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Indledning 

Det er igen blevet en politisk varm kartoffel, hvorvidt kapitalfonde skaber værdi gennem deres 

opkøb af virksomheder. Med opkøbene af Dong, Meyers og Løgismose, får kapitalfonde meget 

omtale i medierne for tiden. 

Derfor mener vi, at det er interessant netop nu at kigge på et muligt opkøb af en virksomhed fra en 

kapitalfonds synspunkt. 

Vi vil lave opgaven med udgangspunkt i Biomar, da denne virksomhed har nogle interessante 

nøgletal, samt nogle spændende muligheder for fremtiden. Dette kommer vi nærmere ind på senere 

i opgaven. 

Biomar blev en del af Schou og Co i 2005, hvor de opkøbte 69 %. Schou og Co opnåede fuldt 

ejerskab i 2008. Under Schou og Co er omsætning vokset fra 4.854 mio. kr. i 2009 til 8.702 mio. kr. 

i 2013. 

Denne vækst er noget af det, som gør Biomar til et interessant emne at dykke ned i, set fra et 

kapitalfonds perspektiv. 

Biomar er verdens 3. største producent af kvalitets fiskefoder til fiskeopdræt, deres hovedområder 

er foder til laks, ørred, havaborre og havbras. Deres markedsandel udgør i Norge og Chile omkring 

25 pct. Denne markedsandel betyder, set i sammenhæng med deres stærke position i Europa, at de 

er verdens 3. største producent af fiskefoder. 

Der er en stærk vækst på markedet grundet stigende levestandarder, som medfører en større 

efterspørgsel på fede fisk som laks. Der er fortsat en voksende befolkning, som kræver at behovet 

for at producere proteiner vokser. Opdræt af fisk er en meget effektiv måde at producere disse 

proteiner på, dette kommer vi nærmere ind på senere i opgaven. 

Det betyder, at det ikke alene er den økonomiske vækst i virksomheden, som det er interessant at få 

indblik i, men også det marked, som er vækst. 

Udfordringerne for denne branche, ligger blandt andet i miljømæssige og politiske aspekter. Disse 

vil vi også dykke dybere ned i. 

Opgaven vil ende med at have lavet en grundig analyse af, hvorvidt det vil være interessant for en 

kapitalfond, at købe dette selskab, med udgangspunkt i en række analyser. Det gælder både i 
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forhold til de nuværende økonomiske resultater, samt vores forventninger til fremtidige resultater, 

men også i forhold til de strategiske faktorer, som spiller ind. Vi vil ydermere give vores bud på, 

hvad en evt. pris på virksomheden bør være. 

Problemformulering  

Formålet med dette speciale er at analysere, om Biomar er en oplagt overtagelseskandidat set ud fra 

en kapitalfonds perspektiv. Følgende problemformulering ønskes besvaret gennem specialet:  

* Hvad bør et selskab som Biomar koste ud fra en fundamental analyse, herunder en strategisk-, 

regnskabs- og finansiel analyse?  

* Hvad vil en kapitalfond betale for Biomar, hvilket afkast vil en sådan investering skulle generere 

for at være interessant?  

For at lave en systematisk fremstilling af vores besvarelse, samt være i stand til at besvare vores 

problemformulering i dybden, har vi valgt at inddrage følgende arbejdsspørgsmål:  

* Hvad er Biomar for en virksomhed?  

* Hvordan er Biomar strategisk positioneret i forhold til markedet og konkurrenter?  

* Hvordan har de seneste 6 års regnskaber udviklet sig?  

* Hvor god er rentabiliteten og hvordan har rentabiliteten historisk udviklet sig?  

* Hvilke drivere et vigtige for værdiansættelsen i budgetperioden?  

* Hvad kan egenkapitalens værdi estimeres til ud fra budgetteringen?  

* Hvor følsom er værdiansættelsen i forhold til fastsættelse af WACC og værdidrivere?  

* Hvad kendetegner et godt leveraged buyout selskab?  

* Hvad vil en kapitalfond betale for Biomar? 
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Metode 

Vi vil gribe opgaven an ved hjælp af relevant teori fra pensum, samt med relevante undersøgelser i 

form af bl.a. ”sustainable Growth”. Vi vil ligeledes benytte os af forskellige kilder fra internettet for 

at få et bedre indblik i fiskeri markedet, både generelt og mere specifikt omkring opdræt af fisk. 

Til at lægge ud med skriver vi om fiskeriet på global plan. Her benytter vi os af Mckiney og co’s 

rapport om sustainable fisheries. Dette vil hjælpe med at give et indblik i fiskeriet på global plan, 

samt at belyse, hvorfor det er så vigtigt at have fiskefarme i fremtiden. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations benytter vi som kilde til at vurdere den fremtidige efterspørgsel 

på animalske proteiner. Her inddrager vi befolkningstilvækst, samt demografiske aspekter af denne 

befolkning, for at belyse den voksende middelklasse og dennes forventede efterspørgsel efter 

fødevarer. 

Herefter fortæller vi om selve akvakultur industrien, både for at give et indblik i hvad akvakultur er 

for en størrelse og for at kaste lys over, hvorfor det er fordelagtigt at producere fiske fremfor 

eksempelvis okse- eller svinekød, set ud fra et effektivitets og miljømæssigt synspunkt. 

Vores strategiske analyse, vil bestå af en PEST analyse, Porters five forces og en SWOT analyse. 

Disse tre analyser er udvalgt, da vi mener, at disse vil give det fulde indblik i virksomhedens 

omverden samt konkurrenceforholdene i branchen. Med disse analyser kan vi bedre lave en solid 

budgettering og finansiel analyse med baggrund i virksomhedens muligheder på markedet. SWOT 

analysen vil i sagens natur fungere som en opsummering af virksomhedens styrker, svagheder, 

muligheder og trusler. 

For at komme med en vurdering af en mulig pris ved et opkøb fra en private equity fonds side, vil vi 

lave en DCF samt en peer-group analyse for at finde den korrekte værdiansættelse på Biomar. 

Denne vil blive holdt op imod en ”sum of the parts” analyse fra Nordea Markets, for at vi kan 

vurdere, om vi er kommet frem til en realistisk vurdering af Biomar. Vi laver ligeledes en LBO, 

som vil være den metode vi vil benytte os af, såfremt vi ønsker at købe virksomheden. 

Kildekritik 

I forbindelse med de kilder der anvendes i dette speciale, vil der i dette afsnit udføres en kildekritik 

for at bestemme validiteten af de anvendte kilder. 
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Specialet er afhængigt af sekundære kilder, da det ikke har været muligt at være i dialog med 

ledende medarbejdere i Biomar om fremtidsudsigterne og fordelingen af salg inden for forskellige 

fiskearter. 

Hovedkilderne i specialet er de sidste 6 årsrapporter fra Schouw & Co, som må antages at være 

retvisende, da der benyttes IFRS1 og Ernst & Young, og desuden fordi den uafhængige revisor 

ingen anmærkninger har til regnskabet. Desuden er der benyttet information fra 

investorpræsentationer af Schouw & Co for at danne et bedre overblik over hvilket potentiale og 

hvilke udfordringer Biomar selv ser for de kommende år. 

Der anvendes i høj grad lærerbøger og udleverede slides fra undervisningen på HD Finansiering 2. 

del på CBS. Materialet benyttes til beskrivelse af teori og til hjælp ved analyser. Disse kilder anses 

for at være pålidelige, da de nøje er udvalgt af CBS, som i 2014 er kåret til Vesteuropas bedste 

business school2 

Bloomberg er benyttet til at udtrække data til beregning af beta, risikofri rente, samt til søgning på 

data til beregning af nøgletal på Biomars peer-group. Bloomberg er anerkendt blandt banker, 

pensionsselskaber og generelt i finansielle kredse som værende bedste kilde til data inden for 

investeringer. 

Der er brugt information fra forskellige hjemmesider via internettet. Vi har efter bedste evne forsøgt 

kun at bruge pålidelige kilder for at sikre validiteten i specialet. 

Vi drager ikke konklusioner fra enkelte sekundære kilder, for at vi sikre kvaliteten i opgaven og 

vores vurdering af Biomar og markedet som Biomar befinder sig i. 

Afgrænsning 

Der er i specialet afgrænset fra at analysere på konkurrencesituationen på det asiatiske marked 

inden for fiskefoder. Selvom markedet er enormt og interessant, har vi valgt at se bort fra dette på 

grund af manglende gennemsigtighed om, hvilke aktører markedet består af. Dette skal ses i 

sammenhæng med, at Biomar ikke i dag befinder sig på dette marked. Desuden er der valgt at 

fokusere på de markedsområder, hvor Biomar er repræsenteret på nuværende tidspunkt. 

                                                 

1 International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber  
2 http://www.eduniversal-ranking.com/content/topschool  
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Specialet afgrænses fra at se på, hvordan salget er fordelt på fiskearter, som Biomar producerer 

foder til i dag. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om omsætning inden for de 

forskellige arter, hvorfor vi ikke har haft mulighed for at vurdere risiko og fremtidspotentiale for de 

enkelte arter. 

Til den strategiske analyse vurderes det, at den valgte teori og metode giver et retvisende billede, 

som senere giver et godt fundament for den finansielle analyse. 

I den finansielle analyse benyttes der i specialet en DCF-model, en peer-group analyse samt en 

LBO beregning, som vi anser som værende dækkende for at give et præcist og retvisende billede af 

værdien af Biomar. Derfor afgrænser vi os ligeledes fra at udarbejde en RIDO- model, da vi ikke 

mener, at dette vil være nødvendigt for opgaven for at give et retvisende billede Biomar’s værdi. 

Vi udarbejder ikke analyser af Skretting og Ewos, som er Biomar’s to største konkurrenter. Det har 

vi valgt ikke at gøre, da de ikke er børsnoterede, og de begge er dele af større virksomheder. Dog 

skal nævnes, at Skretting er ejet af Nutreco, som indgår i vores multipel analyse. 

Vi afgrænser os fra at tage stilling til, om Schouw og co. er villige til at sælge, og hvilken pris de 

ville være interesserede i. 

Tilstedeværelse af Kapitalfonde i Danmark, hvordan skaber de værdi og 

performer? 

En vigtig del af vores analyse består i, om der er kapitalfonde tilstede i Danmark, som har mulighed 

for at rejse et kapitalgrundlag til at opkøbe en virksomhed af Biomar’s størrelse. Samtidig er det 

essentielt, at vi undersøger, om der er marked for sådanne buyouts, som der vil være tale om i vores 

tilfælde.  
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3 

I ovenstående figur kan vi se udviklingen i volumen for Nordiske Private Equity virksomheders 

investeringsniveauer i Danmark. Som vi kan se, har udviklingen i tilstedeværelsen af Private Equity 

fonde været støt voksende. Derfor er der stor mulighed for, at en fond vil kunne købe en 

virksomhed af Biomar’s størrelse. Selve købsværdien af Biomar kommer vi ind på senere i 

opgaven. 

En kapital fond har forskellige måder at skabe værdi på, som adskiller sig fra værdiskabelsen i 

Public Equity, som almindelige børsnoterede virksomheder eksempelvis gør.  

Et nøgleord for værdiskabelse hos kapitalfonde er aktivt ejerskab. Det betyder, at man vil søge at 

skabe stærke incitamenter hos nøglemedarbejdere for at få dem til at yde maksimalt. Et element, 

som typisk indgår i en kapitalfonds incitaments indgreb, består i, at nøglemedarbejdere selv skal 

investere et betydeligt beløb, samt at en del af deres lønpakke er tæt knyttet til virksomhedens 

performance. Dette kan eksempelvis gøres ved, at en del af lønpakken er optionsbaseret, som 

medfører, at denne del af lønnen vokser i takt med at virksomhedens værdi stiger. Dette gør, at 

ledelsen er meget motiverede for at skabe værdi for virksomheden, da en stor del af deres løn samt 

egen investering er afhængig af virksomhedens performance. Samtidig sikrer dette også, at de 

ansatte er meget loyale over for virksomheden, også på længere sigt. 

Ud over disse incitamenter, arbejdes der meget med kapitalstrukturen for at øge værdien af 

virksomheden så meget som muligt. Ifølge Miller og Modigliani proposition 24 med skat, skal man 

                                                 

3 Danske liv- og pensionsselskabers investeringer i Private Equity underperformer aktiemarkedet, af Jesper Niemann 
Finansinvest 2/12, slides fra PE undervisning. 
4 Principles of Corporate Finance, eleventh global edition, Brealey, Meyers & Allen Side 430 
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optage så meget gæld som muligt, for at virksomheden kan nå den højest mulige værdi. Dette 

skyldes, at man opnår et skatteskjold, da renteudgifterne kan trækkes fra i SKAT og derved giver os 

en lavere WACC.  

ed r
MVENIBD

MVE
tr

MVENIBD

NIBD
WACC 





 )1( 5 

I ovenstående kan vi se, at skatteskjoldet, medvirker til, at WACC (Weighted average cost of 

capital) minimeres. Dog skal der rettes opmærksomhed på, at risikoen stiger for en virksomhed, jo 

højere gæld denne har. Derfor er vi nødt til at inddrage ”Trade-off Theory” for at kunne bruge 

skatteskjoldet optimalt i den ”virkelige” verden. 

6 

Trade-off theory, inddrager konkursrisikoen som en for høj gældssætning medfører for en 

virksomhed. En stor del af kapitalfondens værdiskabelse stammer fra denne kapitalstuktur 

optimering. Dette betyder, at kapitalfonde søger at finde den maksimale værdi af virksomheden ved 

også at implementere den optimale kapitalstruktur. Jo mere gæld der puttes ind i virksomheden, 

desto større blive virksomhedens værdi, indtil skatteskjoldets værdi overstiges af omkostninger ved 

for høj en gearing. Det skyldes, at långiverne vil have en større risikopræmie, da risikoen for default 

også stiger i takt med en højere gældssætning. 

Igennem de seneste 45 år har der været en udvikling i, hvordan kapitalfonde søger at skabe deres 

værdi. Op igennem 80’erne bestod en mindre del af værdiskabelsen i at forbedre indtjeningen i 

                                                 

5 Valuation Measuring and managing the value of companies, fifth edition side. 111 
6 Fra slides fra PE undervisning, kapitalstruktur teori, Ken Bechmann 
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virksomheden, omkring 18 pct. af værdiskabelsen7 bestod i dette. 31 pct. bestod i multibel arbitrage, 

da en større virksomhed, med samme multipler er mere værd krone for krone. Dette skyldes at 

indtjeningen er mere sikker, samtidig med at en større virksomhed bedre kan tilpasse sig til 

forandringer i økonomien og forbrugsvaner i samfundet. Hele 51 pct. af værdiskabelsen bestod i af 

optimere kapitalstrukturen. Dette har løbende udviklet sig hen imod den værdiskabelse, der findes i 

dag, som tilnærmelsesvis er det modsatte billede. I dag består omkring 20 pct. af værdiskabelsen fra 

kapitalstrukturen. Multibelarbitrage består fortsat i dag af omkring 30 pct.. Den største del af 

”værdikagen” består i dag af indtjeningsforbedring, som i dag udgør 50 pct. af den værdiskabbelse 

kapitalfonde søger at bibringe deres opkøbte virksomheder. 

Der kan findes mange årsager til denne udvikling. Hvis vi kigger på udviklingen med fokus rettet på 

gældsstruktur, har finanskrisen haft en stor indflydelse, set i forhold til risikovillig lånekapital. 

Bankerne er mindre villige til at låne penge ud, og derved er det svært at ramme en meget høj 

gearing, da det ikke er muligt at skaffe lånekapital hertil. Derfor er det naturligt at multibel arbitrage 

og indtjeningsforbedring vil være de primære drivere til værdiskabelse. Multibel arbitrage og 

indtjeningsforbedring skaber sammen en god symbiose, da en voksende virksomhed, der samtidig 

formår at forbedre indtjeningen, vil give en selvforstærkende effekt. En stor del af disse 

forbedringer er netop det aktive ejerskab, som tidligere er nævnt. 

Vi retter nu blikket mod, hvordan Private Equity fonde generelt har performet i Danmark.8 Danske 

liv- og pensionsselskaber investeringer i Private Equity underperformer aktiemarkedet. I 

nedenstående figur kan vi se, hvordan afkastet har udviklet sig siden 1994, i henholdsvis public og 

Private Equity. 

                                                 

7 Se bilag 1 
8 Danske liv- og pensionsselskabers investeringer i Private Equity underperformer aktiemarkedet, af Jesper Niemann 
Finansinvest 2/12, slides fra PE undervisning. 
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9 

Her kan vi se, at Public Equity generelt performer bedre en Private Equity. Værdiskabelsen fra 

Private Equity fonde er meget omdiskuteret, og vi vil nu forsøge at præsentere nogle af de 

argumenter, som indgår i denne debat. Vi vil inddrage argumenter både for og imod Private Equity 

fondene og komme med vores vurdering om deres evne til at skabe værdi.  

Vi starter med at rette fokus mod argumenterne imod Private Equity, som består i deres evne til at 

performe, samt gennemsigtigheden i deres afkast. 

10 

                                                 

9 Danske liv- og pensionsselskabers investeringer i Private Equity underperformer aktiemarkedet, af Jesper Niemann 
Finansinvest 2/12, slides fra PE undervisning 
10 Danske liv- og pensionsselskabers investeringer i Private Equity underperformer aktiemarkedet, af Jesper Niemann 
Finansinvest 2/12, slides fra PE undervisning 
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Ser vi i ovenstående tabel, ser vi igen en tendens til underperformance hos Private Equity i forhold 

til Public Equity. Dette bruges ofte som argument imod disse fonde, da deres underperformance alt 

andet lige betyder, at det bedre kan svare sig at holde sig til Public Equity. Dette skal også ses i 

lyset af, at Private Equity fonde typisk gearer deres opkøbte virksomheder, hvilket øger risikoen og 

derfor bør give mere afkast. 

En anden udfordring i forhold til Private Equity, er gennemsigtigheden. Der findes nogle forskellige 

biases11, som kan gøre det svært at vurdere datakvaliteten, som fonde indleverer, som vi nu vil 

gennemgå. 

 Survivorship bias – Når fondene dør, forlader de databasen, hvilket kan forvrænge kvaliteten 

af data, da vi ikke nødvendigvis kan se hele historikken, eksempelvis med ikke succesfulde 

fonde, som har tabt pengene, ikke kommer til at indgå i førnævnte data. 

 Backfill bias – Nye fonde kan frit vælge, om de vil komme med deres historik, hvilket kan 

gøre det svært at vurdere fondens trackrecord. Alt andet lige bør man nøje overveje det, før 

man investerer i en fond, som ikke vil komme med deres historik, da en manglende villighed 

til at indlevere data kan hænge sammen med dårlige resultater. 

 Selection bias – Rapportering udpringer af marketing, hvilket betyder, at fondene naturligt 

vil benytte sig af deres succesfulde fonde, og forsøge at fjerne fokus eller helt undlade 

opmærksomhed til deres mindre succesfulde fonde. 

 Likvidations bias – rapporteringen stopper inden fonden dør, hvilket betyder, at det er svært 

at få fuldt indblik i en trackrecord, hvis fonde, som er døde eksempelvis grundet konkurs 

ikke indgår i rapporteringen. 

 Lookback bias – fonde kan fjerne eller tilbageholde deres historik, hvilket igen medfører, at 

der er begrænset gennemsigtighed. 

 Lookahead bias – Databasen indeholder kun fonde med en vis trackrecord. Det gør det 

meget svært at vurdere, om en Private Equity virksomhed har og kan levere 

konkurrencedygtigt afkast for fremtiden. 

