re har NKT Cables været inde i en negativ udvikling mht. overskudsgraden. Det vurderes, at denne

vil ændres i takt med at omsætningen stiger. Dette skyldes, at kapacitetsomkostninger i forretnings-

segmentet er høje, og i takt med en stigende omsætning vil det medføre en kun de variable omkost-

ninger stige tilsvarende, hvilket medfører en bedre OG.

Figur 25:

Budget forudsætninger 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Terminalværdi

Vækst i OG 6% 0% 0% 0% 33% 3%
OG 3% 3% 3% 4% 4% 4%

Kilde: Egen tilvirkning

6.5 Vækstfaktor i terminalperioden
Som det fremgår af de ovenstående tabeller er terminalperiodens vækstfaktor sat til 3%, det er vores

vurdering at NKT koncernen gennemsnitlige vækst i dens resterende levetid. Som tidligere omtalt i

afsnit 5.1, er vækstfaktoren et element i Gordons vækstformel, hvor den har en stor betydning for

den endelige terminalværdi i budgetteringen.

I forbindelse med fastsættelse af terminalperiodens vækstfaktor, er der foretaget overvejelse i for-

hold til den langsigtede vækst i verdensøkonomien og vækstpotentialet i branchen ud fra observati-

oner fortaget i den strategiske analyse. Analyse af verdensøkonomien er primært basseret på scena-

rier fortaget af Danske Bank73, som blandt andet påpeger, at verdensøkonomien vil gå en vækstpe-

riode i møde. Det skal dog bemærkes, at det forsat forventes at euroområdet vil være presset, men

forventes at få en lav vækst inden for en kortere tidshorisont, hvilket der er taget højde for i budget-

perioden.

73 Danske Bank, Globale Scenarier ”USA trækker verdensøkonomien op”, marts 2013
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Via det opnåede branchekendskab, er NKT koncernens primære omsætningsmarkeder modne mar-

keder i form af kabelindustrien og rengøringsudstyr, som formentlig ikke vil opleve stort og eksplo-

sivt markedsvækst uendeligt i fremtiden, væksten vil som udgangspunkt være på niveau med infla-

tionen. Vedrørende Photonics Groups marked, har det historisk været væsentligt højere end 3%,

samt forventes i budgetperioden at forsat være væsentligt højere end 3%. Dog udgør Photonics om-

sætning forsat kun 2% af omsætningen, endvidere er et af kendetegne ved virksomheder, som har

en stærk markedsposition samt højmarkedsvækst, at disse over tid tiltrækker nye aktører som vil

være med til at skabe prispres og overtage markedsandele74, hvorfor terminalperioden også kan an-

vendes for Photonics Group.

Figur 2675:

Kilde: Danmarks Statistik

Som ovenstående figur 26, kan det ses at inflationsniveaet i Danmark har været faldende og for

marts måned er ca. 1 %. Hvilket i lyset af den forventede markedsvækst, vil formodes at inflationen

vil stige igen, hvilket der ligeledes underbygger en vækstfaktor på 3%. Der vil endvidere i forbin-

delse med udarbejdelse af følsomhedsanalysen, blive fortaget en vurdering af vækstfaktoren, jf.

afsnit 7.3.1.

74 Fagligt notat tom den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virk-

somhedsandele, side 74

75 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR182.pdf
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7. Værdiansættelse
Indeværende kapitel vil på baggrund af de foregående analyser foretage værdiestimatet for NKT

Holding A/S. Før det er muligt at fortage et værdiestimat, er det en nødvendighed at bestemme dis-

konteringsfaktoren, som er et udtryk for de gennemsnitlige kapitalomkostninger.

7.1 WACC
WACC (Weighted Average Cost of Capital) er et af de bærende elementer i DCF modellen, hvor

den indgår i beregningen som en diskonteringsfaktor, som skal benyttes til at tilbagediskontere de

fremtidige pengestrømme. Det betyder, at små udsving i WACC’en har store konsekvenser for vær-

dien af koncernen, dette vil komme til udtryk ved en overvurdering af selskabets værdi, hvis

WACC’en sættes for lavt, omvendt vil en for høj sat WACC resultere i en undervurdering af kon-

cernens værdi.

Grundet følsomheden på WACC’en er der også forbundet en stor usikkerhed ved opgørelsen af den.

En koncern påtager sig en risiko i form af investeringer i f.eks. driftsmateriel, for at kunne opnå

højere profit, hvilket skal sikre koncernen succes på lang sigt. Disse investeringer bliver finansieret

enten via fremmedkapital eller egenkapital, hvor lånegiver har en forventning i form af et afkast for

at påtage sig risikoen i finansiering i nye projekter. Der er dog forskel på, hvor stort et afkast långi-

ver forlanger, hvorved der skal foretages en vurdering af de gennemsnitlige omkostninger til kapi-

tal76.

Der kan argumenteres for, at der bør anvendes differentierede WACC’er for NKT-koncernens for-

retningssegmenter. NKT-koncernen anvender dog selv i sine nedskrivningstest samme diskonte-

ringsfaktor jf. NKT-koncernens årsregnskab for 2012. Det er her vurderet, at der kan anvendes en

samlet WACC, hvor der i betragtningerne omkring WACC’ens størrelse tages hensyn til forholdene

i de enkelte forretningssegmenter.

7.1.1 Vurdering af kapitalstrukturen
Kapitalstrukturen er en nødvendighed at kende i forhold til at finde den rette WACC, da den fortæl-

ler, hvor stor en påvirkning afkastkravet fra ejerne og lånegivere har på koncernen. For at kunne

opgøre og fastlægge kapitalstrukturen skal følgende variable kendes: markedsværdi for egenkapita-

76 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 54
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len og nettogælden, hvilket giver anledning til problemer, da selve værdiansættelsens formål er at

finde markedsværdien.77

For at i mødekomme problemstillingen, anvendes et skøn over den langsigtede kapitalstruktur for

koncern, som ikke nødvendigvis bør være den samme som den eksisterende struktur. Nedenfor er

der foretaget en opgørelse over den historiske kapitalstruktur samt et skøn over den fremtidige kapi-

talstruktur, som er udarbejdet på baggrund af den reformulerede balance i afsnit 4.2.2.

Figur 27:

Alle tal i % 2012 2011 2010 2009 2008 gns skøn

Egenkapital i alt 74% 48% 50% 59% 62% 59% 65%

Forpligtelser i alt 26% 52% 50% 41% 38% 41% 35%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående figur viser hvorledes kapitalstrukturen har ændret sig fra 2008 til 2012 hvor det frem-

går, at kapitalstrukturen i 2012 har ændret sig markant. Hvilket kan henføres til salget af NKT Fle-

xibels, hvoraf en stor del af provenuet blev anvendt til at nedbringe koncernens gæld.78 Hvilket be-

tyder at gennemsnittet af alle årene ikke vil give mening at benytte i denne sammenhæng, hvorfor

der taget udgangspunkt i de strategiske budskaber i årsrapporten for 2012 samt i den strategiske- og

finansielle analyse. I årsrapporten for 2012 oplyser ledelsens at ”målsætningen er en soliditetsgrad

på minimum 30 %, en nettorentebærende gæld i niveauet 2,5 gange operationelt EBITDA og gea-

ring af egenkapitalen på maksimalt 100 %.”79, hvilket fortæller, at den aktuelle kapitalstruktur ikke

forventes ændret væsentligt i fremtiden. Kapitalstrukturen er opgjort til ca. 66/34 jf. bilag 4. Det er

på baggrund heraf skønnet at en kapitalstruktur på 65/35 vil være det retvisende billede heraf. Kapi-

talstrukturen kan dog blive påvirket af, om koncernen vælger at foretage større investeringer.

7.1.2 Estimering af ejernes afkastkrav
Hensigten med en estimering af ejernes afkastkrav er at fastlægge et niveau for forventet afkast ved

en investering i en anden virksomhed eller aktiv med samme risiko. Til estimering af ejernes af-

77 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang s. 55

78 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 s. 5

79 NKT Holding A/S, Årsrapport 2012 s. 5, afsnit “finansielt råderum”
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kastkrav anvendes CAP-modellen, CAPM. CAPM ”tager udgangspunkt i sammenhængen mellem

afkastet på den enkelte virksomheds aktier og afkast på hele aktiemarkedet (…), ud fra den antagel-

se, at investorerne kræver et merafkast som kompensation for risiko”80. Det er en normal antaget

forudsætning for investeringer, at der er sammenhæng mellem afkast og risiko. Formlen for model-

len ser ud som følger81:

Hvor

= Ejernes afkastkrav

= Den risikofrie rente

= Beta (systematisk risiko)

= Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen

= Markedets risikopræmie

Markedsporteføljen er et udtryk for en gennemsnitlig diversifikation af en investors aktiebehold-

ning. Ved beta, eller den systematiske risiko, skal forstås den vurderede risiko ved en konkret inve-

stering, altså den risiko der ikke kan bort diversificeres82. Fastsættelsen af denne kommer vi nærme-

re ind på senere.

Helt overordnet giver formlen udtryk for at ejernes afkastkrav er det samme som ”det risikofri af-

kast plus en risikopræmie, der er proportional med aktiens beta”83.

7.1.2.1 Den risikofrie rente
Helt generelt gælder det, at hvis beta-værdien for en investering er 0, så er der kun den risikofrie

rente tilbage. I praksis vil der ved en investering altid være en indbygget risiko i en investering, da

man aldrig kan gardere sig mod virkeligheden og at ting kan gå galt. De seneste års finanskrise har

80 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” side 50

81 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” side 51

82 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” side 50

83 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” side 50
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lært mange, at hvad der ellers har indtryk af at være sikre investeringer, kan være behæftet med

betydelige usikkerheder.

En normalt anvendt metode at fastsætte den risikofrie rente er ved anvendelsen af renten på en 10-

årig statsobligation. Optimalt og teoretisk bør der for hvert budgetår, anvendes en risikofri rente

med samme løbetid som tilbagediskonteringens periode, så der for WACC’en i år 1 anvendes en 1-

årig statsobligation, i år 2 en 2-årig statsobligation og så fremdeles. Dette giver dog flere WACC’er,

der skal anvendes ved beregning gennem flere år. For processen og ved en vurdering af væsentlig-

heden af forholdet sammenholdt med øvrige estimater og forudsætninger, der tages i betragtning, er

anvendelsen af en 10-årig statsobligation vurderet tilstrækkelig til at opfylde formålet.

NKT-koncernen agerer globalt og på mange markeder. Aftagere af koncernens produkter er primært

i Europa. Der kan derfor argumenteres for at anvende en risikofri rente baseret på EUR-zonen. Da

den danske krone i høj grad har fastkurs ift. euroen, og at der er budgetteret i danske kroner, er det

vurderet rimeligt at anvende en dansk 10-årig statsobligation, som udtryk for den risikofrie rente.

Figur 28:

Kilde: Egen tilvirkning med tal fra www.statbank.dk rapport ”MPK3: Danmarks Nationalbanks

rentesatser, pengemarkedsrentesatser samt obligationsrentegennemsnit ultimo (pct pa) efter type”

Som det ses af ovenstående er renten faldet gennem de seneste år, idet at Danmark betragtes som et

stabilt land og et sikkert sted at placere sine penge, hvorfor mange udenlandske investorer har

opkøbt danske statsobligationer, hvilket har medført likviditetsoverskud i Danmark og nedsættelse

af renten, da der dermed er et mindre behov for at gøre det attraktivt at placere likviderne i

Danmark.
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Pr. 31. marts 2013 udgør renten på en 10-årig dansk statsobligation 1,13%, hvorfor denne anvendes,

som udtryk for den risikofrie rente.

7.1.2.2 Estimering af beta
Beta, som måler den systematiske risiko, altså den risiko, ”der ikke kan elimineres ved at eje en

veldiversificeret portefølje af aktier”84. Modsætningen hertil er den usystematiske risiko ved ejer-

skab af en aktie, såsom specifikke forhold, som ”dårlig ledelse, så store kunder mv.”85.

Beta skal i øvrigt tolkes således86:

Risikofri investering

Investering med mindre risiko end markedsporteføljen

Risiko som markedsporteføljen

Investering med større risiko end markedsporteføljen

Beta-værdien fastsættes ved at foretage en kovariansanalysen af det historiske afkast for aktien

sammenholdt med afkastet for det generelle aktiemarked. Som indikator for udviklingen på det ge-

nerelle aktiemarked, anvendes kursudviklingen for NASDAQ OMX C20, som udgør de 20 mest

handlede aktier på den danske fondsbørs. Denne sammenholdelse er foretaget i afsnit 2.5, men data

behandles yderligere her.

Beta er på denne baggrund jf. bilag 6 beregnet til at være 1,19, hvilket altså svarer til en investering

med en lidt større risiko end markedsporteføljen. Denne beregning er dog alene på et historisk

grundlag, og tager derfor ikke hensyn til fremtidige oplysninger, som en værdiansættelse efter DCF-

metoden baserer sig på.

Da beta er et udtryk for den samlede driftsmæssige og finansielle risiko, sættes det beregnede beta i

relation til den udførte strategiske (afsnit 3) og finansielle analyse (afsnit 4). I disse afsnit blev det

fundet, at der primært er en række eksterne risici for NKT-koncernens forretningsområder, som for

84 ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virk-

somhedsandele”, s.55

85 ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og virk-

somhedsandele”, s.55

86 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” side 53
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virksomheden på langt sigt er svært at afdække sig mod. Derudover er der en stor risiko for NKT

Cables’ investeringer i kabelfabrikken i Køln samt i vindmølleindustrien, og om disse vil give et

mærkbart afkast i de kommende år. Dette afhænger meget af den klimamæssige og politiske udvik-

ling. Denne risiko afspejler sig ikke nødvendigvis i de historiske aktieafkast.

Til fastsættelse af et mere retvisende beta er der derfor indhentet andre ekspertvurderinger, for at

undersøge hvor meget disse risici skal påvirke beta. Der er indhentet følgende to vurderinger:

Morningstar’s beta87: 1,61 (bilag 8)

Reuter’s beta88: 1,89 (bilag 9)

Simpelt snit 1,75

Herfra er der flere muligheder at fastsætte afkastkravet. Der kan anvendes det simple snit for oven-

stående to vurderet, anvendes et af de to ovennævnte bureauers vurdering eller laves en helt tredje

vurdering. Der er ikke oplysninger for Morningstars henholdsvis Reuters forudsætninger for fast-

sættelsen af beta. På baggrund af ovenstående og at der indenfor NKT-koncernen i form af konglo-

meratstrukturen er en diversifikation i virksomheden, er det vurderet, at Morningstars beta-værdi er

mere retvisende, og at Reuters er vurderet for høj. Det skal her bemærkes, at de anvendte betaer er

indhentet pr. 8. maj 2013 og dermed efter værdiansættelsesdatoen. Det har ikke været muligt at ind-

hente historiske beta-værdier. Det vurderes, at beta-værdierne ikke har ændret sig væsentligt, idet

der ikke er sket større begivenheder, væsentlig kursudvikling eller offentliggørelse af delårsrappor-

ter eller andet, der vil kunne skabe påvirkning af beta-værdi i væsentlig grad.

Der tages dermed udgangspunkt i en beta-værdi på 1,60.

7.1.2.3 Estimering af markedets risikopræmie
Markedets risikopræmie er en generel betragtning, som giver udtryk for den merværdi investor ge-

nerelt vil have for ikke at placere sine investeringer i risikofrie investeringer. Det er i princippet den

merværdi, der af investor forventes for en diversificeret portefølje frem for investering i en risikofri

investering, som f.eks. den 10-årige statsobligation blev betragtet som.

87 http://www.morningstar.com/invest/stocks/345149-nkt-nkt-holding-a-s.html

88 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=NKT.CO
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Der er begrænsede offentligt tilgængelige informationer om, hvad markedets risikopræmie kan op-

gøres til. En af Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomhed PriceWaterhouse Coopers

(”PWC”) har i 2008 opgjort investorernes krav hertil at være 4,70%89. En anden af Danmarks stør-

ste revisions- og rådgivningsvirksomheder Deloitte angiver i sit ÅrsNyt 2012 i forbindelse med

fastsættelse af WACC, at den normale markedsrisikopræmie udgør 5% og anbefaler hertil et krise-

tillæg på 2%-point, så markedsrisikopræmien i alt udgør 7%90. Da PWC’s tal beror sig på informa-

tioner før/op til krisen, vurderes det på baggrund af ovenstående oplysninger at en anvendelse på

7% for markedets risikopræmie er passende.

