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1. Indledning 

Private Equity, også kendt under navnet kapitalfonde, er jævnligt genstand for debat. Fondene 

beskyldes for, at være uigennemsigtige og fremstår ofte uinteresserede i, at ændre på dette. Dette har 

været medvirkende årsag til, at fondenes til tider betragtes som kapitalistiske værktøjer til med et 

snævert syn for profit og ikke meget andet.  

Faktum er på trods af dette, at en meget stor del af den danske befolkning er investorer i kapitalfonde. 

Dette eksempelvist via pensionsselskaberne som udgør en væsentlig investorgruppe for 

kapitalfondene. Når medierne omtaler kapitalfonde har det ofte præg af sensationsorienteret presse – 

også selvom det foregår på de lyserøde sider. Omtalen indeholder ofte svimlende summer i form af 

aflønning til kapitalfondenes porteføljevirksomheders ledelse eller salgsbeløb ved afhændelse af 

selvsamme virksomheder.  I nogle tilfælde omhandler presseomtalen også virksomheden med store 

driftsmæssige vanskeligheder, som oveni købet presses yderligere af store gældsbyder, som skal 

serviceres.  

Det er derfor interessent, at vide hvorvidt kapitalfondenes ensidige jagt på afkast til investorerne og 

deres ledelse medfører tilfredsstillende afkast for investorerne. Endvidere er det interessent om 

afkastet i en risikomæssigt betragtning forsat fremstår attraktivt. 

Med dette udgangspunkt søger jeg over de følgende sider, at opnå et dybere indblik i de mekanismer 

kapitalfondene anvender til, at skabe optimale afkast samt konstruktionens særlige karakteristika og 

deraf følgende risikoaspekter. 

 

1.1. Problemformulering 

Investorenes porteføljeallokeringer til kapitalfonde betegnes ofte under kategorien alternative 

investeringer. Baggrunden herfor kan udover, at investeringerne kan betragtes som alternative til de 2 

store traditionelle aktivklasser obligationer og noterede aktier, også være at kapitalfonde som 

investeringsaktiv har meget anderledes karakteristika end netop obligationer og børsnoterede aktier. 

Investeringer i kapitalfonde medfører i forhold til noterede aktier og obligationer nye risikoaspekter. 

Med kapitalfondenes særlige karakteristika kommer også andre afkastprofiler end de traditionelle 

aktivklasser. De forskellige afkastprofiler gør det svært, at gennemføre meningsfulde sammenligninger 

af afkast på tværs af aktiverne. Når dette sammenholdes med kapitalfondenes ofte meget selvrosende 
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ord omkring afkast og risikoprofiler bliver det tydeligt, at grundige analyser af de faktiske forhold for 

investering i kapitalfonde er nødvendige, før en investor på et oplyst grundlag kan allokere en del af 

porteføljen til Private Equity investeringer.  

Med baggrund i ovenstående er det denne hovedopgaves formål, at undersøge spørgsmålet: 

• Leverer investeringer i kapitalfonde det der loves af branchen?  

For at opnå et svar på dette, vil hovedopgaven undersøge delspørgsmålene:  

• Hvad er kapitalfondenes virkemåde? 

• Hvilke særlige karakteristika gør sig gældende for investeringer i kapitalfonde?  

• Hvilke særlige risici medfører investeringer i kapitalfonde? 

• Hvordan måles afkast i kapitalfonde? 

• Hvad er kapitalfondenes faktiske afkast? 

• Hvad er kapitalfondenes relative afkast? 

Hovedopgavens geografiske fokusområde er Europa. Da kapitalfonde har væsentligt længere historik i 

Nordamerika, vil store dele af analyserne i hovedopgaven, dog tage sit udgangspunkt i USA. Dette sker 

på baggrund af en antagelse om, at kapitalfondenes virkemåde og resultat i modne økonomier vil være 

tilnærmelsesvist ens.  

 

1.2. Definitioner 

BO forkortelse af Buy Out. Referere til det segment af PE, som er specialiseret i, at købe ejerne i 

etablerede virksomheder ud. Regnes som det ene af de 2 PE-segmentet. VC er det andet. 

DPI forkortelse af Distributed to Paid In. Er yderligere beskrevet i afsnit 4.3. 

Drawdown. LP’s indbetalinger til PE-fonden på anfordring fra GP. GP’s anfordringsret defineres af LP’s 

kapitaltilsagn 

GP forkortelse af General Partner. Er i reglen PE-fondens management og dermed den aktive part i 

investeringsbeslutningerne. Fungere som investeringsmanager for LP.   

IRR forkortelse for Internal Rate of Return. Er yderligere beskrevet i afsnit 4.3. 
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LP forkortelser af Limited Partner. Er i reglen de passive parter i PE-fonden og forestår langt 

størstedelen af kapitaltilførselen til PE-fonden.  

NAV forkortelse af Net Asset Value. Er yderligere beskrevet i afsnit 4.2 

PE forkortelse af Private Equity. Anvendes i hovedopgaven med bindestreg og relation. Eksempelvist 

er PE-fond i hovedopgaven forkortelse for Private Equity Fond. 

PME forkortelse af Public Market Equivalent. Er yderligere beskrevet i afsnit 4.3. 

RVPI forkortelse af Residual Value to Paid In. Er yderligere beskrevet i afsnit 4.3. 

TVPI forkortelse af Total Value to Paid In. Er yderligere beskrevet i afsnit 4.3. 

VC forkortelsen af Venture Capital. Referere til det segment af PE, som er specialiseret i, at investere i 

ikke etablerede. Regnes som det ene af de 2 PE-segmentet. BO er det andet. 

 

1.3. Afgrænsninger 

Hovedopgavens fokus er begrænset til investeringernes karakteristika for limited partner, dette såvel 

struktur-, som afkast- og risikomæssigt. Der tages ikke hensyn til investeringerne skattemæssige 

konsekvenser, ligesom de juridisk spidsfindige konstruktioner der til tider anvendes heller ikke bliver 

behandlet.  

Undersøgelsen lavet på et generelt og overordnet plan og der sker derfor ikke nogen vurdering eller 

analyse af enkelte transaktioner. Dog benyttes nogle få af de mest kendte danske transaktioner til 

eksempelvise illustrationer.  

Det overordnede problem ”lever investeringer i kapitalfonde det der loves af branchen?”, forstås 

således, at de overordnede løfter, som gennemgås i afsnit 3.1 undersøges i bred forstand. Således 

gennemføres ikke en eksakt analyse af de enkelte udsagn. Validiteten af nogle af udsagnene 

undersøges slet ikke. Dette beskrives yderligere i afsnit 3.1. 

 



- 6 - 
 
 

 

2. Metode 

Metodisk er denne hovedopgave opbygget med en indledende gennemgang af PE-sektorens egne 

argumenter for investering i PE-fonde. Argumenterne kommenteres kort og det beskrives i, hvilket 

omfang argumentet undersøges yderligere i hovedopgaven. Dette efterfølges af en kort præsentation 

af PE-sektorens investorer. 

Herefter foretages en gennemgang af de, for PE-sektoren kenderegnende, overordnede metoder som 

PE-fondene anvender for værdiskabelse. Metoderne forsøges sat i kontekst med eksempler og 

illustrationer af den underliggende økonomiske teori.  

Efterfølgende præsenteres de for investering i PE-fonde unikke likviditetsmæssige egenskaber, som 

søges kvantificeret i mønster og udsving. Dette er en del af en dekomponering af PE-fondenes afkast til 

LP i likviditet og aktiver i PE-fondene. Den værdimæssige indregning af aktiverne gennemgås og 

sættes i relief i forhold til usikkerheden i investeringen og forskellen mellem de løbende 

værdimæssige opgørelse og det endelige likviditetsmæssige afkast søges klarlagt. 

Der foretages en kort gennemgang for af den videnskabelige litteratur. I gennemgangen vises det, at 

emnet absolut ikke er udtømmende beskrevet i litteraturen og videnskabens konklusioner omkring 

afkastene er derfor forsat genstand for debat. Afslutningsvist beskrives og analyses afkast og 

afkastmålingen for PE-sektoren. Dette for såvel de relative som de absolutte afkast. Dette gøres 

hovedsageligt ved de traditionelle mål standardafvigelse og korrelationer. Dette munder ud i en 

analyse, hvor fortolkningsmulighederne af de beregnede tal gennemgås.  

 

2.1. Datagrundlag 

Datagrundlaget for denne hovedopgave stammer fra 4 grupper af kilder. Dels er materiale fra 

kapitalfondene og deres brancheorganisationer benyttet. Dels er en række videnskabelige artikler 

gennemgået. Dels er diverse fagrelevante tekstbøger anvendt og endeligt er nogle forskellige 

kommercielle kilder anvendt. Dette er hovedsageligt virksomheder med rådgivningsfunktioner for PE-

sektoren, men inkluderer også materiale for forskellige PE-investorer. 

Med undtagelse af de videnskabelige artikler er materialet hovedsageligt anvendt som dokumentation 

for de kommercielle forhold der er gældende for PE-fondenes virke. Desuden er tekstbøgerne anvendt 

som kilder for diverse økonomiske teorier og metoder. De videnskabelige artikler er dels anvendt med 



- 7 - 
 
 

 

det mål at sikre en ensartethed i fortolkningen af PE-fondenes natur. Derudover indeholder en del af 

artiklerne også nogle forarbejde datasæt, som videreforarbejdes og anvendes i hovedopgavens 

analyse.  

 

3. Fundamentale forhold i Private Equity  

Forinden analysen af hvilke afkast og risici der opnås ved investering i PE-fonde er det relevant med 

en beskrivelse af PE-fondes arbejdsmetoder, PE-sektorens egen vurdering af fordelene ved PE som 

investeringsobjekt samt den geografiske og sektormæssige sammensætning af investorerne. Som 

supplement til dette fremføres også nogle af PE-sektorens investorers begrundelser for investering i 

kapitalfonde.  

 

3.1. Fordele ved investering i kapitalfonde fra sektorens synsvinkel 

Før det undersøges hvorvidt, Private Equity som aktivklasse kan dokumenteres som et attraktivt 

investeringsaktiv, er det relevant at undersøge, hvilket argumenter der normalt anvendes for at 

understøtte PE’s attraktivitet. Som kilde til dette anvendes The European Private Equity and Venture 

Capital Association også kaldet EVCA, som er den europæiske brancheorganisation for PE. Som 

erklæret mission har EVCA blandt andet vil: 

”represents, promotes and protects the long-term interests of the private equity and venture 

capital industry in Europe. Its goal is to create a more favourable environment for equity 

investment and entrepreneurship”1.  

EVCA har i 2004 udgivet en rapport, hvor der fremføres en række argumenter for, at investere i PE-

fonde. I det følgende gennemgås disse. I forbindelse med gennemgangen gøres nogle bemærkninger 

omkring den umiddelbare validitet af argumentet samt i hvilket omfang argumentets validitet 

undersøges senere i denne hovedopgave. 

                                                             
 

 

1 Citatet er taget fra hjemmesiden www.evca.eu/about lørdag den 28. april 2012 kl. 10.55. 
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Forinden gennemgangen er det væsentligt, at bemærke, at EVCA’s rapport kun i begrænset omfang 

skelner mellem PE-fonde med investeringsfokus på Venture og Buy Out segmenterne. Der fremføres i 

rapporten 10 investeringsargumenter.  