                                                 

11 Slides lektion 7 PE, Robert Neumann, Tryghedsgruppen 



Martin Nicklas Lauritsen og Jonas Roland Munch 
Afgangsprojekt HD 2. Del I Finansiering 
Copenhagen Business School - 2015 
 

S i d e  15 | 79 

 

Den manglende performance for Private Equity i Danmark, samtidig med denne manglende 

gennemsigtighed, giver Private Equity nogle vanskeligheder med at blive set i Danmark som et godt 

alternativ til Public Equity. 

Vi mener dog, at en del af forklaringen på, at Private Equity har tendens til underperformance, også 

kan hænge sammen med opkøbene af virksomheder. Private Equity virksomhedens del af 

værdiskabelsen, som går til kapitalfonden er også en del af forklaringen. Reelt set køber fondene 

virksomheder, som ikke nødvendigvis er til salg, hvilket betyder, at man alt andet lige skal give en 

højere pris. Denne merpris betegnes som en takeover præmie, ligger typisk på 20 – 30 pct. alt 

afhængigt af virksomheden. Denne ”merpris” tager noget af værdien væk fra investorerne, da 

merprisen skal tjenes ind igen. 

Private Equity virksomhederne tager sig også en pris for at drive virksomheden, som typisk ligger 

omkring 2 – 3 pct. Dette betyder igen, at der ”forsvinder” en del af værdiskabelsen til fonden.  

Til sidst vil vi nævne den hurdlerate, som typisk indgår i Private Equity fondenes aftaler. Disse 

aftaler går på, at hvis hurdleraten eksempelvis er 8 pct. betyder det, at alt det afkast, som overstiger 

8 pct., får fonden 20 -25 pct. af. Altså for hver 1 pct. der tjenes over 8 pct. skal fonden have 0,25 

pct. 

Samlet set betyder det, at det er dyrt at investere i Private Equity, da meget af værdistigningen 

tilfalder fonden. Derudover skal det betragtes, at de aflønningsformer, disse fonde benytter sig af til 

virksomhedens ledelse, gør, at en del af værditilførslen tilfalder nøglemedarbejdere i form at 

optioner og store bonus ordninger. Derfor er det essentielt ved investering i Private Equity at vælge 

den rigtige fond, som har evnerne og midlerne til at drive en virksomhed videre. 

Der findes også argumenter for Private Equity, som det er vigtig at vi også inddrager for at kunne få 

et nuancereret billede. 

Udfordringen ved placering i Private Equity ligger i at vælge den rigtige fond. Det er naturligvis en 

udfordring at vælge den rigtige fond grundet den manglende gennemsigtighed. Der er dog stadig 

mulighed for at lave en god Private Equity investering. 
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I ovenstående figur kan vi se, hvordan performance er blandt Private Equity fonde og Public Equity. 

Tabellen skal læses på den måde, at eksempelvis 0,82 betyder, at for hver krone, at Public Equity 

har tjent, har Private Equity kun tjent 82 øre. Når tabellen viser 1,24, betyder det, at for hver krone 

Public Equity har tjent, har Private Equity tjent 1,24 kroner. 

Kigger vi hen over linjen, ser vi generelt, at Private Equity har en tendens til at underperforme. Dog 

er det essentielt at lægge mærke til, at top 25 pct. af fondene faktisk overperformer i forhold til 

markedet på Public Equity. Det bringer igen fokus på det tidligere nævnte, at det handler om at 

vælge den rigtige fond. Dette er både gældende i EU og USA. Det er meget interessant at lægge 

mærke til, at top 25 pct. af Buy-out fonde, som vil være den opkøbsmetode der vil benyttes i vores 

case, såfremt et køb ville kunne lade sig gøre, at disse i EU væsentligt outperformer markedet. 

Vi mener derfor at man kan diskutere om de danske pensionskasser, har været gode nok til at vælge 

de rigtige PE fonde. Igen er det naturligvis en svær proces grundet den manglende 

gennemsigtighed, men vi mener dog, at ved at have et skarpt fokus på de fonde, som kan levere en 

god trackrecord, vil det være muligt at kunne bringe vækst til en Private Equity case som vores. 

Porteføljeteori fortæller os, at vi ikke kan bruge fortiden til at spå om fremtidens afkast. Dette er 

dog en større mulighed når vi taler om Private Equity. 

                                                 

12 Slides fra PE undervisning lektion 7, Robert Neumann, Tryghedsgruppen 

Kommenterede [TH1]: Sætningen giver ikke mening, men 
skal omformuleres 
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Ovenstående tabel viser sandsynligheden for performance hos Private Equity fonde. Vi kan se, at 

det er essentielt at vælge den rigtige fond, da de fonde med en god trackrecord generelt også 

performer godt på deres næste fond. Derved kan der argumenteres for, at der kan være store upsides 

ved at investere i Private Equity, såfremt man har evnen til at finde fonde med en god historik. 

Vi mener godt, at der kan være en god værdi i at kigge på Private Equity, da disse fonde også har 

mulighed for større fleksibilitet, da de ikke har så stramme krav i forhold til rapportering og derved 

hurtigere kan tilpasse sig et skiftende marked. Dette mener vi kan give stor værdi for Biomar, da 

sådan en fond ligeledes kan indskyde kapital, som kan være svært at hente på markedet hvis en 

virksomhed af Biomar’s størrelse skal indtage store markedsandele, den slags risikovillige kapital 

fra en Private Equity virksomheds side vil kunne bidraget til den vækst, Biomar allerede er i gang 

med. 

Karaktertræk hos en god overtagelseskandidat  

I vores opgave analyserer vi blandt andet på, hvordan en kapitalfond vil foretage et køb af Biomar. 

Men før en kapitalfonen overhovedet vil se på en case som Biomar, er det vigtigt at kende de 

karaktertræk, der gør Biomar til en oplagt overtagelseskandidat.  

                                                 

13 Slides fra PE undervisning lektion 7, Robert Neumann, Tryghedsgruppen 
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Når en kapitalfond køber virksomheder, sker det ofte via en leveraged buyout, hvor kapitalfonden 

optager gæld for at finansiere købet af en virksomhed. Kapitalfondene påstår selv, at de optimerer 

gældsstrukturen i den overtagne virksomhed. Ved at øge gælden, vil ledelsen bliver tvunget til en 

sense of urgency, hvilket betyder, at de er nødt til at skabe overskud hurtigt for at dække 

renteudgifterne. Den overtagne virksomhed er spændt hårdt op på grund af den højere gæld i 

forhold til egenkapital, og der er på den måde ikke er plads til fejltagelser. Alle økonomiske 

beslutninger er vigtige, og der er ikke plads til imperiebyggeri eller andet frås i en kapitalfond ejet 

virksomhed. Et effektivt og aktivt ejerskab er nøglen til succes. 

Ikke alle virksomheder er oplagte kandidater til et leveraged buyout. Virksomheder, der er oplagte, 

har bestemte karaktertræk som er vigtige. Disse er14:  

* Stærkt cash flow  

* God markedsposition  

* Vækstmuligheder  

* Effektiviseringsmuligheder  

* Lavt behov for nye investeringer  

* Gode aktiver  

* Stærkt ledelse 

Stærkt cash flow  

For at en virksomhed bliver interessant for en kapitalfond, er det vigtigt at virksomheden over en 

længere periode generer et stabilt cash flow. Pengestrømmene er vigtige, da disse skal bruges til at 

servicere den høje gæld med både renter og afdrag. Ofte køber kapitalfonde virksomheder, hvis 

portefølje indeholder en eller flere cash cows, som generer stærke pengestrømme. Kapitalfondene 

bruger due diligence processen til at identificere om de historiske cash flows fortsat vil kunne 

                                                 

14 Leveraged buyouts part 2 side 168, udleveret af Andreas Faerk CFA, Vice President, FIH partners. 

Kommenterede [TH2]: Mener I ”Cash cows”? 
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genereres ved hjælp af et stærkt brand, langtidskontrakter og gode langvarige kundeforhold. De 

fremtidig cash flows udsættes også for stresstest for at se, hvorledes de påvirkes i forskellige 

økonomiske scenarier.  

Da Biomar har gennem de seneste 6 år vist stærke cash flows fra driften og med et fortsat voksende 

marked qua den øgede efterspørgsel efter proteinholdige fødevarer, må de fremtidige cash flows 

anses som værende stabile, og dermed falder Biomar ind i kategorien som en potentiel LBO 

kandidat.  

God markedsposition  

Virksomheder med en ledende markedsposition har ofte opnået denne via fokus på langvarige 

kundeforhold, en stærk produktportefølje og omkostningsfokus. Dette gør at andre konkurrenter vil 

have svært ved at trænge ind på markedet, og derved har virksomheden ro til at vokse og styrke sin 

position.  

Biomar agerer på et marked med oligopol og er på flere af de vigtige markeder for fiskefoder, så 

som Norge og Chile en af de største aktører. Dette er igen et af de positive træk, en kapitalfond 

leder efter ved en oplagt LBO kandidat.  

Vækstmuligheder  

Har en virksomhed allerede bevist, at den kan tjene penge på de markeder, den operer på, er det 

vigtigt at se på mulighederne for at kunne vokse sige endnu større. Væksten kan komme via 

organisk vækst eller via opkøb, det vigtige er, at toplinjen vokser mere end markedet generelt. 

Væksten skal være sund og stabil og samtidig kunne læses ned gennem regnskabet for til sidst at 

genererer en vækst på bundlinjen. Har virksomheden en høj vækst, vil en kapitalfond kunne benytte 

sig af multipel ekspansion og dermed rykke virksomheden op i en større ”liga”, hvor prisen på 

virksomheder er bedre. Større og stabile virksomheder handles på langt bedre nøgletal end mindre 

og mere usikre virksomheder.  



Martin Nicklas Lauritsen og Jonas Roland Munch 
Afgangsprojekt HD 2. Del I Finansiering 
Copenhagen Business School - 2015 
 

S i d e  20 | 79 

 

Akvakulturindustrien forventes at vokse med minimum 5 pct. om året.15 Gennem de sidste 5 år er 

Biomar’s omsætning vokset fra 4.853 mio. kroner i 2009 til 8.451 mio. kroner i 2013. Dette er en 

vækst på 74,14 pct., hvilket alt andet lige er en årlig vækst i omsætningen på 14,83 pct. under 

antagelse af lineær vækst. Det betyder, at Biomar har formået at vokse mere end markedet de 

seneste 5 år. På selve markedet er der meget stort potentiale for vækst på de allerede eksisterende 

markeder, da den Chilenske fiskebestand i farmene er i bedring efter et sygdomsudbrud i 2009. Der 

er fortsat vækst på det norske marked, på trods af Marine Harvest’s egenproduktion af foder, da den 

norske regering er meget støttende omkring bæredygtig fiskeopdræt. Der er samtidig stort potentiale 

for vækst på markeder, hvor Biomar ikke i dag er tilstede, men med fordel kunne forsøge at trænge 

ind på disse markeder, hvilket en kapital fond kunne være med til at gøre muligt. Kigger vi på det 

asiatiske marked, kan vi se, at i 2010 blev 89 pct. af fiskeopdræt udført i Asien og Kina. Eftersom 

Biomar ikke er tilstede på dette marked, er der kæmpe muligheder for at øge væksten ved at komme 

ind på dette marked. På dette punkt er Biomar igen en virksomhed, der vil tiltrække sig 

opmærksomhed fra kapitalfonde.  

Effektiviseringsmuligheder  

Selvom en oplagt LBO kandidat har bevist, at den kan generere stærke cash flows og har 

muligheder for at vokse yderligere, så vil en kapitalfond se på mulighederne for at effektivisere 

virksomheden.  

Dette gøres ofte ved at udvikle nye interne systemer, der bedre holder styr på de interne processer i 

virksomheden, eller ved at genforhandle allerede indgåede aftaler med både leverandører og kunder. 

Det ses ofte, at kapitalfonde reducerer i medarbejderstaben for at effektivisere en overtagen 

virksomhed. Det er dog vigtigt, at effektiviseringstiltagene ikke kommer forud for vækstplaner eller 

ødelægger gode forhold til leverandører og kunder.  

Umiddelbart ser vi ikke de store effektiviseringsmuligheder i Biomar på nuværende tidspunkt, 

hvilket gør, at Biomar falder ved siden af på dette punkt.  

Lavt behov for nye investeringer  

                                                 

15 http://www.danskakvakultur.dk/media/7691/FIFO_0211.pdf  
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En virksomhed, der ikke har et fremtidigt behov for større investeringer, vil have lettere ved at 

generere større og mere stabile cash flows, hvilket kapitalfonde ligger stor vægt på. En virksomhed 

med betydelige fremtidige investeringer kan dog stadig have interesse for en kapitalfond, hvis 

investeringerne kan forsvares med en tilsvarende vækst i virksomheden. Det er vigtigt, at væksten 

ikke ligger for langt ude i fremtiden, da en kapitalfond ofte har en exit strategi inden for 5-7 år.  

Biomar har i foråret 2014 investeret 400 mio. kr. i Norge for at udvide kapaciteten.16 Den ekstra 

kapacitet forventes dog hurtigt udnyttet, da det norske marked for fiskefoder forventes at vokse 

mere end verdensmarkedet. Skal Biomar følge med væksten i akvakulturindustrien, vil det være 

nødvendigt med yderligere investeringer i fremtiden.  

Gode aktiver  

For at kunne geare en virksomhed på den måde, som kapitalfonde gør, er det vigtigt at have gode 

aktiver, man kan stille som sikkerhed for belåningen. Banker og låneydere ser på hvilke 

muligheder, de har for at få deres udlån tilbage, hvis de opstillede budgetter for tilbagebetaling ikke 

viser sig at holde stik. Her vil ejendomme, produktpatenter og et produktionsapparat have stor 

værdi.  

Biomar har produktion og forskning i flere lande rundt om i verden, og vi vurderer deres aktiver 

som værende stærke.  

Stærkt ledelse  

Kapitalfonde er interesseret i en stærk ledelse. De har intet ønske om at erstatte en allerede stærk 

ledelse, da det er ledelsen i en overtagen virksomhed der kender den bedst. Samtidig er det også 

vigtigt, at ledelsen er dygtig til at operere under det stress, den udsættes for via den øgede gearing.  

Ofte ses det, at kapitalfonde sammensætter særdeles attraktive lønpakker til ledelsen for at fastholde 

den, til tider er disse pakker faktisk bedre afkastpotentiale end dem, som kapitalfondene selv har.  

                                                 

16 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2014/05/27/biomar-ceo-udvidelse-sikrer-at-vi-kan-foelge-med-
markedsvaeksten/12829857 
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Ledelsen i Biomar har vist gode resultater igennem de sidste mange år, og den indeholder stærke 

kompetencer inden for de mere tekniske dele af virksomheden.   

Eksempel på en god og en dårlig LBO kandidat 

Et godt eksempel på en interessant LBO kandidat kunne være udbydere af film og tv-serier via 

internettet. Dette kunne være udbyderen Netflix, som de seneste år har indtaget store dele af 

markedet og er i stærk vækst. Vores mål med dette afsnit er ikke at give en analyse af Netflix, men 

kort at give et billede af, hvad en god LBO kandidat kan være. 

På markedet er det i øjeblikket meget populært selv at kunne vælge, hvad man har lyst til at se, frem 

for fastlagte tv pakker, hvor man betaler for en masse kanaler, man reelt ikke bruger. Netflix giver 

forbrugeren denne mulighed for at vælge. Kigger vi kort på udviklingen i omsætningen17, kan vi se 

at denne er steget fra 2.163 mio. dollars i 2010 til 5.505 mio. dollars i 2014. Dette kan ses som en 

form for proxy, i den forstand at den store vækst i omsætningen alt andet lige må betyde antallet af 

abonnenter hos Netflix er vokset. Noget af det, som gør Netflix så interessant, er, at det reelt set 

giver konkurrence til virksomheder som eksempelvis Blockbuster. Der er kæmpe potentiale med en 

virksomhed som Netflix, der er god vækst i omsætningen. Det er nemt at bruge, og kan installeres 

på konsoller og PC. På lang sigt er fremtiden mere digital, hvor forbrugeren helst selv vil vælge 

hvad de vil se, og hvornår. Uden at have lavet en gennemgående analyse er vores vurdering, at man 

også på lang sigt kan tilpasse sig til forbrugerens behov, såfremt at kunderne også ønsker at kunne 

se sport, eller have større udvalg. De har allerede en digital platform, hvorfor at der alt andet lige vil 

være et lille behov for ny investeringer, såfremt der skal foretages fremtidige udvidelser af 

forretningen. 

Et forretningsområde, som kunne eksemplificere en mindre interessant LBO kandidat vil være 

udbydere af traditionelle TV pakker. Vi bruger TDC som eksempel, dette vil igen være en form for 

proxy. TDC har netop flere forskellige forretninger, med telefoni, internet og TV. Vi starter med at 

kigge på udviklingen i deres omsætningen. I 2009 havde TDC en omsætning på 26 mia. kroner18, 

                                                 

17 http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/137623082x0x826035/b69e6840-a84e-425e-9ea3-a0ff4c507e58/SEC-
NFLX-1065280-15-6.pdf 
 
18 http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-5BE87H/137610441x0x724279/781D81DF-958E-422E-83AE-
A39260B74D0B/TDC%20%C5rsrapport%202013.pdf s. 128 
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denne omsætning har været stagnerende lige siden da og lå i 2014 på 23 mia. kroner19. Dette 

betyder alt andet lige, at TDC ikke befinder sig i et marked med vækst. Tværtimod på et marked 

med udfordringer og eventuel en vækstmæssig tilbagegang. Udfordringer i TDC ligger blandt andet 

hos de nye TV selskaber som tilbyder, at man selv kan vælge sine kanaler og virksomheder som 

Blockbuster, Netflix og HBO, som giver mulighed for, at man kan se de film og TV serier, man 

ønsker. Det betyder at TDC i øjeblikket er under en smule pres på indtjeningen, hvilket set i 

sammenhæng med den manglende vækst ikke gør dette selskab til en oplagt LBO kandidat. Disse 

nye virksomheder som Netflix har muligheden for at disrupte markedet, og dette kan gøre fremtiden 

usikker for TDC på lang sigt. 

Fiskeri på global plan 

Global fiskeri skaber arbejde for 180 mio. mennesker verden over, og eksportværdien var i 2008 

mere end 85 mia. US$20. For at forstå vigtigheden af fiskeri i den globale verden er det vigtigt at 

belyse både efterspørgslen på proteiner fra fisk og mulighederne for at øge udbuddet til en stigende 

efterspørgsel. Samtidig må man kigge på, hvilke problemstillinger der findes, som affødes af 

destruktive fiskemetoder, som truer fremtidens fiskebestande. 

                                                 

19 http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-5BE87H/137610441x0x810697/79f52f11-63e2-4e49-80db-
de658718ec00/TDC_rsrapport_2014.pdf  
20 http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/design_for_sustainable_fisheries  
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21 

I ovenstående figur, ser vi Food and Agriculture Organization of the United Nations, vurdering af 

udviklingen af fiskeriniveauet. Vi kan se at overfiskeri siden 1974 er vokset støt, og i dag er 30 pct. 

af fiskepopulationen udsat for overfiskeri. Dette adresseres også i Mckinsey og Co. Sustainability 

and resource productivity22. Med overfiskeri forstås, at der fiskes således, at det biologisk ikke er 

bæredygtigt, hvis fiskeriniveauet fortsætter på denne vis, vil disse områder udtømmes for fisk. 

Mængden af fiskeri, som udnytter bæredygtigheden maksimalt udgør 50 pct., hvilket i og for sig er 

fint. Dog giver det os et billede af, at en øget efterspørgsel ikke kan imødekommes af fiskeri alene, 

da mulighederne for at fiske mere op af havene er begrænsede. De resterende fiskerier, 20 pct., 

bliver underfisket. Samlet set viser det dog stadig, at vi ikke har mulighed for at hive flere fisk ud af 

havet, uden at vi ender med at få udtømt disse. Det betyder alt andet lige, at en øget efterspørgsel 

skal serviceres af fiskeopdræt. 