7.1.2.4 Sammenfatning af ejernes afkastkrav
Ejernes afkastkrav er på baggrund af ovenstående oplysninger opgjort således:

7.1.3 Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav
Finansielle forpligtelsers afkastkrav udledes ved:91

Hvor

= risikofri rente

= selskabsspecifikt risikotillæg

t = selskabsskatteprocent

Den risikofri rente er gennemgået i afsnit 7.1.2, hvor denne er sat til 1,13%. Samtidig er selskabs-

skatteprocenten fastsat til 25 %. Dette betyder at det kun er , som er ubekendt, hvorfor denne skal

bestemmes. Dette kan gøres vedhjælp af to metoder, kreditrating af koncernen eller konkurrenter

89 ” Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” side 51

90 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Denmark/Local%20Assets/Documents/Udgivelser/Publikationer/ Regn-

skab/DeloitteAarsNyt%202012.pdf, side 46

91 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, s. 55
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inden for samme branche, hvilket bliver fortaget af specialister. Den anden metode er, ved at foku-

sere på seneste den låntagning i koncernen, som skal danne grundlag for et skøn af risikotillægget.

Det har ikke været muligt at finde tilgængelige kreditvurderinger for hverken NKT Holding eller

relevante konkurrenter. Derfor benyttes den anden mulighed, hvor der er taget udgangspunkt i hvil-

ken rente der er betalt af den rentebærende gæld. Dette er foretaget i forbindelse med gennemgang

af den finansielle analyse afsnit 4.4.2.2. Hvor renten for 2012 er opgjort til 7,5% (2011: 4,7%), det

vurderes at renten for 2012 ikke giver et retvisende billede, som følge af ekstraordinært indfrielse af

lån. Dette medfører, at renten med udgangspunkt i ultimogælden giver en forhøjet rentesats Derfor

anvendes en rente på 5%.

Alle ubekendte er nu belyst, hvilket betyder at finansielle forpligtelsers afkastkrav kan opgøres til.

7.1.4 Estimering af WACC
Ved beregning af WACC benyttes følgende formel92:

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang

Hvor,

= Markedsværdi af egenkapitalen

= Markedsværdi af netto finansielle forpligtigelser

= Markedsværdi af virksomheden

= Ejernes afkastkrav

= Finansielle forpligtelsers afkastkrav

92 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, s. 54
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På baggrund af den opgjorte kapitalstruktur i afsnit 7.1.1, opgøres markedsværdien af egenkapitalen

og de netto finansielle forpligtigelser, udledningen af WACC bliver således:

WACC = 65% * 12,33% + 35% *4,60 % = 9,62%

Den beregnede WACC vil blive benyttet som diskonteringsfaktor efter skat ved værdiestimeringen

af NKT Holding A/S.

7.2 Estimering af værdi af NKT Holding A/S
På baggrund af det opstillede proformaregnskab og beregnede budgetvariable og WACC, kan vær-

dien af NKT Holding A/S nu estimeres. Værdiestimatet skal de netto finansielle forpligtigelser, som

vil være opgjort på baggrund af regnskabet pr. 31. december 2012. Estimatet af værdien på NKT

Holding A/S er opgjort nedenfor.

Figur 29:

Budgetteret frit cash flow 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Terminal

Omsætning 15.253 15.395 16.091 17.179 17.964 18.698 19.259

Totalindkomst fra driften (DO) 430 462 483 515 719 748 793

Nettodriftsaktiver 7.700 7.870 7.761 7.671 7.568 7.502 7.727

Frit cash-flow (FCF) 2.658 292 592 605 822 814 568

Værdi ved DCF-modellen 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Terminal
Nutidsværdi frit cash flow (mio.DKK) 266 493 459 569 514 5.421

NFF (mio.DKK) 1.964

Markedsværdi egenkapital (mio.DKK) 5.758

Antal aktier (mio.) 24

Kursværdi pr. aktie (DKK) 240,64

Kilde: Egen tilvirkning

Ovenstående beregning udviser således en samlet værdi for NKT Holding A/S på 5.758 mio. kr.,

hvilket svarer til 240,64 pr. aktie.

Pr. 27. marts 2013 den sidste hverdag i marts, var den officielle kurs på NKT Holding aktien 215,60

kr. pr. stk. Hvilket afviger med 25,04 pr. aktie eller 11,61%, hvilket betyder at den officielle aktie-

kurs, set i forhold til den estimerede kurs er undervurderet. Dette underbygges yderligere forskellige

analytikeres holdning til aktien for NKT Holding A/S bilag 9, hvor Reuters ”analysts consensus”
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angives til mellem ”buy” og ”hold”93. Som eksempel for specifik analytikers holdning så i forbin-

delse med Sydbanks løbende aktieanalyse af C20 virksomheder, hvor de ved udsendelse af NKT

Holding Årsrapporten foretog en analyse af NKT Aktien, hvor de opjusteret deres anbefaling fra

neutral til køb af aktien.94

Da denne estimering af værdien af NKT Holding, bliver foretaget ud fra en række værdifaktorer,

som blandet andet er blevet fastsat ved hjælp af skøn, er det vigtigt at forholde sig til, hvor følsom-

me disse faktorer er. Det vil sige hvordan vil ændringer i række af disse vækstfaktorer påvirke den

estimerede kursværdi. For gennemgang af dette se afsnit 7.3.

7.2.1 NKT-koncernens anvendte faktorer ved nedskrivningstest
I forbindelse med aflæggelsen af sine årsregnskaber skal NKT-koncernen hvert år foretage ned-

skrivningstest på sin goodwill. NKT-koncernen har ved udarbejdelsen af sine årsregnskaber selv

oplyst nogle af de faktorer, der er anvendt til brug for nedskrivningstesten. Det bemærkes, at vurde-

ringen regnskabsmæssigt er foretaget pr. division. Når en virksomhed vurderes på stand-alone basis

kan det give andre resultater, end hvis virksomhederne ses sammen som et hele. Årsagen til dette er

blandt andet nogle af de forhold, som er nævnt under afsnit 3, om virksomhedernes interdependens

med hinanden i en koncernstruktur.

7.2.1.1 WACC
Diskonteringsfaktoren efter skat, som er anvendt til test af behov for nedskrivninger på goodwill i

selskaberne. NKT-koncernen har opgjort diskonteringsfaktoren til at være det samme for både NKT

Cables og Nilfisk-Advance. Der er ikke oplyst om Photonics Group. Diskonteringsfaktoren efter

skat er af NKT-koncernen pr. 31. december 2012 opgjort til 7,5%95, hvilket må synes at være lavt

sat set i relation til den estimerede WACC på 9,62% jf. afsnit 7.1.4. NKT-koncernen har i årsregn-

skabet for 2012 endvidere opgjort en break-even diskonteringsfaktor, hvorved, hvis denne var an-

vendt, den regnskabsmæssige værdi svarer til den beregnede nytteværdi. Denne er for NKT Cables

opgjort til 8,8% og Nilfisk-Advance til at skulle være mere end 15,0%96. Isoleret set indikerer dette

93 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=NKT.CO

94 https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-014631

95 NKT årsrapport 2012, side 69

96 NKT årsrapport 2012, side 69



74

alt andet lige, at der kan være et nedskrivningsbehov for nogle af anlæggene i NKT Cables, som

ikke er blevet taget.

7.2.1.2 Vækstrate i terminalperioden
NKT-koncernen har for NKT Cables anvendt en vækstfaktor på 2,5% for NKT Cables og 2,0% for

Nilfisk-Advance i terminalperioden97. Der er ved værdiansættelsen i afsnit anvendt en vækstfaktor

på 3% jf. budgetteringen afsnit 6.5.

7.2.1.3 Ændring i EBITDA i forhold til udgangspunkt
Udgangspunktet for EBITDA er selskabets budgetter, som tager udgangspunkt i at omsætningen for

NKT Cables og Nilfisk-Advance vil stige. De vurderer endvidere, at bruttomargin for Nilfisk-

Advance vil være stabil i perioden, men at den vil udvikle sig positivt for NKT Cables98. NKT-

koncernen har forudsat, at der ikke sker ændringer i EBITDA i forhold til det udgangspunkt99 for

hverken NKT Cables og Nilfisk-Advance, hvilken til en vis grad kan sammenholdes med den be-

regnede og budgetterede OG. Der angives dog ikke, hvor bruttomarginen forventes at stige.

7.2.1.4 Opsummering af NKT-koncernens forventninger og forudsætninger
Alt i alt har vurderingerne på baggrund af den strategiske og finansielle analyse, samt øvrige an-

vendte input i budgettering og værdiansættelse resulteret i, at der ved værdiansættelsen af NKT

Holding A/S’ aktie, er mere positive forventninger til fremtiden. Som følge af den højere anvendte

WACC er der dog også vurderet en større risiko ved investering i NKT Holding A/S end NKT-

koncernen umiddelbart selv vurderer at være.

7.3 Følsomhedsanalyse
I forbindelse med værdiansættelsen er der en række elementer, der er behæftet med større usikker-

hed end andre, da de i højere grad er påvirket af skøn. Der vil i dette afsnit blive bearbejdet, hvilken

indflydelsen anvendelsen af de forskellige skøn har for værdiansættelsen af NKT-koncernen.

De faktorer der vil blive behandlet i de følgende afsnit er:

 WACC samt de underliggende faktorer, der er påvirket af skøn,

97 NKT årsrapport 2012, side 69

98 NKT årsrapport 2012, side 68

99 NKT årsrapport 2012, side 69
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 Kapitalstruktur,

 Vækstfaktor i terminalperioden og

 Overskudsgrad i terminalperioden.

7.3.1 Følsomhed af WACC, vækstfaktor og kapitalstruktur
Da modellen med udgangspunkt i det tilbagediskonterede frie cash flow, som i høj grad påvirkes af

udviklingen i omsætningen, har væksten i terminalperioden en afgørende betydning for værdiansæt-

telsen. Nedenfor ses vækstfaktoren i terminalperioden sammenholdt med WACC’en. Det grønne

felt, er den beregnede værdi med de anvendte forudsætninger i denne værdiansættelse.

Figur 30:

WACC 1% 2% 3% 4% 5%

8,00% 249,86 288,35 342,23 423,06 557,78
8,50% 228,03 260,43 304,62 368,44 468,74
9,00% 208,89 236,46 273,22 324,68 401,87
9,62% 188,10 210,92 240,64 280,92 338,62

10,00% 176,93 197,42 223,75 258,87 308,03
10,50% 163,44 181,29 203,91 233,49 273,82
11,00% 151,27 166,94 186,52 211,69 245,25

Vækstfaktor i terminalperioden

Kilde: Egen tilvirkning

Når der ses på variansen af ovenstående kan det konstateres, at værdiansættelsen umiddelbart er

mest følsom overfor den anvendte WACC ift. vækstfaktoren i terminalperioden. Årsagen til dette er

de relativt lave avancer, der er i NKT-koncernen. Havde avancerne været større, ville det frie cash

flow i højere grad være påvirket af ændringer i vækstfaktoren. Det bemærkes, at der ikke er samme

procentvise ændring i akserne ovenfor, hvilket gør at tallene vertikalt og horisontalt ikke kan sam-

menlignes én til én.

Grundet det store usikkerhedselement, der er i forbindelse med WACC’en ses der på de faktorer,

der påvirker den. Først behandles skøn vedrørende kapitalstruktur samt beta-værdien
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Figur 31:

Beta 50/50 55/45 60/40 65/35 70/30 75/25 80/20

1,40 7,76% 8,08% 8,40% 8,71% 9,03% 9,35% 9,66%
1,50 8,11% 8,47% 8,82% 9,17% 9,52% 9,87% 10,22%
1,60 8,46% 8,85% 9,24% 9,62% 10,01% 10,40% 10,78%
1,70 8,81% 9,24% 9,66% 10,08% 10,50% 10,92% 11,34%
1,80 9,16% 9,62% 10,08% 10,53% 10,99% 11,45% 11,90%
1,90 9,51% 10,01% 10,50% 10,99% 11,48% 11,97% 12,46%

Kapitalstruktur

Kilde: Egen tilvirkning

Det ses af ovenstående, at såfremt der i stedet var anvendt en beta-værdi på 1,7 eller en kapital-

struktur med en egenfinansiering på 70% og en fremmedfinansiering på 30%, havde det resulteret i

en WACC på ca. 10,0%, hvilket ville resultere i en værdi på 223,75 kr./aktie jf. figur 30, hvilket er

ca. 7,0% lavere end den beregnede værdi. Hvis der anvendtes begge ovenstående forudsætninger,

ville det resultere i en WACC på 10,5%, som igen ville resultere i en værdi 203,91 kr./aktie, sva-

rende til 15,3% lavere end den beregnede værdi.

Kapitalstrukturen er dog behæftet med usikkerheden, om hvorvidt NKT-koncernen vil lave nye

opkøb, hvilket kan antages at ville medføre behov for fremmedfinansiering.

Figur 32:

MRP 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

5,00% 7,02% 7,28% 7,54% 7,81% 8,07%
6,00% 8,06% 8,32% 8,58% 8,85% 9,11%
7,00% 9,10% 9,36% 9,62% 9,89% 10,15%
8,00% 10,14% 10,40% 10,66% 10,93% 11,19%
9,00% 11,18% 11,44% 11,70% 11,97% 12,23%

Risikotillæg

Kilde: Egen tilvirkning

Af ovenstående se det, at variansen har en betydelig størrelse ved ændringer i markedets risikopræ-

mie, MRP. Det vurderes dog, at risikoen for at MRP og risikotillægget skulle være opgjort til noget

andet for begrænset, da de øvrige faktorer er vurderet behæftet med en større risiko i skøn.
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7.3.2 Følsomhed af overskudsgrad i terminalperioden
Da NKT-koncernen er en kapitaltung virksomhed med en lav avance har ændringer i overskudsgra-

den en stor betydning for størrelsen af det frie cash flow. Da DCF-modellen tilbagediskonterer det

frie cash flow, har denne en stor betydning for værdiansættelsen. I forbindelse med budgetteringen i

afsnit 6.4, blev det antaget, at OG vil stige i slutningen af budgetteringsperioden og at OG i termi-

nalperioden vil være 4% mod 3% i de første år af budgetteringsperioden. Terminalperioden har en

større betydning i værdiansættelsen, da denne er et udtryk for den langsigtede indtjening. Der vil

som følge heraf blive analyseret på, hvad en anden OG i terminalperioden vil betyde for den samle-

de værdiansættelse.

Figur 33:

2,50% 3,00% 3,50% 4,12% 4,50% 5,00% 5,50%

116,30 154,68 193,05 240,64 269,80 308,18 346,55

OG i terminalperioden

Kilde: Egen tilvirkning

Det ses tydeligt her, at ændringer i overskudsgraden har en meget stor påvirkning på værdiansættel-

sen af aktien for NKT Holding A/S. Det må konstateres, at følsomheden i denne værdiansættelse af

NKT Holding A/S er størst på den budgetterede overskudsgrad i terminalperioden.

7.4 Opsummering på værdiansættelsen af NKT Holding A/S
Der er ved værdiansættelsen opgjort en WACC på 9,62% og sammenholdt med proforma-

regnskabet, er der estimeret en vurderet værdi af aktien på NKT Holding A/S pr. 31. marts 2013 på

240,64 kr./aktien.

Der er identificeret særlig følsomhed vedrørende budgetteringen af overskudsgraden i terminalperi-

oden samt den anvendte WACC.
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8. Konklusion
Der er gennem en strategisk og finansiel analyse af koncernen under NKT Holding A/S blevet be-

lyst de interne såvel som eksterne forhold, der er relevante for investorers vurdering af NKT Hol-

ding A/S’ historiske aktiviteter og indtjening, og eventuelle påvirkninger de kan have på NKT Hol-

ding A/S’ fremtidige omsætning og indtjening.