Investeringsargumenterne er2: 

1. Langsigtet historisk overrealisation af afkast i forhold til aktier. 

2. Sand udvælgelse af enkelt aktier. 

3. Fokus på absolutte afkast. 

4. Opnåelse af diversifikation. 

5. Private Equity sektoren i Europa er under sin naturlige markedsandel. 

6. Eksponering mod mindre virksomheder end traditionelt muligt. 

7. Adgang til lovlig insider information. 

8. Eksponering mod entreprenante virksomheder. 

9. Indflydelse på ledelsen og fleksibel implementering. 

10. Gearing udenfor balancen. 

 

Langsigtet historisk overrealisation af afkast i forhold til aktier 

EVCA præsentere et udsagn om, at amerikanske PE-fonde i over 20 år og europæiske PE-fonde i over 

10 år, har leveret langsigtede merafkast i forhold til børsnoterede aktier. EVCA fremfører endvidere at 

merafkastet for mange investorer, er udtryk for en præmie på baggrund af en anden risikoprofil for 

investeringsaktivet. Udsagnet støttes af en graf der viser historiske 5 års afkast i perioden 1980 til 

2003 for henholdsvis europæiske PE-fonde, amerikanske PE-fonde og aktieindekset MSCI World.  

Af grafen aflæses afkast på amerikanske PE-fonde på over 10 % i alle år med undtagelse af omtrentligt 

det sidste år i perioden, hvor afkastet dog er over 5 %. Dermed overstiger afkastene MSCI World i alle 

år med undtagelse af en periode på ca. 3 år i anden halvdel af 1980. Periodevist er US-PE merafkastene 

til MSCI World på 10-15 % p.a.. Altså understøttes udsagnets validitet ud fra grafen for så vidt angår 

amerikanske PE-fonde. 

                                                             
 

 

2 EVCA Investor Relations Committee Paper. (2004). Why and How to Invest in Private Equity. EVCA. s. 5-7 
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For europæiske PE-fonde viser grafen et noget anderledes billede og der er periodevist signifikante 

negative merafkast i forhold til MSCI World på omkring 10 %. Med undtagelse af 2 korte perioder i 

starten af 1980’erne og i slutningen af grafens tidshorisont, realiseres på intet tidspunkt signifikante 

merafkast for EU-PE. Altså understøtter grafen kun i begrænset omfang validiteten af EVCA’s udsagn 

om langsigtede merafkast for europæiske PE-fonde.  

Udsagnet fra EVCA afleder nogle interessante fortolkningsmuligheder. Dels betragter EVCA altså MSCI 

World som et retvisende benchmark og, må det dermed konkluderes, investeringsalternativ i forhold 

til PE-investeringer. Dette i hvert fald når der ses på investeringer i både europæiske og amerikanske 

PE-fonde. Sekundært så konstatere EVCA altså et merafkastet, kan betragtes som en risikopræmie, 

men fremfører ikke information om hvilken risiko investeringerne medfører. Det er derfor ikke muligt 

at vurdere, hvorvidt merafkastet opvejer risikoen. Et forhold som ellers må på betragtes som en 

væsentlig forudsætning for en investeringsbeslutning. 

Det kan ikke konkluderes på baggrund af EVCA’s argumentation i rapporten, hvorvidt EVCA har ret i 

sin påstand om, at der er et langsigtet merafkast investeringer i PE-fonde. Dels er den eksakte 

opgørelsesmetode ikke vist, hvorfor det er umuligt at efterprøve påstanden og dels er billedet for 

europæiske PE-fonde ikke så tydeligt og ensformig, at det giver mening at træffe en sådan konklusion. 

I denne hovedopgaves afsnit 4.3 og 4.4 undersøges det hvorvidt der kan observeres et merafkast og 

hvordan risikojusteringen af et sådan afkast udfolder sig. Grundet begrænset dataadgang fokuserer 

hoveopgavens analyse på amerikanske PE-investeringer.    

 

Sand udvælgelse af enkelt aktier 

EVCA fremfører, at da PE-fonde investerer i enkelt aktier og PE-fondene ofte er ene – eller i det 

mindste en blandt får – om investeringen i et givet selskab, er der i sandhed mulighed for, at 

investeringsmanageren kan differentiere sig fra andre investeringsmanagere og opnå et Alpha afkast3. 

Altså kan GP’s evne til, at udvælge bedre investeringer end andre GP i højere grad kommer til udtryk 

                                                             
 

 

3 Alpha afkast refererer i CAPM til det merafkast som genereres ved en aktiv investeringsstrategi, som ikke kan 
forklares ved øget Beta (risiko) og som følgeligt tilskrives investeringsmanagerens evne til, at outperforme 
markedet. I det følgene betegnes dette blot som Alpha. 
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end det eksempelvis er tilfældet for investeringsforeninger. Den underliggende antagelse er, at 

investeringsforeninger ganske vidst investerer i forskellige aktiver (fx danske aktier), men 

korrelationen mellem disse og valgmulighederne er så begrænsede at der altid vil være en større eller 

mindre grad af ensartethed i afkastene.  

EVCA fremfører, at muligheden for, at foretage sand aktieudvælgelse i lavinflations og –vækst 

scenarier er særligt væsentlig. Årsagen til dette er, argumenteres det, at aktier i vækstselskaber i et 

sådan scenarie normalt vil overperforme i forhold til andre typer af selskaber. Da netop det at tilføre et 

selskab vækst – via yderligere opkøb eller anden udvikling af selskabet – er en af de strategier som PE-

fonde benytter til værdiskabelse, opnås altså en eksponering mod enkelt aktier med vækstpotentiale i 

et marked, hvor der ikke generelt er høje afkastmuligheder på aktieeksponeringer. Dette forhold 

behandles yderligere i hovedopgavens afsnit 3.3., hvor det også fremgår, at PE-fondene også anvender 

andre strategier for værdiskabelse. 

Argumentet fremstår intuitivt plausibelt, når det opstilles således: 

• Muligheden for ”monopol” på investering i et specifikt selskab skaber øget mulighed for positivt og 

signifikant Alpha. 

• Investering i vækstselskaber vil – alt andet lige – skabe højere afkast end investeringen i den 

gennemsnitlige aktie i et lav vækstscenarie. 

• PE-fondes virkemåde sikre, at der oftest investeres i vækstselskaber 

• PE-fondes investering i et specifikt selskab sker med få eller ingen andre PE-fonde og der opnås 

dermed ”monopol” på investeringen 

• Afkastet på investeringen i det specifikke selskabs kan ikke med sikkerhed replikkeres ved en 

alternativ investering. 

• Ergo: Investering i PE-fonde giver øget mulighed for positiv og signifikante Alpha og højere afkast 

end markedet generelt i lavvækstscenarier.  

I ovenstående udelades dog et væsentligt forhold. Nemlig det forhold, at de potentielle fordele er 

afhængige af evnerne hos investeringsmanageren. Altså er det ikke nogen selvfølge at der skabes 

positiv Alpha, blot fordi en given strategi følges. 

Det har på baggrund af de tilgængelige data ikke været muligt, at foretage en tilfredsstillende analyse 

af, hvorvidt der generelt præsteres positiv Alpha på tværs af investeringsaktiverne, hvilket 
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hovedsageligt henføres til manglende mulighed for kvantificering af beta, som benyttes som risikomål 

i forhold til investering i markedsporteføljen. 

 

Fokus på absolutte afkast 

EVCA fremfører, at de økonomiske incitamenter for GP er struktureret til at opnå fokus på absolutte 

afkast. Incitamenterne beskrives i afsnit 3.3 af denne hovedopgave. EVCA argumenter – uden nogen 

bevisførelse – for, at der fra investorenes side er et øget krav om, at investeringsmanagernes 

investeringsstrategier fokuserer på absolutte fremfor relative afkast.  Argumenterne for at dette er 

tilfældet er fra EVCA’s side, at investeringsstrategier baseret på relative afkast, har haft dårlig 

performance og at investorerne af demografiske hensyn er nødsaget til at fokusere på absolutte afkast. 

De demografiske forhold går på, at særligt pensionsselskaberne på baggrund af det voksende antal 

ældre, er nødsaget til at fokusere på absolutte afkast for, at kunne leve op til fremtidige forpligtelser. 

Det ligger uden for denne hovedopgaves formål at undersøge, hvorvidt der kan føres tilstrækkeligt 

bevis for dette argument. Blot konstateres det, at de traditionelle teorier for mål af økonomisk afkast4  

under betegnelserne Economic Profit5 og Economic Value Added6, alle kræver indregning af en 

kapitalomkostning for, at finde det sande økonomiske afkast på en PE-investering. Denne indregning 

sker naturligt af LP, som er alene om at kende sin økonomiske kapitalomkostning.  

Beregningen af det økonomiske afkast, sker på baggrund af en given investerings absolutte afkast, men 

det betyder ikke, at investeringsmanagerens valg af investeringsstrategi er ligegyldig. For hvis 

investoren kan opnå en investering med en investeringsstrategi der fokusere på relative afkast og det 

benchmark der benyttes er lig eller tilnærmelsesvist lig med investorens kapitalomkostning, vil 

investoren kunne opnå en øget sikkerhed for investeringens økonomiske afkast. Det er klart, at denne 

sikkerhed er relativ til udsving i afkastene samt investeringsmanagerens evne til at følge benchmark 

og sikre ikke negativt Alpha, hvorfor muligheder for at opnå dette på tilfredsstillende vis, er en 

forudsætning for opnåelse af strategiens positive effekt. Dette virker måske ikke væsentligt for 

                                                             
 

 

4 Brealy, Myers & Allen – Principles of corporate finance international edition 2008 s. 335-337. 
5 EP = (Return on investment – afkastkrav)*investeret kapital 
6 EVA = Fortjeneste – (kapitalomkostning*investeret kapital) 
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investeringer i Private Equity. Men den fordel for det økonomske afkast, som en positiv sammenhæng 

mellem kapitalomkostning og investeringsstrategi kan give, kan altså ikke opnås via en private Equity 

investering, da der jo jf. EVCA her er tale om investeringer med fokus på absolutte afkast. 

 

Opnåelse af diversifikation 

EVCA fremfører, at det er umiddelbart er manglende viden på området og øget forskning er nødvendig. 

Samtidigt vises dog en skematisk opgørelse over korrelationer til andre aktiver. EVCA’s kilde er 

Venture Economics. Som det beskrives i afsnit 4.3 i denne hovedopgave er validiteten af dataene fra 

denne kilde tvivlsomme, hvorfor validiteten af korrelationerne ligeledes er tvivlsomme. Den 

skematiske opgørelse ser i sin helhed således ud: 

 
Korrelationer mellem Private Equity og andre aktiver 

  Equity Markets (%)³ Bonds (%)⁴ 

  Langsigt Kortsigt Langsigt Kortsigt 

Årligt¹ 0,57 - 0,59 0,49 - 0,58 -0,18 - 0,12 -0,37 - -0,07 

Kvartalvist² 0,58 - 0,59 0,58 - 0,61 -0,11 - 0,00 -0,22 - 0,03 

¹ Langsigt = 30 år, kortsigt = 19 år ² Langsigt = 24 år, kortsigt = 16 år 

³ Large og Small cap aktier ⁴ T-bills, obligationer og virksomhedsobligationer 

Kilde: Venture Economics, Investment Benchmarks Report: Venture Capital (2002 Edition) 

 
Som det ses vil investeringer i PE-fonde jf. den traditionelle porteføljeteoris7 erkendelser omkring 

diversifikationens evne til reduktion af porteføljerisiko og afledt forbedring af porteføljens 

risikojusterede afkast, være en oplagt aktivklasse i den veldiversificerede portefølje.  

Det syntes dog forhastet at drage denne konklusion på baggrund af ovenstående. Dels er dataene som 

bekendt tvivlsomme og dels understreger EVCA selv, at der er behov for yderligere forskning på 

området. Emnet søges undersøgt med et alternativt udgangspunkt i afsnit 4.4. 