Retter vi blikket mod fremtidens efterspørgsel efter proteiner, er fisk den mest effektive måde at 

fremskaffe animalske proteiner, dette kommer vi mere ind på senere i opgaven.23 Der forventes at 

                                                 

21 Global trends in the state of world marine fish stocks, Food and agriculture Organization of the United Nations. 
22 http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/design_for_sustainable_fisheries 
23 http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/252031/ 



Martin Nicklas Lauritsen og Jonas Roland Munch 
Afgangsprojekt HD 2. Del I Finansiering 
Copenhagen Business School - 2015 
 

S i d e  25 | 79 

 

komme en stigende efterspørgsel på netop animalske proteiner, i takt med at levestandarden stiger, 

især i lande som Kina, Indien og Indonesien, hvor en forventet stigende middelklasse, vil kræve 

mere protein rigt mad, som kød og fisk. Antal af middelklasse folk i de asiatiske områder forventes 

at stige med 600 pct. fra 2009 til 2030. Ud fra disse forventninger vil det betyde, at fiskeopdrættere 

skal kunne øge deres produktion med 60 pct. for at kunne matche denne efterspørgselsstigning 

inden 2030. 

McKinsey and Co. har udarbejdet en rapport ”Design for sustainable fisheries”24, der undersøger 

muligheden for at opnå en bæredygtig vækst af fiskeri, således at havene ikke udtømmes for fisk. 

Denne rapport fortæller blandt andet om de udfordringer, der findes, når man skal opnå bæredygtigt 

fiskeri. Den opstiller tre undersøgelser af fiskeri, og kommer med løsningsforslag til at sikre 

fremtiden for fiskeri inden for deres område. Jeg vil herunder kort fortælle om de 3 studier, og 

hvordan de sætter lys på de problemstillinger, der findes i forhold til overfiskeri. 

- Studiet om Blue fin tuna i det Østatlantiske hav og Middelhavet fortæller om problemer 

grundet artens biologiske følsomhed, overfiskeri og ulovlig fiskeri som ureguleret fangst. 

Her vil fiskene være udtømt indenfor 2-5 år, hvorefter hele indtægtsgrundlaget for fiskeri på 

denne fisk i området vil være væk. Løsningsforslagene består i, at man stopper alt ulovlig og 

ureguleret fiskeri, eller at alt fiskeri indstilles. Begge disse muligheder vil kunne bringe 

fiskebestanden tilbage i balance. 

- Studiet om Red Snapper i Den mexicanske Golf, hvor der er tale om en bestand, som er i 

bedring. Her er indført kvoter for kommercielt fiskeri. Denne bedring udfordres dog af 

fortsat overfiskeri, og ”dead discards” fra rekreativt fiskeri. Altså folk som smider døde eller 

døende fisk tilbage i havet, hvilket kan medføre sygdomme. Her består løsningsforslag af, at 

man enten nedbringer mængden af ”dead discards”, eller der indføres et TAC limit (total 

allowable catch). Disse muligheder vil medføre, at fiskebestanden vil blive bæredygtig i 

2032. Den bæredygtige fiskebestand vil allerede kunne opnås efter 5 år, hvis TAC limit 

overholdes, samt Dead discard nedsættes med 60 %. 

- Studiet om tropiske fiskerier, hertil skal nævnes at mangel på data gør denne case 

hypotetisk. Dog vurderes det, at fiskebestanden vil kollapse i 2029, hvis fiskeriet fortsætter 

som i dag. Dette skyldes brug af kemikalier ved fiskeri, andre destruktive fiskeri metoder, 

                                                 

24 http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/design_for_sustainable_fisheries 
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samt overfiskeri. Løsningen hertil består i at eliminere håndværksmæssig fiskeri, dvs. brug 

af kemikalier m.v. og ekskludere industrielt fiskeri. Derved vil kun Havaborre fiskerierne 

være tilbage. 

Samlet set, betyder det, at der findes løsninger på nutidens overfiskeri problemer. Dog kan det være 

vanskeligt at komme problemet til livs. Når vi kigger på det løsningsforslag, rapporten fremstiller, 

er en stor del af løsningerne baseret på, at der skal fiskes mindre. Det betyder, at de folk, som lever 

af disse fiskerier, vil få en stor nedgang i deres indtægtsgrundlag. Derved er det svært at skabe 

incitamenter for at følge eventuelle kvoter, da der ikke en nogen som ”ejer” fiskene. Derved vil 

reguleringer fra de respektive regeringer være nødvendige, da det vil give store globale problemer, 

hvis der fortsat overfiskes, og 30 pct. af fiskeriet må indstilles, da fiskebestanden hvis ikke dette 

indfæres vil blive udryddet. Nødvendigheden for flere fiskefarme bliver igen sat frem i lyset. Da der 

stadig er en støt stigende efterspørgsel efter fisk, vil det være nødvendigt, at der laves flere 

bæredygtige fiskefarme, således at dette behov kan imødekommes. 

Akvakulturindustrien 

Fiskebestanden i verdenshavene er truet på grund af overfiskeri som tidligere nævnt. For at løse 

udfordringerne med den globalt stigende levestandard og heraf øget efterspørgsel efter proteiner, 

åbnes der op for nye muligheder, blandt andet fiskeopdræt.  

 

Akvakulturindustrien eller fiskeopdræt i industrielt øjemed er vokset enormt de sidste 60 år. I 

starten af 1950erne blev der produceret under 1 mio. tons fisk via fiskeopdræt, i 2006 rundede dette 

tal 56 mio. ton.25  

Fiskeopdræt er ikke et nyt fænomen. Under Tang-dynastiet for over 1000 år siden udviklede 

kinesiske bønder en indviklet polykultur med karper, svin, ænder og grøntsager på deres små 

familiebrug. De brugte møg fra ænderne og svinene til at gøde de alger med, som karperne i 

dammene levede af. Karperne blev senere sat ud i de oversvømmede rismarker, hvor de åd skadedyr 

og ukrudt og gødede risen, før de selv blev spist. Alle ressourcer blev brugt, og resultatet var en 

meget lav grad af forurening.26 

                                                 

25  http://www.fao.org/fishery/topic/13540/en 
26 National Geographic 6/2014 
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Konventionelt fiskeri er ved at have nået toppen, og der kan derfor ikke fiskes flere fisk på normal 

vis, hvis ikke verdenshavenes fiskebestand skal uddø på længere sigt. Akvakulturindustrien har 

derfor sin berettigelse for at opfylde den stadigt større efterspørgsel efter mad og især proteinholdig 

mad. 

 

Den stigende levestandard i verden medfører en øget efterspørgsel efter proteiner, når mennesker 

går fra at spise grønsager og bevæger sig over i en mere proteinholdig mad som kylling, lam, 

oksekød, svinekød og fisk. En af grundene til, at fiskeopdræt er interessant, er at fiskeopdræt har en 

meget lav foderkvotient. Foderkvotienten fortæller noget om, hvor meget foder der skal bruges for 

at producere eksempelvis 100 kg lammekød. 

27 

Jo mindre foder der skal bruges for at producere kød, jo bedre er det for miljøet. Som figuren viser, 

er foderkvotienten på fisk langt bedre end alle andre former for kød. Grunden til dette er, at fisk 

bruger mindre energi på at modvirke tyngdekraften, da de lever i vand i modsætning til andre kød 

ressourcer. Samtidig kan fisk tilpasse sig vandets temperatur, og dermed bruger de mindre energi. 

 

                                                 

27 http://www.biomar.com/es/Corporate/Aquaculture---a-growth-industry/Efficient-production-of-proteins/  
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Fiskeopdræt er dog en varm politisk kartoffel. Behovet for frisk fisk til at møde den stigende 

efterspørgsel vægtes i nogle dele af verden højere end de miljømæssige konsekvenser af 

fiskeopdræt.  

Hvilken påvirkning på økosystemet har fiskeopdræt? For at kunne give et bedre overblik er man 

nød til at se på de forskellige måder, hvorpå man opdrætter fisk. Der findes 2 måder: intensive 

akvakulturindustrier og ekstensive akvakulturindustrier. 

Intensive akvakulturindustri eller intensivt fiskeopdræt foregår i lukkede dambrug på land eller i 

store tanke under kontrollerede forhold. På denne måde styres alt fra vandtemperatur til ilt og 

fodermængder i vandet af mennesker og maskiner. Koncentrationen af fisk pr. m3 ved intensiv 

fiskeopdræt er meget høj, og dette medfører store mængder af spildevand. Spildevandet indeholder 

store mængder af ammoniak, fosfor, kvælstof og kulstof, som kan påføre det omkringliggende miljø 

stor skade, hvis ikke det håndteres korrekt. 

Den bedste måde at løse dette problem på er aquaponics. Aquaponics er en dyrkningsmetode, hvor 

fisk og planter vokser i et lukket økosystem og derved skaber et symbiotisk forhold. Planterne gror 

hurtigt og naturligt, idet de optager næringsstofferne (nitraten) fra fiskene. På den måde renses 

vandet, så det hele tiden er friskt og klart, så fiskene kan vokse til og leve et godt liv uden brug af 

antibiotika, kemiske vandrensningsprogrammer etc. 

Ekstensive akvakulturindustri er den anden måde at opdrætte fisk på. Denne metode er mere 

naturlig end den intensive. Ekstensiv fiskeopdræt foregår i havet, floder, bugter, kunstige søer og 

fjorde. Fiskene holdes indelukket i store net for at forhindre dem i at slippe ud og andre fisk i at 

spise dem eller blande sig. Her er det omgivende farvand vigtigt for fiskens overlevelse, i forhold til 

hvilken hastighed de vokser og dermed afgørende for, om denne form for fiskeopdræt er profitabelt. 

Ekstensiv fiskeopdræt kan også have negativ indflydelse på miljøet. Kunstigt oprettede søer til 

ekstensiv fiskeopdræt ødelægger den oprindelige omkringliggende natur. På Filippinerne har 

opdræt af rejer ødelagt store mængder af mangrover, hvor mindre sø-organismer starter deres liv. 

Havbunden under og omkring de mere frie fiskeopdræt bliver ødelagt af de store mængder af 

organisk affald produceret af fiskene. Plankton og alger lever af det organiske affald, og disse 

formere sig, da deres levebetingelser er gode. Plankton og algerne bruger alt ilten, hvilket langsomt 

kvæler havbunden. Et andet problem er, når fisk slipper ud i det omkringliggende farvand. Hvis der 

opdrættes fisk, som måske ikke har det omkringliggende farvand som normalt hjemsted, hvilke 

miljømæssige konsekvenser kan det så have, når de slipper ud og måske fortrænger den normale 

fiskepopulation. Rovdyr kan også være interesseret i de opdrættede fisk, men farmerne gør alt for at 
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holde rovdyr ude med net og våben, hvilket går ud over en lang række dyr, eksempelvis hajer, 

sæler, tun, albatrosser og pelikaner.  

Der findes ikke nogen endelig konklusion på om intensiv eller ekstensiv fiskeopdræt er bedst for 

miljøet. Men det er sikkert, at hvis den stigende levestandard på globalt plan og den deraf stigende 

efterspørgsel efter proteinholdig mad skal opfyldes, er fiskeopdræt en af de bedre måder at 

fremskaffe animalske proteiner på. 

I figuren til venstre kan vi se, hvordan 

akvakulturen i verden fordeler sig på arter og 

geografiske områder. Som vi kan se, findes 

der mange forskellige arter, som opdrættes i 

akvakulturindustrien. Her er den type af fisk, 

som på volumen fylder mest, karper, som 

udgør 40 pct. af de opdrættede fisk. 

Geografisk findes ca. 90 pct. af alt 

fiskeopdræt i Kina og resten af Asien. Det 

betyder, at det marked, Biomar befinder sig 

på, reelt set kun udgør 10 pct. af det globale 

marked. Dette giver store muligheder for 

fremtiden, som vi kommer ind på senere i 

opgaven. 

 

28 

 

Virksomhedspræsentation af Biomar 

I 1994 fusionerede Danskørredfoder A/S, Aqualim SA (Frankrig) og Biomar A/S (Norge) under 

navnet Biomar A/S. Herefter etablerede Biomar fabrikker i Grangemouth, Skotland i 1995, samt 50 

pct. af to fabrikker i Chile i 2000. 2001 startede de produktion i Grækenland, de overtog de 

                                                 

28 Schouw og co. investor præsentation 2012. 
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resterende 50 pct. af de Chilenske fabrikker i 2002. Som tidligere nævnt overtog Schouw og co. 

68,82 pct. af aktiekapitalen i Biomar i 2005, og senere i 2008 købte Schouw og co. den resterende 

aktiekapital. Der har været en stærk udvikling i Biomar, og især købet af verdens dengang 4. største 

leverandør af højtydende fiskefoder, Provimi Aqua, har medvirket til den stærke vækst. 

29 

I ovenstående figur, ser vi volumenudvikling i Biomar’s fiskefoder produktion i tons. Det giver et 

godt indblik i, den produktionsvækst, som er foregået i Biomar. Vi vil senere i opgaven adressere, 

hvordan vi ser på mulighederne for denne udvikling for fremtiden. 

Biomar er en af de førende leverandører af fiskefoder. 

30 

                                                 

29 http://www.biomar.com/en/Corporate/BioMar-History/  
30 Egen tilvirkning  
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I Europa, Chile og Syd- og Centralamerika bliver omkring en ud af fire opdrættede fisk fodret med 

Biomar foder. Globalt leverer Biomar foder til 60 forskellige lande og til 30 forskellige arter af fisk. 

Biomar har 3 hoved afdelinger, som specialiserer sig inden for deres specifikke område. 

- Biomar North Sea, leverer foder til laks og ørred og udvikler samtidig til andre koldtvandsarter 

i akvakulturer, dette er eksempelvis torsk og helleflynder. Disse afdelinger har fabrikker i 

Norge og Storbritannien. 

- Biomar Americas leverer primært foder til laks og ørred til det Chilenske marked, men leverer 

derudover også foder til opdræt af Tilapia, rejer og anden varmtvandsopdræt. Der leveres også 

til andre markeder fra denne afdeling, som Australien og New Zealand. Her findes fabrikker 

i Chile og Costa Rica. 

- Biomar Continental Europe leverer foder til et øget antal arter, som oprettes i europæiske 

akvakulturer. Ørred, havbars, guldbrasen, ål, stør, fjeldørred, pighvar, ørnefisk, m.fl. her 

findes fabrikker i Danmark, Spanien, Frankrig og Grækenland. Desuden varetager denne 

afdeling også Biomar’s eksportaktiviteter til Mellemøsten, Asien og Afrika. 

Missionen i Biomar består i at skabe sund og bæredygtig vækst for kunder og aktionærer ved at skabe 

innovative foderløsninger til udvikling af akvakulturer over hele verden. 

Denne mission kræver en stor viden både i forhold til drift af virksomheden, men i særdeleshed også 

i forhold til biologien, etikken og bæredygtigheden i fiskeopdræt. Til brug for dette har Biomar et 

team, BioFarm, som består at en række eksperter, som kan hjælpe kunderne til at optimere deres 

fiskefarme. På denne måde kan Biomar ikke alene hjælpe deres kunder til forbedring af deres 

virksomhed, men samtidig sikre, at der drives bæredygtige farme, som kan fortsætte med at producere 

fisk langt ud i fremtiden. Denne mission, stemmer godt overens med Biomar’s værdier:  

31 

                                                 

31 Egen tilvirkning. 
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Produktion af fiskefoder 

Som vi tidligere har beskrevet, forventer vi en stigende efterspørgsel efter proteiner fra fisk. Da det 

ikke er muligt at fange flere vilde fisk på grund af overfiskeri og fiskekvoter, er akvakultur den 

eneste mulighed for at møde den forventede øgede efterspørgsel. 

Akvakulturindustrien efterspørger fiskefoder til at opfodre fiskene i deres farme. I dette afsnit vil vi 

se nærmere på hvilke ingredienster, fiskefoder indeholder, og hvilke udfordringer dette kan bringe 

med sig. 

Produktionen af fiskefoder er forholdsvis lavteknisk. Størstedelen af foderet består af fiskemel og 

fiskeolie, som indeholder mange af de mineraler og vitaminer, fisk fanget vildt i natureren lever af. 

Listen over, hvad fiskefoder indeholder, er lang, det indeholder ofte: fiskemel, fiskeolie, sojaskrå, 

hvede, blodprodukt, rapsolie, hvedegluten, bønne-/ærteprotein, encellet protein, hydrolyseret 

protein, rapsskrå, solsikkeskrå, vitaminer, mineraler og aminosyrer.32 Af alle disse råvarer er 

fiskemel og fiskeolie en knap ressource. Støtsteparten af ingredienserne i fiskefoderet er fiskemel 

ca. 25 pct. og fiskeolie ca. 30 pct.33 Grunden til at der bruges store mængder af netop fiskeolie og 

fiskemel er, at mange af de fiskearter, der opdrættes i akvakulturindustrien, er kødspisere, hvilket 

vil sige, at de i den vilde natur ville spise andre og mindre fisk. 

Produktionen af fiskemel i Danmark sker via skidtfisk som eksempelvis tobis, brisling og sperling. 

Men da der er fangstkvoter på disse typer af fisk, er det en begrænset ressource. 

Den globale produktion af fiskeolie ligger nogenlunde konstant på ca. 1 mio. tons. Produktionen af 

fiskemel er derimod faldende fra ca. 6.5 mio. tons i 2000 til knap 5 mio. tons i 2008, og tendensen 

synes at fortsætte. Ca. 60 pct. af den globale produktion af fiskemel anvendes i dag til fiskefoder. I 

de senere år er vi også begyndt at udnytte afskær fra procesindustrien (fiskehoveder og fiskehaler), 

og det bidrager i dag med ca. 22 pct.34 

Der er ingen tvivl om, at fiskemel og fiskeolie er en knap ressource, og knappe ressourcer kan give 

udfordringer for en virksomhed som Biomar, der er afhængig af en stabil leverance af en af de 

vigtigste ingredienser til produktion af fiskefoder. 

                                                 

32 http://aller-
aqua.com/aller_db/module/mod_pdf/view/buildPDF.layout_0001.php?product=ALLER_VITAMAX&fish=&feedtype=
Functional%20Feed&language=3  
33http://www.thefishsite.com/articles/520/the-main-ingredients-of-feed/  
34 http://www.danskakvakultur.dk/media/4005/Nyhedsbrev_december_2013_mail.pdf  
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Ser vi på prisudviklingen på fiskemel, kan vi se, at prisen er steget med ikke mindre end 184 pct. de 

sidste 10 år.  

 

35 

Biomar er dog i den heldige situation, at de kan sende de stigende udgifter på råvarer videre til 

deres kunder. Men en stigende pris på fiskefoder vil give dyrere fisk og spørgsmålet er, hvor langt 

op i pris forbrugerne vil være med. 

Når fiskemel kan gå hen og blive en knap ressource, ser producenterne af fiskefoder og 

myndigheder på mulige metoder og ingredienser til at erstatte eller substituerer fiskemel og 

fiskeolie i fiskefoder. 