NKT Holding A/S er et konglomerat med tre forretningssegmenter, som er kabel-, rengørings- og

fiberlaserbrancen.

NKT Cables, som er det største segment for NKT-koncernen målt på omsætning (2012: 56% af

koncernens samlede omsætning) og aktiver, er en relativt kapitaltung virksomhed, der agerer inden-

for kabelbranchen. NKT Cables er inden for sin branche en blandt mange og oplever et stort pris-

pres som følge heraf. NKT Cables’ performance afhænger i høj grad af eksterne faktorer. Drivere,

der kan trigge en vækst i omsætningen, omfatter primært offentlige institutioners investering i

elinfrastruktur og udviklingen i de økonomiske forhold i byggebranchen, som er NKT Cables pri-

mære aftager af produkter. Overskudsgraden beror i høj grad på udviklingen råvarepriser, som ud-

gør 87% selskabets produktionsomkostninger. Det gør NKT Cables særligt sårbar heroverfor. Som

følge af at NKT Cables er en kapitaltung virksomhed er der en høj grad af kapacitetsomkostninger.

Virksomheden har et potentiale til at sælge mere, hvorved kun de variable omkostninger vil stige,

hvilket ligeledes vil bidrage til en bedre overskudsgrad.

Nilfisk-Advance, som er NKT-koncernens næststørste virksomhed (2012: 42% af koncernens sam-

lede omsætning), er derimod en virksomhed, som er blandt de største på sit marked, som er rengø-

ringsmaskiner- og produkter. Der er en større overskudsgrad og en højere grad af variable omkost-

ninger. Nilfisk-Advance er konjunkturfølsom. De seneste års økonomiske krise har derfor haft en

negativ påvirkning på Nilfisk-Advances omsætning. Af betydning for Nilfisk-Advances fremtidige

omsætning og indtjening kan derfor primært nævnes udviklingen i konjunkturerne, da dette i højere

grad vil få offentlige og private til at investere i nyere, effektive rengøringsmaskiner, hvor Nilfisk-

Advance konstant udvikler nye produktlinjer.

Photonics Group, som kun udgør 2% af NKT-koncernens omsætning i 2012, er et potentielt vækst-

marked. Markedet for fiberlasere er ungt og under udvikling. I forhold til NKT-koncernens samlede
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omsætning vil Photonics Group aldrig udgøre en væsentlig del grundet den mindre størrelse af det

potentielle marked for selskabets produkter. Hvis markedet udvikles kan der dog forventes større

avancer her end på NKT-koncernens øvrige segmenter.

Selskabet har i 2009 og 2011 haft en række mindre gode år, der primært kan henføres til eksterne

forhold og en usund gearing af forretningen. NKT-aktien har dog historisk set været en sund inve-

stering.

På baggrund af den strategiske og finansielle analyse er der opstillet et proforma-regnskab. Det er

vurderet, at selskabet i de kommende år vil opleve en stabil vækst og på sigt vil få en øget over-

skudsgrad som følge af de ovennævnte effekter ved en øget omsætning.

Ved beregning af NKT Holding A/S-aktiens værdi pr. 31. marts 2013 er der ved en anvendt WACC

på 9,62% beregnet en værdi af aktien på 240,64 kr./aktien. Den officielle børskurs af aktien den 31.

marts 2013 var lukkekursen den 29. marts 2013 som var 215,60 kr./aktien. På baggrund af bereg-

ningen af NKT Holding A/S-aktiens værdi kan det konkluderes, at aktien pr. 31. marts 2013 var

undervurderet.

Værdiansættelsen er dog følsom overfor de eksterne forhold, der påvirker koncernens hovesegmen-

ters fremtidige omsætning og især de faktorer, som påvirker koncernens fremtidige indtjening.

Der er vurderet, at NKT Holding A/S kan opretholde og udbygge deres i forvejen sunde forretning.
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Bilag 1 – Reformuleret egenkapital

Reformuleret egenkapital 2012 2011 2010 2009 2008

Bevægelser på egenkapitalen

Egenkapital pr. 1/1 4.067 4.113 3.739 3.464 3.282

Transaktioner med ejere

Udbetalt udbytte -48 -48 -83 0 -260

Udbytte af egne aktier 0 0 1 0 1

Til- og afgang af minoritetsinteresser 0 0 -24 -15 3

Aktiebaseret vederlæggelse 4 5 5 5 4

Indbetalt ved udnyttelse af optioner 22 0 4 0 13

Nettodividende -22 -43 -97 -10 -239

Totalindkomst

Årets resultat 1.605 127 270 238 404

Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 22 4 216 3 -1

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 89 -184 -26 61 40

Dagsværdiregulering af værdipapirer disponible for salg 1 4 2 -2 0

Andel af egenkapitalbevægelser i kapitalandele i

associerede virksomheder og joint ventures 0 2 -2 0 -16

Skat af anden totalindkomst -25 44 11 -15 -6

Totalindkomst 1.692 -3 471 285 421

Egenkapital pr. 31/12 5.737 4.067 4.113 3.739 3.464
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Bilag 2 – Reformuleret resultatopgørelse

Reformuleret resultatopgørelse (mio. DKK) 2012 2011 2010 2009 2008

Dirftsoverskud fra salg

Nettoomsætning 15.253 15.604 14.451 11.687 13.827

Vareforbrug -9.439 -10.040 -9.217 -6.922 -8.578

Bruttofortjeneste 5.814 5.564 5.234 4.765 5.249

Andre omkostninger 43 49 53 64 87

Personaleomkostninger -2.744 -2.662 -2.534 -2.353 -2.518

Resultat efter skat af associerede virksomheder 14 19 19 11 8

Andre omkostninger -2.118 -2.125 -1.963 -1.840 -1.830

Af og nedskrivninger -536 -559 -419 -368 -400

Driftsoverskud fra salg (før skat) 473 286 390 279 596

Skat -130 -68 -110 -84 -245

Driftsoverskud fra salg 343 218 280 195 352

Andet driftsoverskud

Resultat efter skat af joint ventures 1.410 119 90 136 222

Andet driftsoverskud i alt (før skat) 1.410 119 90 136 222

Skat på andet driftsoverskud 0 0 0 0 0

Andet driftsoverskud i alt 1.410 119 90 136 222

Ikke resultatførte driftsposter

Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 22 4 216 3 -1

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 89 -184 -26 61 40

Dagsværdiregulering af værdipapirer disponible for salg 1 4 2 -2 0

Andel af egenkapitalbevægelser i kapitalandele i

associerede virksomheder og joint ventures 0 2 -2 0 -16

Skat af anden totalindkomst -25 44 11 -15 -6

Ikke resultatførte driftsposter 87 -130 201 47 17

Totalindkomst fra driften (DO) 1.840 207 571 378 591
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Bilag 3 – Reformuleret balance

Reformuleret balance (mio. DKK) 2012 2011 2010 2009 2008

Driftsaktiver

Goodwill 1.259 1.265 1.148 1.051 1.043

Varemærker og lignende 46 56 50 47 55

Kunderelaterede aktiver 70 91 84 92 104

Færdige udviklingsprojekter 255 221 184 170 148

Patenter og licenser m.v. 180 185 162 172 170

Udviklingsprojekter underudførelse og forudbetalinger 198 170 139 88 65

Grunde bygninger 1.315 1.332 1.344 721 483

Produktionsanlæg og maskiner 1.425 1.404 1.216 766 620

Andre anlæg, drifsmateriel og inventar 315 328 290 282 291

Aktiver under udførelse og forudbetalinger 197 196 375 898 615
Kapitalandele i associerede virksomheder og joint

ventures 134 836 672 628 481

Udskudt skat 601 393 264 220 205

Varebeholdninger 2.744 2.889 2.839 2.195 2.228

Andre tilgodehavender 3.781 3.732 3.472 2.465 2.739

Tilgodehavende skat 9 28 33 38 59

Likvide beholdninger og kortfristede indeståender 4 3 2 3 6

Driftsaktiver i alt 12.532 13.129 12.274 9.836 9.312

Driftsforpligtelser

Hensatte forpligtelser 229 252 271 242 230

Udskudt skat 274 213 178 154 123

Leverandørgæld 3.962 3.803 3.254 2.756 2.998

Skyldig selskabsskat 67 46 36 75 109

Pensioner og lignende forpligtigelser 300 296 293 285 280

Driftsforpligtelser i alt 4.832 4.610 4.032 3.512 3.740

Netto driftsaktiver (NDA) 7.700 8.519 8.242 6.324 5.572

Finansielle aktiver

Andre investeringer og tilgodehavender 44 41 35 36 41

Likvide beholdninger 359 268 245 251 581

Finansielle aktiver i alt 403 309 280 287 622

Finansielle forpligtelser

Kreditinstitutter m.v. 2.367 4.761 4.409 2.872 2.730

Finansielle forpligtelser i alt 2.367 4.761 4.409 2.872 2.730

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -1.964 -4.452 -4.129 -2.585 -2.108

Minoritetsinteresser 7 7 7 21 37

Egenkapital 5.737 4.067 4.113 3.739 3.464
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Bilag 4 – Beregnede nøgletal

Beregning ved Dupont-model 2012 2011 2010 2009 2008

ROE 27,89% 0,00% 13,25% 8,26% 12,15%

ROIC 22,69% 2,47% 7,84% 6,36% 10,60%

Fgear 34% 109% 100% 69% 61%

SPREAD 0,15 -0,02 0,05 0,03 0,03

Kontrol 2% 0% -2% 0% 1%

ROE excl. NKT Flexibles 4,55% -2,97% 10,78% 4,39% 5,74%

SPREAD 0,15 -0,02 0,05 0,03 0,03

ROIC 22,69% 2,47% 7,84% 6,36% 10,60%

r 7% 5% 2% 4% 8%

SPREAD excl. NKT Flexibles -0,02 -0,04 0,04 0,00 -0,01

r -0,0749 -0,0472 -0,0245 -0,0360 -0,08041

NFO -147 -210 -101 -93 -170

NFF 1.964 4.452 4.129 2.585 2.108

Fgear 34% 109% 100% 69% 61%

NFF 1.964 4.452 4.129 2.585 2.108

EK 5.737 4.067 4.113 3.739 3.464

ROIC 22,69% 2,47% 7,84% 6,36% 10,60%

DO 1.840 207 571 378 591

NDA 8.110 8.381 7.283 5.948 5.572

ROIC excl. NKT Flexibles 5,30% 1,05% 6,61% 4,07% 6,61%

AOH 1,88 1,86 1,98 1,96 2,48

Salg 15.253 15.604 14.451 11.687 13.827

NDA 8.110 8.381 7.283 5.948 5.572

OG 12,06% 1,32% 3,95% 3,23% 4,27%

DO 1.840 207 571 378 591

Salg 15.253 15.604 14.451 11.687 13.827

Kontrol 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DO excl. NKT Flexibles 430 88 481 242 369

OG excl. NKT Flexibles 2,8% 0,6% 3,3% 2,1% 2,7%

OGandet 9,81% -0,07% 2,01% 1,57% 1,73%

Andet DO 1.497 -11 291 183 239

Salg 15.253 15.604 14.451 11.687 13.827

OGsalg 2,25% 1,40% 1,94% 1,67% 2,54%

DOsalg 343 218 280 195 352

Salg 15.253 15.604 14.451 11.687 13.827
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Bilag 5 – Budgetteret frit cash flow

Budget forudsætninger 2008 2009 2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Terminalværdi

Vækst i omsætning division niveau

NKT Cables i mio. kr. 6.383 8.520 9.088 8.526 8.185 8.431 9.105 9.469 9.848

NKT Cables - -16% 33% 7% -6% -4% 3% 8% 4% 4% 3%

Nilfisk-Advance i mio. kr. 5.138 5.747 6.307 6.491 6.945 7.362 7.730 8.117 8.441

Nilfisk-Advance - -11% 12% 10% 3% 7% 6% 5% 5% 4% 3%

Photonics Group i mio. kr. 160 185 210 237 265 300 345 379 410

Photonics Group - 43% 16% 14% 13% 12% 13% 15% 10% 8% 3%

nettoomsætning koncern i mio. kr. 11.687 14.451 15.604 15.253 15.395 16.091 17.179 17.964 18.698

Vækst i nettoomsætning koncern - -15% 24% 8% -2% 1% 5% 7% 5% 4% 3%

Vækst i AOH - -21% 1% -6% 1% 4% 6% 8% 6% 5% 3%

Vækst i NDA - 13% 30% 3% -10% 2% -1% -1% -1% -1% 3%

Vækst i OG (excl. NKT Flexibles) - -22% 61% -83% 402% 6% 0% 0% 33% 0% 3%

Vækst i DO (excl. NKT Flexibles) - -34% 99% -82% 390% 7% 5% 7% 39% 4% 3%

Budget forudsætninger 2008 2009 2010 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Terminalværdi

Nettoomsætning 13.827 11.687 14.451 15.604 15.253 15.395 16.091 17.179 17.964 18.698 19.259

AOH 2,48 1,96 1,98 1,86 1,88 1,96 2,07 2,24 2,37 2,49 2,57

NDA 5.572 6.324 8.242 8.519 7.700 7.870 7.761 7.671 7.568 7.502 7.727

OG 3% 2% 3% 1% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4,12%

DO (excl. NKT Flexibles) 369 242 481 88 430 462 483 515 719 748 793

Frit cash-flow - -510 -1.438 -189 1.248 292 592 605 822 814 568
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Bilag 6 - Beregning af beta-værdi

Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

29.03.2013 215,60 534,47

28.03.2013 215,60 534,47 0,00% 0,00%

27.03.2013 215,60 534,47 0,00% 0,00%

26.03.2013 215,80 538,77 0,09% 0,80%

25.03.2013 216,10 536,21 0,14% -0,48%

22.03.2013 215,60 534,23 -0,23% -0,37%

21.03.2013 226,90 537,05 5,24% 0,53%

20.03.2013 226,40 541,84 -0,22% 0,89%

19.03.2013 227,20 544,65 0,35% 0,52%

18.03.2013 228,50 543,70 0,57% -0,17%

15.03.2013 230,00 554,74 0,66% 2,03%

14.03.2013 229,50 554,81 -0,22% 0,01%

13.03.2013 228,40 555,81 -0,48% 0,18%

12.03.2013 234,30 554,45 2,58% -0,24%

11.03.2013 232,90 554,94 -0,60% 0,09%

08.03.2013 236,10 552,76 1,37% -0,39%

07.03.2013 233,50 552,03 -1,10% -0,13%

06.03.2013 228,80 557,75 -2,01% 1,04%

05.03.2013 224,50 562,55 -1,88% 0,86%

04.03.2013 224,70 556,56 0,09% -1,06%

01.03.2013 227,30 549,10 1,16% -1,34%

28.02.2013 229,80 546,54 1,10% -0,47%

27.02.2013 222,90 543,04 -3,00% -0,64%

26.02.2013 204,00 544,78 -8,48% 0,32%

25.02.2013 207,50 543,40 1,72% -0,25%

22.02.2013 206,70 539,48 -0,39% -0,72%

21.02.2013 207,20 536,12 0,24% -0,62%

20.02.2013 207,50 540,30 0,14% 0,78%

19.02.2013 206,50 534,16 -0,48% -1,14%

18.02.2013 203,00 528,85 -1,69% -0,99%

15.02.2013 206,00 531,88 1,48% 0,57%

14.02.2013 203,00 531,53 -1,46% -0,07%

13.02.2013 203,70 527,34 0,34% -0,79%

12.02.2013 197,20 522,43 -3,19% -0,93%

11.02.2013 195,30 520,37 -0,96% -0,39%

08.02.2013 193,20 556,87 -1,08% 7,01%

07.02.2013 193,00 553,45 -0,10% -0,61%

06.02.2013 190,10 551,70 -1,50% -0,32%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