Anvendelsesmulighederne af ovenstående tabel fremstår i øvrigt yderligere svækket, da 

datagrundlaget inkluderer venturekapitale investeringer. Da venturekapitalejede selskaber, hvor 

                                                             
 

 

7 Brealy, Myers & Allen – Principles of corporate finance international edition 2008 s. 186-188. 
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værdiskabelsesgrundlaget er markant anderledes end børsnoterede aktier, alt andet lige må forventes, 

at afvige i mere i sin afkastmæssige struktur i forhold til børsnoterede aktier end PE ejede selskaber, 

hvor værdiskabelsesgrundlaget er mere sammenligneligt med børsnoterede selskaber, må det 

forventes at indregningen af VC-ejede selskaber har reduceret korrelationen med ”Equity Markets”. 

Derfor vil en potentiel diversifikationsgevinst være overdrevet i forhold til det faktisk opnåelige ved 

en PE-investering isoleret set. 

 

Private Equity sektoren i Europa er mindre end sin naturlige markedsstørrelse 

EVCA fremfører, at der forsat er masser af ”scope” for vækst i PE-sektoren i Europa. Argumentet er at 

PE-sektorens andel af BNP i Europa er lavere end tilsvarende andel i USA. Den underliggende 

antagelse er, at der findes et ligevægtspunkt for PE’s andel af den samlede økonomi. 

Selvom det måtte være sandt, at andelen i Europa er mindre end USA, betyder det ikke nødvendigvis, 

at den naturlige andel er højere. En af- eller bekræftelse af dette vil kræve en større analyse af, hvilke 

forhold der er afgørende for et givent investeringsaktivs størrelse af den samlende økonomi. Herunder 

om en opgørelse med BNP er den rette målestok herfor. Behandling af dette er udenfor omfanget af 

denne hovedopgave.  

 

Eksponering mod mindre virksomheder end traditionelt muligt 

EVCA fremfører, at man via investering i PE-fonde, som vel og mærke naturligvis ikke måtte være 

specialiseret i opkøb af større virksomheder, opnår eksponering mod en anden gruppe af 

virksomheder end det er muligt ved investering i børsnoterede virksomheder. Argumentet herfor er, 

at der grundet krav til likviditeten i en given børsnoteret aktie, er en naturlig begrænsning i, hvor små 

virksomheder det kan børsnoteres. 

Det eneste der indenfor rammerne af denne hovedopgave teoretisk kunne være til hinder for dette 

arguments sandhed er, hvis der ikke findes PE-fonde som investerer i mindre selskaber. Dette er, som 

det vises senere i hovedopgaven, ikke tilfældet. Det forhold, at der investeres i mindre selskaber end 

muligt via investering i børsnoterede aktier, er desuden til støtte for det ovenfor anførte 

investeringsargument omkring diversifikation. Det må trods alt forventes, at et selskabs størrelse har 

betydning for selskabets overskud og udsvingene i oveskuddet. Eksempelvis bør større selskaber have 

lettere ved, at tilbyde aflønningsforhold som kan tiltrække dygtigere ledelser end mindre selskaber. 
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Samtidigt vil større selskaber – alt andet lige – oftere have en diversificeret kunde- og 

markedssammensætning end mindre selskaber, som jo naturlig vil have nogen begrænsninger i deres 

forretningsområder. 

Det forhold, at der via investering i PE-fonde opnås eksponering mod mindre virksomheder, er dog 

ikke uden ulemper. Eksempelvis er der øget likviditetsrisiko på ikke børsnoterede virksomheder. 

Likviditetsrisiko, kan være svær at kvantificere og i situationer med chok på de finansielle markeder, 

kan konsekvenserne være ganske betydelige. Dette blev eksempelvis tydeliggjort ved krakket af Long-

Term Capital Management8, hvor en af årsagerne til krakket netop var en investeringsstrategi baseret 

på udnyttelse af illikviditetsrisici. 

Et andet aspekt af illikviditetsrisikoen er den afledte risikopræmie, som investorerne kræver for 

investering i et givent illikvidt aktiv. Som bevis herfor kan det anføres, at det, som beskrevet i afsnit 

3.3.4, netop er en af de strategier PE-fondene anvender for værdiskabelse, at udvikle virksomheder til 

børsnotering. Via børsnoteringen fjernes eller i det mindste reduceres den illikviditetsrisiko, som er 

gældende for unoterede aktier, hvorved der – alt andet lige – opnås en højere pris på aktierne, da 

risikopræmien samtidigt bortfalder/reduceres ved børsnoteringen. 

Som et kuriosum kan det nævnes, at da et konsortium af PE-fonde opkøbte størstedelen af aktierne i 

TDC, var en afnotering af selskabet en del af planen. Altså var PE-fondene villig til, at opkøbe selskabet 

til en – på grund af den store likviditet i TDC-aktien og følgelige ikke eksisterende likviditetspræmie – 

høj aktiekurs og efterfølgende påtage sig en likviditetsrisiko på aktierne. Dette understreger den gode 

forretning PE-fondene så i opkøbet. Med til billedet hører dog også, at en sandsynlig exit for PE-

fondene var en genintroduktion af TDC til børsen hvorved likviditetspræmien igen ville bortfalde (til 

PE-fondenes fortjeneste). 

 

Adgang til lovlig intern viden 

EVCA argumentere for, at detaljeringsgraden af de informationer vedrørende en given virksomhed, 

som PE-fondene opnår forinden et opkøb, er større end det er muligt ved køb af aktier i en børsnoteret 

                                                             
 

 

8 Hull, J. (2011). Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearsons Education Inc. s. 531-532. 
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virksomhed. Årsagen til forskellen i detaljeringsgraden er reglerne om handel med børsnoterede 

aktier mv., når køberen måtte have intern viden om det pågældende selskab. I Danmark er reglerne 

reguleret i ”Lov om værdipapirhandel9”. Det er udenfor omfanget af hovedopgaven, at undersøge 

omfanget af den relevante lovgivning og dermed afdække betydningen af den øgede 

informationsmængde. Blot konstateres det, at der findes lovgivning som begrænser mulighederne for 

køb af børsnoterede aktier, hvis køberen måtte have en højere detaljeringsgrad i det tilgængelige 

informationsgrundlag end offentligheden som helhed. 

Dog er det relevant, at forstå hvad EVCA hævder der opnås ved mulighed for lovlig intern viden.  Det 

EVCA fremfører, er: 

”This greater level of disclosure contributes significantly to reducing risk in private equity 

investments.”10 

Altså reduceres risikoen i PE-investeringer, men det betyder ikke nødvendigvis at risikoen bliver 

lavere end en tilsvarende børsnoterede virksomhed, når børsnoteringens øvrige fordele tages i 

betragtning. En væsentlig årsag til, at PE-fondene fremviser højere afkast end børsnoterede aktier, er 

netop at der også er højere risiko, som investoren naturligvis skal kompenseres for via en 

risikopræmie11. Således ville afkastkravet til PE-investeringer altså være endnu højere, hvis ikke der 

var mulighed for, at reducere risikoen via udnyttelse af muligheden for lovlig intern viden. 

 

Eksponering mod entreprenante virksomheder 

EVCA fremfører, at der via investering i PE-fonde kan opnås en eksponering mod entreprenante 

virksomheder, som ikke er mulig via investering i børsnoterede aktier. Argumentet er, at 

iværksætterdrevne og –startede virksomheder sjældent er børsnoterede. Dette dels fordi der, som 

beskrevet i afsnittet om likviditetskrav til børsnotering, er nogle krav til en virksomhedsstørrelse før 

                                                             
 

 

9 Bekendtgørelse af lov om værdipapirhandel mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011. 
10 EVCA Investor Relations Committee Paper. (2004). Why and How to Invest in Private Equity. EVCA. s. 5 
11 Titmas, S., & Martin, J. D. (2008). Valutation. The Art and Science of Corporate Investment Decisions. Boston: 

Pearson Education Inc. S. 321. 
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der kan opnås børsnotering. Men også fordi en ny virksomhed naturligvis sjældent starter tilværelsen 

som børsnoteret.  

Argumentet er i nogen grad rettet mod VC-virksomheder, men er også relevant for mere modne 

virksomheder. Som beskrevet i afsnit 3.3.4 er en af de kendt strategier for PE-fondene også netop, at 

løfte succesfulde virksomheder til børsnotering, hvilket eksempelvis kan skel via ekspansion af en 

entreprenant virksomheds markedsområde, hvorved der opnås tilstrækkeligt forretningsvolumen til 

en børsnotering. Et kendt dansk eksempel på dette er kapitalfonden Axcels ejerskab af Pandora. 

Der sættes i hovedopgaven ikke yderligere spørgsmålstegn ved hvorvidt eksponering mod 

entreprenante virksomheder kan opnås ved investering i PE-virksomheder. I stedet søges det i afsnit 

4.3 undersøgt, hvorvidt denne eksponering resulterer i tilfredsstillende afkast ved investeringer i PE-

fonde. Dog dekomponeres afkastdataene ikke til eksponering mod entreprenante virksomheder og 

andre virksomheder. Det antages således, at de realiserede afkast i et eller andet omfang hænger 

sammen med den opnåede eksponering mod entreprenante virksomheder. 

 

Indflydelse på ledelsen og fleksibel implementering 

Argumentet er i virkeligheden todelt og der er ikke nogen større sammenhæng mellem de 2 

delelementer, udover at de begge relaterer sig til den opkøbte virksomheds strategi efter opkøbet.  

Det første argument er, at PE-fondens investeringsmanager generelt vil være en aktiv del af 

fastlæggelsen af den opkøbte virksomhedsstrategi. Da dette netop er en del af PE-sektorens 

virkemåde, giver det begrænset mening, at tale om dette som en fordel ved PE-investeringer generelt. I 

stedet må PE-sektorens virkemådes resultater generelt vurderes, hvilket må ske via analysen af de 

afkast der opnås ved investering i PE-virksomheder.  Der kan fremføres et argument for at PE-fondens 

involvering i fastlæggelse af virksomhedens strategi giver mulighed for, at optimere strategien i 

forhold til PE-fondens behov. Her er det dog vigtigt, at notere sig, hvem der er involveret i fastlæggelse 

af strategien på PE-fondens vegne. For investeringsmanageren vil i reglen repræsenterer GP12. GP 

varetager naturligvis forvaltningen af LP’s midler og aflønnes herfor. Men da der ikke nødvendigvis er 

                                                             
 

 

12 Sharp, G. (2001). European Private Equity. Euromony Publications Plc. s. 57-58  
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fuld overensstemmelse mellem GP og LP incitamenter ved deltagelse i PE-fonden, vil beslutningerne 

truffet af GP ikke nødvendigvist være i overensstemmelse med LP’s interesser.  

For at illustrere ovenstående problematik opstilles i det følgende et tænkt eksempel. Man kan 

forestille sig en situation, hvor en given PE-fonds kompensation af GP er givet ved: 

• 2 % af den investerede kapital, udbetalinger til LP fratrækkes summen af investeret kapital 

• 20 % procent af PE-fondens overskud over et givent minimumsafkast på 8% som går ubeskåret til 

LP. 

 

Den stipulerede kompensation er sammenlignelig med det der normalt ses ved PE-fonde13. 

Investeringsperioden er udløbet og minimumsafkastet er netop nået i den tænkte PE-fond, hvor der 

alene er et tilbageværende porteføljeselskab. GP, som også træffer afgørelse om hvornår 

porteføljeselskaberne sælges fra PE-fonden, har valget mellem, A) at sælge porteføljeselskabet om 1 år 

eller B) foretage en strategisk ændring. Gennemførelsen af den strategiske ændring vil øge 

salgshorisonten med 1 år. Strategien kan enten resultere i en gevinst på 75 (med 25% sandsynlighed) 

kaldet scenarie A eller et tab på 75 (med 75% sandsynlighed) kaldet scenarie B. Porteføljeselskabet 

repræsentere en investeret kapital på 50 

Valget mellem salg på 1 eller 2 årssigt opstilles således: 

 

Investeret kapital Afkast på 
strategien 

Sandsyn- 
lighed 

Forventet afkast 

 
Tidspunkt 0 + 2 år LP GP 

Salg 1 år 50 0 0 100 % 0 1 

Salg 2 år - scenarie A 50 50 75 25 % 
-37,5 5,75 

Salg 2 år - scenarie B 50 50 -75 75 % 
Tabel 1. Kilde: Egne beregninger 

Som det ses vil LP foretrække et salg på 1 årssigt og GP et salg på 2 årssigt. Differencen skyldes at GP 

ikke deltager i risikoen for, at den strategiske ændring resulterer i en lavere værdi på 

porteføljevirksomheden ved et salg.  Således bliver det tydeligt, at en PE-ejet virksomheds strategi ikke 

nødvendigvis udtrykker en fuld udnyttelse af virksomhedens værdiskabelsesmuligheder for LP.  