I foråret 2013 hævede EU forbuddet mod at bruge affaldsprodukter fra produktionen af svinekød og 

kyllingekød til produktion af fiskefoder.36 Affaldsprodukterne indeholder i lighed med fiskemel 

store mængder af protein, som er nødvendig til opdræt af fisk. Brugen af affaldsprodukter fra svin 

og kyllinger forventes at kunne holde prisen på fiskefoder i ro, og dermed vil det ikke ramme 

forbrugerne. Det er dog ikke en løsning uden problemer. Nogle religioner som jødedom og islam vil 

ikke se med milde øjne på, at der eksempelvis bruges affaldsprodukter fra svin i produktionen af 

fiskefoder. Pescetarister (vegetarer der spiser fisk, men ikke okse, svin eller kylling) vil også se 

udfordringer, hvis affaldsprodukter bruges i produktionen af fiskefoder.  

Men det er ikke kun religiøse grupperinger og folk med specielle madvaner, der giver udfordringer i 

forhold til brugen af affaldsprodukter.  

                                                 

35 http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=fish-meal&months=120  
36 Bilag 2 
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I 1990 blev Europa ramt af udbrud af BSE, også kendt som kogalskab. Store mængder af kvæg blev 

slået ned for at bekæmpe BSE sygdomen. Efterfølgende indførte man forbud mod brug af 

affaldsprodukter fra svinekød, oksekød, kyllingekød og fisk i produktionen af foder til alle former 

for dyr, for at forhindre en eventuel smitterisiko. Først i 2008 blev der igen åbnet op for, at fiskemel 

kunne benyttes i foder. 

Der bliver også forsket i at erstatte eller udskifte en del af fiskeolien og fiskemelet med andre 

former for proteiner. Dette kan eksempelvis være med: silkeorm, regnorme, plankton, sojabønner, 

majs, hvede, kartofler og diverse former for tang37 eller andre former for proteiner. Ideen er god, 

men mange af disse produkter har fiskene sværere ved at optage proteinerne fra, og der er sås også 

tvivl om hvorvidt fiskene optager nok aminosyrer, som er afgørende for at de danne det vigtige 

omega-3 fedtstof38, som forbrugerne og diverse sundhedsorganisationer lægger så stor vægt på.  

Biomars placering i værdikæden 

Biomar producerer fiskefoder til store dele af verden. De indkøber deres råvarer fra deres 

underleverandører, hvor de vigtigste er producenterne af fiskemel og fiskeolie. Disse 3 led 

konkurrerer alle med wild catch industrien, som indeholder alle 3 ting. Wild catch industrien er dog 

begrænset yderligere af overfiskeri og fiskekvoter som tidligere nævnt i vores opgave.

39 

Wild catch og akvakulturindustrien sælger begge deres produkter videre til diverse handelsselskaber 

og virksomheder, der forarbejder fiskene, før de kan havne i supermarkedets køledisk eller hos den 

lokale fiskemand. 

Da fiskemel og fiskeolie som tidlige beskrevet er en knap ressource vil der være en oplagt mulighed 

for Biomar at lave en vertikal integration af en producent af fiskemel og fiskeolie. På det danske og 

nordiske marked er der 2 producenter, som er oplagte kandidater: 999 og FF Skagen. Problemet ved 

at købe en af disse producenter er mange. Først og fremmest er det ikke sikkert, de overhovedet er 

                                                 

37 http://www.fao.org/3/a-y3781e.pdf side 27 
38 http://www.seafish.org/media/publications/SeafshSummary_FishmealGlobalPicture_201406.pdf side 3 
39 Egen tilvirkning 

Kommenterede [TH3]: I nævner, at der er 4 producenter, 
men nævner efterfølgende kun 2 
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interesseret i at sælge. Desuden er de danske fiskekvoter bundet op på skibe og fiskere, kun 30 pct. 

af markedet må være ejet af andre som eksempelvis finansielle investorer, og under denne kategori 

vil Biomar være. I Norge sælges alle fisk via et auktionssystem, hvilket gør, at priserne vil følge 

markedet og dermed ikke afhjælpe problemet, da vi ikke er sikret at kunne få nok kvoter grundet 

dette maksimum, samtidig med at Biomar ikke er den eneste finansielle investor til at købe kvoter. 

For at komme uden om disse begrænsninger er Biomar nødt til at se på mulighederne for emerging 

markets som Chile, Peru og Sydafrika hvor virksomheder godt må eje fiskekvoter.40 Udfordringen 

ved at købe fiskekvoter i disse lande er, at de købes på auktion, hvilket reelt set betyder, at vi ikke 

kan vide, hvad prisen vil være, da denne vil fastsættes ud fra udbud og efterspørgsel. 

Hvor er industrien på vej hen? 

Gennem de seneste år kan man se, at især virksomheder i akvakultur industrien har benyttet sig 

meget af vertikal og horisontal integrering via opkøb. Ser man på nogle af de større børsnoterede 

virksomheder i Norden, er billedet tydeligt. Marine Harvest har startet egen produktion af 

fiskefoder, Bakkafrost købte i 2011 Havsbrun, en færøsk producent af fiskemel og fiskeolie.41 

Norske Austevoll opkøbte allerede i 2006 Norske Farmsund Fiskemel.42 Billedet bliver dermed 

mere klart, for at overleve som selvstændig virksomhed i denne branche er det vigtigt at se på, 

hvilke muligheder man har for at vokse ikke kun inden for sit eget felt, men også via opkøb 

vertikalt i værdikæden. Man kan eksempelvis, som tidligere nævnt opkøbe fiskekvoter, da disse vil 

kunne sikre virksomheden, at man har adgang til denne potentielt knappe ressource som fiskemel. 

Biomar er placeret midt i værdikæden mellem leverandører af fiskemel og fiskeolie og 

fiskeopdrætter i akvakulturindustrien. Ser man på akvakulturindustrien som helhed, er der klare 

tegn på, at branchen bevæger sig mod en større grad af integration af hele værdikæden. Dette gøres 

for at kunne opnå fordelen i alle led og for at imødegå eventuelle stigninger på råvareinput. 

Samtidig vil en vertikal integration være med til at skaffe Biomar en større andel af den 

værdiskabelse, som findes fra produktion af fiskemel til det færdige produkt ligger på køledisken 

hos diverse supermarkeder. 

                                                 

40 Bilag 3 
41 http://www.bakkafrost.fo/default.asp?menu=232  
42 http://www.auss.no/about-us/history.aspx  
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Biomar har indtil nu ikke deltaget i denne integration af flere led i værdikæden. Vi ser det ikke som 

en mulighed, at Biomar opkøber producenter af fisk, da dette vil være en meget stor økonomisk 

mundfuld for en virksomhed af Biomar’s størrelse. Mulighederne ligger inden for opkøb af 

fiskekvoter og-eller producenter af fiskemel og fiskeolie. 

I forhold til vores Private Equity case, vil det også gøre Biomar mere ”lækker” ved en eventuel exit 

senere i forløbet, da man vil kunne sælge en mere strømlinet fiskefoderproducent, med egen adgang 

til produktionens nødvendige ressourcer. 

Fremtidige vækstmuligheder for Biomar 

Som vi tidligere i opgaven har beskrevet, findes der akvakultur på globalt plan. Der findes mange 

forskellige fiskeracer, som opdrættes, hvoraf Biomar ikke producerer fiskefoder til dem alle. Kigger 

vi på det marked, som Biomar i dag opererer på, er de den 3. største producent. Biomar er i dag dog 

ikke tilstede på det Kinesiske og asiatiske marked, hvor 90 pct. af alt akvakultur befinder sig. Dette 

giver et kæmpe potentiale for vækst. Ud over den geografiske mulighed for vækst, leverer Biomar 

ikke foder til Karper, som udgør 40 pct. af de opdrættede fisk. Det giver igen Biomar en stor 

mulighed for at skabe vækst ved at udvide deres produktsortiment yderligere til at inkludere denne 

race af fisk.  

Strategisk analyse 

For at få et godt grundlag for at kunne vurdere, jf. vores problemformulering, hvorvidt det ville 

være interessant for en kapitalfond at købe Biomar, er det essentielt at analysere den omverden, 

Biomar befinder sig i. 

Derfor vil vi indlede vores analysearbejde, med en PEST model. 

43 
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Politiske 

I Danmark er det Miljøstyrelsen, der står for at godkende nye havbrug. I de senere år har der været 

mange nye ansøgninger. Disse møder ofte modstand i lokalbefolkningen og hos Danmarks 

Naturfredningsforening på grund af frygten for udledning af kvælstof og fosfor. I december 2014 

har Natur & Miljøankenævnet underkendt Miljøstyrelsens godkendelse af et nyoprettet havbrug ved 

Endelave.44 Det er ikke kun i Danmark, at nye havbrug møder modstand, det samme er billedet på 

globalt plan. Hvor er der ellers modstand? Manglende opmærksomhed fra politisk side kan også 

have alvorlige konsekvenser, ikke kun for miljøet, men også for økonomien. Dette giver et billede 

af, at politiske faktorer er meget essentielle for Biomar. Det skyldes naturligvis, at hvis den politiske 

modstand mod fiskefarme bliver for stor, kan Biomar få problemer med at imødekomme en 

stigende efterspørgsel. Som vi tidligere har nævnt, yder Biomar ud over deres salg af fiskefoder 

også rådgivning til deres kunder omkring, hvordan de kan drive bæredygtige fiskefarme. Dette 

samarbejde mellem fiskefarme og Biomar er en vigtig brik i det politiske spil. Med det menes, at 

hvis fiskefarme drives på bæredygtig vis, vil den politiske modstand blive mindre, og derved vil et 

fareelement for fremtiden indenfor fiskeopdræt blive minimeret. Når man taler om politisk 

modstand, er det meget problematisk, hvis denne modstand ”verificeres” af sygdomsudbrud eller 

destruktion af de omlæggende miljøer, hvor fiskefarmene opererer. Det er jo alt godt og vel, at 

efterspørgslen på fisk stiger, men hvis der forekommer en hård politisk modvind, hvor man 

eksempelvis kan forestille sig, at der vil komme modstand fra politisk side, men også fra borgerne 

grundet en øget opmærksomhed på fiskeopdræt, og de er alle potentielle kunder. Herved er risikoen 

for Biomar, at der vil komme en begrænsning fra politisk side enten på antallet af fiskefarme, eller 

på hvor mange fisk, der må opdrættes eksempelvis pr. m2. Sådanne politiske tiltag vil kunne få en 

indirekte virkning på Biomar’s muligheder for at afsætte deres foder. 

Chiles akvakulturindustri er en af landets mest højtudviklede fødevaresektorer. Chile har 4.200 km 

kystlinje og 30.000 km kanaler, halvøer og fjorde. Landet er beliggende i et af de fem mest 

produktive havområder i verden, og i 2004 blev akvakultur landets fjerdestørste eksportsektor. 

Industrien har dog lidt store tab grundet et omfattende udbrud af den infektiøse laksevirus ISA i 

2007. Ved udbruddet af ISA-virussen i 2007, som primært skyldtes overfyldte fiskebure og mangel 

på sanitetskontrol, faldt den Chilenske eksport af laks drastisk fra 500.000 tons i 2006 til kun 

                                                 

44 http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=43019 
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76.000 tons i 2009, og det lagde et dunkelt slør over industriens fremtidsperspektiver. 

Sygdomsudbruddet i Chile er et godt eksempel på, hvorfor at myndighederne skal være og er mere 

på vagt over for forholdene i akvakulturindustrien. Som førnævnt er det vigtigt for fremtiden af 

fiskeopdræt, og derfor vigtigt for Biomar. Netop sager som dette udbrud af ISA gør, at der kommer 

politisk modstand mod fiskefarme. Samtidig med at det synliggøre vigtigheden i af, at fiskeopdræt 

skal være bæredygtigt for alle parternes bedste. Derfor kan politiske tiltag være en camoufleret 

”gevinst” for Biomar, da disse politiske tiltag kan være med til at sikre, at fiskeopdrættere verden 

over driver deres forretninger på bæredygtig vis. På denne måde vil deres produktion af fisk være 

fremtidssikret og derved gøre det muligt for Biomar at afsætte deres foder i fremtiden. Biomar er 

som virksomhed meget opmærksomme på bæredygtighed, og de forsker løbende i at forbedre deres 

foder, så det minimerer belastningen for miljøet.45 Med denne løbende forskning vil Biomar kunne 

medvirke til at sikre en stærkere politisk opbakning. Den er også nødvendig, da det naturligvis vil 

være en stor trussel for Biomar, hvis det er deres produkt/foder, som er skadeligt for de omgivende 

økosystemer. 

Geopolitiske uroligheder i verden kan også ramme fiskeopdræt. Seneste eksempel herpå er 

Ruslands annektering af Krim halvøen, hvilket har medført sanktioner fra EU og USA. Russerne 

har svaret igen ved at forbyde import af fødevarer fra EU. Dette rammer blandt andet de fiskefarme 

som Biomar leverer foder til. Dette kan have store konsekvenser for Biomar’s muligheder for 

omsætning, da Rusland er et meget stort marked, som der i øjeblikket ikke må afsættes til. Igen er 

det en indirekte effekt af den indførte politik, da den først vil ramme producenterne af fiskene. Der 

vil dog kunne komme problemer for Biomar, hvis det vil betyde, at fiskefarme ikke kan komme af 

med deres fisk og derfor sænker produktionsniveauet. Det skal dog nævnes, at ved sanktioner af 

denne natur vil hele markedet kunne mærke det og ikke kun akvakulturindustrien. 

Alt i alt er vores vurdering af Biomar i forhold til de politiske aspekter, at de tager de nødvendige 

skridt, og at de forsker løbende for at sikre, at deres foder er bæredygtigt, samtidig med at de yder 

rådgivning til deres kunder omkring bæredygtighed ved opdræt. Det betyder at Biomar stiller sig så 

stærkt, som de kan, i forhold til den politiske opmærksomhed, som er rettet mod opdræt af fisk. Der 

er dog i sagens natur fortsat politiske usikkerheder, som Biomar ikke kan sikre sig imod, i den 

                                                 

45 http://www.schouw.dk/CG-B%C3%A6redygtigt-fiskefoder.644.aspx 
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forstand at de ikke har nogen direkte kontrol med de fiskefarme, de sælger til. Ligeledes er de 

handelssanktioner, som i øjeblikket er i effekt med Rusland, heller ikke noget, som Biomar har 

nogen mulighed for at sikre sig imod yderligere. 

Økonomiske 

Væksten i BNP har siden finanskrisens start i slutningen af 2007 været under hårdt pres i det meste 

af verden. Da væksten i BNP forsvandt, blev mange af verdens landes gæld pludselig et problem. 

Verdens investorer flygtede ud af lande med høj gæld i forhold til BNP så som Grækenland, 

Spanien, Italien og Portugal.  

Der er gjort mange tiltag fra alle verdens regeringsledere og centralbanker, som har gjort alt, hvad 

de kan, for at sætte gang i verdens økonomier. Verdens regeringsledere signalerede alle i 2008, at 

de sammen ville kæmpe for, at den økonomiske nedtur ikke skulle blive en gentagelse af de 

scenarier, der udspillede sig efter krakket på Wall Street i 1929.  

Federal Reserve i USA sænkede hurtigt renten for at starte økonomien op. Da dette ikke var nok og 

renten var nær 0 pct., måtte Federal Reserve tage endnu mere drastiske midler i brug og startede 

derfor quantitative easing. Quantitative easing eller QE, som det senere er blevet kendt som, går ud 

på, at FED trykker USD, som de bruger til at opkøbe obligationer i markedet for at få renten endnu 

længere ned og tvinge investorerne over i mere risikofyldte aktiver som erhvervsobligationer og 

aktier. Missionen er indtil videre lykkes i USA, amerikansk økonomi er nu i fremgang, og QE er 

stoppet. Samme tilgang til at sætte gang i økonomierne benytter man nu også i Japan og EU, og vi 

ser de første tegn på, at væksten langsomt er ved at vende tilbage i begge regioner.  

Verdens centralbanker har med deres udpumpning af kapital har haft stor indflydelse på verdens 

valutamarkeder. Nogle hævder, at amerikanernes QE har været med til at holde USD lav i forhold 

til EUR, YEN og andre er verden større valutaer.  

En stærk EUR og dermed stærk DKK har siden finanskrisens start i 2007-2008 svækket danske 

virksomheders muligheder for at eksporterer deres varer til resten af verden, hvor valutaerne har 

været svagere. Men siden ECB har startet deres QE i foråret 2015, har vi set en stærkt stigende 

USD, og en lang række af andre valutaer er fulgt med op. Dette vil gavne europæiske og danske 

virksomheders konkurrenceevne. 



Martin Nicklas Lauritsen og Jonas Roland Munch 
Afgangsprojekt HD 2. Del I Finansiering 
Copenhagen Business School - 2015 
 

S i d e  40 | 79 

 

Biomar er meget afhængige af den fremtidige økonomiske udvikling i verden i forhold til den 

forventede øgede efterspørgsel. En stor del af den forventning, som foreligger til den øgede 

efterspørgsel, består af, at der vil være en støt voksende middelklasse i mange af verdens lande. Det 

betyder, at folk ikke længere ser sig tilfredse med at spise korn og andre mere prisbillige madvarer. 

Denne udvikling vil være truet, hvis verdens økonomier ikke er i fremgang. På Biomar’s nuværende 

markeder især i Sydamerika er efterspørgslen tæt relateret til denne udvikling, da der på netop disse 

områder kunne være en fare for, at folk går tilbage til at spise billigere madvarer. Dette kommer vi 

nærmere ind på i næste afsnit. 

46 

I ovenstående figur ser vi udviklingen i BNP i de Latinamerikanske lande, samt forventningen fra 

World Bank, frem til år 2017. Som førnævnt er disse negative vækstrater et potentielt problem for 

Biomar. Alt andet lige vil en fortsættelse af negativ vækst i disse lande medfører en lavere 

efterspørgsel på animalske proteiner. Årsagen hertil er, at andelen af mennesker i middelklassen vil 

falde, og der vil komme flere fattige, som ikke har mulighed for at finde job, og derved ikke have 

råd til at købe de dyrere madvarer. 

En anden stor og vigtig spiller i det internationale billede er Kina, som i årene efter krisens start har 

oplevet et fald i efterspørgslen fra udlandet og i 2013 havde den laveste vækst i 14 år. Kina er i dag 

et marked, som Biomar ikke er tilstede på, men der er stort potentiale i det Kinesiske marked og 

Asien i øvrigt. Derfor er økonomisk vækst i dette område en vigtig del af Biomar’s muligheder for 

fremtidig ekspansion. 90 pct. af alt akvakulturproduktion findes i Kina og Asien, hvilket gør dette 

marked yderst interessant for Biomar. 

Socio-kulturelle 

Akvakulturindustrien er meget afhængig af politiske faktorer i form af miljøreguleringer, men også 

i form af en nødvendighed af at imødekomme den stigende globale levestandard. Som tidligere 

                                                 

46 http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects/regional-outlooks/lac#2 

 

Vækst i BNP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Argentina ‐0,7 ‐0,2 ‐0,8 ‐1,4 ‐1,2 ‐0,7 ‐0,1

Brasilien ‐2,1 ‐2,4 ‐3,6 ‐3,8 ‐3,6 ‐3,4 ‐3,2

Chile ‐1,4 ‐3,5 ‐3,4 ‐1,7 ‐1,1 ‐1,3 ‐1,3
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beskrevet i vores opgave er en bæredygtig produktion af fisk en åbenlys mulighed for at møde 

behovet og efterspørgslen efter proteinholdige fødevarer. Med dette menes, at vi kan møde den 

forventede voksende middelklasses stigende efterspørgsel på fisk.  

Verdens befolkning forventes at runde 9 milliarder mennesker inden 205047. Ikke alene vil verdens 

befolkning runde 9 mia. mennesker inden 2050, men levestandarden på globalt plan er også 

stigende, og det betyder som tidligere nævnt i opgaven, at denne stigende middelklasse ikke 

længere vil leve af korn og ris, men vil have animalsk protein i form af kød og fisk. 