05.02.2013 190,30 552,39 0,11% 0,13%

04.02.2013 191,40 547,74 0,58% -0,84%

01.02.2013 195,20 547,66 1,99% -0,01%

31.01.2013 194,50 535,72 -0,36% -2,18%

30.01.2013 197,50 541,05 1,54% 0,99%

29.01.2013 198,80 539,49 0,66% -0,29%

28.01.2013 200,50 539,03 0,86% -0,09%

25.01.2013 199,30 541,83 -0,60% 0,52%

24.01.2013 198,90 536,63 -0,20% -0,96%

23.01.2013 199,70 537,91 0,40% 0,24%

22.01.2013 199,00 535,30 -0,35% -0,49%

21.01.2013 196,40 534,77 -1,31% -0,10%

18.01.2013 196,20 530,25 -0,10% -0,85%

17.01.2013 197,00 531,43 0,41% 0,22%

16.01.2013 196,70 529,21 -0,15% -0,42%

15.01.2013 195,20 526,43 -0,76% -0,53%

14.01.2013 196,60 522,09 0,72% -0,82%

11.01.2013 199,00 523,47 1,22% 0,26%

10.01.2013 204,90 522,47 2,96% -0,19%

09.01.2013 205,80 521,07 0,44% -0,27%

08.01.2013 208,70 517,98 1,41% -0,59%

07.01.2013 214,00 513,85 2,54% -0,80%

04.01.2013 210,10 513,08 -1,82% -0,15%

03.01.2013 212,00 508,40 0,90% -0,91%

02.01.2013 209,80 506,42 -1,04% -0,39%

01.01.2013 203,50 496,16 -3,00% -2,03%

31.12.2012 203,50 496,16 0,00% 0,00%

28.12.2012 203,50 496,16 0,00% 0,00%

27.12.2012 205,60 497,92 1,03% 0,35%

26.12.2012 206,00 496,97 0,19% -0,19%

25.12.2012 206,00 496,97 0,00% 0,00%

24.12.2012 206,00 496,97 0,00% 0,00%

21.12.2012 206,00 496,97 0,00% 0,00%

20.12.2012 206,00 495,72 0,00% -0,25%

19.12.2012 203,00 493,73 -1,46% -0,40%

18.12.2012 196,00 492,40 -3,45% -0,27%

17.12.2012 192,60 493,22 -1,73% 0,17%

14.12.2012 194,20 498,76 0,83% 1,12%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

13.12.2012 195,80 497,76 0,82% -0,20%

12.12.2012 197,50 500,84 0,87% 0,62%

11.12.2012 195,20 502,48 -1,16% 0,33%

10.12.2012 195,60 499,44 0,20% -0,60%

07.12.2012 196,70 498,56 0,56% -0,18%

06.12.2012 196,50 497,07 -0,10% -0,30%

05.12.2012 196,00 494,22 -0,25% -0,57%

04.12.2012 190,40 492,96 -2,86% -0,25%

03.12.2012 191,80 493,98 0,74% 0,21%

30.11.2012 190,80 490,92 -0,52% -0,62%

29.11.2012 189,00 490,76 -0,94% -0,03%

28.11.2012 185,20 486,44 -2,01% -0,88%

27.11.2012 188,50 488,87 1,78% 0,50%

26.11.2012 184,90 487,21 -1,91% -0,34%

23.11.2012 186,60 490,26 0,92% 0,63%

22.11.2012 185,10 488,10 -0,80% -0,44%

21.11.2012 178,70 483,11 -3,46% -1,02%

20.11.2012 174,70 482,16 -2,24% -0,20%

19.11.2012 175,40 478,51 0,40% -0,76%

16.11.2012 174,70 475,69 -0,40% -0,59%

15.11.2012 173,00 477,23 -0,97% 0,32%

14.11.2012 177,70 484,60 2,72% 1,54%

13.11.2012 177,60 485,53 -0,06% 0,19%

12.11.2012 180,30 487,12 1,52% 0,33%

09.11.2012 180,30 489,75 0,00% 0,54%

08.11.2012 181,00 473,69 0,39% -3,28%

07.11.2012 189,10 476,60 4,48% 0,61%

06.11.2012 191,50 473,80 1,27% -0,59%

05.11.2012 193,00 488,35 0,78% 3,07%

02.11.2012 194,50 489,12 0,78% 0,16%

01.11.2012 194,60 484,82 0,05% -0,88%

31.10.2012 192,60 485,27 -1,03% 0,09%

30.10.2012 192,30 488,47 -0,16% 0,66%

29.10.2012 189,80 493,16 -1,30% 0,96%

26.10.2012 190,00 491,78 0,11% -0,28%

25.10.2012 194,20 499,40 2,21% 1,55%

24.10.2012 195,20 496,95 0,51% -0,49%

23.10.2012 196,40 497,71 0,61% 0,15%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

22.10.2012 201,60 503,28 2,65% 1,12%

19.10.2012 205,20 504,65 1,79% 0,27%

18.10.2012 205,00 501,52 -0,10% -0,62%

17.10.2012 199,50 500,55 -2,68% -0,19%

16.10.2012 195,50 501,81 -2,01% 0,25%

15.10.2012 194,00 496,65 -0,77% -1,03%

12.10.2012 198,00 491,41 2,06% -1,06%

11.10.2012 199,10 495,21 0,56% 0,77%

10.10.2012 203,20 496,09 2,06% 0,18%

09.10.2012 204,90 499,96 0,84% 0,78%

08.10.2012 206,30 504,22 0,68% 0,85%

05.10.2012 207,80 505,33 0,73% 0,22%

04.10.2012 203,00 502,38 -2,31% -0,58%

03.10.2012 204,00 499,68 0,49% -0,54%

02.10.2012 204,00 500,44 0,00% 0,15%

01.10.2012 204,00 499,77 0,00% -0,13%

28.09.2012 202,00 493,21 -0,98% -1,31%

27.09.2012 203,30 494,10 0,64% 0,18%

26.09.2012 202,00 494,03 -0,64% -0,01%

25.09.2012 207,00 500,90 2,48% 1,39%

24.09.2012 204,20 498,97 -1,35% -0,39%

21.09.2012 205,80 498,92 0,78% -0,01%

20.09.2012 207,40 494,49 0,78% -0,89%

19.09.2012 207,00 488,71 -0,19% -1,17%

18.09.2012 207,30 486,81 0,14% -0,39%

17.09.2012 214,70 486,27 3,57% -0,11%

14.09.2012 210,00 488,48 -2,19% 0,45%

13.09.2012 206,40 485,05 -1,71% -0,70%

12.09.2012 208,70 489,70 1,11% 0,96%

11.09.2012 205,00 495,37 -1,77% 1,16%

10.09.2012 204,50 494,78 -0,24% -0,12%

07.09.2012 207,70 496,63 1,56% 0,37%

06.09.2012 204,20 499,81 -1,69% 0,64%

05.09.2012 194,70 492,96 -4,65% -1,37%

04.09.2012 195,00 489,87 0,15% -0,63%

03.09.2012 195,10 494,22 0,05% 0,89%

31.08.2012 193,90 490,15 -0,62% -0,82%

30.08.2012 185,70 488,04 -4,23% -0,43%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

29.08.2012 186,00 489,52 0,16% 0,30%

28.08.2012 181,80 487,29 -2,26% -0,46%

27.08.2012 188,00 489,87 3,41% 0,53%

24.08.2012 191,10 487,54 1,65% -0,48%

23.08.2012 210,00 491,09 9,89% 0,73%

22.08.2012 209,00 490,53 -0,48% -0,11%

21.08.2012 207,00 494,14 -0,96% 0,74%

20.08.2012 199,20 494,49 -3,77% 0,07%

17.08.2012 198,80 493,86 -0,20% -0,13%

16.08.2012 196,70 496,84 -1,06% 0,60%

15.08.2012 195,60 500,37 -0,56% 0,71%

14.08.2012 196,80 497,58 0,61% -0,56%

13.08.2012 201,20 489,02 2,24% -1,72%

10.08.2012 200,00 489,15 -0,60% 0,03%

09.08.2012 206,50 492,21 3,25% 0,63%

08.08.2012 199,00 487,70 -3,63% -0,92%

07.08.2012 197,50 488,84 -0,75% 0,23%

06.08.2012 197,30 488,29 -0,10% -0,11%

03.08.2012 192,00 486,22 -2,69% -0,42%

02.08.2012 188,30 479,38 -1,93% -1,41%

01.08.2012 193,40 481,60 2,71% 0,46%

31.07.2012 192,00 484,13 -0,72% 0,53%

30.07.2012 195,80 485,00 1,98% 0,18%

27.07.2012 194,10 482,98 -0,87% -0,42%

26.07.2012 190,50 472,47 -1,85% -2,18%

25.07.2012 189,80 466,58 -0,37% -1,25%

24.07.2012 185,40 464,37 -2,32% -0,47%

23.07.2012 185,50 463,20 0,05% -0,25%

20.07.2012 192,90 473,18 3,99% 2,15%

19.07.2012 197,80 477,04 2,54% 0,82%

18.07.2012 190,00 470,23 -3,94% -1,43%

17.07.2012 188,00 467,54 -1,05% -0,57%

16.07.2012 188,70 466,24 0,37% -0,28%

13.07.2012 185,80 461,10 -1,54% -1,10%

12.07.2012 183,60 459,10 -1,18% -0,43%

11.07.2012 183,30 460,39 -0,16% 0,28%

10.07.2012 184,20 464,18 0,49% 0,82%

09.07.2012 183,40 458,03 -0,43% -1,32%



93

Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

06.07.2012 188,60 460,20 2,84% 0,47%

05.07.2012 196,40 462,50 4,14% 0,50%

04.07.2012 198,90 459,60 1,27% -0,63%

03.07.2012 198,40 458,25 -0,25% -0,29%

02.07.2012 193,00 451,38 -2,72% -1,50%

29.06.2012 190,00 446,04 -1,55% -1,18%

28.06.2012 181,90 434,32 -4,26% -2,63%

27.06.2012 180,80 433,63 -0,60% -0,16%

26.06.2012 176,20 428,68 -2,54% -1,14%

25.06.2012 183,00 432,08 3,86% 0,79%

22.06.2012 188,00 438,64 2,73% 1,52%

21.06.2012 194,00 439,99 3,19% 0,31%

20.06.2012 188,80 440,84 -2,68% 0,19%

19.06.2012 186,00 439,88 -1,48% -0,22%

18.06.2012 189,20 432,97 1,72% -1,57%

15.06.2012 192,40 431,19 1,69% -0,41%

14.06.2012 189,70 428,72 -1,40% -0,57%

13.06.2012 193,40 431,23 1,95% 0,59%

12.06.2012 196,70 431,21 1,71% 0,00%

11.06.2012 202,30 432,36 2,85% 0,27%

08.06.2012 202,90 426,59 0,30% -1,33%

07.06.2012 209,70 433,50 3,35% 1,62%

06.06.2012 202,50 426,62 -3,43% -1,59%

05.06.2012 199,80 415,44 -1,33% -2,62%

04.06.2012 199,80 415,44 0,00% 0,00%

01.06.2012 198,70 419,65 -0,55% 1,01%

31.05.2012 209,40 432,25 5,39% 3,00%

30.05.2012 212,00 435,71 1,24% 0,80%

29.05.2012 217,20 444,09 2,45% 1,92%

28.05.2012 216,00 443,93 -0,55% -0,04%

25.05.2012 216,00 443,93 0,00% 0,00%

24.05.2012 213,00 439,67 -1,39% -0,96%

23.05.2012 212,30 437,86 -0,33% -0,41%

22.05.2012 219,20 447,19 3,25% 2,13%

21.05.2012 215,00 442,21 -1,92% -1,11%

18.05.2012 216,80 440,44 0,84% -0,40%

17.05.2012 216,80 440,44 0,00% 0,00%

16.05.2012 216,80 440,44 0,00% 0,00%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

15.05.2012 225,00 439,40 3,78% -0,24%

14.05.2012 229,30 443,62 1,91% 0,96%

11.05.2012 240,00 453,60 4,67% 2,25%

10.05.2012 237,50 451,56 -1,04% -0,45%

09.05.2012 231,00 449,25 -2,74% -0,51%

08.05.2012 255,90 457,37 10,78% 1,81%

07.05.2012 260,80 459,53 1,91% 0,47%

04.05.2012 262,90 465,55 0,81% 1,31%

03.05.2012 262,90 465,55 0,00% 0,00%

02.05.2012 268,00 459,37 1,94% -1,33%

01.05.2012 276,00 459,52 2,99% 0,03%

30.04.2012 273,90 458,75 -0,76% -0,17%

27.04.2012 267,50 454,59 -2,34% -0,91%

26.04.2012 260,00 456,97 -2,80% 0,52%

25.04.2012 260,90 457,43 0,35% 0,10%

24.04.2012 257,00 456,19 -1,49% -0,27%

23.04.2012 252,10 454,97 -1,91% -0,27%

20.04.2012 261,00 462,97 3,53% 1,76%

19.04.2012 259,80 463,75 -0,46% 0,17%

18.04.2012 255,60 460,73 -1,62% -0,65%

17.04.2012 256,50 461,00 0,35% 0,06%

16.04.2012 255,60 455,97 -0,35% -1,09%

13.04.2012 251,40 451,04 -1,64% -1,08%

12.04.2012 252,00 454,35 0,24% 0,73%

11.04.2012 250,90 448,12 -0,44% -1,37%

10.04.2012 251,70 449,11 0,32% 0,22%

09.04.2012 261,00 453,71 3,69% 1,02%

06.04.2012 261,00 453,71 0,00% 0,00%

05.04.2012 261,00 453,71 0,00% 0,00%

04.04.2012 261,00 453,71 0,00% 0,00%

03.04.2012 268,40 465,14 2,84% 2,52%

02.04.2012 261,00 459,26 -2,76% -1,26%

30.03.2012 254,00 444,70 -2,68% -3,17%

29.03.2012 251,00 438,86 -1,18% -1,31%

28.03.2012 258,50 449,64 2,99% 2,46%

27.03.2012 260,50 446,29 0,77% -0,75%

26.03.2012 266,70 453,21 2,38% 1,55%

23.03.2012 267,10 447,66 0,15% -1,22%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

22.03.2012 266,00 449,85 -0,41% 0,49%

21.03.2012 265,80 456,61 -0,08% 1,50%

20.03.2012 270,50 456,98 1,77% 0,08%

19.03.2012 272,80 458,07 0,85% 0,24%

16.03.2012 273,80 458,92 0,37% 0,19%

15.03.2012 279,50 457,63 2,08% -0,28%

14.03.2012 280,40 458,28 0,32% 0,14%

13.03.2012 279,40 459,94 -0,36% 0,36%

12.03.2012 280,90 456,08 0,54% -0,84%

09.03.2012 281,30 456,16 0,14% 0,02%

08.03.2012 273,80 447,67 -2,67% -1,86%

07.03.2012 269,00 446,43 -1,75% -0,28%

06.03.2012 264,20 443,68 -1,78% -0,62%

05.03.2012 271,10 455,04 2,61% 2,56%

02.03.2012 272,40 457,03 0,48% 0,44%

01.03.2012 259,00 457,05 -4,92% 0,00%

29.02.2012 238,30 453,76 -7,99% -0,72%

28.02.2012 237,40 454,53 -0,38% 0,17%

27.02.2012 231,30 449,33 -2,57% -1,14%

24.02.2012 233,00 455,32 0,73% 1,33%

23.02.2012 232,00 452,96 -0,43% -0,52%

22.02.2012 238,40 451,26 2,76% -0,38%

21.02.2012 243,50 453,89 2,14% 0,58%

20.02.2012 241,40 457,13 -0,86% 0,71%

17.02.2012 236,30 450,80 -2,11% -1,38%

16.02.2012 235,00 448,72 -0,55% -0,46%

15.02.2012 235,90 453,11 0,38% 0,98%

14.02.2012 232,10 442,18 -1,61% -2,41%

13.02.2012 236,00 444,96 1,68% 0,63%

10.02.2012 241,20 437,68 2,20% -1,64%

09.02.2012 248,00 437,96 2,82% 0,06%

08.02.2012 244,50 437,34 -1,41% -0,14%

07.02.2012 245,10 436,34 0,25% -0,23%

06.02.2012 251,60 431,83 2,65% -1,03%

03.02.2012 242,50 432,88 -3,62% 0,24%

02.02.2012 221,90 424,00 -8,49% -2,05%

01.02.2012 217,60 416,65 -1,94% -1,73%

31.01.2012 214,50 408,52 -1,42% -1,95%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