                                                             
 

 

13 Demaria, C. (2010). Introduction to private equity. Chicester: John Wiley & Sons. 
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Den anden del af EVCA’s argument er, at virksomhedernes strategier kan gennemføres mere smidigt 

og effektivt, hvis selskaberne ikke er underlagt de regulatoriske krav som er gældende for 

børsnoterede virksomheder. Argumentet er velkendt i diskussionen om fordele og ulemper ved 

børsnotering. I dansk kontekst blev betydningen af privatejerskab tydeligt, da størstedelen af TDC blev 

opkøbt af en række kapitalfonde. Således udtalte daværende bestyrelsesformand for TDC Henning 

Dyremose: 

Det vil være lidt ubehageligt, hvis vi i mange år både skal leve med de krav, der kommer af, at 

vi har en stor gæld, fordi vi er finansieret på fondsmodellen, og at vi samtidig skal leve efter 

kravene som en børsnoteret virksomhed… der [er] forskellige krav til informationspligt, når 

man er børsnoteret, og det gør det mere besværligt, end hvis vi ikke var noteret.14 

Således mente Henning Dyremose altså, at der kunne opnås en lettelse for TDC, hvis man kunne slippe 

for de krav som en børsnoteret virksomhed er underlagt. Kravene skal ses i lyset af, at børsnoterede 

virksomheder i reglen har en stor og bredt funderet ejerkreds, som ikke alle kan forventes, at have de 

samme krav til de informationer man måtte modtage fra virksomheden. For at sikre et harmoniseret 

informationsniveau findes der derfor en række regler som giver et minimumsniveau for den løbende 

offentliggørelse af informationer. Ved kapitalfondsejerskab er der i stedet tale om en relativt smal 

ejerkreds, som i sin natur kan definerer den præcise informationsmængde der ønskes fra 

virksomheden. Det fremstår derfor sandsynligt, at et børsnoteret selskab er tvunget til, at producere 

informationer som en PE-fond ikke vil finde nødvendige. Betydningen af dette forhold undersøges ikke 

nærmere i denne hovedopgave, og det konstateres blot, at en PE-ejet virksomhed i højere grad selv har 

mulighed for at tilrettelægge informationsstrømmen til ejerkredsen på en – for ejerkredsen – 

værdiskabende måde end det er tilfældet for en børsnoteret virksomhed. 

 

Gearing udenfor balancen 

EVCA fremfører, at PE-fondene effektivt forstår, at udnytte gearing til værdiskabelse. Dette er, som det 

beskrives i afsnit 3.3.3 en af hjørnestenene i PE-sektorens virkemåde. Men argumentet er ikke helt 

                                                             
 

 

14 Christensen, J. (10. marts 2006). Dyremose: Dyr og besværlig vej forude. Børsen, s. 6. 
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uproblematisk. Det er fra Miller og Modiglianis berømte proposition 2, som beskrives i afsnit 3.3.3, 

kendt at gearing af en virksomhed i sig selv kan skabe værdi for virksomhedens aktionærer. Dette kan 

ved en rente på 10 % på fremmedkapitalen i et tænkt eksempel opstilles således: 

 

mDKK Ugearet 50/50 gearing 

Egenkapital 100 50 

Afkast på aktiverne 20 20 

Fremmedkapitalomkostning 0 5 

Egenkapitalafkast 20 % 30 % 
Tabel 2. Kilde: Egne beregninger. 

Under forudsætning af, at virksomheden der investeres i og investoren beskattes på lige vilkår, har det 

for investoren ikke nogen betydning, hvorvidt fremmedkapitalen optages i investoren eller 

virksomheden. Det gør jo ingen forskel om investoren modtager mDKK 20 fra virksomheden og 

betaler mDKK 5 til en fremmedkapitalpart eller om investoren modtager mDKK 15 fra virksomheden, 

da investorens investerede egenkapital i begge tilfælde er mDKK 50. Dette forudsætter naturligvis at 

fremmedkapitalomkostningen er ens for investoren og virksomheden.  

Som det beskrives i afsnit 3.2 er der mange forskellige investorer i PE-fonde og det er ikke muligt – 

indenfor rammerne af denne hovedopgave – at undersøge fremmedkapitalomkostningen for PE-fonde 

kontra PE-investorer. Om ikke andet fordi det vil være tæt på umuligt at kvantificere PE-investorenes 

fremmedkapitalomkostning på finansiering rettet mod investeringer i PE. 

EVCA fremfører, at en fordel ved, at gælden optages via PE-fonden er, at gældsansvaret er begrænset 

til investeringen i det enkelte selskab (såkaldt ring-fencing). Således mener EVCA altså, at manglende 

servicering af gæld i en PE-fonds porteføljeselskaber ikke vil have konsekvenser for de øvrige 

selskaber. Selvom dette sandsynligvis er korrekt i juridisk forstand, virker argumentet noget naivt. For 

hvis långiverne løber en risiko for tab ved finansiering af PE-fondes porteføljeselskaber (og 

akkvisitionen heraf), må denne risiko naturligvis afspejle sig i omkostningen for finansieringen, som 

således bliver tilsvarende dyrere. Altså hvis der på baggrund af ring-fencing af gældsforpligtelsen er en 

forhøjet risiko for manglende tilbagebetaling af fremmedfinansiering, må det forventes at prisen på 

fremmedfinansieringen er tilsvarende højere. Alt andet vil medfører af fremmedfinansierings-kilden 

enten ikke vurderer risikoen i PE-fremmedfinansiering korrekt eller blot vil acceptere et lavere afkast 

på sin långivning end risikoen tilsiger, hvilket ikke fremstår som en holdbar forretningsmodel for 

fremmedfinansieringskilderne.  
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EVCA’s argument kan tolkes som alene gående på, at gearingen opnås udenfor LP’s regnskabsmæssige 

balance, hvorved der kan opnås en højere gearing end ved optagelse af tilsvarende gæld hos LP. 

Argumentet afspejler at nogle investorer, herunder banker og forsikringsselskaber, er underlagt 

myndighedskrav for maksimal gearing af egenkapitalen. Når gearingen sker i PE-fonden optages – 

forudsat at reglerne om regnskabsmæssig konsolidering ikke overtrædes – alene ejerandelen af PE-

fonden på LP’s balance. Sker gældsoptagelsen også i regi af LP øges balancen naturligvis tilsvarende 

med yderligere ”reservation” af egenkapital som konsekvens. Her er det væsentligt, at holde sig for øje 

at myndighedernes krav sigter mod en begrænsning af de finansielle risici i berørte LP’s. LP omgår i 

nogen grad kravet ved at lade gældssætningen ske i PE-fonden, men det betyder ikke at risikoen er 

elimineret. Ultimativt skal gælden jo tilbagebetales via PE-fondens porteføljeselskaber uanset om 

gælden er optaget i LP eller PE-fonden.  

 

3.2. Kapitalfondens investorer 

Når PE-sektorens succes skal opgøres er det væsentligt, at have en ide om hvilken type af investorer 

der anvender aktivtypen som en del af sine samlede investeringsportefølje. I nedenstående opstilling 

er vist fordelingen af kapitaltilsagn til den europæiske PE-sektor i 2007 og 2008.  

Investorkategori Andel   Investorkategori Andel 

Pensionskasser 24% 
 

Andre investeringsmanagere 6% 

Ukendt 24% 
 

Privatpersoner 6% 

Banker 10% 
 

Erhvervsinvestorer 3% 

Forsikringsselskaber 8% 
 

Fonde 3% 

Kapitalmarkedet 6% 
 

Familier 3% 

Stater 6% 
   Tabel 3. Kilde: EVCA. (2009). Why and How to Invest in European Private Equity and Venture Capital. EVCA. Dataene er 

justeret for fund of funds. Således er de FoF opgjorte andel i EVCA’s opgørelse 13%. Disse 13% er 
fordelt ud på de øvrige investorkategorier i samme forhold, som de er repræsentret i EVCA’s 
oprindelige opgørelse. 

Som det ses tilhører en væsentlig andel af investorerne virksomheder som normalt må regnes for at 

have en lang investeringshorisont. Således udgøres 51% af de samlede kapitaltilsagn af 

pensionskasser, banker, forsikringsselskaber, stater og fonde.  
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Investorenes generaliserede rationale for investering i kapitalfonde er diversifikation og forbedring af 

de overordnede afkast15. I tråd med dette skriver Danica skriver således: 

Formålet med de alternative investeringer16 er at opnå et aktielignende afkast uden 

at få den tilhørende volatilitet.17 

I europæisk kontekst øges betydningen af afkastet i de kommende år. Dette da de af EU vedtagne 

Solvency II regler øger kapitalbelastningen for investeringer i unoterede aktier, hvorfor afkastkravet 

tilsvarende øges18. Således øges betydningen af afkastet på PE-fonde i europæisk sammenhæng i de 

kommende år.  

På tværs af investorerne er der i midlertidig store forskelle i de resultater der opnås ved PE-

investeringer. Således viser en nordamerikansk videnskabelig undersøgelse udført af Ph.d. J. Lerner, 

Ph.d. A. Schoar og Ph.d. J. Wang, at afkast fordelt på investortyper en meget forskelligartet. Således er 

amerikanske universitets fonde de absolut dygtigste PE-investorer med realiserede årlige afkast 20%. 

Et afkast som langt overgår afkastet for pensionskasser og forsikringsselskaber på ca. 5-7% p.a.. Denne 

statistik er dog noget skævvredet af særligt Harvard og Yale, som i 2005 tilsammen havde fonde for ca. 

miaUSD 40 svarende til 40% af alle universitetsfonde i USA19, løbende har realiseret markant højere 

afkast. Således har Yales PE-investeringer siden gennemførelsen af den første investering genereret 

årlige afkast på 30,3% p.a..20 For Harvard er det årlige afkast på PE-investeringer over de sidste 20 år 

lige under 24%21.  Tallene skævvrides endvidere af, at Yale har allokeret hele 34% (2011) af sine 

samlede portefølje til PE. For universitetsfonde er den gennemsnitlige allokering til PE-investeringer 

jf. Yale 10,7%. 

 

                                                             
 

 

15 Demaria, C. (2010). Introduction to private equity. Chicester: John Wiley & Sons. s. 47. 
16 Danica klassificere sine PE-investeringer som alternative investeringer, som opså omfatter aktivtyper som 

infrastruktur og skove. 
17 Danica Pension. Årsrapport 2010 s. 10. 
18 PFA Holding. Årsrapport 2011 s. 31. 
19 Lerner, J., Schoar, A., & Wang, J. (2007). Secrets of the Academy: The Drivers of University Endowment 

Success.Working Paper, Harvard University, MIT Sloan School of Management. 
20 The Yale Endowment Update 2011. s. 13  
21 Harvard Univsersity Financial Report, Fiscal Year 2011. s. 9. 
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3.3. Virkemåde for kapitalfonde: hvordan opnås resultaterne 

PE-sektoren er kendetegnet ved en stor forskellighed blandt fondene. Således opererer specifikke PE-

fonde efter forskellige strategier og har normalt særlige geografisk, industrielle sektorer, 

virksomhedsstørrelser og virksomhedsfaser som fokusområde22. Det er dog på trods af de mange 

forskelligheder oftest muligt, at inddele PE-fondenes metoder til værdiskabelse i nogle relativt 

ensartede kategorier. Metoderne er: 

• Aktivt ejerskab 

• Optimering af selskabsledelsen 

• Finansiel optimering 

• Købmandskab 

De overordnede elementer i metoderne gennemgås i det følgende. Herved forsøges opnået et 

udgangspunkt for forståelsen af den PE-sektorens afkast og risikoelementer i den resterende del af 

hovedopgaven.  