48 

Øget velstand øger efterspørgslen, dels fordi flere får råd til at få mad nok, og dels fordi mange 

mennesker, der hidtil har levet næsten udelukkende af planteprodukter, nu får råd til i højere grad at 

købe animalske fødevarer. 

                                                 

47 http://udviklingstal.um.dk/da/tematiske-indgange/befolkning-levevilkaar-areal/befolkning/verdens-befolkning-1750-
2050/ 
48 http://resourcemedia.com/the-rise-of-the-middle-class-asias-contribution/  
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49 

I ovenstående figur, kan vi se den forventede udvikling i middelklassen. Den viser også hvilke 

regioner middelklassen forventes af bestå af i fremtiden. Som vi ser, forventes den middelklasse 

som findes i Asien og Kina fortsat at vokse, hvilket igen illustrer de muligheder, der ligger i dette 

marked. 

I dag producerer vi allerede nok afgrøder til at brødføde 9 milliarder mennesker, dette kræver dog at 

vi alle indstiller os på at blive vegetarer, hvilket nok ikke er sandsynligt. Udfordringerne ligger i de 

tab, der sker, når markafgrøder bruges til foder til dyr, som senere omdannes til kød til 

middagsbordene. Der er ingen udsigt er til, at vi alle bliver vegetarer - de fleste af os sætter stor pris 

på også at spise animalske fødevarer. Pointen er, at vi har et fødevaresystem, hvor der måske i 

princippet allerede dyrkes fødevarer nok, men hvor effektiviteten er lav, så vi producerer langt flere 

kilojoule-energi i form af afgrøder på markerne, end der faktisk bliver spist som fødevarer. 

Tidligere beskrev vi de meget høje foderkvotienter, der er ved omdannelsen af foder til kød. Det 

betyder, at når vi får brug for dobbelt så meget mad til en større og mere velstående befolkning i 

verden, behøver vi langt større mængder af markafgrøder. 

En fordobling af produktionen af markafgrøder er et voldsomt krav. For at nå det mål, skal der ske 

en årlig stigning i afgrødeproduktionen på ca. 2 pct. Det lyder måske ikke så voldsomt, men det skal 

ske samtidig med, at produktionen af afgrøder er begrænset af tilgængeligheden af egnede 

landbrugsarealer, af vand og af gødningsstoffer.  

                                                 

49 http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html  
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Der kan også være begrænsninger i de biologiske muligheder, der ligger i de dyrkede afgrøder, 

deres samspil med det miljø, de dyrkes i, og i deres samspil med sygdomme, skadedyr og ukrudt. 

Kravet om stigende afgrødeproduktion kommer samtidig med, at produktionen er under pres fra 

mange faktorer, f.eks.: 

 Inddragelse af landbrugsjord til udvikling af byer, industri, veje mm.  

 Klimaforandringer, som forringer dyrkningsforholdene mange steder i verden.  

 Øget efterspørgsel efter afgrøder til andre formål, især til bioenergi.  

 Stigende konkurrence om begrænsede vandressourcer.  

 Ødelæggelse af landbrugsjord ved erosion, ved saltning og ørkendannelse.  

 Mangel på ny jord, der kan inddrages til dyrkning.  

Det er umiddelbart en skræmmende situation at se frem imod, men der kan også stilles 

spørgsmålstegn ved, om problemet i virkeligheden er helt så uoverskueligt. 

En væsentlig del af stigningen i fødevareforsyning kan komme fra effektivisering af mange led i 

kæden fra afgrøden i marken til mad, der faktisk er blevet spist. En af måderne at møde den 

stigende efterspørgsel er øget produktion af fisk, som har en høj foderkvotient. 

Teknologiske 

Fiskefoderindustrien er i sig selv ikke specielt højteknologisk. Dog har teknologiske fremskridt en 

stor betydning for det ekspansive marked, de sælger til, i form at fiskeopdræt. 

Som tidligere nævnt, findes der to former for fiskeopdræt: intensiv og ekstensiv. Inden for disse to 

former for fiskeopdræt findes der nogle teknologiske fremskridt, som har stor betydning for at 

kunne møde den forventede stigende efterspørgsel. Disse teknologiske fremskridt vil kunne hjælpe 

med at øge mulighederne for at oprette flere fiskeopdræt, da der i sagens natur er en maksimal 

kapacitet eksempelvis ved kystlinjerne. Altså vil kvadratkilometerne på kysten på et tidspunkt være 

fyldt op med fiskeopdræt, således at vi ikke har mulighed for at øge kapaciteten yderligere. 

De intensive fiskeopdræt er de lukkede fiskeopdræt. Det er vigtigt for at kunne producere fisk 

effektivt. En af udfordringerne ved intensiv fiskeopdræt er klimaet, fiskene har behov for. Vandet 

skal strømme med en bestemt hastighed, for at fiskene trives, hvilket er en udfordring ved 
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traditionel måling, med en flowmåler. Eksempelvis har ABB50 netop lavet en frekvensformer, med 

et modul som digitalt kan måle dette flow. Dette hjælper både med at gøre installationen af sådanne 

anlæg billige, men samtidig kan andre delkomponenter undværes. Det er vigtigt for markedet med 

sådanne teknologiske fremskridt, da fiskeopdræt på land har stort potentiale for udvidelse, da der 

ikke er naturlige kapacitetsbegrænsninger, som der er f.eks. på kysterne. 

Kigger vi imod de ekstensive fiskeopdræt, som foregår i havet, ved floder m.v. ser vi, at til disse 

fiskeopdræt har Hawaii Oceanic Technology, Inc. udarbejdet en prototype til fiskeopdræt på åbent 

hav. 

51 

Denne prototype har fået godkendelse i USA, Filippinerne og Canada. Den er dog ikke sat i 

produktion endnu, men den vil muliggøre fiskeopdræt på åbent hav.52 Virksomheden har igennem 

de seneste 7 år samlet tilladelser og godkendelser, således at disse ”OceanSpheres” som er beskyttet 

af patenter, kan medføre, at man kommer uden om de geografiske udfordringer. Med Geografiske 

udfordringer menes, at der er en grænse for, hvor meget plads fiskeopdræt kan optage i 

lavvandsområder og kyster. Virksomheden mangler blot en enkelt tilladelse i USA, for at denne 

teknologi kan blive en realitet. 

                                                 

50 
http://www04.abb.com/global/dkabb/dkabb500.nsf!OpenDatabase&db=/global/dkabb/dkabb504.nsf&v=B02&e=dk&c
=3BC35F7C0FF6B3E7C1257D88004C8109 
51 http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/fremtidens-fiskefarme-havoverfladen  
52 http://www.eco-business.com/news/oceansphere-next-wave-sustainable-fish-farming/ 
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Deres tilladelser går på at de kan placere 12 OceanSpheres, som hver kan producere 6 tons fisk pr. 

år. For at kunne producere den samme mængde kød, i form af oksekød, skal deres bruges et areal på 

85.000 m2. Denne teknologiske udvikling kan sikre, at det for fremtiden vil være muligt at 

producere nok fisk til den stigende efterspørgsel. Disse OceanSpheres ligger under havoverfladen 

og bliver derfor ikke påvirkede af vejrforhold som tyfoner. Samtidig giver dette fiskene et meget 

naturligvis miljø, som de kan trives i. Dette er essentielt for Biomar, da disse fiskefarme giver rig 

mulighed for at udvide deres markedsområde og øge deres omsætning. 

På trods af at fiskefoder i sig selv ikke er et højteknologisk produkt, har Biomar forsøgs- og 

techcentre i Brande, Hirtshals, Chile og Costa Rica. Dette er med til at sikre, at Biomar i fremtiden 

kan forsætte med at levere kvalitetsfoder, som optimerer fiskenes vækst. Det er vigtig at optimere 

fodringen, fra fiskene fodres, til de er fuldt udvoksede. 

Porters five forces 

I tråd med vores analyse, bevæger vi os nu ind på markedet for at afdække forholdene i branchen. 

For at vi kan lave en vurdering angående muligheden for et opkøb fra en Private Equity fonds 

synspunkt, er det essentielt at kende branchen, virksomheden befinder sig i. I det følgende afsnit vil 

vi undersøge, hvordan denne branche er at operere på. Dette sættes senere i opgaven i sammenhæng 

med globale faktorer for at vurdere, hvordan Biomar’s økonomiske fremtid ser ud. 

53 

                                                 

53 Egen tilvirkning 
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 Bargaining power of suppliers 

Biomar har en lang række mindre underleverandører.54 Dette betyder alt andet lige, at disse 

leverandører ikke har en stærk forhandlingsmagt over for Biomar. 

Der findes 3 forskellige typer af leverandører til Biomar, som vi nu hver især vil vurdere i forhold 

til forhandlingsstyrke: 

Anlægsleverandører: 

Biomar benytter sig af 5 forskellige anlægsleverandører, hvilket betyder, at de ikke er afhængige af 

en enkelt leverandør. Det kræver naturligvis, at disse anlæg er af høj kvalitet, og derfor foretrækkes 

bestemte leverandører til brug for dette. Alt i alt vurderer vi dog ikke, at anlægsleverandørerne har 

en meget stor forhandlingsmagt over for Biomar, da der findes mange leverandører at vælge 

imellem. 

Udstyrsleverandører: 

Til brug for levering af udstyr har Biomar et samarbejde med 15 forskellige leverandører, hvilket 

igen giver disse en svag forhandlingsposition. Der er naturligvis også krav til kvaliteten ved 

udstyret, men igen vurderes deres forhandlingsstyrke til at være svag. 

Ilt-leverandører: 

Her har Biomar kun 2 leverandører, hvilket alt andet lige vil give leverandørerne en større 

forhandlingsstyrke. Dog er vores vurdering, at det ikke er tilfældet netop her. Vi vurderer, at det 

skyldes et mindre behov for ilt til deres tanke, som vi mener benyttes hovedsageligt til den 

forskning, som løbende foregår. Derfor mener vi ikke at forhandlingsstyrken hos ilt-leverandørerne 

er stor. 

Den sidste leverandørtype er producenterne af fiskemel og fiskeolie. Disse har en stærk 

forhandlingsplatform, da de leverer en knap ressource. Dette mener vi kan være en reel trussel for 

Biomar, da netop disse produkter er hovedingredienser i deres fiskefoder. Det betyder at disse ikke 

umiddelbart kan erstattes af lignende produkter. Dette giver disse producenter en stærk 

forhandlingsstyrke over for Biomar, eftersom de sælger et produkt Biomar ikke kan undvære. Det 

                                                 

54 http://www.biomar.com/da/BioMar-Danmark/Kontakt/Links/ 
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vil alt andet lige kunne presse prisen opad, og denne merpris Biomar risikerer at skulle betale, kan 

ikke nødvendigvis bare lægges oveni i den pris, Biomar tager for deres fiskefoder. 

Samlet set, vurderer vi, at Biomar’s leverandører ikke har en særlig stor forhandlingsstyrke, på nær 

leverandørerne af fiskemel og fiskeolie. Som tidligere nævnt mener vi, at markedet peger imod 

større vertikal integration i værdikæden, hvilket naturligt medfører, at vi vurderer, at Biomar bør 

imødekomme denne trussel ved evt. at opkøbe fiskekvoter i Chile, for at sikre sig mod denne 

potentielle fare.  

Threat of new intrants  

Markedet for produktion af fiskefoder er ikke et nyt marked. Der har været mange mindre 

producenter af foder. De seneste år har vi dog set en kraftig konsolidering af markedet, og i dag er 

det et oligopol marked med få store producenter, hvor Biomar står stærkt.  

For at komme ind på markedet for produktion af fiskefoder kræves der stor kapital og knowhow. 

Produktion af højkvalitets fiskefoder kræver forskning, Biomar har 2 forskningscentre, et i Brande 

og et i Chile. Dette betyder, at truslen for at nye konkurrenter på markedet er begrænset.  

Der er dog en trussel i form af nye konkurrenter, og det er fiskeopdrætterne selv. En af 

fiskeopdrætternes største udgifter er udgiften til fiskefoder, og dette har fået blandt andet Marine 

Harvest til at gå et skridt tilbage i værdikæden, så Marine Harvest har startet egen produktion af 

fiskefoder op i 2014 på 220.000 ton foder om året. Denne udvikling skal bestemt ses som en trussel 

mod Biomar, men det norske marked for fiskefoder er i hastig vækst og vurderes til at vokse med 

omkring 100.000 ton pr. år. Biomar ser dog ikke selv dette som et problem, da Marine Harvest nye 

anlæg kun dækker den forventede øgede efterspørgsel de 2 næste år hvorefter Biomar’s nye anlæg i 

Norge står parat til et dække det stigende behov fra 2016 og fremad.  

Bargaining power of buyers 

Biomar afsætter til en lang række fiskeopdrættere,55 og eftersom der findes mange små producenter 

af fisk, findes der mange afsætningsmuligheder for Biomar. Der findes 25 primærproducenter, som 

Biomar hovedsageligt afsætter til.  Dette betyder alt andet lige, at køberne af Biomar’s produkter 

                                                 

55 http://www.biomar.com/da/BioMar-Danmark/Kontakt/Links/ 
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befinder sig på et marked med fuldkommen konkurrence. Derfor skaber det ikke en stærk position, 

for køberne over for Biomar. Som tidligere nævnt befinder Biomar sig på et marked med oligopol, 

hvor de er blandt de største. Derfor har Biomar mange købere at sælge til, men køberne har kun få 

at købe deres fiskefoder fra. 

Det giver os et indblik i, at køberne har en svag forhandlingsstyrke over for Biomar, hvilket igen 

betyder, at Biomar står stærkt over for deres købere. 

Som tidligere nævnt, har Marine Harvest påbegyndt egen produktion af foder til deres 

lakseproduktion. Dette kan blive et problem i fremtiden, da Biomar’s kunder kan udnytte 

muligheden for at producere deres egen foder. 

Vi mener ikke at Biomar vil få problemer i den nærmeste fremtid med deres køberes 

forhandlingsstyrke. Dette baserer vi på, at en egenproduktion af foder kræver en vis størrelse og 

kapacitet for at kunne lykkes. Da der findes mange små fiskeopdrættere, vil dette ikke umiddelbart 

ske med det samme. Vi skal dog være opmærksomme på, at hvis der på fiskeopdrætmarkedet i 

fremtiden forekommer konsolideringer, kan der komme problemer med egenproduktion af foder.  

Threat of substitute products or services 

Ofte bruges fiskemel i produktionen af foder til både fisk, kyllinger, grise og kvæg. Til dyr, der 

lever på land, kan fiskemel erstattes af korn og andre former for markafgrøder, foderkvotienten er 

dog dårlig ved produktion af kød fra landdyr, som tidligere beskrevet.  

Forskere ser på muligheden for at erstatte en del af fiskemelet i fiskefoder med proteinholdig tang, 

som også kan dyrkes som marker på havets bund. Endnu er der dog ingen reelle erstatninger til 

fiskemel.  

Den reelle trussel fra substituerende produkter kommer fra en helt anden side: hvad hvis den nye 

middelklasse ikke ønsker at spise fisk? For at brødføde den stigende befolkning på globalt plan, er 

den eneste realistiske og bærerdygtige måde at øge produktionen af fisk. Men vil den asiatiske 

middelklasse leve på samme måde, som vi gør i Europa og USA, med stort indtag af svinekød, 

oksekød og fjerkræ? Vil de det, ser vækstudsigterne inden for fiskeopdræt ikke så positive ud, og 

dermed vil der også være udfordringer for Biomar, dog ikke fra direkte substituerende produkter. 
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Rivalry amongst existing competitors 

Biomar’s marked består af et oligopol, med 3 store spillere, Skretting, EWOS og Biomar. Skretting 

er den største af disse 3. Dog ligge de 3 relativ tæt på hinanden målt på produktion. I fig. 1 kan vi se 

hvor mange tons, de rivaliserende virksomheder hver især producerer. Eftersom dette er en 

interessant branche med gode marginer, er der en stærk konkurrence virksomhederne imellem. I 

2000 blev Ewos købt af Norske Cermaq, som er en global virksomhed, der driver fiskeopdræt. I 

efteråret 2014 blev Cermaq købt af Japanske Mitsubishi Heavy Industries. Skretting, som er en del 

af Nutreco, blev som helhed købt af den Hollandske kapitalfond SHV Investments Ltd i 2014. Som 

vi tidligere har skrevet, mener vi, at branchen netop er på vej mod større konsolidering, og da denne 

konsolideringsproces allerede er sat i gang hos andre konkurrenter vil der komme skærpet 

konkurrence i fremtiden. 

56 

SWOT 

Får at få samling på vores strategiske analyse, samt for at få overblikket over Biomar’s styrker, 

svagheder, trusler og muligheder for fremtiden, laver vi en SWOT analyse. 

Styrker 

 Stærke finansielle resultater 

 Bredt produktsortiment, dækker mange arter 

 Mange års erfaring 

                                                 

56 Biomar’s investor præsentation fra 2014 

Fig. 1 
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 Stærk research, flere teknologi/forsøgs centre 

 Stor markedsandel 

 Stor viden og diversitet i medarbejder staben 

 Yder rådgivning til deres kunder 

Svagheder 

 Er ikke tilstede på de afrikanske og asiatiske markeder 

 Lavteknologisk produkt 

 Har ingen direkte kontrol med senere led i værdikæden 

 Afhængig af økonomiske udvikling i omverden 

Muligheder 

 Ekspansion på det asiatiske og afrikanske marked 

 Yderligere opkøb af virksomheder 

 Øget omsætning på grund af nye muligheder inden for fiskeopdræt 

 Voksende middelklasse, deraf øget efterspørgsel efter proteinholdigt mad 

 Forøgelse af produktsortiment ved at inkludere flere racer af fisk 

 Horisontal udvidelse af værdikæden 

Trusler 

 Øgede miljøkrav 

 Konsolidering af fiskeopdræt muliggør egen produktion af foder 

 For hurtig vækst på fiskefarme kan medføre sygdomme hos fiskene 

 Forbrugeren skifter præferencer inden for proteinholdig mad 

 Politisk modstand mod fiskeopdræt 

 Negativ BNP vækst i Latinamerika 

Delkonklusion på strategisk analyse 

Biomar er en meget spændende virksomhed, som opererer på et yderst interessant marked. Vores 

vurdering samlet set er, at de muligheder, som markedet tilbyder, langt overstiger de potentielle fare 

og trusler som er en del af markedet. 
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Markedet for fiskeopdræt er vokset støt igennem de seneste årtier, og dette marked forventes fortsat 

at vokse. Det skyldes en befolkningssammensætning, som vil have en stigende middelklasse, som 

har råd til at købe animalske fødevarer. Som vi tidligere har belyst, er den mest effektive måde at 

producere animalske fødevarer, set ud fra foderkvotienten, fisk. Samtidig er markedet således, at 

denne øgede efterspørgsel ikke kan imødekommes ved at fange fisk på almindelig vis, uden at 

havene tømmes for fisk. Derfor er den eneste mulighed for at møde denne efterspørgsel at opdrætte 

fisk, som netop er dem, som Biomar leverer foder til. 

Vi mener også at Biomar er en meget interessant virksomhed for en kapitalfond at investere i, når vi 

udelukkende kigger på de markedsmæssige karakteristika, en kapitalfond søger ved en kandidat til 

opkøb. Ligeledes er der rig mulighed for at gennemføre en vertikal integration ved at sikre sig 

tidligere led i værdikæden. Vores vurdering af at dette er et interessant køb at undersøge nærmere 

for en kapitalfond, understøttes af de allerede foretagne opkøb af Biomar’s største konkurrenter.  