30.01.2012 214,80 401,64 0,14% -1,68%

27.01.2012 222,00 404,96 3,35% 0,83%

26.01.2012 224,60 408,90 1,17% 0,97%

25.01.2012 220,10 404,47 -2,00% -1,08%

24.01.2012 221,00 403,14 0,41% -0,33%

23.01.2012 223,40 406,18 1,09% 0,75%

20.01.2012 221,50 405,45 -0,85% -0,18%

19.01.2012 223,10 408,99 0,72% 0,87%

18.01.2012 224,00 406,97 0,40% -0,49%

17.01.2012 224,30 406,08 0,13% -0,22%

16.01.2012 223,30 405,50 -0,45% -0,14%

13.01.2012 218,00 401,19 -2,37% -1,06%

12.01.2012 214,40 402,29 -1,65% 0,27%

11.01.2012 209,10 402,10 -2,47% -0,05%

10.01.2012 208,30 406,00 -0,38% 0,97%

09.01.2012 204,70 403,54 -1,73% -0,61%

06.01.2012 204,10 398,41 -0,29% -1,27%

05.01.2012 200,80 399,65 -1,62% 0,31%

04.01.2012 196,00 393,92 -2,39% -1,43%

03.01.2012 198,20 400,25 1,12% 1,61%

02.01.2012 197,70 398,10 -0,25% -0,54%

30.12.2011 190,80 389,94 -3,49% -2,05%

29.12.2011 189,00 385,90 -0,94% -1,04%

28.12.2011 189,00 384,90 0,00% -0,26%

27.12.2011 192,50 383,36 1,85% -0,40%

26.12.2011 193,00 382,60 0,26% -0,20%

23.12.2011 193,00 382,60 0,00% 0,00%

22.12.2011 189,00 377,61 -2,07% -1,30%

21.12.2011 186,70 380,01 -1,22% 0,64%

20.12.2011 183,50 380,02 -1,71% 0,00%

19.12.2011 180,90 374,78 -1,42% -1,38%

16.12.2011 185,20 372,73 2,38% -0,55%

15.12.2011 186,80 374,07 0,86% 0,36%

14.12.2011 182,00 371,36 -2,57% -0,72%

13.12.2011 183,50 380,45 0,82% 2,45%

12.12.2011 184,30 376,73 0,44% -0,98%

09.12.2011 190,00 380,19 3,09% 0,92%

08.12.2011 190,00 381,65 0,00% 0,38%
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07.12.2011 199,70 385,53 5,11% 1,02%

06.12.2011 196,50 385,01 -1,60% -0,13%

05.12.2011 198,00 384,73 0,76% -0,07%

02.12.2011 190,00 382,83 -4,04% -0,49%

01.12.2011 184,50 378,11 -2,89% -1,23%

30.11.2011 190,20 385,19 3,09% 1,87%

29.11.2011 180,50 373,02 -5,10% -3,16%

28.11.2011 180,70 371,01 0,11% -0,54%

25.11.2011 176,60 363,41 -2,27% -2,05%

24.11.2011 175,00 360,21 -0,91% -0,88%

23.11.2011 173,20 363,45 -1,03% 0,90%

22.11.2011 170,00 365,32 -1,85% 0,51%

21.11.2011 174,20 367,57 2,47% 0,62%

18.11.2011 180,00 373,86 3,33% 1,71%

17.11.2011 180,10 376,04 0,06% 0,58%

16.11.2011 180,10 376,83 0,00% 0,21%

15.11.2011 189,70 376,40 5,33% -0,11%

14.11.2011 198,50 375,53 4,64% -0,23%

11.11.2011 194,00 373,07 -2,27% -0,66%

10.11.2011 189,00 365,28 -2,58% -2,09%

09.11.2011 192,80 369,24 2,01% 1,08%

08.11.2011 196,00 370,26 1,66% 0,28%

07.11.2011 191,40 364,81 -2,35% -1,47%

04.11.2011 191,50 362,52 0,05% -0,63%

03.11.2011 193,60 361,36 1,10% -0,32%

02.11.2011 187,50 353,18 -3,15% -2,26%

01.11.2011 190,00 353,64 1,33% 0,13%

31.10.2011 206,50 362,77 8,68% 2,58%

28.10.2011 213,50 374,75 3,39% 3,30%

27.10.2011 216,00 372,31 1,17% -0,65%

26.10.2011 209,00 358,77 -3,24% -3,64%

25.10.2011 203,50 355,79 -2,63% -0,83%

24.10.2011 210,00 354,34 3,19% -0,41%

21.10.2011 197,10 349,46 -6,14% -1,38%

20.10.2011 196,70 342,43 -0,20% -2,01%

19.10.2011 200,90 342,98 2,14% 0,16%

18.10.2011 198,80 345,84 -1,05% 0,83%

17.10.2011 202,00 342,60 1,61% -0,94%
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14.10.2011 206,40 349,28 2,18% 1,95%

13.10.2011 202,40 349,73 -1,94% 0,13%

12.10.2011 204,80 353,90 1,19% 1,19%

11.10.2011 204,10 346,08 -0,34% -2,21%

10.10.2011 196,20 349,61 -3,87% 1,02%

07.10.2011 192,80 343,54 -1,73% -1,74%

06.10.2011 198,60 342,77 3,01% -0,22%

05.10.2011 190,00 342,98 -4,33% 0,06%

04.10.2011 191,50 342,01 0,79% -0,28%

03.10.2011 197,60 349,82 3,19% 2,28%

30.09.2011 201,60 350,34 2,02% 0,15%

29.09.2011 217,00 353,58 7,64% 0,92%

28.09.2011 223,70 350,63 3,09% -0,83%

27.09.2011 218,70 355,51 -2,24% 1,39%

26.09.2011 209,20 341,62 -4,34% -3,91%

23.09.2011 207,80 338,72 -0,67% -0,85%

22.09.2011 206,00 338,99 -0,87% 0,08%

21.09.2011 208,20 349,47 1,07% 3,09%

20.09.2011 214,30 348,41 2,93% -0,30%

19.09.2011 191,20 340,97 -10,78% -2,14%

16.09.2011 191,30 347,59 0,05% 1,94%

15.09.2011 184,00 349,32 -3,82% 0,50%

14.09.2011 173,50 340,33 -5,71% -2,57%

13.09.2011 170,10 337,48 -1,96% -0,84%

12.09.2011 165,70 336,72 -2,59% -0,23%

09.09.2011 174,30 347,15 5,19% 3,10%

08.09.2011 181,20 356,66 3,96% 2,74%

07.09.2011 182,30 353,70 0,61% -0,83%

06.09.2011 175,10 342,08 -3,95% -3,29%

05.09.2011 178,80 341,17 2,11% -0,27%

02.09.2011 187,90 351,78 5,09% 3,11%

01.09.2011 193,10 362,52 2,77% 3,05%

30.08.2011 196,10 347,03 1,55% -4,27%

29.08.2011 192,40 346,60 -1,89% -0,12%

26.08.2011 185,00 337,12 -3,85% -2,74%

25.08.2011 183,00 335,10 -1,08% -0,60%

24.08.2011 178,00 340,86 -2,73% 1,72%

23.08.2011 182,90 338,90 2,75% -0,58%
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22.08.2011 222,50 345,19 21,65% 1,86%

19.08.2011 233,40 348,93 4,90% 1,08%

18.08.2011 244,50 352,66 4,76% 1,07%

17.08.2011 260,70 370,02 6,63% 4,92%

16.08.2011 269,50 373,09 3,38% 0,83%

12.08.2011 270,00 372,43 0,19% -0,18%

11.08.2011 260,00 361,15 -3,70% -3,03%

10.08.2011 260,50 362,59 0,19% 0,40%

08.08.2011 264,30 363,18 1,46% 0,16%

04.08.2011 285,90 389,49 8,17% 7,24%

02.08.2011 302,00 406,28 5,63% 4,31%

29.07.2011 320,90 420,54 6,26% 3,51%

28.07.2011 321,00 425,91 0,03% 1,28%

27.07.2011 328,50 427,77 2,34% 0,44%

26.07.2011 338,50 431,07 3,04% 0,77%

25.07.2011 336,40 435,80 -0,62% 1,10%

22.07.2011 338,90 438,04 0,74% 0,51%

21.07.2011 334,50 433,84 -1,30% -0,96%

20.07.2011 334,90 431,07 0,12% -0,64%

19.07.2011 331,50 431,34 -1,02% 0,06%

15.07.2011 330,00 432,50 -0,45% 0,27%

14.07.2011 330,60 430,40 0,18% -0,49%

08.07.2011 346,20 437,93 4,72% 1,75%

07.07.2011 343,50 438,57 -0,78% 0,15%

06.07.2011 342,00 436,43 -0,44% -0,49%

05.07.2011 339,50 439,83 -0,73% 0,78%

01.07.2011 338,80 436,16 -0,21% -0,83%

30.06.2011 328,60 431,05 -3,01% -1,17%

29.06.2011 318,80 423,86 -2,98% -1,67%

28.06.2011 314,90 415,58 -1,22% -1,95%

23.06.2011 315,50 414,69 0,19% -0,21%

22.06.2011 321,00 420,53 1,74% 1,41%

21.06.2011 320,00 423,20 -0,31% 0,63%

20.06.2011 314,50 416,60 -1,72% -1,56%

17.06.2011 323,00 423,19 2,70% 1,58%

16.06.2011 315,50 422,56 -2,32% -0,15%

15.06.2011 319,20 432,00 1,17% 2,23%

14.06.2011 326,00 440,60 2,13% 1,99%
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13.06.2011 330,30 438,79 1,32% -0,41%

10.06.2011 330,30 438,79 0,00% 0,00%

09.06.2011 330,00 439,76 -0,09% 0,22%

08.06.2011 327,00 437,80 -0,91% -0,45%

07.06.2011 334,70 447,24 2,35% 2,16%

06.06.2011 336,40 449,51 0,51% 0,51%

03.06.2011 342,80 454,54 1,90% 1,12%

02.06.2011 342,80 454,54 0,00% 0,00%

01.06.2011 342,80 454,54 0,00% 0,00%

31.05.2011 343,40 456,25 0,18% 0,38%

30.05.2011 341,00 454,39 -0,70% -0,41%

27.05.2011 324,50 453,26 -4,84% -0,25%

26.05.2011 319,30 451,29 -1,60% -0,43%

25.05.2011 317,10 456,24 -0,69% 1,10%

24.05.2011 317,50 455,75 0,13% -0,11%

23.05.2011 316,50 454,63 -0,31% -0,25%

20.05.2011 323,30 462,26 2,15% 1,68%

19.05.2011 323,30 462,26 0,00% 0,00%

18.05.2011 314,90 460,55 -2,60% -0,37%

17.05.2011 315,50 460,56 0,19% 0,00%

16.05.2011 316,50 463,28 0,32% 0,59%

12.05.2011 309,50 459,69 -2,21% -0,77%

11.05.2011 306,20 459,20 -1,07% -0,11%

10.05.2011 303,00 455,81 -1,05% -0,74%

09.05.2011 301,00 458,38 -0,66% 0,56%

06.05.2011 302,60 459,04 0,53% 0,14%

05.05.2011 302,30 453,92 -0,10% -1,12%

04.05.2011 305,70 457,75 1,12% 0,84%

03.05.2011 310,50 462,91 1,57% 1,13%

02.05.2011 310,90 467,60 0,13% 1,01%

29.04.2011 309,90 462,81 -0,32% -1,02%

28.04.2011 307,10 457,99 -0,90% -1,04%

27.04.2011 307,80 458,02 0,23% 0,01%

26.04.2011 308,00 463,79 0,06% 1,26%

25.04.2011 310,00 466,26 0,65% 0,53%

22.04.2011 310,00 466,26 0,00% 0,00%

21.04.2011 310,00 466,26 0,00% 0,00%

20.04.2011 310,00 466,26 0,00% 0,00%
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19.04.2011 304,20 458,24 -1,87% -1,72%

18.04.2011 301,40 457,32 -0,92% -0,20%

15.04.2011 305,00 462,10 1,19% 1,05%

14.04.2011 304,60 462,28 -0,13% 0,04%

13.04.2011 305,00 465,56 0,13% 0,71%

12.04.2011 304,20 465,29 -0,26% -0,06%

11.04.2011 311,00 470,04 2,24% 1,02%

07.04.2011 315,40 469,38 1,41% -0,14%

06.04.2011 316,30 472,88 0,29% 0,75%

05.04.2011 312,90 470,95 -1,07% -0,41%

01.04.2011 314,50 469,15 0,51% -0,38%

31.03.2011 308,50 467,14 -1,91% -0,43%

30.03.2011 310,40 467,74 0,62% 0,13%

29.03.2011 312,00 460,05 0,52% -1,64%

28.03.2011 315,80 459,34 1,22% -0,15%

24.03.2011 311,30 462,05 -1,42% 0,59%

23.03.2011 308,20 460,41 -1,00% -0,35%

22.03.2011 309,90 458,46 0,55% -0,42%

21.03.2011 315,80 460,51 1,90% 0,45%

18.03.2011 313,00 461,96 -0,89% 0,31%

17.03.2011 303,50 451,67 -3,04% -2,23%

16.03.2011 299,50 448,53 -1,32% -0,70%

14.03.2011 312,50 460,08 4,34% 2,58%

10.03.2011 314,00 466,68 0,48% 1,43%

09.03.2011 319,50 470,56 1,75% 0,83%

08.03.2011 313,60 468,83 -1,85% -0,37%

07.03.2011 310,90 468,21 -0,86% -0,13%

02.03.2011 312,30 467,29 0,45% -0,20%

01.03.2011 297,90 470,44 -4,61% 0,67%

28.02.2011 306,70 473,63 2,95% 0,68%

24.02.2011 293,30 462,34 -4,37% -2,38%

23.02.2011 299,20 463,24 2,01% 0,19%

22.02.2011 306,00 466,29 2,27% 0,66%

21.02.2011 312,40 467,10 2,09% 0,17%

18.02.2011 317,00 470,51 1,47% 0,73%

17.02.2011 313,70 468,57 -1,04% -0,41%

16.02.2011 317,10 471,52 1,08% 0,63%

15.02.2011 317,20 471,82 0,03% 0,06%
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11.02.2011 315,60 465,27 -0,50% -1,39%

10.02.2011 315,00 462,10 -0,19% -0,68%

09.02.2011 319,50 468,39 1,43% 1,36%

08.02.2011 318,70 461,93 -0,25% -1,38%

07.02.2011 319,10 462,69 0,13% 0,16%

04.02.2011 311,50 460,43 -2,38% -0,49%

03.02.2011 311,90 460,71 0,13% 0,06%

02.02.2011 317,10 462,30 1,67% 0,35%

01.02.2011 323,00 468,06 1,86% 1,25%

31.01.2011 317,10 462,10 -1,83% -1,27%

28.01.2011 323,30 467,02 1,96% 1,06%

27.01.2011 323,00 468,96 -0,09% 0,42%

26.01.2011 318,80 465,49 -1,30% -0,74%

25.01.2011 318,10 462,37 -0,22% -0,67%

24.01.2011 315,80 461,92 -0,72% -0,10%

21.01.2011 316,00 459,86 0,06% -0,45%

20.01.2011 313,70 463,66 -0,73% 0,83%

19.01.2011 320,40 470,31 2,14% 1,43%

18.01.2011 328,90 475,02 2,65% 1,00%

14.01.2011 321,30 464,12 -2,31% -2,29%

13.01.2011 317,50 463,18 -1,18% -0,20%

12.01.2011 323,00 471,14 1,73% 1,72%

11.01.2011 313,00 472,62 -3,10% 0,31%

10.01.2011 301,40 468,30 -3,71% -0,91%

05.01.2011 304,70 468,39 1,09% 0,02%

04.01.2011 308,30 467,96 1,18% -0,09%

03.01.2011 311,60 461,88 1,07% -1,30%

30.12.2010 297,20 457,57 -4,62% -0,93%

29.12.2010 299,20 459,67 0,67% 0,46%

28.12.2010 291,00 460,09 -2,74% 0,09%

27.12.2010 289,00 457,32 -0,69% -0,60%

23.12.2010 290,00 459,30 0,35% 0,43%

22.12.2010 287,80 453,88 -0,76% -1,18%

21.12.2010 292,20 455,53 1,53% 0,36%

17.12.2010 286,10 455,85 -2,09% 0,07%

15.12.2010 290,00 451,45 1,36% -0,97%

14.12.2010 287,10 450,13 -1,00% -0,29%

13.12.2010 286,20 449,74 -0,31% -0,09%
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10.12.2010 279,40 447,67 -2,38% -0,46%