 

3.3.1. Aktivt ejerskab 

Et af de forhold som PE-fonde ynder, at fremhæve som argument for sin værdiforøgende egenskaber 

er, at PE-fonden og dens management normalt er en meget aktiv part i fastlæggelsen og 

implementeringen af et porteføljeselskabs strategi. Tilrettelæggelsen af strategien sker med henblik 

på, at skabe et højt afkast til PE-fonden og dermed GP. Da PE-fonde oftest etableres med en (tilstræbt) 

prædefineret levetid vil den påtænkte strategi normalt søge, at forøge værdien af porteføljeselskabet 

mest muligt på indenfor et givent tidsrum. Man kan se dette som PE-fondens "ejerskabsstrategi", hvor 

der er nogle definerede mål, som ønskes opnået med ejerskabet af porteføljeselskabet og - ligeså 

vigtigt - en defineret plan for opnåelsen af målene.  

Som modsætning til det aktive ejerskab ses eksempelvis børsnoterede virksomheden med en meget 

bred ejerkreds og deraf følgende mangel på en eller få stærke ejere, som kan definere ejerskabets 

                                                             
 

 

22 Spliid, R. (2007). Kapitalfonde, Rå pengemagt eller aktivt ejerskab (1 udg.). København, Danmark: Børsens 
forlag. s. 17 - 48. 
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ønskede retning for selskabets udvikling. Ejerskabsstrategien for en sådan virksomhed vil ofte være 

passive eller "handelsoptimerende" forstået sådan, at aktionæren blot ønsker, at opnå en fortjeneste 

på køb og salg af en given aktiepost uden egentligt, at interessere sig for selskabets langsigtede 

strategi. Det er derfor den børsnoterede virksomheds ledelse der må foretage de strategiske 

dispositioner som skal sikre virksomhedens succes. Som anført i afsnit 3.3.2. er det dog ikke 

nødvendigvist ledelsens hensigt at foretage en (risikofyldt) udviklingen af virksomheden. PE-fonden 

vil ofte også være repræsenteret i porteføljeselskabets bestyrelse og derfor orienteret direkte om de 

strategiske og operationelle tiltag der udføres. Dette giver en (implicit) accept af den førte 

selskabsstrategi fra ejerkredsen. Endeligt giver det aktive ejerskab også en mulighed for, at 

ejerkredsen kan hurtigt kan agere, hvis selskabets udvikling ikke er som ønsket. Dette være sig på via 

ændring i selskabets strategi eller ledelse. Førstnævnte kan principielt ske ligeså effektivt i 

børsnoterede virksomheder. Derimod syntes ændringer i ledelsen dog selv ved svigtende resultater 

sjældne.   

Når PE-sektoren ynder, at fremhæve aktivt ejerskab som redskab for værditilvæksten - med afkast til 

følge - skyldes det nok især, at det aktive ejerskab understeger PE-fondenes individuelle evne til, at 

sikre værdiskabende investeringer. Hvor de nedenstående metoder i nogen udstrækning kan 

anvendes af alle typer af selskaber er evnen til, at vælge - og udfører - den rette selskabsstrategi noget 

som i højere grad kan tilskrives individuelle evner og derfor i et vist omfang bliver unikt for PE-

fonden.  

Det at være en aktiv ejer er dog ikke unikt for PE-fonde. Således er eksempelvist familiedrevne 

virksomheder et klart udtryk for ejerskabstype, hvor ejerkredsen har klare ønsker for virksomhedens 

fremadrettet virke som samtidigt i høj grad efterleves i virksomheden23. I forhold til familieejede 

selskaber er der dog den væsentlige forskel til PE-fonde, at der i reglen ikke opereres efter fastlagte 

tidspunkter for værdioptimering af selskabet. Det må i stedet regnes som meningsfuldt for familien, at 

sikre den langsigtede fastholdelse af selskabet fremfor – i denne sammenhæng – kortsigtet 

profitmaksimering. 

 

                                                             
 

 

23 Dette forudsætter naturligvis en grad af enighed i ejerkredsen. 
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3.3.2. Optimering af selskabsledelsens incitamenter 

Et ofte overset og undervurderet forhold for et selskabs aktionærer er, at den ansatte ledelse ikke 

nødvendigvis har samme dagsorden som ejeren. Således vil ledelsen ofte træffe beslutninger som ikke 

er i overensstemmelse med ejernes ønske. Dette skyldes manglende sammenfald mellem ejerkredsen 

og ledelsens incitamenter og er kendt som principal-agent-problematikken24. Den overordnede idé i 

principal-agent-problematikken er, at ledelsen i højere grad er motiveret til at arbejde for egen 

fortjeneste, end for at optimere værdien af ejernes investering i selskabet. Som konsekvens heraf vil 

ledelsen have en tendens til, at fravælge dispositioner som kan medfører højere risiko for afskedigelse 

af ledelsen. Dette selvom dispositionerne kan tilføre ejerkredsen værdi. Eksempler på sådanne 

dispositioner er manglende udvidelse af virksomhedens markedsområde (med risiko for fejlslagne 

investeringer) og likviditetsmæssig optimering (med øget pres løbende generering af likviditet). 

For at afhjælpe principal-agent-problematikken arbejder PE-fondene efter idéen om ”alignment of 

interest”. Målet er at sikre at ledelsen har så stort incitament til, at optimere PE-fondens værdi af 

investeringen i porteføljeselskabet, at incitamentet om, at sikre ”egen overlevelse” bliver sekundært. I 

praksis sker det ved, at ledelsen tvinges til, at købe aktier i porteføljevirksomheden og derved deltage i 

den risiko som PE-fonden har ved investeringen25. Investeringen sker ofte for lånte penge, således at 

ledelsen har en reel økonomisk afhængighed af porteføljevirksomheden succes. Det siger sig selv, at 

kompensationen for den påtagne risiko er tilsvarende attraktiv. Således tjente den administrerende 

direktør også et betydeligt 3 cifret millionbeløb da den tidligere ejer PE-fonden PAI børsnoterede Chr. 

Hansen i 201026.  

Målet med incitamentsaflønningen og det aktive ejerskab er, at forbedre selskabets operationelle 

performance og derved forøge værdien af selskabet. Værdien realiseres ultimativt ved et salg af 

virksomheden samt i nogle tilfælde foretages også løbende udlodninger af til PE-fonden frem til salget. 

Hvorved der opnås en hurtigere tilbagebetaling på investeringen. En undersøgelse af værdiskabelsen 

                                                             
 

 

24 Meckling, W., & Jensen, M. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership 
Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), s. 305-360. 

25 Spliid, R. (2007). Kapitalfonde, Rå pengemagt eller aktivt ejerskab (1 udg.). København, Danmark: Børsens 
forlag. s. 345. 

26 Kongskov Olsen, J. (20. maj 2010). Topledelse scorer mia på børsnotering. Dagbladet Børsen, s. 7. 
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ved PE-fondes køb af europæiske virksomheder i perioden 1989-2006 viser at 35-63 %27 af 

værdiskabelsen kan henføres til operationelle forbedringer af virksomheden28. Undersøgelsens mål 

herfor er vækst i EBITDA og selskabernes frie cash flow. Således er det tydeligt, at en væsentlig 

forklaring på PE-fondes værdiskabelsen netop er forbedret drift i porteføljeselskaberne.  

 

3.3.3. Finansiel optimering 

En anden strategi for værdiskabelse, som anvendes af PE-fondene, er øget gældssætning af 

virksomheden29. Strategien drives af ideen om, at det overskud som genereres på baggrund af et 

selskabs aktiver er uafhængig af, hvordan aktiverne er finansieret. Men al finansiering har ikke samme 

omkostning. Således vil egenkapitalfinansiering normalt have en højere omkostning end 

gældsfinansiering. Dette skyldes, at afkastet på gælden normalt fastsættes ved en renteprocent af 

gælden og dermed er uafhængig af overskuddet. For egenkapitalen er afkastet derimod 100% 

afhængig af selskabets overskud efter andre finansieringsomkostninger og skat.  Hertil kommer det 

forhold, at gælden tilbagebetales før egenkapitalen ved en konkurssituation, hvorfor risikoen på 

gælden også er mindre30. Desuden forholder det sig i de fleste lande, sådan at renteudgiften 

skattemæssigt er fradragsberettiget, hvorfor renteudgiften ikke reducerer overskuddet til 

aktionærerne i et 1:1 forhold, da skattebetalingen reduceres tilsvarende. Således er det umiddelbart 

fordelagtigt for aktionærerne at øge fremmedfinansieringen så længe omkostningen på denne er 

lavere end omkostning på egenkapitalen. Dette vil medføre en lavere vægtet gennemsnitlig 

kapitalomkostning (WACC) og dermed et højere økonomisk afkast på egenkapitalen. Med til billedet 

hører dog også, at der med øget gældsandel - og dermed øget procentuel renteomkostning - sker en 

forøgelse af rentebyrden. Dette da risikoen på gælden øges, da udsving i virksomhedens overskud før 

renter øger sandsynligheden for manglende gældsservicering med stigende gældsandel og følgelig 

                                                             
 

 

27 63% i perioden 1989-2000 og 35% i perioden 2001-2006. 
28 Achleitner, A., Lichtner, K., & Diller, C. (2009). Value Creation in Private Equity. Technische Universität 

München, Center for Entrepreneurial and Financial Studies. Capital Dynamics. 
29 Bennedsen, M., Thomsen, S., Nielsen, S., Bundgaard, J., Nielsen, K., & Poulsen, T. (2008). Private Equity i 

Danmark. Working Paper, CBS, Centre for Economic and Business Research. s. 109-123. 
30 Brealy, Myers & Allen – Principles of corporate finance international edition 2008 s. 385-406. 
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rentebetaling. Dette øger også sandsynligheden for virksomhedens konkurs som normalt vil medfører 

konkursomkostninger i et eller andet omfang.  

 

Figur 1. Kilde: Egen illustration på baggrund af Miller og Modigianis teorier om optimal kapitalstruktur.  

Figur 1 viser udviklingen i afkastkravet til gæld og egenkapital samt den vægtede samlede 

kapitalomkostning, ved øget gældsandel i selskabet samlede finansiering. Som det ses stiger 

afkastkravet for begge finansieringskilder med den øgede gældsandel. Men da gældsomkostningen er 

lavere end egenkapitalomkostningen falder WACC indledningsvist for igen, at stige som konsekvens af 

den stigende konkursomkostning. Således har WACC altså et optimeringspunkt, som her er markeret 

med rødt. I dette punkt er de samlede kapitalomkostninger lavest muligt og overskud udover dette vil 

resultere i et øget økonomisk til egenkapitalinvestorerne. Denne sammenhæng er vist i figur 2. 
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Figur 2. Kilde: Egen illustration på baggrund af Miller og Modiglianis teorier om optimal kapitalstruktur. 