For at vi endelig kan vurdere, om Biomar er et interessant køb, og hvilken pris de bør handles til, vil 

vi nu lave en finansiel analyse. Denne har til formål at afklare Biomar’s finansielle position, samt 

vurdere fremtidige cash flows. Vores finansielle analyse vil munde ud i, at vi I vores endelige 

konklusion vil slå fast, om Biomar er et godt køb for en kapitalfond, og hvilken pris, de bør handles 

til. 

Nøgletalsanalyse 

57 

                                                 

57 Egen beregninger, se excel. 

Nøgletal 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROIC 11,05 11,70 12,13 13,60 13,25 7,20

PM 2,87                2,75                 3,54                 3,90                3,25                 1,97                 

IC 1.259,9          1.274,7            2.121,1            2.360,5          2.132,5            2.316,1           

ATO 3,85 4,25 3,43 3,49 4,08 3,65

NIBD 481,4              239,0               552,4               583,5              367,4               413,9               

NBC ‐8,29 4,88 ‐20,95 6,47 0,06 4,22

ROE 11,86 14,12 9,03 20,19 16,02 9,68

Gearing 0,292 0,146 0,352 0,328 0,208 0,218

SPREAD 2,76 16,58 ‐8,82 20,06 13,31 11,41

Tjek af ROIC 11,05              11,70               12,13               13,60              13,25               7,20                 
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ROIC 

Ser vi på udviklingen i ROIC fra 2009 til 2013, kan vi se en støt stigning fra 11,05 pct. til 13,25 pct. 

Dette er en vækst på 19,91 pct., hvilket i sagens natur er en positiv udvikling. Denne stigning er 

sket på trods af en markant stigning i den investerede kapital (IC) i 2011. Årsagen til denne 

markante stigning kommer vi ind på under IC. Udviklingen har været positiv grundet 2 

kernefaktorer, som består i en stigende omsætning. Denne stigning i omsætningen kommer fra 

forskellige faktorer. Fra 2009 til 2010 faldt mængderne af salg grundet sygdomsudbrud i Chile, 

naturligvis hos fiskende. Stigende råvarepriser var dog med til, at omsætningen fortsat steg. Frem til 

2013 er omsætningen steget grundet både stigning i salget og stigende råvarepriser, hvilket 

medfører højere salgspriser. Denne stigning i aktiviteten har samtidig medbragt en højere NOPAT, 

som vores ROIC er beregnet ud fra. Der er et stort fald i ROIC fra 2013 til 2014, fra 13,25 pct. til 

7,20 pct. Dette er et fald på 45,66 pct. og kræver nærmere undersøgelse. Ser vi på bilag 1 under 

resultatopgørelsen, kan vi se en rapporteret skat på 214.000.000 kroner, hvilket er mere end en 

fordobling af forrige år. Denne store skattebetaling gør, at NOPAT bliver proportionel lav og giver 

en lav ROIC. Denne forventes at komme op i vanligt niveau i 2015. 

PM 

Profit Margin, har generelt udviklet sig gunstigt for Biomar, med nogle udsving. Dog har PM 

udviklet sig fra et niveau i 2009 og 2010 på 2,87 og 2,75 til et niveau i 2011, 2012 og 2013 på 

henholdsvis 3,54, 3,90 og 3,25. Denne udvikling skyldes at råvareprisen har været stigende i denne 

periode, hvilket som tidligere nævnt giver en højere salgspris og derved en større profit pr. 

salgsenhed. Igen oplever vi et stort fald i 2014, hvor PM var 1,97. Dette skyldes igen den store 

skattebetaling i 2014, som gør at NOPAT er meget lav i dette år. Det forventes at PM igen i 2015 

vil komme op i et højere niveau. Dette forudsætter dog naturligvis at råvarepriserne fortsat stiger 

eller forbliver på samme niveau. 

IC 

Grundet den generelt stigende aktivitet, er det naturligt, at der er nødt til at blive investeret ny 

kapital i virksomheden for ikke at støde ind i kapacitetsbegrænsninger. Retter vi vores fokus mod 

IC i Biomar, er det især interessant at kigge på 2011, hvor IC stiger fra 1.274,7 millioner til 2.121,1 

millioner. Dette er en stigning på 64,4 pct. Denne stigning skyldes en stor kapacitetsudvidelse på 

Biomar’s fabrik i Nordnorge, samt et kraftigt øget salg, som har øget bindingen i kapitalen. 
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Det er forventeligt, at IC vil stige yderligere i fremtiden for at kunne følge med den øgede 

efterspørgsel, og Biomar har i øjeblikket planer om at skulle oprette produktionsanlæg i Tyrkiet. 

Denne produktion forventes at kunne tages i brug i 2016. Biomar er ligeledes meget interesserede i 

det asiatiske marked, som alt andet lige også vil medføre en øget IC på lang sigt. 

ATO 

Asset turnover har reelt ikke haft en udvikling. Den svinger fra 3,49 til 4,25, og der findes ikke en 

klar tendens til udviklingen i denne. Udsvingene kan dog forklares med, at salget har udviklet sig 

forskelligt fra år til år, og efterspørgslen kan også være forskellig. Umiddelbart vil vi dog vurdere, 

at ATO generelt ligger på et fornuftigt niveau, men der kan naturligvis altid effektiveres i den 

forstand, at produktionen matches bedre til den reelle efterspørgsel. 

NIBD 

Udvikler sig fornuftigt, ser vi fra 2009 til 2010 afvikler Biomar 242,4 millioner kroner, hvilket er 

mere end en halvering af den rentebærende gæld. NIBD forøges derefter igen fra år 2010 til 2011 

fra 239 millioner kroner til 552,4 millioner kroner, hvilket er naturligt, da de som tidligere nævnt 

har lavet markante kapacitetsforøgelser på deres fabrik i det nordlige Norge. Ser vi på udviklingen i 

NIBD fra 2011 til 2014, falder denne fra 552,4 millioner kroner til 413,9 millioner kroner i 2014. 

Dette betyder blandt andet, at de har en fornuftig nedbringelse af gæld, hvilket er meget positivt i 

forhold til en evt. overtagelse fra en kapital fonds perspektiv, men det vil vi komme nærmere ind på 

under afsnittet omhandlende gearing. 

ROE 

Når vi kigger på Biomar’s ROE, har denne udviklet sig nogenlunde fornuftigt. Med dette menes, at 

den alle år undtagen 2011 har ligget over ROIC, hvilket betyder, at Biomar skaber værdiforøgelse 

via deres gæld. Samtidig har der været en generel stigning i niveauet i ROE, fra 11,86 pct. og 14,12 

pct. i 2009 og 2010 til 20,19 pct. og 16,02 pct. i 2012 og 2013. I 2011 var ROE helt nede på 9,03, 

men dette skyldes, at der netop var investeret i kapacitetsforøgelse i Norge, hvorfor denne var lav 

netop i dette år. I 2014 var ROE også på et lavt niveau, 9,68 pct., men dette skyldes som førnævnt 

den store skattebetaling, som forekom dette år. Vi forventer en stigning tilbage til de tidligere 

niveauer i 2015. 
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58 

Gearing 

Biomar er en god og solid virksomhed med en lav gearing. Kigger vi på udviklingen i gearingen, 

kan vi se, at denne i 2009 ligger på 0,292, hvilket betyder, at for hver krone, Biomar investerer i 

virksomheden, er 29,2 øre lånte penge. Denne gearing falder i 2010 til 0,146. Da der i 2011 

investeres i en kapacitetsforøgelse i deres norske fabrik, lånes der i sagens natur nogle penge, som 

bringer deres gearing op på 0,328. Udviklingen i den resterende periode fra 2011 til 2014 er, at 

denne falder til 0,218 i 2014. Denne gearing indikerer, at Biomar ikke er særligt højt belånt. Dette 

er godt i den forstand, at det minimerer risikoen for default. Samtidig er det attraktiv for en 

kapitalfond, som ønsker at optimere kapitalstrukturen for at benytte et skatteskjold. Dette vil vi 

komme nærmere ind på senere i opgaven. 

Budgettering 

Vi benytter os af en budget periode på 10 år. Baggrunden herfor er, at Biomar befinder sig på et 

marked, som er under konsolidering. Vi har tidligere skrevet, at vores vurdering af branchen er, at 

den er på vej mod en retning, hvor der konsolideres på tværs af værdikæden. Det skal ses i 

sammenhæng med at Biomar ikke ud fra vores vurdering har en virksomhedsspecifik 

konkurrencemæssig fordel på lang sigt, selvom Biomar har en gunstig position på markedet i dag. 

Med det menes, at for at Biomar på lang sigt skal konkurrere på markedet, vil være nødsaget til selv 

                                                 

58 Egen tilvirkning 
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at konsolidere sig med virksomheder før dem på værdikæden, eksempel ved køb af fiskekvoter, 

fiskemelsfabrikker mv. 

Basis Scenarie Forecast                     

Budgetterings antagelser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TV

Omsætningsvækst 5,00% 7,00% 7,50% 7,00% 6,50% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00%

EBIT/Omsætning 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Afskrivninger/aktiver -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50% -10,50%

Skattesats 23,50% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%

Arbejdskapital/omsætning 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%

Direkte produktionsomk. 
  ‐
7.803,50  

  ‐
8.349,74  

  ‐
8.975,97  

  ‐
9.604,29  

  ‐
10.228,57  

  ‐
10.842,28 

 ‐
11.384,39 

 ‐
11.839,77 

 ‐
12.194,96 

 ‐
12.499,84 

 ‐
12.749,83 

Distribution & Admin. omk. 
      ‐
425,17  

     ‐
473,93  

     ‐
452,64  

      ‐
514,33  

       ‐
574,62  

         ‐
633,11  

     ‐
684,97  

     ‐
729,07  

      ‐
764,41  

      ‐
795,07  

       ‐
815,22  

Investeringer 
       
650,00  

        
150,00  

       
950,00  

        
150,00  

         
150,00  

         
150,00  

        
150,00  

        
150,00  

        
150,00  

         
150,00  

        
208,00  
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Omsætningsvækst 

Som vi tidligere har skrevet, forventes akvakulturindustrien at vokse med mindst 5 pct. om året. Vi 

mener at Biomar har potentiale til at vokse med dette marked og samtidig æde sig en smule ind på 

det. Derfor budgetterer vi med en vækst, som varierer fra 5 til 7 pct. årlig vækst i omsætningen. Det 

forventes, at denne vækst støt vil falde, og at den fremtidige vækst efter de første 10 år vil være 2 

pct. årligt. 

Vores ræsonnement for at Biomar kan vokse med mere end markedet består i, at der er mange små 

spillere på markedet, som giver mulighed for, at Biomar kan optage disse i virksomheden, samtidig 

med at Biomar er blandt de 3 store spillere på markedet, hvilket giver god mulighed for, at de kan 

lave de nødvendige tiltag for at sikre langsigtet vækst. Dette kommer vi nærmere ind på under 

investeringer. 

EBIT/omsætning 

I gennemsnit igennem de seneste 5 år har denne margin været 4,7 pct. Vi mener, at dette niveau vil 

kunne opretholdes i fremtiden. Derfor budgetterer vi med en konstant margin på 5 pct. Eftersom vi 

vurderer, at Biomar har en gunstig position på et marked i vækst, mener vi, at det er realistisk, at 

denne margin kan opretholde sit nuværende niveau. Årsagen til at vi dog sætter den en smule højere 

i gennemsnittet, er at Biomar har muligheder for at lave fordelagtige konsolideringer, som kan 

                                                 

59 Egne beregninger, se excel 
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medvirke til at øge denne margin en lille smule. Igen kommer vi ind på disse konsolideringer under 

investeringer. 

Afskrivninger/ aktiver 

Denne holdes konstant på 10,5 pct. gennem hele budgetteringsperioden og er taget ud fra 

gennemsnittet af de seneste 5 år. Eftersom vi antager, at aktiver, som anskaffes i fremtiden, vil have 

lignende karakter som de nuværende aktiver, mener vi, at afskrivningerne ligeledes vil have 

tilnærmelsesvis samme størrelse. 

Skattesats 

Skattesatsen er taget ud fra den aktuelle og forventede skattesats for virksomheder i Danmark.60 

Skatten for virksomheder er gradvist sat ned fra 25 pct. i 2013 ned til 22 pct. i 2016. Dette lægger 

grundlag for vores skattebetalinger og forventede skattebetalinger for fremtiden. 

Arbejdskapital/omsætning 

Sættes til en konstant på 9,5 pct., hvilket er taget ud fra gennemsnittet de seneste 5 år. Dette 

vurderes ud fra en forventning om, at behovet for arbejdende kapital vil være uændret rent 

procentuelt. Vi antager derfor, at dette vil være gældende hele budgetteringsperioden. 

Direkte produktionsomkostninger, distributions- og administrationsomkostninger  

Eftersom Biomar fortsat vil befinde sig på samme marked, er vores vurdering af de direkte 

produktionsomkostninger vil stige lineært i takt med omsætningen. Vi mener at disse omkostninger 

ikke vil have nogen procentuel ændring i perioden, hvorfor dette er antaget igennem hele 

budgetteringsperioden. 

 Distributions- og administrationsomkostninger er vurderet ud fra EBIT – direkte omkostninger – 

afskrivninger, da det ikke har været muligt via regnskabet at allokere disse omkostninger, da 

noterne ikke benævner Biomar’s andel i disse. 

Investeringer 

Eftersom vi vurderer, at markedet er i konsolidering, og vi tidligere i opgaven har talt om, at 

fremtiden for akvakulturindustrien peger mod at samle værdikæden under et tag, vil det være vigtigt 

for Biomar at købe sig adgang til tidligere led i værdikæden. Vi mener, at et godt bud for Biomar, 

                                                 

60 http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L218/index.htm  
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vil være at opkøbe fiskekvoter i Chile61. Det nævnes tidligere i opgaven at det kan være en 

udfordring af skaffe nok fiskemel til produceringen af fiskefoder, samt at kvoter ikke er mulige at 

købe sig til i Europa. Derved vil Biomar sikre sit produkt, samt få adgang til en større del af 

værditilvæksten ved at sikre denne nøgleingrediens. Vi har budgetteret med en ekstra udgift på 550 

millioner kroner, dette kan dog være svært et give et præcist estimat af. Det skyldes, at kvoterne 

købes på auktioner, hvilket betyder at prisen vil blive bestemt af udbud og efterspørgsel. Når en 

fiskekvote er købt, vil denne dog løbe i op til 10 år, hvorfor vi kun budgetterer med denne udgift en 

gang i perioden. I takt med at produktionen øges, vil det blive nødvendigt at udvide kapaciteten. Vi 

antager, at der i 2017 skal investeres i en kapacitetsforøgelse for at følge med udviklingen. Vi 

budgetterer ud fra den antagelse, at udgiften vil være i omegnen af den tidligere udgift til 

kapacitetsforøgelsen i Norge. Derfor har vi en forventet udgift til dette på 850 millioner kroner. Vi 

antager, at én kapacitetsudvidelse vil være nok i budgetperioden. Vi antager desuden, at det vil være 

nødvendigt at investere i omegnen af 150 millioner kroner årligt for at holde driften i gang. Det er 

antaget ud fra tidligere år, hvis man ser bort fra kapacitetsforøgelsen i Norge. 

Værdiansættelse 

Efter vi har lagt endeligt budget for Biomar, er vi nu kommet til selve værdiansættelsen. Dette vil vi 

gøre via både en relativ værdiansættelse gennem en multipel analyse og en indirekte absolut analyse 

via DCF-modellen. Sammenligner vi disse 2 analyser, vil vi få et retvisende billede af Biomars 

samlede værdi. 

DCF-modellen 

Den indirekte diskonterede cash flow model tager udgangspunkt i de frie pengestrømme, der skal 

dække både ejerne og långiverne. Alle kapitalindskydere i virksomheden får en andel af de 

pengestrømme, der udspringer af brugen af netto-driftsaktiverne. Det frie cash flow fremkommer af 

følgende formel: 

FCF NOPAT NDA NDA 62 

                                                 

61http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Informe_T%C3%A9cnico_Trondsen_ERN_12_10%28LotaProtein%29Ingl

%C3%A9s.pdf 

 
62 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen– en praktisk tilgang (2012) 4. udgave 1. oplag 
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De fremtidige frie cash flows skal nu tilbagediskonteres til i dag for at finde værdien i nutidskroner 

af de fremtidige frie cash flows. Dette gøres via følgende formel: 

V
FCF

1 r
63 

I terminalværdiperioden tilbagediskonteres de frie cash flows via denne formel. Dette giver os et 

indblik i den indtjening, vi forventer, at virksomheden kan fortsætte med at indbringe efter vores 

budgetteringsperiode er færdig. Derved får vi et indblik i værdien af de cash flows, Biomar 

forventes at kunne levere i fremtiden efter de første 10 år, og væksten forventeligt vil være 

normaliseret: 

TV
FCF

r g 1 r
64 

For at kunne beregne WACC (weighted average cost of capital) eller den gennemsnitlige 

omkostning til afkastkravet til aktionærer og långivere, er det nødvendigt at bruge følgende formel: 

ed r
MVENIBD

MVE
tr

MVENIBD

NIBD
WACC 





 )1( 65 

DCF-modellen tager udgangspunkt i det budgetterede, og derefter tilbagediskonteres disse cash 

flows, så vi som førnævnt får den forventede fremtidige indtjening. Når vi har tilbagediskonteret, 

kan vi se, hvad vi mener, at værdien af Biomar bør være. Vi vil nu gennemgå de komponenter, 

vores beregninger består af, og hvordan vi er kommet frem til vores WACC, Beta mv.  

Bestemmelse af ”Weighted Average Cost of Capital” – WACC 

For at kunne beregne WACC på Biomar, er det nødvendig at se på de komponenter, som WACC 

formlen indeholder, og beregne hvert enkelt component samt underkomponenter. Derved vil vi 

kunne beregne Biomars gennemsnitlige omkostninger til kapital i form af afkastforventninger til 

egenkapitalen og lånekapital. 

                                                 

63 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen– en praktisk tilgang (2012) 4. udgave 1. oplag 
64 Regnskabsanalyse og værdiansættelse af Ole Sørensen– en praktisk tilgang (2012) 4. udgave 1. oplag 
65 Valuation Measuring and managing the value of companies, fifth edition side. 111 
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Vi vil nu gennemgå WACC, og give indblik i, hvordan vi har valgt at beregne denne, og hvordan vi 

er kommet frem til de forskellige delkomponenter. 

Ejernes afkastkrav 

Forudsætningen for at kunne kvantificere et afkastkrav til sine investeringer er at kunne 

sammenligne med en risikofri investering og bedømme hvilken risikopræmie, der skal kræves af 

aktivet. Til dette bruges CAPM (Capital Asset Pricing Model). Modellen prøver at beskrive 

forholdet mellem risikoen ved et aktiv og det forventede afkast. Risikoen måles ved beta, som 

beskriver hvor meget et aktivs afkast svinger i forhold til markedsafkastet. Alt efter om beta er over 

eller under 1, kan det konstateres, om aktivet svinger mere end markedet. Har vi en Beta på mindre 

end 1, betyder det at aktivet svinger mindre end markedet. Alt andet lige vil det sige, at der er tale 

om et defensivt aktiv, altså et aktiv som ikke er så følsomt over for konjunkturudsving. Det er 

forventeligt, at Biomar vil have en Beta på mindre end en, eftersom de befinder sig på 

fødevaremarkedet, og folk vil i lavkonjunkturer stadig have behov for at indtage fødevarer. Er Beta 

højere end 1, betyder det, at aktiveten svinger mere end markedet. Typisk vil en sådan beta findes 

hos cykliske aktiver, eksempelvis kunne et typisk cyklisk aktiv være markedet for køb af nye biler. I 

lavkonjunktur, med lav vækst og evt. en større arbejdsløshed, vil et sådan marked svinge meget 

sammen med disse konjunkturer. Beta for et aktiv bestemmes ud fra kovariansen mellem aktivets 

afkast og markedsafkastet delt med variansen på markedet (systematisk risiko). Som minimum skal 

en investor have et afkast, der svarer til den risikofrie rente, og dertil skal lægges risikopræmien ved 

at investere i markedsporteføljen multipliceret med beta for aktivet, som beskriver følsomheden 

over for den systematiske risiko. CAPM udtrykkes ved følgende formel: 

∙ 66 

Der er en række forudsætninger, der er gældende for, at CAPM er retvisende for alle aktiver.  