09.12.2010 279,00 438,03 -0,14% -2,15%

08.12.2010 280,40 442,80 0,50% 1,09%

07.12.2010 278,00 442,04 -0,86% -0,17%

06.12.2010 276,20 439,28 -0,65% -0,62%

02.12.2010 276,60 440,57 0,14% 0,29%

01.12.2010 265,90 434,06 -3,87% -1,48%

30.11.2010 255,40 424,76 -3,95% -2,14%

29.11.2010 257,60 423,16 0,86% -0,38%

26.11.2010 259,70 428,53 0,82% 1,27%

25.11.2010 266,00 429,74 2,43% 0,28%

24.11.2010 266,20 431,50 0,08% 0,41%

23.11.2010 265,50 429,43 -0,26% -0,48%

22.11.2010 271,70 431,77 2,34% 0,54%

19.11.2010 272,60 432,94 0,33% 0,27%

17.11.2010 268,60 428,98 -1,47% -0,91%

16.11.2010 278,00 428,36 3,50% -0,14%

15.11.2010 290,00 433,88 4,32% 1,29%

11.11.2010 291,00 433,17 0,34% -0,16%

10.11.2010 289,20 432,88 -0,62% -0,07%

09.11.2010 286,90 433,37 -0,80% 0,11%

08.11.2010 287,70 430,45 0,28% -0,67%

05.11.2010 288,30 431,32 0,21% 0,20%

04.11.2010 289,00 432,77 0,24% 0,34%

03.11.2010 280,50 428,00 -2,94% -1,10%

02.11.2010 285,50 427,54 1,78% -0,11%

29.10.2010 288,40 424,19 1,02% -0,78%

28.10.2010 287,80 425,68 -0,21% 0,35%

27.10.2010 281,30 422,75 -2,26% -0,69%

26.10.2010 285,20 420,93 1,39% -0,43%

25.10.2010 287,00 427,84 0,63% 1,64%

22.10.2010 288,00 424,72 0,35% -0,73%

21.10.2010 293,00 426,99 1,74% 0,53%

20.10.2010 289,80 421,92 -1,09% -1,19%

19.10.2010 286,80 409,11 -1,04% -3,04%

18.10.2010 288,70 413,75 0,66% 1,13%

15.10.2010 278,20 420,47 -3,64% 1,62%

14.10.2010 280,50 423,64 0,83% 0,75%
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13.10.2010 283,00 428,55 0,89% 1,16%

11.10.2010 279,00 420,75 -1,41% -1,82%

08.10.2010 280,00 415,66 0,36% -1,21%

07.10.2010 277,40 418,77 -0,93% 0,75%

06.10.2010 277,20 418,45 -0,07% -0,08%

05.10.2010 280,50 412,00 1,19% -1,54%

04.10.2010 264,20 408,35 -5,81% -0,89%

01.10.2010 268,70 412,09 1,70% 0,92%

30.09.2010 270,40 416,95 0,63% 1,18%

29.09.2010 266,70 415,12 -1,37% -0,44%

28.09.2010 266,00 416,09 -0,26% 0,23%

27.09.2010 269,80 417,05 1,43% 0,23%

24.09.2010 268,70 419,28 -0,41% 0,53%

23.09.2010 266,30 416,09 -0,89% -0,76%

22.09.2010 269,40 417,60 1,16% 0,36%

21.09.2010 267,90 417,54 -0,56% -0,01%

20.09.2010 262,10 415,39 -2,16% -0,51%

17.09.2010 259,50 412,90 -0,99% -0,60%

16.09.2010 256,00 413,22 -1,35% 0,08%

15.09.2010 260,00 416,77 1,56% 0,86%

14.09.2010 259,70 419,47 -0,12% 0,65%

13.09.2010 260,10 419,74 0,15% 0,06%

10.09.2010 257,00 416,34 -1,19% -0,81%

09.09.2010 253,60 415,36 -1,32% -0,24%

08.09.2010 248,70 408,64 -1,93% -1,62%

07.09.2010 245,30 407,64 -1,37% -0,24%

06.09.2010 245,60 407,47 0,12% -0,04%

03.09.2010 244,40 408,28 -0,49% 0,20%

02.09.2010 238,00 406,71 -2,62% -0,38%

01.09.2010 230,50 408,91 -3,15% 0,54%

31.08.2010 222,10 396,38 -3,64% -3,06%

30.08.2010 221,20 393,79 -0,41% -0,65%

26.08.2010 227,80 392,65 2,98% -0,29%

25.08.2010 227,50 384,65 -0,13% -2,04%

24.08.2010 229,00 392,03 0,66% 1,92%

23.08.2010 264,40 399,92 15,46% 2,01%

20.08.2010 259,00 398,29 -2,04% -0,41%

19.08.2010 267,40 404,40 3,24% 1,53%
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18.08.2010 265,30 408,45 -0,79% 1,00%

17.08.2010 271,30 416,04 2,26% 1,86%

16.08.2010 268,50 411,32 -1,03% -1,13%

13.08.2010 269,60 412,99 0,41% 0,41%

12.08.2010 273,50 412,69 1,45% -0,07%

11.08.2010 282,50 411,77 3,29% -0,22%

10.08.2010 288,00 420,20 1,95% 2,05%

09.08.2010 290,90 425,49 1,01% 1,26%

06.08.2010 284,20 419,47 -2,30% -1,41%

05.08.2010 288,00 424,84 1,34% 1,28%

04.08.2010 286,50 423,72 -0,52% -0,26%

03.08.2010 292,40 425,51 2,06% 0,42%

02.08.2010 291,40 420,85 -0,34% -1,10%

30.07.2010 281,10 410,82 -3,53% -2,38%

29.07.2010 285,50 415,05 1,57% 1,03%

27.07.2010 287,00 414,05 0,53% -0,24%

23.07.2010 276,00 410,99 -3,83% -0,74%

22.07.2010 278,30 409,84 0,83% -0,28%

21.07.2010 273,70 405,03 -1,65% -1,17%

20.07.2010 264,00 401,22 -3,54% -0,94%

19.07.2010 270,40 405,55 2,42% 1,08%

16.07.2010 279,70 409,33 3,44% 0,93%

15.07.2010 278,20 415,38 -0,54% 1,48%

14.07.2010 283,90 413,71 2,05% -0,40%

13.07.2010 287,30 410,64 1,20% -0,74%

12.07.2010 282,40 407,99 -1,71% -0,65%

09.07.2010 281,70 406,58 -0,25% -0,35%

08.07.2010 278,50 406,97 -1,14% 0,10%

07.07.2010 275,00 404,30 -1,26% -0,66%

06.07.2010 277,80 401,44 1,02% -0,71%

05.07.2010 272,10 391,44 -2,05% -2,49%

02.07.2010 270,20 390,34 -0,70% -0,28%

01.07.2010 264,60 383,73 -2,07% -1,69%

30.06.2010 273,70 393,01 3,44% 2,42%

29.06.2010 274,60 391,06 0,33% -0,50%

28.06.2010 287,30 404,46 4,62% 3,43%

25.06.2010 286,20 403,35 -0,38% -0,27%

24.06.2010 291,10 407,01 1,71% 0,91%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

23.06.2010 294,30 413,83 1,10% 1,68%

22.06.2010 301,10 416,97 2,31% 0,76%

21.06.2010 296,80 421,23 -1,43% 1,02%

18.06.2010 293,10 417,23 -1,25% -0,95%

17.06.2010 287,00 408,45 -2,08% -2,10%

16.06.2010 295,00 408,98 2,79% 0,13%

15.06.2010 296,50 411,11 0,51% 0,52%

14.06.2010 295,80 410,66 -0,24% -0,11%

11.06.2010 291,50 402,22 -1,45% -2,06%

10.06.2010 289,20 401,81 -0,79% -0,10%

09.06.2010 283,20 393,66 -2,07% -2,03%

08.06.2010 278,20 389,88 -1,77% -0,96%

07.06.2010 280,00 392,49 0,65% 0,67%

04.06.2010 284,70 397,19 1,68% 1,20%

03.06.2010 291,60 401,25 2,42% 1,02%

02.06.2010 283,90 391,18 -2,64% -2,51%

01.06.2010 286,40 388,04 0,88% -0,80%

31.05.2010 282,00 388,69 -1,54% 0,17%

28.05.2010 278,00 386,99 -1,42% -0,44%

27.05.2010 283,30 389,85 1,91% 0,74%

26.05.2010 276,40 381,10 -2,44% -2,24%

25.05.2010 261,10 367,82 -5,54% -3,48%

21.05.2010 270,90 375,90 3,75% 2,20%

20.05.2010 277,70 378,98 2,51% 0,82%

19.05.2010 288,00 391,85 3,71% 3,40%

18.05.2010 299,20 402,73 3,89% 2,78%

17.05.2010 299,00 400,79 -0,07% -0,48%

11.05.2010 307,30 393,52 2,78% -1,81%

10.05.2010 313,30 394,72 1,95% 0,30%

07.05.2010 290,80 371,11 -7,18% -5,98%

06.05.2010 303,60 387,14 4,40% 4,32%

05.05.2010 305,80 395,02 0,72% 2,04%

04.05.2010 315,00 405,50 3,01% 2,65%

03.05.2010 327,50 413,47 3,97% 1,97%

29.04.2010 328,60 411,50 0,34% -0,48%

28.04.2010 321,30 401,80 -2,22% -2,36%

27.04.2010 329,00 408,95 2,40% 1,78%

26.04.2010 338,00 414,40 2,74% 1,33%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

23.04.2010 334,60 407,42 -1,01% -1,68%

22.04.2010 332,00 401,19 -0,78% -1,53%

21.04.2010 340,00 407,88 2,41% 1,67%

19.04.2010 332,40 399,28 -2,24% -2,11%

16.04.2010 336,70 402,68 1,29% 0,85%

15.04.2010 340,60 405,22 1,16% 0,63%

14.04.2010 337,20 400,52 -1,00% -1,16%

13.04.2010 326,20 395,37 -3,26% -1,29%

12.04.2010 320,00 397,76 -1,90% 0,60%

09.04.2010 320,40 393,99 0,12% -0,95%

08.04.2010 316,20 392,32 -1,31% -0,42%

07.04.2010 318,70 397,24 0,79% 1,25%

06.04.2010 314,00 391,65 -1,47% -1,41%

31.03.2010 304,50 383,04 -3,03% -2,20%

30.03.2010 304,60 383,22 0,03% 0,05%

26.03.2010 305,50 384,57 0,30% 0,35%

25.03.2010 309,80 388,47 1,41% 1,01%

24.03.2010 305,30 386,70 -1,45% -0,46%

23.03.2010 300,00 383,79 -1,74% -0,75%

22.03.2010 299,00 378,16 -0,33% -1,47%

19.03.2010 302,30 379,67 1,10% 0,40%

18.03.2010 304,70 377,86 0,79% -0,48%

17.03.2010 307,60 378,35 0,95% 0,13%

16.03.2010 309,00 377,01 0,46% -0,35%

15.03.2010 306,00 371,00 -0,97% -1,59%

11.03.2010 310,90 372,05 1,60% 0,28%

10.03.2010 307,40 374,01 -1,13% 0,53%

09.03.2010 307,00 369,54 -0,13% -1,20%

08.03.2010 310,70 371,38 1,21% 0,50%

05.03.2010 312,50 371,10 0,58% -0,08%

04.03.2010 313,10 364,61 0,19% -1,75%

03.03.2010 315,80 368,11 0,86% 0,96%

02.03.2010 313,90 364,36 -0,60% -1,02%

01.03.2010 308,00 361,86 -1,88% -0,69%

26.02.2010 301,50 354,77 -2,11% -1,96%

25.02.2010 296,00 353,94 -1,82% -0,23%

24.02.2010 298,80 358,05 0,95% 1,16%

23.02.2010 301,10 357,43 0,77% -0,17%
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NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

22.02.2010 305,00 360,98 1,30% 0,99%

19.02.2010 303,30 358,76 -0,56% -0,61%

18.02.2010 302,80 358,59 -0,16% -0,05%

17.02.2010 301,20 357,57 -0,53% -0,28%

16.02.2010 302,90 354,53 0,56% -0,85%

15.02.2010 292,60 350,63 -3,40% -1,10%

12.02.2010 292,00 349,73 -0,21% -0,26%

11.02.2010 290,50 348,53 -0,51% -0,34%

10.02.2010 293,90 346,30 1,17% -0,64%

09.02.2010 297,70 348,74 1,29% 0,70%

08.02.2010 296,40 345,42 -0,44% -0,95%

05.02.2010 304,40 350,75 2,70% 1,54%

04.02.2010 313,90 355,92 3,12% 1,47%

03.02.2010 320,00 360,48 1,94% 1,28%

02.02.2010 321,50 358,17 0,47% -0,64%

01.02.2010 318,50 358,43 -0,93% 0,07%

29.01.2010 316,00 354,85 -0,78% -1,00%

28.01.2010 313,50 350,95 -0,79% -1,10%

27.01.2010 314,40 349,61 0,29% -0,38%

26.01.2010 312,70 348,97 -0,54% -0,18%

25.01.2010 318,40 349,86 1,82% 0,26%

22.01.2010 316,80 346,87 -0,50% -0,85%

21.01.2010 318,30 349,68 0,47% 0,81%

20.01.2010 327,50 356,30 2,89% 1,89%

19.01.2010 334,50 360,47 2,14% 1,17%

18.01.2010 334,00 359,95 -0,15% -0,14%

15.01.2010 337,00 359,27 0,90% -0,19%

14.01.2010 342,20 361,79 1,54% 0,70%

13.01.2010 335,00 356,52 -2,10% -1,46%

12.01.2010 330,00 356,73 -1,49% 0,06%

08.01.2010 317,10 353,23 -3,91% -0,98%

07.01.2010 316,80 351,28 -0,09% -0,55%

06.01.2010 309,70 346,37 -2,24% -1,40%

05.01.2010 308,00 345,14 -0,55% -0,36%

04.01.2010 308,00 347,84 0,00% 0,78%

01.01.2010 291,00 336,69 -5,52% -3,21%

30.12.2009 291,00 336,69 0,00% 0,00%

29.12.2009 291,50 336,28 0,17% -0,12%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

28.12.2009 291,50 334,59 0,00% -0,50%

25.12.2009 287,00 335,08 -1,54% 0,15%

24.12.2009 287,00 335,08 0,00% 0,00%

23.12.2009 287,00 335,08 0,00% 0,00%

21.12.2009 284,00 331,40 -1,05% -1,10%

18.12.2009 287,00 334,29 1,06% 0,87%

17.12.2009 294,00 334,33 2,44% 0,01%

16.12.2009 293,00 336,55 -0,34% 0,66%

15.12.2009 286,50 331,53 -2,22% -1,49%

14.12.2009 287,50 331,27 0,35% -0,08%

11.12.2009 285,50 332,00 -0,70% 0,22%

10.12.2009 286,50 331,86 0,35% -0,04%

09.12.2009 285,00 332,32 -0,52% 0,14%

08.12.2009 286,00 333,39 0,35% 0,32%

07.12.2009 289,00 336,55 1,05% 0,95%

04.12.2009 288,00 337,61 -0,35% 0,31%

03.12.2009 286,50 334,88 -0,52% -0,81%

02.12.2009 290,00 337,09 1,22% 0,66%

01.12.2009 291,00 332,77 0,34% -1,28%

30.11.2009 281,00 327,20 -3,44% -1,67%

27.11.2009 286,00 327,27 1,78% 0,02%

26.11.2009 289,50 325,78 1,22% -0,46%

25.11.2009 298,00 330,30 2,94% 1,39%

24.11.2009 308,00 331,59 3,36% 0,39%

23.11.2009 312,00 337,01 1,30% 1,63%

20.11.2009 306,50 332,57 -1,76% -1,32%

18.11.2009 305,50 338,04 -0,33% 1,64%

17.11.2009 301,00 335,24 -1,47% -0,83%

16.11.2009 304,00 338,71 1,00% 1,04%

13.11.2009 300,00 331,61 -1,32% -2,10%

12.11.2009 295,00 331,80 -1,67% 0,06%

11.11.2009 293,50 335,59 -0,51% 1,14%

10.11.2009 290,50 332,50 -1,02% -0,92%

09.11.2009 300,00 334,32 3,27% 0,55%

05.11.2009 285,00 329,72 -5,00% -1,38%

04.11.2009 285,00 327,32 0,00% -0,73%

03.11.2009 284,00 324,62 -0,35% -0,82%

02.11.2009 291,00 326,49 2,46% 0,58%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