Den røde linje svarer til afkastkravet fra figur 1. Den lilla linje viser at det nominelle afkast til 

aktionærerne falder med den øgede gældsandel. Dette er selvfølgelig fordi den nominelle omkostning 

til gælden er stigende med gældsandelen. Det ses endvidere at faldet i det nominelle afkast ikke er en 

ret linje, hvilket skyldes den med gældsandelen stigende gældsrente. Den grønne linje viser det 

faktiske afkast på egenkapitalen. Som det ses har afkastet et toppunkt. Dermed findes der altså en 

gældsandel, hvor aktionærernes investering i virksomheden forrentes på optimal vis. I illustrationen 

er det antaget, at afkastet er større end afkastkravet og der realiseres derfor også et økonomisk afkast, 

som er vist i ved den blå linje. Som det ses er denne linje stort set blot en parallelforskydning af 

afkastet, men ikke fuldstændigt. Det økonomiske afkast har også et toppunkt, men dette falder 

umiddelbart ved en lavere gældsandel end det faktiske afkast. Toppunktet for det økonomiske 

egenkapitalafkast ligger ved den gældsandel, som resulterer i størst mulig forskel mellem afkastkravet 

og der realiserede afkast. EVCA hævder, som anført i afsnit 3.1, at PE-fonde fokusere på absolutte 

afkast, hvorfor det må antages, at gældsandelen ved toppunktet for den grønne linje vil være at 

betragte som optimalt for en PE-fond. Illustrationen er et generaliseret eksempel og toppunkterne vil 

være individuelle mellem PE-fondenes forskellige porteføljevirksomheder. 

PE-fondenes værdiskabelse via optimering af finansieringsstrukturen består i, at PE-fonde normalt er 

villige til, at operere med højere gældsandele i porteføljeselskaberne end det ses i selskaber med andre 

typer ejerskab. Dette tilskrives til dels det tidligere anførte forhold om principal-agent-problemet, 

hvor ledelsen ikke ønsker, at blive presset af et krav om løbende at skulle servicere en stor 

gældsbyrde. Den tidligere anførte undersøgelse om driverne for PE-fondes værdiskabelse, tilskriver 
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28% af værdiskabelsen i 1989-2000 og 37% i 2001-2006 til den finansielle optimering som anvendes 

af PE-fondene31. 

Den finansielle optimering har også den effekt, at der ved højere gearing end det er gældende for 

”almindelige” virksomheder kan foretages flere investeringer for den samme egenfinansiering. Således 

kan PE-fondene via gearingen få den indskudte kapital til, ”at strække længere” og foretage 

investeringer i flere eller større selskaber end det er muligt med lavere gearing.   

 

3.3.4. Købmandskab 

En anden metode for profitskabelse i PE-fonde er godt gammeldags købmandskab, hvor 

virksomhederne købes billigt og sælges dyrt. Da PE-fonde og deres GP over tid gennemfører mange 

virksomhedshandler er det åbenlyst, at der oparbejdes en særlig ekspertise i netop handel med 

virksomheder Hvorfor PE-fondes evne til, at vurdere handelspriser og optimeringen heraf alt andet 

lige bør være bedre end det er tilfældet for ejere med mindre rutine i køb og salg af virksomheder. En 

foretrukken metode til gennemførelse af salget er en børsnotering af virksomheden. Børsnoteringen 

har 2 væsentlige fordele dels, som anført i afsnit 3.1, bortfalder likviditetspræmien, hvorved der opnås 

en højere pris pr. aktie, dels opnås der adgang til en meget stor og formuende investorskare. Således er 

kun 5% af de institutionelle investorers aktieinvesteringer placeret i unoterede aktier32. Konkret kan 

PE-fondenes evner til købmandsskab observeres ved forskellen i indtjeningsmultiplerne (uddybes i 

afsnit 4.3) ved deres køb og salg af samme virksomhed. Til forskel fra de øvrige 

værdiskabelsesparametre har købmandsskabets betydning for den samlede værdiforøgelse i PE-

fonden været stabilt over de 2 perioder 1989-2000 og 2001-2006 på omkring 17%33 .  

 

                                                             
 

 

31 Achleitner, A., Lichtner, K., & Diller, C. (2009). Value Creation in Private Equity. Technische Universität 
München, Center for Entrepreneurial and Financial Studies. Capital Dynamics. 

32 Sharp, G. (2001). European Private Equity. Euromony Publications Plc. 
33 Achleitner, A., Lichtner, K., & Diller, C. (2009). Value Creation in Private Equity. Technische Universität 

München, Center for Entrepreneurial and Financial Studies. Capital Dynamics. 
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4. Er Private Equity interessent som investeringsobjekt? 

4.1. Likviditet og J-kurven 

Et af de forhold som adskiller investeringsobjektet Private Equity fundamentalt fra de traditionelle 

aktivklasser børsnoterede aktier og obligationer er den likviditetsmæssige struktur i investeringen. 

Investering direkte i noterede aktier og obligationer er i reglen karakteriseret ved, at investeringen 

almindeligvis kan likvideres lige så hurtigt som den er startet. Derved kan investoren løbende sikre 

tilstrækkelig likviditet til, at kunne servicere sine øvrige forpligtelser som eksempelvis betalinger af 

lønninger, pensioner, lån og almindelige driftsomkostninger. 

Ved investering via investeringsforeninger opnås oftest en tilsvarende likviditet for investoren. Ganske 

vist findes der nogle mere eksotiske investeringsforeninger og fonde, hvor den indbetalte investering 

kun udbetales efter nogle givne retningslinjer, men overordnet kan den indskudte likviditet udbetales 

fra dag til dag. Men i forhold til investeringsforeninger har PE en likviditetsmæssig fordel. For PE 

fondes kapitalforbrug er ganske effektivt, når der ses på tidspunktet for drawdown i forhold til PE-

fondens faktiske investering i et givent porteføljeselskab34.  Drawdown sker under normale 

omstændigheder først umiddelbart før en given investering skal foretages. Derved sikrer PE-fonden, at 

det samlede afkast på LP’s investering ikke reduceres af, at den indbetalte kapital i en længere periode 

blot forrentes på pengemarkedsvilkår. Her er det selvfølgelig underforstået at, 

pengemarkedsforrentningen af den indskudte kapital er lavere end det forventede afkast på PE-

investeringen. Traditionelle investeringsforeningen har ikke denne fordel. For her indbetales hele 

kapitalen på dag 1 og såfremt investeringsforeningen har et mål om et afkast over afkastet for 

pengemarkedet, er investeringsmanageren enten nødsaget til straks, at investerer hele beløbet 

(forudsat at et tilfredsstillende afkast kan opnås på investeringen) eller opnå tiltrækkelig merafkast på 

investeringen når den foretages til, at opveje perioden med pengemarkedsforrentningen. 

Den for PE udbredte model med indbetaling af drawdown på anfordring, som giver mulighed for 

optimering af kapitalforbruget, repræsenterer samtidigt også en væsentlig udfordring for PE 

investeringer. Modellen tvinger investoren til, at have en likvid reserve til indbetaling med kort varsel 

                                                             
 

 

34 Spliid, R. (2007). Kapitalfonde, Rå pengemagt eller aktivt ejerskab (1 udg.). København, Danmark: Børsens 
forlag. s. 36 
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(fx 14 dage). Manglende indbetaling ved drawdown vil være et brud på den aftale som er indgået 

mellem fondens GP og LP’ere og har ofte betydelige konsekvenser for LP35. Der er naturligvis 

variationer på de eksakte betingelser fra fond til fond. Således kan cash flowet fra LP til PE-fonden 

være underlagt nogle betingelser. Eksempelvis haves ofte en begrænsning på den periode PE-fonden 

kan foretage investeringer, således at PE-fonden alene kan foretage nye investeringer i de første 5 år af 

sin levetid. Drawdowns begrænses naturligvis tilsvarende om end LP forsat kan have en forpligtelse 

til, at foretage indbetalinger til management fee mv. efter udløb af investeringsperioden. Det siger sig 

selv, at investorernes handlefrihed begrænses af forpligtelsen til, at have tilstrækkelig likviditet til at 

kunne honorer fremtidige drawdowns, som har såvel ukendt størrelse som tidsmæssig fordeling. 

Normalt vil investorerne søge, at opnå en tilstrækkelig præmie for pålagte begrænsninger i sine 

investeringsmæssige dispositioner.  

Ved afgivelse af et investeringstilsagn til en given fiktiv PE-fond kan ”prisen” for tilsagnet opgøres med 

følgende forudsætninger: 

• Horisonten for drawdowns er 5 år 

• Der forventes indbetalt 20 % af det samlede kapitaltilsagn årligt 

• Maximalt 25 % af den samlede tilsagn kan kræves indbetalt af GP i et givet år. 

• LP ønsker, at matche den maksimale årlige drawdown via tilsvarende placering i 3 måneders 

pengemarkedet 

• Den resterende del af kapitaltilsagnet placeres i realkreditobligationer 

• LP finder at en placering i børsnoterede aktier via indekset MSCI World er et tilfredsstillende 

alternativ til at afgive kapitaltilsagnet til PE-fonden 

• Kapitaltilsagnet er mDKK 100 

De gennemsnitlige årlige afkast i de forskellige investeringsaktiver over en given investeringshorisont 

opstilles således: 

 

                                                             
 

 

35 Chertok, S., & Braendel, A. (Forår 2010). Closed-End Private Equity Funds: A Detailed Overview of Fund 
Business Terms, Part 2. The Journal of Private equity, s. 1-27. 
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Gennemsnitligt afkast p.a.  
fordelt efter investeringshorisont 

Horisont, år 1 2 3 4 5 

MSCI World36 7,7% 8,3% 8,6% 8,7% 9,4% 

3M DKK Pengemarked37 3,1% 3,1% 3,4% 3,6% 3,8% 

Realkreditobligationer38 6,0% 6,2% 6,3% 6,5% 6,6% 
Tabel 4. Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Datastream og Danmarks Statistik. 

Tabellen viser det gennemsnitlige årlige afkast ved investering i et af aktiverne over en given 

investeringshorisont. Således er det gennemsnitlige årlige afkast ved investering i MSCI World i 1 år 

7,7% og 9,4% ved investering i 5 år. Som det ses af tabellen opnås gennemsnitlig højere afkast ved 

placering i børsnoterede aktier end pengemarkedet og realkreditobligationer. Under de ovenfor givne 

forudsætninger vil der derfor være et lavere forventet afkast, når placeringen af LP’s likvide reserver 

ske under hensyntagen til de forventede drawdowns, som LP er forpligtet til at honorer ved afgivelsen 

af investeringstilsagn til den givne fiktive PE-fond. Ved brug af ovenstående afkast opstilles dette 

således:  

 
Tidspunkt, år 

mDKK 0 1 2 3 4 5 

Ikke indbetalt tilsagn 100 80 60 40 20 0 

Indbetalt kapital 0 20 40 60 80 100 

Placering 3 md. Pengemarked 25 25 25 25 20 0 

Placering Realkredit 75 55 35 15 0 0 

Afkast 3 md. Pengemarked 0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 

Afkast realkredit 0 4,5 3,4 2,2 1,0 0,0 

Alternativt afkast MSCI 0 7,7 6,7 5,1 3,5 1,9 

Alternativomkostning ved PE-tilsagn 0 2,4 2,5 2,1 1,7 1,3 

Afkasttab af ikke indbetalt tilsagn 0 2,4% 3,1% 3,5% 4,3% 6,3% 
Tabel 5. Kilde: Egne beregninger. 

                                                             
 

 

36 Egen beregning af gennemsnitlig afkast på baggrund af MCSI World, målt i USD i perioden 1969-2011.  
Kilde til data for beregningen: MSCI Inc. 