 Investor interesserer sig kun for forventet afkast og risiko, altså de er rationelle investorer. 

 Samme tidshorisont og homogene forventninger hos investorer. 

 Fuldkommen konkurrence, dvs. ingen enkelt investor kan påvirke markedsprisen. 

 Markedsporteføljen består af samtlige handlebare aktiver og kan handles ned til mindste 

regneenhed. 

                                                 

66 Formelsamling Porteføljeteori 
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 Investor kan ubegrænset låne eller placere formue i en konstant risikofri rente, og der er 

mulighed for kortsalg af aktiver. 

 Ingen transaktionsomkostninger og skat.  

I praksis er disse antagelser ikke mulige at opnå. Derfor passer modellen kun perfekt i en opstillet 

teoretisk verden. Dog har den vist sig at være et godt værktøj i estimeringen af afkastkrav og 

benyttes derfor i vores speciale. 

For at vi kan komme ejernes afkastkrav nærmere, benytter vi os af Aswath Damodaran, som 

beskriver, hvilke risikopræmier som findes i de forskellige lande. Denne risikopræmie er den, 

præmie investor vil have for at tage den øgede risiko, som det medfører at foretage en investering 

eksempelvis i Biomar. Vi kommer nærmere ind på, hvordan vi har beregnet denne senere i opgaven 

under beregning af ejernes afkastkrav.  

Risikofri rente 

Der er flere måder at estimere den risikofrie rente for en dansk investor på. Vi tager udgangspunkt i 

både det nuværende danske renteniveau og det historiske gennemsnitlige renteniveau fra 1994 til 

2014. Det nuværende renteniveau findes ved hjælp af den effektive rente på en 10 årig 

statsobligation: 1,75 DANSKE STAT 2025 (DK0009923138). Løbetiden passer meget fint med 

længden af vores budgetperiode. Obligationen har en effektiv rente på 0,23 pct. ved køb og behold 

til udløb.67 Den danske stat har den højest mulige kreditvurdering på både indenlandsk- og 

udenlandsk gæld hos Moody´s og Standard & Poor´s, to af verdens mest anerkendte 

kreditvurderings bureauer. 

Kigger vi på de historiske effektive renter for statsobligationer udstedt af den danske stat, så ses det, 

at vi er på det laveste niveau de sidste 20 år. Gennemsnitligt har renten været på 4,19 pct. de sidste 

20 år (se bilag 4). 

Vi mener ikke, at det er retvisende at benytte en 10-årig dansk statsobligation. Det begrunder vi 

med, at det historisk lave renteniveau ikke vil give et retvisende billede. Derfor har vi valgt at kigge 

på andre muligheder for at finde en risikofri rente, som vi mener vil være mere retvisende for vores 

case. 

                                                 

67 http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite?Instrument=XCSEDANSKE_STAT_2025  
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Det er nemlig også muligt at benytte renten på en amerikansk 10 årig statsobligation. Her er den 

effektive rente 1,9 pct. (se bilag 5) Ved at benytte en amerikansk statsobligation frem for en dansk 

statsobligation, får man et mere likvidt og stort marked end det danske. Eftersom Biomar opererer 

på flere markeder, blandt andet i Sydamerika, mener vi, at denne statsobligation bedre afspejler den 

reelle risikofrie rente. Det er dog nødvendig at se på risikoforskellen mellem Danmark og USA. 

Den anerkendte økonomiprofessor Aswath Damodaran beregner intet risikotillæg til danske 

obligationer68, da Danmark med deres AAA rating på nuværende tidspunkt er bedre ratet hos 

Standard & Poors og Moodys end USA. I vores opgave vælger vi at benytte 1,9 pct. som risikofri 

rente. 

Beta 

Beta måler volatilitet eller den systematiske risiko på en aktie eller porteføljes svingninger set i 

forhold til hele markedet. En beta på 1 indikerer, at aktiveten bevæger sig med markedet. En beta på 

mindre end 1 betyder, at aktiveten er mindre volatil end markedet, og en beta på højere end 1 

betyder, at aktiveten er mere volatil.  

Biomar er ikke et selvstændigt børsnoteret selskab, og det er derfor ikke muligt at beregne 

selskabets beta. Der er flere forskellige muligheder at finde beta på Biomar på. Man kan vælge at 

antage en beta for selskabet. Det vil dog være behæftet med stor usikkerhed. Det vil også være en 

mulighed af beregne beta på et lignende selskab og bruge denne som en proxy beta for Biomar.  

Den beregnede proxy beta kan man efterfølgende sammenligne med en branche beta for lignende 

selskaber for at undersøge, om den udregnede proxy beta er retvisende, hvilket vi har valgt at gøre i 

vores case for at tilnærme os en Beta for Biomar.   

Det er ikke ligegyldigt, hvilket selskab man vælger at bruge som proxy for Biomar, det er vigtigt at 

proxy ligner selskabet så meget som muligt. Vi har valgt at bruge Nutreco, som har været noteret på 

børsen i Holland indtil 17.04.2015.69 Nutreco er verdens største producent af fiskefoder70. Til at 

beregne beta på Nutreco skal man bruge et markedsafkast. Vi har valgt at benytte MSCI World, et 

meget bredt og anerkendt indeks, der dækker et bredt udsnit af alle verdens aktier i alle regioner, 

                                                 

68 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html  
69 http://www.nutreco.com/en/Media/Press-releases/delisting-of-shares-in-nutreco-on-17-april-2015/430645  
70 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rX5jw2IfQZ0J:www.inspirefood.dk/~/media/Sites/InSPIRe/Ar
rangementer/Proteiner_til_aquakultur.ashx+&cd=2&hl=da&ct=clnk&gl=dk side 4 
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lande og sektorer71. Som global investor har man mulighed for at investere stort set i hele verden 

med få undtagelser, bl.a. kinesiske A-aktier, der kun kan handles af kinesiske statsborgere eller 

fonde med en særlig tilladelse. Mange investeringsforeninger og investorer benytter netop MSCI 

World som deres benchmark til at måle, om deres investering generer alpha. MSCI World er derfor 

det bedste indeks at benytte til beregning af markedsafkast. Vi har brugt 63 månedlige 

observationer af afkastet fra 01.01.2010 til 01.03.201572, for at kunne få en sikker måling til brug 

for beregning af Beta.  

Kovariansen mellem MSCI World og Nutreco73 har vi beregnet til 0,000699 målt på månedlige 

lukkekurser. Standardafvigelsen på Nutreco har vi beregnet til 0,00096. Disse tal sætter vi ind i 

nedenstående formel: 

2

,

M

Mi
i 


  74 

Derved beregner vi en beta på 0,7281 på Nutreco. For at kunne bruge vores fundne proxy beta er 

det nødvendig at finde den ugearede proxy beta og efterfølgende geare denne op i forhold til 

Biomars gæld, eftersom Nutreco og Biomar ikke nødvendigvis har samme gearing. Dette gøres via 

følgende formler: 

Unlevered Beta = Levered Beta / (1 + ((1 – Tax Rate) x (Debt/Equity))) 

Levered Beta = Unlevered Beta x (1 + ((1 – Tax Rate) x (Debt/Equity)))75 

Den ugearede proxy beta beregner vi til 0,659. Ser vi denne i forhold til ugearet beta på 

gennemsnittet af vores peer-group på 0,527, ligger den ugearede proxy beta lidt højere, men ikke på 

et niveau, der falder udenfor observerede beta værdier i peer-group. Herefter gearer vi betaen op 

igen og beregner Biomar’s endelige gearede proxy beta til 0,70, som vi benytter fremadrettet76. Vi 

benytter vores proxy beta ud fra de ræsonnement, at Nutreco er den virksomhed, som umiddelbart 

                                                 

71 http://www.msci.com/resources/factsheets/index_fact_sheet/msci-world-index.pdf 26.04.2014 
72 Valuation af Mckinsey & Company side 246 
73 Se excel for beregninger 
74 Formelsamling fra Porteføljeteori HD F 
75 http://www.ibankingfaq.com/interviewing-technical-questions/discounted-cash-flow-analysis/what-are-the-formulas-
for-unlevering-and-levering-beta/  
76 Se excel for beregninger 
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minder mest om Biomar og derfor vil give os den bedste beta, da vores branche beta peer-group, 

også består af virksomheder, som eksempelvis laver fiskeopdræt.  

Beregning af ejernes afkastkrav 

 Vi har nu fundet den beta, vi mener er retvisende for Biomar. Denne benytter vi til at beregne 

ejernes afkastkrav til egenkapitalen. Sidste input til beregningen er markedspræmien på markedet. 

Vi vælger at benytte den risikopræmie, som Aswath Damodaran har beregnet på danske aktier på 

5,75 pct.77 Regnestykket ser således ud: 

∙ 78 

0,019+0,70*0,0575 = 0,0595 

Dette svarer til, at aktionærerne kræver et afkast på 5,95 pct. af deres investering. 

For illikvide aktier og/eller unoterede aktier kan det være relevant at tilføje et illikviditetstillæg til 

beregningen af ejernes afkastkrav. Vi har ligeledes tillagt et small-cap tillæg, grundet størrelsen af 

virksomheden når vi kigger på globalt plan. Biomar er på nuværende tidspunkt ikke et selvstændigt 

børsnoteret selskab. Man kan derfor argumentere for, at afkastkravet skal tillægges en form for 

illikviditetstillæg, da de nuværende ejere af Biomar, Schouw & Co ikke har mulighed for at afsætte 

deres aktier i markedet på normale vilkår. Vi har i vores opgave valgt at benytte et illikviditetstillæg 

samt et small-cap tillæg, som tilsammen ligger på 4 pct., for at afspejle den højere risiko der er ved 

at eje Biomar.  

Beregning af WACC 

For at kunne endeligt beregne WACC på Biomar mangler vi renten på fremmedkapitalen og 

vægtningen mellem egenkapital og fremmedkapital i Biomar. Renten på fremmedkapitalen har vi 

fundet i Schouw & Co’s regnskab. Schouw & Co har en gennemsnitlig effektiv rente på 4,2 pct.79 

Renten dækker den gennemsnitlige effektive rente på alle Schouw og Co datterselskaber, og vi 

finder den derfor meget retvisende for en effektiv rente på Biomar. Biomar udgør den største del af 

Schouw & Co og har historisk vist gode resultater. Man kan derfor argumentere for, at deres rente 

                                                 

77 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html  
78 Porteføljeteori formelsamling HD F 
79 Schouw & Co Årsrapport 2014 side 66 
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burde være lavere end de andre datterselskaber. Men som udlåner vil din risiko øges ved kun at låne 

ud til ét selskab, og vi vælger derfor at benytte 4,2 pct. som rente på Biomar’s fremmedkapital. 

Næste skridt er nu at finde vægtningen mellem fremmedkapital og markedsværdi af egenkapitalen. 

Som tidligere nævnt er Biomar ikke børsnoteret, og det er derfor ikke muligt at finde en 

markedsværdi af egenkapitalen. Af regnskabet for 2014 fremgår værdien af egenkapitalen til 

1.902,2 mio. kr.80 Denne må ikke benyttes som værende markedsværdien. I stedet regner vi os frem 

til den ved hjælp af DCF modellen81. Når værdiansættelsen er endeligt beregnet, benytter vi den 

fundne værdi og indsætter denne i WACC beregningen. Fremmedkapitalen har vi beregnet via 

reformulering af Biomars regnskab for 2014 til 413,9 mio. kr. Vores beregning giver en WACC på 

9,4 pct. Biomar har en lav gearing, altså består størstedelen af Biomar af egenkapital, hvilket også 

giver mening, når vi sammenligner med vores peer-group. 

82 

Endelig værdiansættelse 

Det er nu muligt at beregne den endelige værdiansættelse via vores DCF-model. Ved at benytte de 

beregnede fremtidige cash flows og tilbagediskontere dem til i dag og trække værdien af gælden fra, 

kommer vi frem til en markedsværdi af Biomar på 4,099 mio. kr. 

Denne værdi er beregnet ud fra en vægtning af vores basis, negativ og positiv scenarie. Dette vil vi 

komme ind på i næste afsnit for at belyse, hvad vi har beregnet i forhold til denne vægtning, og 

hvordan vi vurderer sandsynligheden for disse scenarier. 

                                                 

80 Schouw & Co Årsrapport 2014 side 27 
81 Se excel for beregninger 
82 Se excel for beregninger 



Martin Nicklas Lauritsen og Jonas Roland Munch 
Afgangsprojekt HD 2. Del I Finansiering 
Copenhagen Business School - 2015 
 

S i d e  65 | 79 

 

Følsomhedsanalyse 

En værdiansættelse er følsom over for de input og estimater, der bruges til at beregne den endelige 

værdi af et selskab. Det er derfor en vigtig del af værdiansættelsen at se på andre mulige scenarier 

end basisscenariet. Vi har derfor valgt at beregne et positivt og et negativt scenarie for Biomar. 

Negativt scenarie 

I dette scenarie udvikler Biomar sig ikke som budgetteret. Omsætningen svigter og EBIT marginen 

når ikke de forventninger, vi har i vores basis scenarie. Vi har valgt en omsætning, der ligger 1 pct. 

lavere. Dette kan skyldes generelle problemer hos fiskeopdrætterene som sygdomme, manglende 

efterspørgsel hos forbrugerne på grund af frygt for forureningsproblemer, eller at den forventede 

øgede efterspørgsel efter proteiner ikke når de niveauer, som vi tidligere har omtalt. EBIT marginen 

er ligeledes 1 pct. lavere, hvilket kan skyldes øgede inputomkostninger og øgede R&D 

omkostninger. Den endelige DCF-model viser forventet en lavere værdi af Biomar på 3.107 mio. 

kr., hvilket svarer til en markedsværdi, der ligger 30,18 pct. lavere end værdien i basisscenariet. 

Positivt scenarie 

Det positive scenarie viser stærkere efterspørgsel efter fiskefoder og deraf en omsætningsvækst, der 

ligger 1 pct. højere end, hvad vi budgetterer i vores basis scenarie. Den øgede omsætning kan 

stamme fra en succesfuld indgang på det asiatiske marked og en generel fremgang i økonomien i 

Europa, der medfører øget efterspørgsel efter kvalitetsopdrættede fisk. EBIT marginen stiger 

ligeledes 1 pct., hvilket skyldes en succesfuld fokus på omkostningerne, hvilket Biomar løbende har 

haft gennem de seneste år. I det positive scenarie viser DCF-modellen en samlet værdi af Biomar på 

6.843 mio. kr. hvilket er 53,79 pct. højere end basis scenariet. 

Der er stort udsving i værdiansættelsen på Biomar, selv med små justeringer af den fremtidige 

omsætning og EBIT margin. Det viser tydeligt de udsving, små ændringer i omsætning og EBIT 

giver på selve værdiansættelsen. Vi har derfor valgt at vægte alle 3 scenarier i vores endelige 

værdiansættelse af Biomar. Det positive og negative scenarie vægter vi hver med 10 pct., og basis 

scenariet, som vi anser som det mest sandsynlige, vægter vi med 80 pct., hvilket giver en endelig 

værdiansættelse af Biomar på 4.098,51 mio. kr. 
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Sidste del af følsomhedsanalysen bruges til at vise værdiansættelsens følsomhed over for ændring i 

kun WACC og omsætningsvækst med udgangspunkt i basisscenariet. Ændringerne i omsætning af 

WACC tages med i både budgetperioden og terminalværdiperioden. 

83 

Det ses tydeligt, at værdiansættelsen er mest følsom over for en ændring i WACC i forhold til en 

ændring i omsætningen. Falder de gennemsnitlige kapitalomkostninger med eksempelvis 1 pct., 

stiger værdien af Biomar med 846 mio. kr., da de fremtidige frie cash flows nu tilbagediskonteres 

med en lavere rente og dermed opnår en højere nutidsværdi. En stigning i omsætningen på 1 pct. 

forøger værdiansættelsen med 647 mio. kr. og viser en større følsomhed over for en faldende 

WACC set i forhold til en stigende omsætning. 

Ser vi på ændringerne i negativ retning er billedet igen det samme. Stiger WACC med 1 pct., 

mindskes værdien med 641 mio. kr., hvorimod et fald i omsætningen på 1 pct. forringer værdien 

med 493 mio. kr. 

Det er tydeligt at vores værdiansættelse er mest følsom over for et fald i de gennemsnitlige 

kapitalomkostninger. Estimeringen af WACC er behæftet med flere usikkerheder, da beregningen 

afhænger af en række variabler, som vi tidligere har analyseret. 

Markedsværdien beregnet via DCF-modellen kan dog ikke stå alene. Det er vigtigt at forholde sig 

til, hvad konkurrerende virksomheder har af marginer. Dette gøres ved hjælp af en peer-group 

analyse. Dette kan kaste lys på, om vi ligger i et fornuftigt niveau i forhold til de marginer, vi opnår 

i Biomar. 

                                                 

83 Se excel for beregninger 
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Peer-group analyse 

En peer-group analyse foretages ved hjælp af en værdiansættelse via multipler for at finde ud af den 

relative værdiansættelse af Biomar ud fra konkurrenterne. I denne analyse har vi taget 

udgangspunkt i 3 nøgletal: 

 Markedsværdien i forhold til EBITDA (EV/EBITDA) 

o Dette nøgletal fortæller os hvilken multipel, virksomheden bør handles til. 

EV/EBITDA nøgletallet viser os, hvor mange gange man vil betale for 

virksomhedens EBITDA. Biomar’s EBITDA bør ligge inden for spændet i vores 

peer-group, som strækker sig fra 5,7 hos Grieg Seafood til 9,4 hos Nutreco. Styrken i 

dette nøgletal er, at vi får en multipel, som ikke er påvirket af afdrag på gæld og 

kapitalstrukturen. 

 Markedsværdien i forhold til overskud (P/E) 

o Price/earnings beskriver, hvor meget der betales for overskuddet i virksomheden. 

Altså hvor meget betaler man for at få adgang til 1 krones overskud. Vi inddrager 

dette nøgletal som støtte til vores EV/EBITDA multipel. Igen bør denne ligge inden 

for spændet i vores peer-group, som strækker sig fra 7,4 i Austevoll til 12,8 i 

Bakkafrost. Dette nøgletal er dog præget af kapitalstrukturen og afvikling på gæld. 

Det betyder, at dette nøgletal kan svinge, hvis der eksempelvis har været et enkelt år 

med et svagt resultat eller et ekstra ordinært afdrag på gælden. 

 Markedsværdien i forhold til bogført værdi af egenkapital (K/I) 

o Kurs/indre værdi, beskriver hvor meget man skal betale for 1 krone af den bogførte 

værdi af egenkapitalen. Typisk vil en lav værdi være positivt, da dette betyder at 

selskabet købes til en lav pris. Dog skal man være opmærksom på at en meget lav 

kurs/indre værdi, også kan betyde, at virksomheden har negativ indtjening, da 

markedsværdien af egenkapitalen i sunde virksomheder typisk vil være højere end 

den bogførte. Vi inddrager dette nøgletal for at kunne sammenligne med vores peer-

group for at kunne få en indikation om den pris, vi mener, at virksomheden er værd 

målt i forhold til sammenlignelige virksomheder. 