30.10.2009 289,00 324,15 -0,69% -0,72%

29.10.2009 297,50 327,14 2,94% 0,92%

28.10.2009 282,00 325,28 -5,21% -0,57%

27.10.2009 296,00 332,70 4,96% 2,28%

26.10.2009 303,00 333,51 2,36% 0,24%

22.10.2009 307,50 335,68 1,49% 0,65%

21.10.2009 310,50 341,34 0,98% 1,69%

20.10.2009 313,00 339,97 0,81% -0,40%

19.10.2009 318,00 341,44 1,60% 0,43%

16.10.2009 313,00 339,41 -1,57% -0,59%

15.10.2009 318,50 340,29 1,76% 0,26%

14.10.2009 315,00 340,90 -1,10% 0,18%

13.10.2009 308,00 332,81 -2,22% -2,37%

12.10.2009 311,00 336,52 0,97% 1,11%

09.10.2009 309,00 332,39 -0,64% -1,23%

08.10.2009 302,00 333,03 -2,27% 0,19%

07.10.2009 300,00 330,59 -0,66% -0,73%

06.10.2009 309,00 333,09 3,00% 0,76%

05.10.2009 288,50 326,33 -6,63% -2,03%

01.10.2009 288,50 331,86 0,00% 1,69%

29.09.2009 291,00 334,70 0,87% 0,86%

28.09.2009 291,00 334,56 0,00% -0,04%

25.09.2009 292,50 330,23 0,52% -1,29%

24.09.2009 292,50 328,87 0,00% -0,41%

23.09.2009 301,00 336,82 2,91% 2,42%

22.09.2009 309,00 339,84 2,66% 0,90%

21.09.2009 308,50 336,42 -0,16% -1,01%

18.09.2009 315,00 337,04 2,11% 0,18%

17.09.2009 301,00 337,04 -4,44% 0,00%

16.09.2009 303,50 338,23 0,83% 0,35%

15.09.2009 300,00 331,60 -1,15% -1,96%

14.09.2009 296,50 331,60 -1,17% 0,00%

11.09.2009 296,00 333,43 -0,17% 0,55%

10.09.2009 302,00 335,29 2,03% 0,56%

09.09.2009 299,00 334,10 -0,99% -0,35%

08.09.2009 288,50 332,67 -3,51% -0,43%

07.09.2009 289,50 331,41 0,35% -0,38%

04.09.2009 279,00 328,14 -3,63% -0,99%
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NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

03.09.2009 265,00 321,50 -5,02% -2,02%

02.09.2009 262,50 321,89 -0,94% 0,12%

01.09.2009 273,00 334,22 4,00% 3,83%

31.08.2009 270,50 335,02 -0,92% 0,24%

28.08.2009 277,00 339,46 2,40% 1,33%

27.08.2009 269,00 334,80 -2,89% -1,37%

26.08.2009 272,00 335,12 1,12% 0,10%

25.08.2009 251,50 336,51 -7,54% 0,41%

24.08.2009 233,50 335,31 -7,16% -0,36%

21.08.2009 226,00 330,19 -3,21% -1,53%

20.08.2009 215,75 322,43 -4,54% -2,35%

19.08.2009 209,75 316,53 -2,78% -1,83%

18.08.2009 216,75 321,22 3,34% 1,48%

17.08.2009 216,50 324,09 -0,12% 0,89%

14.08.2009 222,50 324,96 2,77% 0,27%

13.08.2009 225,00 327,31 1,12% 0,72%

12.08.2009 219,50 320,88 -2,44% -1,96%

11.08.2009 220,50 318,55 0,46% -0,73%

10.08.2009 225,00 323,11 2,04% 1,43%

07.08.2009 223,75 322,97 -0,56% -0,04%

06.08.2009 221,75 323,90 -0,89% 0,29%

05.08.2009 217,00 322,48 -2,14% -0,44%

04.08.2009 209,75 319,18 -3,34% -1,02%

03.08.2009 204,25 318,77 -2,62% -0,13%

31.07.2009 199,25 311,23 -2,45% -2,37%

30.07.2009 197,25 310,12 -1,00% -0,36%

29.07.2009 191,00 301,24 -3,17% -2,86%

28.07.2009 191,50 308,14 0,26% 2,29%

27.07.2009 192,75 306,60 0,65% -0,50%

24.07.2009 194,00 305,70 0,65% -0,29%

23.07.2009 194,50 305,76 0,26% 0,02%

22.07.2009 189,50 299,74 -2,57% -1,97%

21.07.2009 194,00 301,05 2,37% 0,44%

20.07.2009 190,50 295,79 -1,80% -1,75%

17.07.2009 190,00 292,92 -0,26% -0,97%

16.07.2009 189,75 291,01 -0,13% -0,65%

15.07.2009 188,25 288,29 -0,79% -0,93%

14.07.2009 179,00 282,51 -4,91% -2,00%
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NKT Holding
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(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

13.07.2009 178,75 279,72 -0,14% -0,99%

10.07.2009 175,00 279,83 -2,10% 0,04%

09.07.2009 178,50 280,90 2,00% 0,38%

08.07.2009 175,50 282,35 -1,68% 0,52%

07.07.2009 173,75 282,46 -1,00% 0,04%

06.07.2009 174,50 282,61 0,43% 0,05%

03.07.2009 181,00 286,55 3,72% 1,39%

02.07.2009 181,50 289,57 0,28% 1,05%

01.07.2009 183,25 294,55 0,96% 1,72%

30.06.2009 178,75 290,70 -2,46% -1,31%

29.06.2009 176,50 290,01 -1,26% -0,24%

26.06.2009 169,25 280,58 -4,11% -3,25%

25.06.2009 167,25 284,84 -1,18% 1,52%

24.06.2009 170,50 289,04 1,94% 1,47%

23.06.2009 166,50 281,12 -2,35% -2,74%

22.06.2009 171,75 284,37 3,15% 1,16%

19.06.2009 183,00 293,16 6,55% 3,09%

18.06.2009 178,50 291,88 -2,46% -0,44%

17.06.2009 179,25 290,36 0,42% -0,52%

16.06.2009 194,00 299,02 8,23% 2,98%

15.06.2009 193,00 300,60 -0,52% 0,53%

12.06.2009 196,00 303,66 1,55% 1,02%

11.06.2009 197,50 303,72 0,77% 0,02%

10.06.2009 195,50 300,64 -1,01% -1,01%

09.06.2009 188,75 294,34 -3,45% -2,10%

08.06.2009 190,00 289,46 0,66% -1,66%

05.06.2009 195,50 294,13 2,89% 1,61%

04.06.2009 195,50 294,13 0,00% 0,00%

03.06.2009 197,50 292,57 1,02% -0,53%

02.06.2009 201,50 296,95 2,03% 1,50%

01.06.2009 195,50 290,82 -2,98% -2,06%

29.05.2009 195,50 290,82 0,00% 0,00%

28.05.2009 198,25 292,33 1,41% 0,52%

27.05.2009 208,00 298,13 4,92% 1,98%

26.05.2009 201,50 299,00 -3,13% 0,29%

25.05.2009 206,00 304,33 2,23% 1,78%

22.05.2009 206,00 308,26 0,00% 1,29%

21.05.2009 206,00 308,26 0,00% 0,00%
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Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

20.05.2009 206,00 308,26 0,00% 0,00%

19.05.2009 203,00 304,82 -1,46% -1,12%

18.05.2009 193,00 299,73 -4,93% -1,67%

15.05.2009 193,00 293,52 0,00% -2,07%

14.05.2009 181,00 287,07 -6,22% -2,20%

13.05.2009 177,00 287,03 -2,21% -0,01%

12.05.2009 185,50 293,25 4,80% 2,17%

11.05.2009 166,00 295,40 -10,51% 0,73%

08.05.2009 173,25 294,81 4,37% -0,20%

07.05.2009 173,25 294,81 0,00% 0,00%

06.05.2009 177,00 296,43 2,16% 0,55%

05.05.2009 173,75 289,65 -1,84% -2,29%

04.05.2009 179,75 288,76 3,45% -0,31%

01.05.2009 163,25 276,66 -9,18% -4,19%

30.04.2009 155,50 274,79 -4,75% -0,68%

29.04.2009 142,25 268,45 -8,52% -2,31%

28.04.2009 134,00 263,36 -5,80% -1,90%

27.04.2009 134,50 265,69 0,37% 0,88%

24.04.2009 138,50 268,85 2,97% 1,19%

23.04.2009 134,00 264,83 -3,25% -1,50%

22.04.2009 130,00 261,79 -2,99% -1,15%

21.04.2009 124,50 254,64 -4,23% -2,73%

20.04.2009 126,00 256,38 1,20% 0,68%

17.04.2009 135,00 264,47 7,14% 3,16%

16.04.2009 128,50 252,65 -4,81% -4,47%

15.04.2009 122,00 240,06 -5,06% -4,98%

14.04.2009 122,50 241,19 0,41% 0,47%

13.04.2009 119,00 235,59 -2,86% -2,32%

10.04.2009 119,00 235,59 0,00% 0,00%

09.04.2009 119,00 235,59 0,00% 0,00%

08.04.2009 119,00 235,59 0,00% 0,00%

07.04.2009 114,25 238,05 -3,99% 1,04%

06.04.2009 119,00 243,50 4,16% 2,29%

03.04.2009 117,25 238,66 -1,47% -1,99%

02.04.2009 112,50 245,60 -4,05% 2,91%

01.04.2009 104,50 237,70 -7,11% -3,22%

31.03.2009 97,25 228,35 -6,94% -3,93%

30.03.2009 96,25 227,89 -1,03% -0,20%
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27.03.2009 104,50 232,50 8,57% 2,02%

26.03.2009 107,75 235,69 3,11% 1,37%

25.03.2009 102,50 230,19 -4,87% -2,33%

24.03.2009 105,00 229,34 2,44% -0,37%

23.03.2009 108,50 229,53 3,33% 0,08%

20.03.2009 102,75 226,93 -5,30% -1,13%

19.03.2009 104,25 228,71 1,46% 0,78%

18.03.2009 100,00 227,69 -4,08% -0,45%

17.03.2009 100,50 229,17 0,50% 0,65%

16.03.2009 96,25 227,25 -4,23% -0,84%

13.03.2009 87,50 224,14 -9,09% -1,37%

12.03.2009 89,50 224,22 2,29% 0,04%

11.03.2009 90,50 225,32 1,12% 0,49%

10.03.2009 87,50 221,60 -3,31% -1,65%

09.03.2009 81,25 214,37 -7,14% -3,26%

06.03.2009 84,75 213,11 4,31% -0,59%

05.03.2009 95,25 218,75 12,39% 2,65%

04.03.2009 103,75 228,62 8,92% 4,51%

03.03.2009 104,00 225,75 0,24% -1,26%

02.03.2009 105,50 233,64 1,44% 3,50%

27.02.2009 112,00 241,48 6,16% 3,36%

26.02.2009 118,00 249,22 5,36% 3,21%

25.02.2009 113,00 243,34 -4,24% -2,36%

24.02.2009 115,00 248,66 1,77% 2,19%

23.02.2009 123,00 252,97 6,96% 1,73%

20.02.2009 125,00 252,97 1,63% 0,00%

19.02.2009 127,00 258,98 1,60% 2,38%

18.02.2009 127,50 258,29 0,39% -0,27%

17.02.2009 121,75 261,97 -4,51% 1,42%

16.02.2009 129,25 268,07 6,16% 2,33%

13.02.2009 130,00 269,87 0,58% 0,67%

12.02.2009 128,25 264,89 -1,35% -1,85%

11.02.2009 130,75 263,97 1,95% -0,35%

10.02.2009 130,00 268,05 -0,57% 1,55%

09.02.2009 137,00 271,81 5,38% 1,40%

06.02.2009 134,75 270,69 -1,64% -0,41%

05.02.2009 123,50 264,09 -8,35% -2,44%

04.02.2009 124,50 268,31 0,81% 1,60%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

03.02.2009 116,00 260,76 -6,83% -2,81%

02.02.2009 116,00 257,04 0,00% -1,43%

30.01.2009 122,00 261,79 5,17% 1,85%

29.01.2009 117,75 256,23 -3,48% -2,12%

28.01.2009 119,00 259,16 1,06% 1,14%

27.01.2009 114,50 253,38 -3,78% -2,23%

26.01.2009 118,00 256,01 3,06% 1,04%

23.01.2009 110,25 247,51 -6,57% -3,32%

22.01.2009 115,00 251,81 4,31% 1,74%

21.01.2009 114,00 251,92 -0,87% 0,04%

20.01.2009 109,75 250,34 -3,73% -0,63%

19.01.2009 111,00 254,53 1,14% 1,67%

16.01.2009 115,00 259,31 3,60% 1,88%

15.01.2009 113,00 255,00 -1,74% -1,66%

14.01.2009 107,00 252,17 -5,31% -1,11%

13.01.2009 114,00 266,63 6,54% 5,73%

12.01.2009 118,50 270,46 3,95% 1,44%

09.01.2009 120,00 271,86 1,27% 0,52%

08.01.2009 125,00 272,14 4,17% 0,10%

07.01.2009 128,25 271,07 2,60% -0,39%

06.01.2009 133,00 280,45 3,70% 3,46%

05.01.2009 127,25 275,38 -4,32% -1,81%

02.01.2009 117,00 260,13 -8,06% -5,54%

01.01.2009 105,75 247,72 -9,62% -4,77%

31.12.2008 105,75 247,72 0,00% 0,00%

30.12.2008 105,75 247,72 0,00% 0,00%

29.12.2008 100,00 247,02 -5,44% -0,28%

26.12.2008 100,50 245,95 0,50% -0,43%

25.12.2008 100,50 245,95 0,00% 0,00%

24.12.2008 100,50 245,95 0,00% 0,00%

23.12.2008 100,50 245,95 0,00% 0,00%

22.12.2008 96,50 246,39 -3,98% 0,18%

19.12.2008 104,00 248,85 7,77% 1,00%

18.12.2008 114,00 250,03 9,62% 0,47%

17.12.2008 126,00 253,13 10,53% 1,24%

16.12.2008 127,50 252,66 1,19% -0,19%

15.12.2008 130,00 254,96 1,96% 0,91%

12.12.2008 130,75 253,04 0,58% -0,75%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