37 Egen beregning på gennemsnitlig afkast baggrund af månedligt offentliggjorte 3 måneders DKK 
pengemarkedsrenter i perioden januar 1992 til april 2012 

 Kilde til data for beregningerne: Danmarks statistik 
38 Egen beregning af gennemsnitlig afkast på baggrund af månedligt offentliggjorte realkreditrentegennemsnit i 

perioden juni 1990 til april 2012 
Kilde til data for beregningerne: Danmarks statistik 
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Tabellens første 4 rækker viser fordelingen mellem indbetalt og ikke indbetalt tilsagn samt 

fordelingen af de nødvendige likvide beholdninger mellem 3 måneders DKK pengemarked og 

realkreditobligationer. Opgørelsen kan på mange måder justeres. Eksempelvist kan der kan tilføjes 

flere aktiver til placering af de likvide beholdninger, ligesom fordelingen i forhold til de forventede og 

maksimale løbende drawdowns kan tilpasses. Desuden kan periodiseringen af drawdowns defineres 

anderledes end årligt. Antagelsen er således, at den givne fordeling vil være retvisende for en given 

investor, men ikke at fordelingen er retvisende for alle investorer. Med baggrund i den brede skare af 

investorer, som hver i sær har unikke krav og forventninger til placeringen af en likviditetsreserve 

samt alternativ omkostning, fremstår det tvivlsomt, om der ville kunne opstilles en retvisende og 

meningsfuld generaliseret fordeling af de likvide beholdninger, som måtte være nødvendige for, at 

kunne servicere et investeringstilsagn, hvorfor der blot anvendes ovenstående eksempel i det 

følgende. 

Tabellens rækker 5-7 viser det forventede nominelle afkast på den likvide reserves 2 aktiver og 

tilsvarende forventet afkast ved placering i MSCI World ud fra det ikke indbetalte tilsagn. De anvendte 

forventede afkast er beregnet på baggrund af de tidligere viste historiske afkast for de 3 aktiver. I 

tabellens række 8-9 er vist det forventede nominelle tab ved afgivelse af investeringstilsagnet – under 

de ovenfornævnte forudsætninger – og det forventede procentuelle årlige afkasttab. Således ses det 

altså, at hvis den given fiktive investor på tidspunkt 0 har valget mellem at afgive et investeringstilsagn 

på mDKK 100, som over de kommende 5 år løbende indbetales til en PE-fond eller placere mDKK 100 i 

MSCI World, hvor der på samme vis sker en indbetaling over de kommende 5 år til en PE-fond, vil der 

ved valget af MSCI World være et højere forventet afkast år for år og at dette afkast er stigende med 

tiden. 

Det højere afkast kan tages som udtryk for en risikopræmie og følgelig kan der argumenteres for, at 

investoren opnår en lavere risiko på placeringen i pengemarkedet og realkreditobligationer. Men den 

underliggende antagelse i ovenstående opstilling er, at investoren finder forholdet mellem afkast og 

risiko på MSCI World investeringen tilfredsstillende, så længe der ikke skal opnås samme 

likviditetsmæssige sikkerhed, som pengemarkedet og realkreditobligationerne tilbyder. Formuleret 

anderledes så er denne fiktive investor i udgangspunktet tilfreds med risikoen på MSCI World og vil 

kun acceptere et forventet lavere afkast, da investoren har en forpligtelse overfor PE-fonden, som 

nødvendiggør en større sikkerhed i porteføljens likviditet. 
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Således er det tydeligt, at de likviditetsmæssige forhold ved investering i en PE-fond har en betydning 

for det økonomiske afkast af investeringen. For at kunne kvantificere betydningen, kræves et billede af 

LP’s pengestrømme for investeringer i PE-fonde. LP’s likviditetsbillede ved investering i en PE-fond 

benævnes ofte som J-kurven. J-kurven søges kvantificeret i det følgende. 

 

J-kurven 

Som udgangspunkt for illustrationen af pengestrømmene ved en PE-investering tages en EVCA 

udarbejdet opstilling af et typisk årligt netto cash flow39 og en videnskabelig artikel af A. Ljungqvist og 

M. Richardson fra 200340. Artiklen forsøger, som en af de få videnskabelige artikler, at kvantificere et 

normalbillede af cash flow for LP ved investering i en PE-fond. Datasættet for artiklen er leveret fra en 

enkelt stor amerikansk LP, som i årene 1981-93 investerede i 73 PE-fonde. Da der er tale om data fra 

en LP er der en risiko for en skævhed i dataene, hvis LP’en har været bedre eller dårligere til at 

selektere PE-fonde end markedet generelt. En anden væsentlig kilde til en mulig skævhed i dataene, er 

hvis LP’ens investeringskriterier udeholder en særlig gruppe af PE-fonde. Eksempelvis, hvis der alene 

er investeret i sektorspecifikke PE-fonde eller andre for PE-sektoren som helhed ikke repræsentative 

karakteristika. En årsag til en sådan afvigelse kan være, hvis der alene investeres i PE-fonde med 

andre forretningsmæssige relationer til LP’en end funktionen som investeringsaktiv. Sidstnævnte 

fremstår endog meget sandsynlig, da artiklen nævner, at den specifikke LP, som er unavngiven, har 

som investeringskriterium, at PE-fonden køber ydelser hos den specifikke LP.  

De årlige netto cash flow for de 2 opgørelser opstilles i figur 3. Tallene er ensartet således, at det 

samlede akkumulerede udgående cash flow for begge dataserier er ens (94). Udgangspunktet har 

været L&R dataserien, hvor opgørelsen af ind- og udgående cash flow (fra LP’s synsvinkel) sker i 

forhold til det samlede kapitaltilsagn. Således finder A. Ljungqvist og M. Richardson altså, at 94 % af 

kapitaltilsagnet faktisk indbetales til PE-fonden. Det for LP indgående cash flow er omregnet efter 

samme forholdsmæssige fordeling og udgør for EVCA dataserien 188 og 262 for L&R dataserien. 

Svarende til at EVCA finder at kapitaltilsagnet tilbagebetales 1,88 gange til LP i en brutto betragtning 

                                                             
 

 

39 EVCA, Why and How to Invest in European Private Equity and Venture Capital, September 2009. s. 26. 
40 Ljungqvist, A., & Richardson, M. (2003). The Cash Flow, Return, and Risk Characteristics of Private Equity. 

National Bureau of Economic Research 
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og 0,94 gange når det udgående cash flow modregnes. For L&R dataserien er tilbagebetalingen til LP 

altså 2,62 gange brutto og 1,69 gange netto. 

 

Figur 3: Kilde egne beregninger på baggrund af data fra EVCA og A. Ljungqvist og M. Richardson 2003. 

Som det ses er det gældende for begge dataserier, at der for LP i år 1-3 ventes negativ cash flow, 

mindre positivt cash flow i år 4 og signifikante positive cash flows i årene 5-9. For EVCA er cash flowet 

i år 10 næsten nul. For L&R er der efter år 10 forsat signifikante cash flows. Faktisk falder hele 69 af de 

samlede indgående cash flow på 262 – svarende til 26% – af betalinger fra år 11 og frem. Da EVCA ikke 

præsentere metode eller data for deres opgørelse er det svært at forklare forskellen i de 2 forventede 

årlige cash flows.  

En forklaring på forskellen kan være, at EVCA’s præsentation er modelleret til, at opfylde 

”normalbilledet” af en PE-fond med 10 års levetid og at de empiriske data, som L&R tallene baseres på 

reflekterer at de faktisk realiserede cash flow afviger fra ”normalbilledet”. Intuitivt fremstår det også 

sandsynligt, at den traditionelle opfattelse af PE-fondes levetid på 10 år er unøjagtig. For selvom dette 

kan være intentionen fra PE-fondens side må det betegnes som overvejende sandsynligt at der kan 

indtræffe forhold, som forlænger levetiden. PE-fonden kan trods alt ikke lukkes før alle 

porteføljeselskaberne er frasolgt eller likvideret. Mange virksomhedshandler samtidigt sker med 

betingede købesummer, hvor købssummen først frigives flere år efter salget af virksomheden er 

gennemført. Dette forhold alene vil forlænge PE-fondens faktiske levetid ud over den 
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investeringsaktive levetid. Under alle omstændigheder kan det konstateres, at de 2 nævnte værker 

ikke viser noget uniformt billede af PE-fondes betalingsstrømme. 

En anden interessent anskuelse af PE-fondenes likviditetsbillede er det akkumulerede årlige netto 

cash flow som er illustreret i figur 4. 

 

Figur 4: Kilde egne beregninger på baggrund af data fra EVCA og A. Ljungqvist og M. Richardson 2003 

Begge de 2 akkumulerede betalingsrækker er – med lidt god vilje – formet som et hældende J. 

Likviditetsmønstret for LP’s investering i PE-fonde betegnes også ofte som J-kurven. Som det ses er 

der for EVCA et lavere akkumuleret lavpunkt for betalingerne end L&R. Men ved år 10, som er sidste 

år i EVCA’s dataserie er de akkumulerede betalinger stort set ens. Dette indikerer, at forskellen i de 2 

dataserier muligvis kan forklares ved, at EVCA blot har forkortet sin tidshorisont. Det ses endvidere, 

stigningstakten fra år 4 til 9 er højere for EVCA end L&R. Dette illustrere et problem ved selektering af 

PE-investeringer. Hvis man som LP skulle vælge mellem 2 PE-fonde som hver især fremviser 

forventede cash flows som svarer til EVCA og L&R dataserierne er det ikke entydigt, hvilken 

investering der er at foretrække. 

Ved EVCA betalingsrækken påtager LP sig den største risiko, da man i år 3 akkumuleret har udbetalt 

72 (svarende til 72% af den kapitaltilsagnet jf. ovenstående) mod 44 for L&R betalingsrækken. Dette 

taler umiddelbart for en investering i ”L&R-fonden”. Samtidigt forventes det dog også, at break even 

for EVCA-fonden nås tidligere end for L&R-fonden, hvorfor EVCA-fonde kan fremstå mere attraktiv. 

Der findes matematiske modeller til kvantificering af PE-fondes realiserede og forventede afkast. Disse 
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gennemgås i afsnit 4.3. Forinden er det, i forsøget på at beskrive likviditeten for LP ved investering i 

PE, relevant, at forsøge, at kvantificere usikkerheden i cash flowet. 

Ideelt vil beskrivelsen af usikkerheden i cash flowet ske på baggrund af en analyse af det faktiske cash 

flow fra en repræsentativ gruppe af PE-fonde. Samtidigt ville der med tilstrækkelig data kunne 

modelleres usikkerhed ind i den forventede betalingsstrøm, hvilket ville kunne danne grundlag for 

prisfastsættelse af betalingsstrømmen. Analysen ville kunne indeholde differentierede mål for 

fordeling af ind- og udgående cash flow. Således ville de historiske resultater kunne beskrives ved mål 

som middelværdi, median, kvartiler, standard afvigelse og normalfordelingsmålene kurtoisis og 

skewness. Men det har desværre ikke været muligt at få adgang til tilstrækkelig data, hvorfor der må 

søges viden hos andre kilder.  

I den eksisterende videnskabelige litteratur, har en del af forfatterne haft denne adgang, men 

forskningen i netop dette aspekt er – overraskende nok – særdeles begrænset. Således er 

datagrundlaget begrænset til de afledte betragtninger som en offentliggjort matematisk model 

muligøre. Modellen udviklet af A. Buchner, C. Kaserer og N. Wagner41, i det følgende kaldet BK&W-

modellen, er udarbejdet med det formål, at kunne modellere PE-fondes likviditetsmæssige livscyklus 

og deraf aflede ligevægtsværdisætning af PE-fondene.  I det følgende anvendes dog alene modellens 

resultater i forhold til det gennemsnitlige likviditetsbillede for en PE-fond og standardafvigelsen i 

likviditetsbilledet. 