Der er udvalgt 12 virksomheder, som enten er direkte sammenlignelige eller befinder på samme 

værdikæde som Biomar. Denne peer-group giver os derved et solidt grundlag for sammenligning, 

både ved at vi kan sammenligne med virksomheder, som også producerer fiskefoder, og samtidig 
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med at vi kan sammenligne mere bredt i branchen ved også at inddrage de virksomheder, som 

driver akvakultur og fanger vilde fisk. Eftersom vi mener, at branchen går mod tider med større 

grader af konsolidering på tværs af værdikæden, er vores vurdering, at det er nødvendigt også at 

have data til at lave en bredere sammenligning af multiplerne, hvilket bedst opnås på denne måde. 

Alle data er fremkommet ved hjælp af Bloomberg og derefter omregnet via valutakurser fra 

Nationalbanken pr. 10.04.2015. Efterfølgende er nøgletallene udregnet på egen hånd, vi henviser til 

vores bilag, som hvor alle vores udregninger findes. 

84 

Nu kan vi ved at kigge på og sammenligne de beregnede multipler komme med en vurdering af, om 

den værdi, vi er kommet frem til i vores DCF model, er realistisk og giver et retvisende billede af 

Biomar’s værdi. 

Vi starter med at kigge på vores EV/EBITDA multipel, som vi har beregnet til at være 7,1 Biomar. 

Altså at vi skal betale 7,1 gange EBITDA for virksomheden. Når vi sammenligner med vores peer-

group, kan vi se at virksomhederne i gennemsnit har en EV/EBITDA på 7,4. Dette ligger tæt på 

vores multipel på Biomar. Det betyder alt andet lige, at den pris vi vil betale for Biomar, når vi ser 

på dette, ligger på et fornuftigt niveau. Kigger vi på Nutreco og Bakkafrost, som vi vurderer til være 

                                                 

84 Egen tilvirkning se excel 

Kommenterede [TH12]: Det udtryk forstår jeg ikke 
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de virksomheder, Biomar ligner mest, og som bør handles til multipler på henholdsvis 7,9 og 9,4, 

kan det tyde på, at et køb af Biomar til denne pris vil være attraktivt, da Biomar handles til en lavere 

multipel og vi som kapitalfond kan have mulighed for at sælge virksomheden for en højere multipel 

ved exit. 

Når vi retter vores blik mod P/E, kan vi se, at Biomar umiddelbart har en meget høj multipel i 

forhold til gennemsnittet, som ligger på 10,4. Altså at man i gennemsnit skal betale 10,4 kroner for 

1 krones overskud. Sammenligner man med Nutreco og Bakkafrost, kan vi ligeledes se, at disse 

værdier ligger på henholdsvis 12,8 og 9,4. Kigger vi alene på disse tal, er der en meget høj pris for 

en krones overskud hos Biomar i forhold til vores peergroup. Vi mener dog, at dette tal netop i dette 

tilfælde er unaturligt højt og vil nærme sig et mere fornuftigt niveau for fremtiden. Årsagen til vores 

vurdering skyldes, at når vi kigger på regnskabet, ser vi, at Biomar i året har haft en meget høj 

skattebetaling på 214,2 millioner kroner, som normalt ligger i omegnen mellem 83 til 93 millioner 

kroner. Denne store skattebetaling gør, at vi får en lavere nettoindtjening, og det medfører, at P/E er 

unaturligt høj i vores tilfælde. For at illustrere, kan vi se, at under antagelse af en skattebetaling på 

93 millioner ville P/E have ligget på 13,4. (4.100/305). Dette ville dog fortsat have været en smule 

højere en gennemsnittet, men dog vurderer vi, at dette vil være et mere realistisk niveau for 

fremtiden. 

Til slut har vi Kurs/indre værdi, der som tidligere nævnt beskriver, hvor meget markedsværdien af 

egenkapitalen er værd i forhold til den bogførte værdi. Biomar’s K/I ligger på 2,15, hvilket betyder, 

at vi skal betale 2,15 gange værdien af den bogførte egenkapital, når vi kigger på vores vurdering af 

markedsværdien. Sammenligner vi med vores peer-group, har disse en gennemsnitlig K/I på 2,35. 

Nutreco og Bakkafrost har K/I på 3,64 og 3,16. Til sammenligning medfører dette alt andet lige, at 

vi forholdsvis billigt vil kunne købe Biomar’s egenkapital i forhold til gennemsnittet og de mere 

direkte sammenlignelige virksomheder. 

For at vurdere den værdi vi har fastsat til at være den værdi, Biomar har, er det vigtigt at se på disse 

tre nøgletal og samlet set vurdere deres størrelse i forhold til de sammenlignelige virksomheder og 

branchen. Vi mener, at vores multipler ligger fornuftigt i forhold til disse, hvilket dermed 

understøtter, at vi har fundet en fair markedsværdi af Biomar på 4.100 millioner kroner. Dette 

vurderer vi ud fra, at værdien ligger fornuftigt i forhold til de spænd, som findes på markedet, dog 

med en P/E værdi, som ligger noget over, men som vi tidligere har nævnt forventes denne multipel 

fremadrettet at komme tilbage til en mere fornuftig værdi. 

Kommenterede [TH13]: Jeg har rettet sætningen, men er 
ikke sikker på, at det er det, I mener 
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Leveraged Buyout – LBO 

Efter den endelige værdiansættelse af Biomar er vi nu kommet til det punkt, hvor vi skal beregne, 

hvilken pris en kapitalfond vil og har mulighed for at betale for akkvisition af Biomar. Ved 

leveraged buyout forstås, at en virksomhed køber en anden ved hjælp af optagelse af lån og 

udstedelse af erhvervsobligationer, i så stor udstrækning som muligt for at optimere 

kapitalstrukturen. Ofte bruges den overtagne virksomhed aktiver som sikkerhedsstillelse for ny 

optagne lån. Den nu overtagede virksomhed vil få en højere gearing efter overtagelsen, og herved 

vil renten på nye lån og nye obligationer blive højere på grund af den øgede gearing, da risikoen for 

konkurs bliver større, desto mere gældsat en virksomhed er. Dette vil unægteligt medføre et højere 

pres på den overtagne virksomhed, da fremtidige cash flows skal bruges til at betale en højere rente 

samt afdrage gæld. Dette pres er, som vi tidligere har talt om, med til at skabe en ”sense of urgency” 

hos ledelsen, som for at kunne betale afdrag og renter på gælden skal skabe et stærkt cash flow. De 

skal samtidig være effektive i deres beslutninger, og der er ikke plads til spild. Lægger vi dette til 

det faktum, at ledelsen typisk har en aflønning, der delvist er afhængig af virksomhedens 

performance, giver dette nogle stærke incitamenter hos ledelsen, der samtidig bliver en mere 

integreret del af virksomheden grundet dette mere aktive ejerskab. 

For at beregne hvilken værdi en kapitalfond kan købe Biomar til, benytter vi en LBO-model med 

forskellige nøgletal som input. Første punkt er at finde ud af hvor meget en kapitalfond kan geare 

Biomar. Historisk har disse multipler svinget meget, før finanskrisen var det muligt at geare de 

overtagne virksomheder med op til 6x EBITDA, men finanskrisen satte en tydelige stopper for 

dette.  Bankerne er derved mindre lånevillige, og i dag ligger gearingen nærmere 4,2x EBITDA. Vi 

vælger en konservativ gearing på 4x EBITDA i vores LBO beregning, da banker og 

låneinstitutioner stadig konsoliderer sig efter finanskrisen.  
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Næste skridt er at se på lånemulighederne til at finansiere opkøbet. Ofte benytter kapitalfonde en 

kompleks gældsstruktur, der består af flere forskellige former for lån. Banker og pensionskasser 

yder ofte lån i form af Club Deals, hvor flere långivere går sammen om at dele lånet for at sprede 

risikoen. Disse lån deles ofte op i A, B, C og D trancher. Tranche oprinder fra fransk og betyder 

”slice” eller skive, og disse forskellige ”skiver” af gælden bærer forskellige niveauer af risiko, som 

typisk kører efter et såkaldt vandfaldsprincip. Det fungerer på den vis, at hvis eksempelvis Biomar 

opkøbes af en kapital fond, og forskellige banker indgår en club deal med disse A, B, C og D 

trancher, og Biomar ikke kan betale renter og afdrag grundet manglende cash flow eller i værste 

fald konkurs, så skal banken med D skiven af gælden tage de første 25 pct. af tabet, derefter skal C 

skiven tage de næste 25 pct., B skiven de næste 25 pct. og A skiven, tager de sidste 25 pct. såfremt 

hele virksomheden er gået nedenom og hjem. Der findes i langt de fleste tilfælde forskellige 

covenants og renter med den højeste sikkerhed i trancherne. Bankerne stiller typisk en række 

debtcovenants ved långivning, disse covenants kan hæve mange afskygninger, men som helhed 

laves de for bedre at sikre banken. Et ofte brugt covenant er, at banken, sætter et loft for, hvor 

meget virksomheden må gældssætte sig. Derved kan banken sikre, at virksomheden ikke bliver for 

gearet, og derved vil bankens udestående være bedre sikret. Der kan også være covenants, som 

stiller krav til indtjeningen i virksomheden, og hvis denne fejler, vil banken hurtigt kunne overtage 

driften af virksomheden. Bankerne vil dog helst undgå at komme derud, hvor de overtager driften, 
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eftersom de typisk vil have en ringere kendskab til virksomheden marked end virksomheden selv. 

Efter tranche-lånene kommer mezzanin finansieringen. Et mezzaninlån er et lån, som kan 

konverteres til egenkapital, hvis der opstår problemer i låntagers virksomhed, der gør, at låntager 

ikke kan honorere afdrag og renter. Ofte tilbagebetales et mezzaninlån først efter, at foranstående 

gæld er afdraget. Mezzaninlån er behæftet med høj risiko, da det står langt tilbage i rækken af 

långivere, som skal have tilbagebetaling af deres penge. Dækker Club loans og mezzaninlån ikke 

den samlede opkøbssum, er det muligt at udstede erhvervsobligationer, eller optage pay in kind lån. 

Pay in kind eller PIK finansiering er et stående lån, hvor långiver får adgang enten til en 

rentebetaling, eller andel i afkastet på egenkapitalen. High Yield Bonds er obligationer, som vil 

have en rating med BBB eller lavere86.  

I vores LBO-model benytter vi en forventet gennemsnitlig rente på fremmedkapitalen på 6 pct., 

hvilket er højere end den gennemsnitlige rente på 4,2 pct. som Biomar betaler i dag.  

87 

Vores ræsonnement for, at vi vælger netop 6 pct. som rente på vores fremmedkapital, vil vi 

illustrere ved hjælp af ovenstående figur. I dag har Biomar som førnævnt en rente på deres 

fremmedkapital på 4,2 pct. I ovenstående vises et udsnit af det kreditspread, som mindre 

virksomheder med et market cap på mindre en 5 mia. $, som Biomar falder ind under. Kigger vi på 

vores risikofrie rente på 1,9 pct., og lægger spreadet for en virksomhed med BBB rating, får vi en 

samlet rente på fremmedkapitalen på 3,65 pct. Tager vi spreadet på BB+, får vi en rente på 4,65 pct. 

Dette får os til at vurdere, at Biomar bør have en rating mellem BBB og BB+. Ved købet fra en 

kapitalfonds side vil gearingen blive større og ligge på omkring 0,698. I dag ligger deres gearing på 

0,1010. Vi vurderer at denne øgede risiko vil bringe en rating ned til en B+ rating, hvilket vil give 

os en rente på fremmedkapitalen på omkring 5,9 pct., vi runder op og benytter os af 6 pct. 

                                                 

86 Obligationer med en rating lavere end BBB hos Standard & Poors 
87 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ratings.htm  

Kommenterede [TH14]: Denne sætning giver ikke mening i 
sammenhængen 



Martin Nicklas Lauritsen og Jonas Roland Munch 
Afgangsprojekt HD 2. Del I Finansiering 
Copenhagen Business School - 2015 
 

S i d e  73 | 79 

 

Efterfølgende skal vi se på hvilken EBITDA multipel, det vil være muligt at opnå ved exit på 

Biomar. Her er det vigtigt at se på, hvilke multipler andre virksomheder i branchen handles til, og 

hvilken multipel virksomheder i branchen er blevet opkøbt til. Biomar’s peer-group handles til en 

EV/EBITDA multipel på 7,4x, hvilket er lidt højere end Biomars nuværende multipel, som ligger 

på 7,1. I efteråret 2014 købte den hollandske kapitalfond SHV Investments Ltd Biomars hollandske 

konkurrent på fiskefoder, Nutreco, til en EV/EBITDA multipel på 10,688. Vi benytter en exit 

multipel på 8,5x EBITDA, denne ligger over peer-group gennemsnittet, men under den multipel 

som SHV Investments Ltd betalte for Nutreco. Eftersom Nutreco minder meget om Biomar, er 

vores vurdering, at efter kapitalfondens ejerskab af virksomheden vil det være muligt at handle 

denne til højere multipel end den, som findes i dag. 

I vores DCF-analyse beregner vi en fair værdi af Biomar til 4.099 mio. kroner. En kapitalfond har 

dog en forventning om et højt afkast, og vi vurderer, at en IRR på 25 pct. vil være fornuftigt set fra 

et Private Equity synspunkt. Derved beregner vi med en IRR på 25 pct. med 5 års ejerskab, hvilket 

passer til markedsstandard ved en gearet LBO overtagelse. Det betyder, at for at vi kan nå denne 

IRR med de forventede fremtidige indtægter, vil vi kunne byde 3.900 mio. kroner for Biomar. Som 

kapitalfond, skal IRR mindst være 20 pct., hvilket betyder, at der er mulighed for at byde højere end 

3.900 mio. og stadig få et tilfredsstillende afkast. Med vores beregninger tillader det, at en 

kapitalfond maksimalt kan byde 4.250 mio. kroner og stadig opnå et tilfredsstillende resultat. Dette 

vil dog efter vores vurdering også være smertegrænsen, der er ikke mulighed for at byde over. 

Efter 5 års ejerskab er det tid til at sælge Biomar videre. Der findes flere forskellige exitmuligheder 

for en kapitalfond. Det er vigtigt at have en plan for hvilken exit, der foretrækkes, allerede ved 

opkøbet af en virksomhed, da ejerskabet ofte er forholdsvist kort, 5-7 år. Der findes følgende 

muligheder: 

 Børsnotering af virksomheden, hvor kapitalfonden sælger virksomheden tilbage til børsen 

efter endt ejerskab. Der findes flere danske eksempler på dette, blandt andet TDC og ISS. 

 Salg til anden kapitalfond. Kapitalfonde specialiserer sig inden for forskellige størrelser af 

virksomheder, og opnår kapitalfonden succes og øger markedsværdien, kan den overtagne 

virksomhed blive interessant for en anden kapitalfond, der har specialiseret sig i overtagelser 

                                                 

88 http://www.nutreco.com/en/Media/Press-releases/recommended-cash-offer-by-shv-for-all-outstanding-ordinary-
nutreco-shares/284917  

Kommenterede [TH15]: Jeg kan ikke se, hvad I mener med 
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af større virksomheder. Nycomed er et godt eksempel på dette. Selskabet blev købt af 

Nordic Capital i 1999 og blev efterfølgende solgt videre til andre kapitalfonde i 2 omgange, 

før det endeligt i 2011 blev solgt til japanske Takeda Pharmaceucal, en konkurrent. 

 Sidste mulighed er den, vi ser brugt med Nycomed. Kapitalfonden sælger virksomheden til 

en konkurrent eller til en virksomhed i samme værdikæde, der ønsker at ekspandere via 

horisontal integration og opkøb.  

I vores analyse af i hvilken retning akvakulturindustrien bevæger sig, ser vi klare tegn på, at 

branchen bevæger sig mod større integration af hele værdikæden. På den baggrund ser vi gode 

muligheder i et exit for en kapitalfond i at sælge til en producent af fisk, dette kunne eksempel være 

Marine Harvest, som ved et fremtidigt køb af Biomar ville kunne sikre sig en meget stærk position 

på markedet. Derved ville de kunne gøre sig mere uafhængige af de stigende priser på fiskefoder på 

grund af mangel på fiskemel og fiskeolie, da det forventes, at en kapitalfond vil strømline Biomar 

og sikre adgang til disse ingredienser ved køb af fiskekvoter eksempelvis i Chile, som vi tidligere 

har nævnt. Det ville gøre Biomar til en yderst interessant virksomhed, som nemt ville kunne indgå i 

en større virksom længere henne i værdikæden. 

Konklusion 

Formålet med dette speciale var at arbejde og analysere på en række delspørgsmål, for at kunne 

konkludere på følgende problemformulering: 

* Hvad bør et selskab som Biomar koste ud fra en fundamental analyse, herunder en strategisk-, 

regnskabs- og finansiel analyse?  

* Hvad vil en kapitalfond betale for Biomar, hvilket afkast vil en sådan investering skulle generere 

for at være interessant?  

I vores strategiske analyse, fandt vi ud af, at markedet for fiskeopdræt er et stærkt vækstmarked og 

forventes at være i vækst også på lang sigt. En voksende middelklasse medfører en efterspørgsel på 

animalske proteiner, som mest effektivt og miljømæssigt forsvarligt kan mødes via fiskeopdræt. 

Der ligger stort potentiale i det Asiatiske marked, da denne middelklasse forventes at vokse mest. 

Branchen bevæger sig mod større grader af konsolidering på tværs af værdikæden, som vi mener, at 

Biomar bør bevæge sig med på. Vi mener, at det bedste bud vil være at købe fiskekvoter i Chile for 
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at sikre hovedingredienserne: fiskemel og fiskeolie. Dette vil samtidig kunne gøre Biomar mere 

salgsbar ved Kapitalfonds exit. 

Vores regnskabsanalyse viser en opadgående tendens de seneste 5 år på trods af 2014, hvor en 

ekstraordinær stor skattebetaling har givet nogle mindre positive nøgletal. Dette forventes dog ikke 

fortsætte for fremtiden. Derfor vurderer vi, at Biomar’s nøgletal generelt har en positiv udvikling 

over perioden. Biomar er ligeledes lavt gearet, hvilket er positivt, da det vil give en kapitalfond 

gode muligheder for at skabe merværdi ved at optimere kapitalstrukturen. 

I vores finansielle analyse har vi kigget på de værdidrivere, som skal skabe væksten for Biomar 

fremadrettet. Vores altafgørende værdidriver er omsætningen, som forventes stigende og på et 

niveau, der ligger lidt over den forventede markedsvækst. For at vi kan følge med denne 

forventning og holde vores marginer stabile, vil det være nødvendigt at foretage nogle 

investeringer. Den første investering bør være at sikre sig en uafhængighed af råvareleverandører. 

Vi vurderer også, at det i løbet af nogle år vil være nødvendigt med en kapacitetsudvidelse for at 

følge med den øgede efterspørgsel. Vores DCF model giver os en fair markedsværdi af Biomar på 

4.099 mio. kroner, hvilket passer godt med de multipler som vores peer group analyse giver os. 

En kapitalfond ønsker en IRR på minimum 20 pct., som vi har indsat i vores LBO model for at 

finde ud af, hvad smertegrænsen for et køb vil være. Ved en IRR på 20 pct. vil den maksimale pris 

være 4.250 mio. kroner, for at investeringen stadig vil være interessant. En IRR på 25 pct. vil dog 

være at foretrække fra kapitalfonds side, hvilket giver os en pris på 3.900 mio. kroner. Den endelig 

konklusion, er derfor at et køb vil kunne ske til en pris mellem 3.900 mio. kroner og 4.250 mio. 

kroner. 
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