11.12.2008 132,00 257,41 0,96% 1,73%

10.12.2008 131,75 261,04 -0,19% 1,41%

09.12.2008 131,75 265,86 0,00% 1,85%

08.12.2008 133,50 262,17 1,33% -1,39%

05.12.2008 125,00 246,18 -6,37% -6,10%

04.12.2008 131,50 255,06 5,20% 3,61%

03.12.2008 132,00 254,22 0,38% -0,33%

02.12.2008 140,00 255,64 6,06% 0,56%

01.12.2008 139,00 257,33 -0,71% 0,66%

28.11.2008 145,50 263,05 4,68% 2,22%

27.11.2008 148,00 261,20 1,72% -0,70%

26.11.2008 143,25 250,30 -3,21% -4,17%

25.11.2008 140,00 252,12 -2,27% 0,73%

24.11.2008 139,00 245,91 -0,71% -2,46%

21.11.2008 155,00 233,95 11,51% -4,86%

20.11.2008 157,00 236,79 1,29% 1,21%

19.11.2008 173,50 249,53 10,51% 5,38%

18.11.2008 183,00 259,09 5,48% 3,83%

17.11.2008 178,50 262,89 -2,46% 1,47%

14.11.2008 180,00 268,80 0,84% 2,25%

13.11.2008 178,00 267,45 -1,11% -0,50%

12.11.2008 183,50 266,80 3,09% -0,24%

11.11.2008 195,00 276,37 6,27% 3,59%

10.11.2008 205,00 290,15 5,13% 4,99%

07.11.2008 198,00 281,99 -3,41% -2,81%

06.11.2008 208,50 281,91 5,30% -0,03%

05.11.2008 227,00 301,20 8,87% 6,84%

04.11.2008 237,00 312,88 4,41% 3,88%

03.11.2008 219,25 289,98 -7,49% -7,32%

31.10.2008 213,25 285,19 -2,74% -1,65%

30.10.2008 202,50 276,93 -5,04% -2,90%

29.10.2008 195,00 268,27 -3,70% -3,13%

28.10.2008 183,00 247,13 -6,15% -7,88%

27.10.2008 172,00 246,21 -6,01% -0,37%

24.10.2008 181,50 255,19 5,52% 3,65%

23.10.2008 206,00 272,49 13,50% 6,78%

22.10.2008 216,00 282,70 4,85% 3,75%

21.10.2008 231,50 302,54 7,18% 7,02%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

20.10.2008 231,00 306,77 -0,22% 1,40%

17.10.2008 223,00 295,95 -3,46% -3,53%

16.10.2008 233,50 285,70 4,71% -3,46%

15.10.2008 246,00 298,57 5,35% 4,50%

14.10.2008 260,00 317,59 5,69% 6,37%

13.10.2008 242,25 308,63 -6,83% -2,82%

10.10.2008 215,00 280,67 -11,25% -9,06%

09.10.2008 210,00 299,06 -2,33% 6,55%

08.10.2008 193,00 292,82 -8,10% -2,09%

07.10.2008 198,00 307,71 2,59% 5,09%

06.10.2008 200,00 312,59 1,01% 1,59%

03.10.2008 239,50 351,47 19,75% 12,44%

02.10.2008 241,25 341,60 0,73% -2,81%

01.10.2008 249,00 351,55 3,21% 2,91%

30.09.2008 245,00 351,15 -1,61% -0,11%

29.09.2008 244,00 358,78 -0,41% 2,17%

26.09.2008 263,50 378,87 7,99% 5,60%

25.09.2008 268,00 387,89 1,71% 2,38%

24.09.2008 263,50 385,41 -1,68% -0,64%

23.09.2008 267,50 385,99 1,52% 0,15%

22.09.2008 275,00 397,40 2,80% 2,96%

19.09.2008 269,00 398,80 -2,18% 0,35%

18.09.2008 249,50 373,36 -7,25% -6,38%

17.09.2008 249,00 369,97 -0,20% -0,91%

16.09.2008 248,75 374,25 -0,10% 1,16%

15.09.2008 251,50 379,70 1,11% 1,46%

12.09.2008 261,50 391,83 3,98% 3,19%

11.09.2008 255,00 385,47 -2,49% -1,62%

10.09.2008 261,00 391,61 2,35% 1,59%

09.09.2008 261,00 395,51 0,00% 1,00%

08.09.2008 267,00 403,37 2,30% 1,99%

05.09.2008 264,50 393,04 -0,94% -2,56%

04.09.2008 275,00 403,57 3,97% 2,68%

03.09.2008 289,00 417,54 5,09% 3,46%

02.09.2008 288,00 426,56 -0,35% 2,16%

01.09.2008 287,50 424,07 -0,17% -0,58%

29.08.2008 289,50 424,11 0,70% 0,01%

28.08.2008 289,00 425,31 -0,17% 0,28%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

27.08.2008 282,50 419,32 -2,25% -1,41%

26.08.2008 287,00 411,62 1,59% -1,84%

25.08.2008 298,00 412,85 3,83% 0,30%

22.08.2008 300,50 414,66 0,84% 0,44%

21.08.2008 299,00 409,54 -0,50% -1,23%

20.08.2008 301,00 408,47 0,67% -0,26%

19.08.2008 306,00 408,47 1,66% 0,00%

18.08.2008 310,00 417,10 1,31% 2,11%

15.08.2008 310,00 419,26 0,00% 0,52%

14.08.2008 307,00 413,47 -0,97% -1,38%

13.08.2008 309,00 408,02 0,65% -1,32%

12.08.2008 317,00 416,12 2,59% 1,99%

11.08.2008 328,00 417,07 3,47% 0,23%

08.08.2008 329,50 414,51 0,46% -0,61%

07.08.2008 324,00 411,32 -1,67% -0,77%

06.08.2008 320,50 417,62 -1,08% 1,53%

05.08.2008 316,50 413,01 -1,25% -1,10%

04.08.2008 311,00 405,88 -1,74% -1,73%

01.08.2008 315,50 411,06 1,45% 1,28%

31.07.2008 322,50 417,43 2,22% 1,55%

30.07.2008 325,00 412,20 0,78% -1,25%

29.07.2008 319,50 402,86 -1,69% -2,27%

28.07.2008 325,50 403,26 1,88% 0,10%

25.07.2008 326,50 406,97 0,31% 0,92%

24.07.2008 334,50 409,39 2,45% 0,59%

23.07.2008 338,50 415,13 1,20% 1,40%

22.07.2008 324,50 405,01 -4,14% -2,44%

21.07.2008 328,50 406,32 1,23% 0,32%

18.07.2008 318,50 398,74 -3,04% -1,87%

17.07.2008 324,00 399,63 1,73% 0,22%

16.07.2008 303,50 385,89 -6,33% -3,44%

15.07.2008 306,50 386,84 0,99% 0,25%

14.07.2008 312,50 397,13 1,96% 2,66%

11.07.2008 310,50 395,36 -0,64% -0,45%

10.07.2008 320,00 406,52 3,06% 2,82%

09.07.2008 328,50 408,41 2,66% 0,46%

08.07.2008 322,50 393,77 -1,83% -3,58%

07.07.2008 334,00 406,84 3,57% 3,32%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

04.07.2008 332,00 404,67 -0,60% -0,53%

03.07.2008 345,00 408,01 3,92% 0,83%

02.07.2008 358,00 416,52 3,77% 2,09%

01.07.2008 369,50 415,11 3,21% -0,34%

30.06.2008 382,50 424,30 3,52% 2,21%

27.06.2008 392,00 425,90 2,48% 0,38%

26.06.2008 393,00 430,72 0,26% 1,13%

25.06.2008 378,00 437,40 -3,82% 1,55%

24.06.2008 364,00 430,67 -3,70% -1,54%

23.06.2008 377,00 438,12 3,57% 1,73%

20.06.2008 384,50 439,16 1,99% 0,24%

19.06.2008 387,00 444,78 0,65% 1,28%

18.06.2008 394,50 445,12 1,94% 0,08%

17.06.2008 403,00 453,86 2,15% 1,96%

16.06.2008 395,50 441,72 -1,86% -2,67%

13.06.2008 395,50 438,84 0,00% -0,65%

12.06.2008 387,00 436,59 -2,15% -0,51%

11.06.2008 385,50 436,07 -0,39% -0,12%

10.06.2008 395,00 440,52 2,46% 1,02%

09.06.2008 399,50 446,08 1,14% 1,26%

06.06.2008 409,00 447,41 2,38% 0,30%

05.06.2008 417,00 454,14 1,96% 1,50%

04.06.2008 417,00 454,14 0,00% 0,00%

03.06.2008 414,00 458,15 -0,72% 0,88%

02.06.2008 416,50 456,10 0,60% -0,45%

30.05.2008 405,00 460,29 -2,76% 0,92%

29.05.2008 411,50 452,36 1,60% -1,72%

28.05.2008 404,50 451,02 -1,70% -0,30%

27.05.2008 397,00 448,63 -1,85% -0,53%

26.05.2008 405,50 450,15 2,14% 0,34%

23.05.2008 406,00 452,31 0,12% 0,48%

22.05.2008 416,00 452,99 2,46% 0,15%

21.05.2008 419,00 458,96 0,72% 1,32%

20.05.2008 424,00 459,96 1,19% 0,22%

19.05.2008 437,00 468,66 3,07% 1,89%

16.05.2008 438,00 463,65 0,23% -1,07%

15.05.2008 440,00 457,66 0,46% -1,29%

14.05.2008 440,50 444,41 0,11% -2,90%
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NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

13.05.2008 433,50 440,44 -1,59% -0,89%

12.05.2008 420,50 435,13 -3,00% -1,21%

09.05.2008 420,50 435,13 0,00% 0,00%

08.05.2008 423,50 437,30 0,71% 0,50%

07.05.2008 424,00 431,49 0,12% -1,33%

06.05.2008 421,00 431,16 -0,71% -0,08%

05.05.2008 422,00 433,94 0,24% 0,64%

02.05.2008 395,50 431,03 -6,28% -0,67%

01.05.2008 388,00 427,00 -1,90% -0,93%

30.04.2008 388,00 427,00 0,00% 0,00%

29.04.2008 385,00 420,64 -0,77% -1,49%

28.04.2008 389,00 425,65 1,04% 1,19%

25.04.2008 385,00 429,84 -1,03% 0,98%

24.04.2008 377,00 422,62 -2,08% -1,68%

23.04.2008 385,00 420,30 2,12% -0,55%

22.04.2008 376,00 418,00 -2,34% -0,55%

21.04.2008 376,00 420,14 0,00% 0,51%

18.04.2008 367,00 425,62 -2,39% 1,30%

17.04.2008 367,00 425,62 0,00% 0,00%

16.04.2008 365,50 428,58 -0,41% 0,70%

15.04.2008 356,50 422,18 -2,46% -1,49%

14.04.2008 347,00 418,11 -2,66% -0,96%

11.04.2008 350,50 421,43 1,01% 0,79%

10.04.2008 365,00 429,24 4,14% 1,85%

09.04.2008 366,50 431,27 0,41% 0,47%

08.04.2008 363,00 436,86 -0,95% 1,30%

07.04.2008 367,00 438,43 1,10% 0,36%

04.04.2008 352,00 430,66 -4,09% -1,77%

03.04.2008 349,00 429,00 -0,85% -0,39%

02.04.2008 352,00 435,72 0,86% 1,57%

01.04.2008 357,00 435,01 1,42% -0,16%

31.03.2008 340,00 428,10 -4,76% -1,59%

28.03.2008 341,50 427,34 0,44% -0,18%

27.03.2008 338,00 424,68 -1,02% -0,62%

26.03.2008 334,50 418,96 -1,04% -1,35%

25.03.2008 332,50 417,26 -0,60% -0,41%

24.03.2008 318,50 405,02 -4,21% -2,93%

21.03.2008 318,50 405,02 0,00% 0,00%
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Dato

NKT Holding

kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

20.03.2008 318,50 405,02 0,00% 0,00%

19.03.2008 318,50 405,02 0,00% 0,00%

18.03.2008 328,00 412,11 2,98% 1,75%

17.03.2008 321,50 400,15 -1,98% -2,90%

14.03.2008 334,50 411,78 4,04% 2,91%

13.03.2008 338,00 413,62 1,05% 0,45%

12.03.2008 341,00 416,59 0,89% 0,72%

11.03.2008 334,00 412,93 -2,05% -0,88%

10.03.2008 330,00 411,65 -1,20% -0,31%

07.03.2008 343,50 421,58 4,09% 2,41%

06.03.2008 350,00 427,79 1,89% 1,47%

05.03.2008 351,00 430,11 0,29% 0,54%

04.03.2008 357,50 424,49 1,85% -1,31%

03.03.2008 358,00 427,43 0,14% 0,69%

29.02.2008 369,00 431,24 3,07% 0,89%

28.02.2008 378,00 437,61 2,44% 1,48%

27.02.2008 382,50 440,56 1,19% 0,67%

26.02.2008 382,00 441,27 -0,13% 0,16%

25.02.2008 380,00 440,45 -0,52% -0,19%

22.02.2008 374,00 431,82 -1,58% -1,96%

21.02.2008 379,50 433,49 1,47% 0,39%

20.02.2008 379,00 428,84 -0,13% -1,07%

19.02.2008 385,50 436,66 1,72% 1,82%

18.02.2008 388,00 431,19 0,65% -1,25%

15.02.2008 378,00 423,97 -2,58% -1,67%

14.02.2008 388,00 432,45 2,65% 2,00%

13.02.2008 388,00 429,37 0,00% -0,71%

12.02.2008 383,00 427,02 -1,29% -0,55%

11.02.2008 366,50 410,31 -4,31% -3,91%

08.02.2008 371,00 407,92 1,23% -0,58%

07.02.2008 373,00 409,53 0,54% 0,39%

06.02.2008 381,50 414,38 2,28% 1,18%

05.02.2008 388,00 415,36 1,70% 0,24%

04.02.2008 404,00 426,18 4,12% 2,60%

01.02.2008 390,50 416,83 -3,34% -2,19%

31.01.2008 373,00 407,83 -4,48% -2,16%

30.01.2008 378,50 412,42 1,47% 1,13%

29.01.2008 385,00 408,95 1,72% -0,84%
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kurs OMX C20 kurs

(A) NKT

Holding

Afkast

(B) OMX C20

Afkast

28.01.2008 379,50 399,50 -1,43% -2,31%

25.01.2008 389,00 405,00 2,50% 1,38%

24.01.2008 373,00 399,91 -4,11% -1,26%

23.01.2008 352,00 391,12 -5,63% -2,20%

22.01.2008 357,50 396,73 1,56% 1,43%

21.01.2008 349,00 382,80 -2,38% -3,51%

18.01.2008 367,00 403,50 5,16% 5,41%

17.01.2008 367,00 404,81 0,00% 0,32%

16.01.2008 356,50 404,26 -2,86% -0,14%

15.01.2008 369,50 414,34 3,65% 2,49%

14.01.2008 393,50 431,35 6,50% 4,11%

11.01.2008 389,00 423,71 -1,14% -1,77%

10.01.2008 397,50 428,21 2,19% 1,06%

09.01.2008 423,00 436,75 6,42% 1,99%

08.01.2008 435,50 444,27 2,96% 1,72%

07.01.2008 425,00 438,48 -2,41% -1,30%

04.01.2008 436,00 443,17 2,59% 1,07%

03.01.2008 448,00 454,48 2,75% 2,55%

02.01.2008 447,00 460,53 -0,22% 1,33%

01.01.2008 459,00 464,14 2,68% 0,78%

BETA-værdi

1,192319

=D/C

(C) Standardafvigelse OMX C20

(D) Kovarians mellem NKT Holding

og OMX C20

0,000260 0,000310

=(STDEV(A))^2 =COVAR(A;B)
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Bilag 7 – DCF-modellen værdiestimat

Budgetteret frit cash flow (mio.kr.) 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E Terminal

Omsætning 15.253 15.395 16.091 17.179 17.964 18.698 19.259

Totalindkomst fra driften (DO) 430 462 483 515 719 748 793

Nettodriftsaktiver 7.700 7.870 7.761 7.671 7.568 7.502 7.727

Frit cash-flow (FCF) 2.658 292 592 605 822 814 568

WACC 9,62% 9,62% 9,62% 9,62% 9,62% 9,62%

1 2 3 4 5 TV

Diskonteringsfaktor 0,912 0,832 0,759 0,692 0,632 15,097

Nutidsværdi, FCF 266,45 492,79 458,95 569,20 514,10 5.420,51

NFF 1.964

Markedsværdi EK - DKK 5.758

Antal Aktier 24 mio. stk.

Kursværdi pr. aktie 240,64 kr.

Antal aktier 23.929.679 stk.

WACC 9,62%

Officiel kurs 215,60 kr.
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Bilag 8 – Morningstar beta
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Bilag 9 – Reuters beta samt ”analyst consensus”