Det er udenfor rammerne af denne hovedopgave, at foretage en dybdegående undersøgelse af 

opbygningen og validiteten af BK&W-modellen, og i det følgende gennemgås BK&W-modellens 

opbygning og virkemåde alene overfladisk. Modellen forsøger at opstille nogle betingelser for 

hyppigheden og størrelsen af drawdowns samt udbetalinger af likviditet til LP. Metodisk er modellen 

lavet ud fra en række matematiske betingelser og antagelser. Eksempelvis at hastigheden i drawdowns 

ikke har nogen korrelation med afkastet i markedsporteføljen og at PE-fondene eksisterer i et 

arbitrage frit og likvidt marked. Modellen er ”mean-reverting”, altså antages det at over og under 

realisation i forhold til middelværdierne kun er midlertidige og på sigt vil returnere mod 

                                                             
 

 

41 Buchner, A., Kaserer, C., & Wagner, N. (2010). Private Equity Funds: Valuation, Systematic Risk and Illiquidity. 
Working Paper, Technical University of Munich, Center for Private Equity Research, Passau University 
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middelværdien. Desuden er modellen opbygget som en tidskontinuerlig stokastisk proces efter den 

matematiske model Brownian Motion. Altså tager modellen udgangspunkt i en række vilkårlige 

processer som ”styres” af modellens betingelser og dermed danner et billede af ind- og udbetalinger 

fra en PE-fond.  

Efter opstilling af BK&W-modellens primære form er den kalibreret til bedst muligt at kunne forklare 

nogle empiriske data. A. Buchner, C. Kaserer og N. Wagner anvender i deres working paper data fra 

777 forskellige PE-fonde fra perioden 1. januar 1980 til 30. juni 2003. Dataene er leveret af Thomson 

Venture Economics der er, som det vises i afsnit 4.3, nogen grad af usikkerhed ved validiteten af disse 

data. De i det følgende viste data er derfor behæftet med nogen usikkerhed og anvendes derfor under 

antagelse af at dataenes tendens overordnet er retvisende på trods af den ikke kvantificerede 

unøjagtighed de måtte indeholde. Den kalibrerede models resultater er efterfølgende analyseret i 

forhold til de empiriske data for at finde modellens forklaringsevne42. Udtrykt via 

variationskoefficienten forklarer modellen 97.7% af variationen i de årlige netto betalingsstrømme. 

Hertil kommer, at den gennemsnitlige numeriske afvigelse i forhold til den samlede tilsagte kapital er 

1,6% pr. år. Således er modellen altså ikke fuldkommen perfekt, men vurderes tilstrækkelig nøjagtig til 

brug for denne hovedopgave. Modellens gennemsnitlige akkumulerede årlige cash flow og 

standardafvigelsen heraf er vist i figur 5. 

                                                             
 

 

42 Buchner, A., Kaserer, C., & Wagner, N. (2010). Private Equity Funds: Valuation, Systematic Risk and Illiquidity. 
Working Paper, Technical University of Munich, Center for Private Equity Research, Passau University. s. 24. 
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Figur 5. Kilde: Egen beregning på baggrund af data estimeret fra Buchner, A., Kaserer, C., & Wagner, N. (2010). 
Private Equity Funds: Valuation, Systematic Risk and Illiquidity. Working Paper, Technical University of 
Munich, Center for Private Equity Research, Passau University. 

Som det ses er der betydelig forskel i de 3 akkumulerede betalingsstrømme. Hvor “op-scenariet”, 

repræsenteret ved en positiv afvigelsen på 1 standardafvigelse rammer breakeven i år 6, rammes 

break even først ved år 8 for ”gennemsnitscenariet” og først efter år 10 for ”nedscenariet”, som 

repræsenterer den negative afgivelse på 1 standard afvigelse. I lighed med dataene fra L&R dataserien 

ses det også, at en væsentlig del af betalingerne til LP sker efter år 10. Da BK&W-modellen er kaliberet 

efter empiriske data støtter den altså det billede som L&R dataserien – til forskel fra EVCA dataserien – 

viser. 

 

4.2. Fastsættelse af Net Asset Value (NAV) 

Et særligt forhold ved investeringer i PE-fonde er, at der ofte vil være forskel forskellen på den 

løbende værdimæssige opgørelse af PE-fondens netto aktiver og de ved likvidering af samme aktiver 

efterfølgende realiserede betalinger til LP. I denne henseende minder PE-fonde som investeringsaktiv 

om obligationer med ukendte fremtidige betalingsrækker. Teoretisk kan PE-fonde som 

investeringsobjekt repliceres ved, at indgå en finansiel kontrakt, hvor der foretages en række 

indbetalinger – eksempelvist over 5 år med en profil tilsvarende de i afsnit 4.1 anførte 

betalingsrækker – og efterfølgende modtagelse af en række indbetalinger efter nogle forudgående 

bestemte kriterier, som defineres til bedst muligt at, korrelerer med de i samme periode realiserede 
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afkast på investeringer i PE-fonde. Værdifastsættelsen af en sådan betalingsrække, vil dog på ingen 

måde være en simpel sag. For hvordan værdifastsætter man en række af ukendte fremtidige 

betalinger? Den økonomiske teoris svar vil være, at bestemme usikkerheden i de kriterier som 

bestemmer de løbende tilbagebetalinger til investoren og herefter bestemme den forventede 

gennemsnitlige betalingsrække og risikoen for udsving i denne. En sådan prisfastsættelse kunne ske 

via en modificeret Black-Scholes optionsprisfastsættelsesmodel, binomial model eller Monte Carlo 

simulationer. Udviklingen af en sådan model – med baggrund i historiske data og med en deraf afledt 

usikkerhed – vil på ethvert tidspunkt kunne fastsætte værdien af den forventede fremtidige 

betalingsrække. På denne baggrund vil investoren være i stand til, at kvantificere netto værdien af det 

aktiv som investeringen i PE-fonden udgøre.  I praksis er det i midlertidig ikke sådan 

værdifastsættelsen af en PE-fond sker og slet ikke i forhold til den løbende regnskabsmæssige 

afkastmåling i selve PE-fonden.  

I EU er det påkrævet, at børsnoterede selskaber aflægger regnskaber efter de såkaldte IFRS43 regler. 

Selvom PE-fondene ikke er børsnoterede sker deres rapportering til LP’s ofte efter IFRS standarder44. 

På samme vis kræver amerikanske investorer ofte, at rapporteringen sker efter GAAP45 standarder46. 

Dette skyldes at investorerne ofte er børsnoterede og derfor kræver at rapporteringen sker i et format, 

som kan anvendes ved regnskabsaflæggelse for LP’s. Investeringer i PE-fondenes 

porteføljevirksomheder falder ind under reglerne om finansielle instrumenter, som reguleres i IFRS 9 

og IAS47 39R. Reglerne i IFRS 9 erstatter løbende reglerne i IAS 39R og er endnu ikke fuld ud 

implementerede. Til brug for hovedopgaven er benyttet de i skrivende stund af IASB48 offentliggjorte 

regler på området. Der er således ikke taget hensyn til de faktiske implementeringstidspunkter for de 

forskellige regler.  

                                                             
 

 

43 International Financial Reporting Standard 
44 Pricewaterhousecoopers. (April 2005). IFRS and the Private Equity Industy. Discussion Paper nr. 1. EVCA. 
45 General Accepted Accounting Principles. 
46 Chertok, S., & Braendel, A. (Forår 2010). Closed-End Private Equity Funds: A Detailed Overview of Fund 

Business Terms, Part 2. The Journal of Private equity, s. 1-27. 
47 International Accounting Standard 
48 International Accounting Standards Board. Navnet på den komite som varetager fastlæggelsen og 

offentliggørelsen af IFRS reglerne.  
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I IFRS 9 afsnit 5.4.14 bestemmes det, at i alle tilfælde, hvor det er muligt, skal værdien af 

aktieinvesteringer (noterede som unoterede) regnskabsmæssigt indregnes efter dagsværdiprincippet 

(også kaldt fair value).  Det bestemmes endvidere i IFRS 9 afsnit 4.4.1 og 5.1.1.(a), at bortset fra den 

initiale regnskabsmæssige indregning, som kan ske til kostpris, skal beregningen af aktiepostens 

dagsværdi ske på baggrund af både PE-fondens egen model for styring af finansielle aktiver og det 

kontraktlige cash flow for det finansielle aktiv. Undtaget herfor børsnoterede aktier, hvor der gælder 

et særligt regelsæt, som ikke gennemgås her. 

Dagsværdien på en given kapitalfonds porteføljeselskaber bestemmes af kapitalfonden selv og 

metoden herfor begrænses principielt kun af ovenstående regler. Der er derfor rig mulighed for 

forskellig værdifastsættelse af det samme porteføljeselskab ved værdifastsættelse af 2 forskellige PE-

fonde. Dette giver en øget uigennemsigtighed for LP og for sektoren generelt. Derfor har en række 

nationale og internationale brancheorganisationer, herunder den britiske og danske 

brancheorganisation BVCA og DVCA samt EVCA, i regi af samarbejdet IPEV49 fastlagt en nogle 

retningslinjer for bestemmelsen af dagsværdien på PE-fondenes porteføljeselskaber.  

Retningslinjerne50 anvender begrebet Net Asset Value (NAV) om den værdi en given PE-fond, på 

baggrund af dagsværdien af sine aktiver, ville kunne videredistribuere til fondens investorer ved et 

ikke-forceret salg af aktiverne gennemført på markedsvilkår pr. målingsdagen. Fastsættelsen af 

dagsværdien skal jf. retningslinjerne ske ved, at bestemme Enterprise Value (EV) for det pågældende 

selskab, justerer EV for overskydende aktiver og passiver og slutteligt beregne den andel af det 

justerede EV som PE-fonden måtte være berettiget til at modtage ved salg af selskabet. 

Retningslinjerne indeholder en række metoder til fastlæggelse af et selskabs Enterprise Value. De af 

IPEV fastlagte metoder gennemgås i det følgende. 

 

 

                                                             
 

 

49 International Private Equity and Venture Capital Valuation Association 
50 IPEV. (2010). International Private Equity and Venture Capital valuation guidelines. IPEV. 
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Kostpris på nylig investering 

Metoden tager udgangspunkt i den sidste transaktion af selskabets, hvor EV har været grundlaget for 

transaktionen. Ofte vil metoden alene kunne anvendes i en kort tidsperiode efter PE-fondens køb af 

selskabet. Metoden anvendes oftere ved VC selskaber, da der her ofte ikke er nogen indtjening eller 

noget cash flow som danner grundlag for de andre metoder. 

Det er desuden en forudsætning for anvendelse af kostpris, at den transaktion som danner grundlag 

for EV er sammenlignelig med den transaktion der vil danne grundlag for en likvidering af PE-fondens 

investering. Således kan eksempelvis en transaktion, hvor en ikke kontrollerende ejerandel handles og 

en transaktion, hvor der ydes et ansvarligt lån ikke benyttes til fastsættelse dagsværdien af en 

kontrollerende ejerandel i et selskab. Dette selvom EV fastsættes måtte blive udregnet ved begge 

transaktioner.  

På baggrund af ovenstående begrænsninger, må det betragtes som overvejende sandsynligt, at 

kostpris-metoden som regel ikke kan anvendes som værdifastsættelsesmetode. Samtidigt fremstår det 

det sandsynligt, at anvendelsen af kostprismetoden hovedsageligt er mulig når PE-fondens køb af 

selskabet anvendes som parameter. Derfor er metoden i sin natur bagud skuende og fastsættelsen af 

NAV, vil derfor ikke indeholde PE-fondens forventede værdiforøgelse af den foretagne investering. Det 

må derfor forventes, at NAV fastsat efter kostpris-metoden overvejende vil repræsentere en lavere 

værdi end det der endeligt realiseres til LP. 

 

Multipler 

Anvendelsen af multipler til fastsættelse af EV fremstår i den kommercielle litteratur, som forfatteren 

til denne hovedopgave har gennemgået, som den mest benyttede metode til værdifastsættelsen. Der 

findes dog ingen videnskabelige undersøgelser for udbredelsen af metoden og det har på baggrund af 

den manglende åbenhed i PE-fondene ikke været muligt, at kvantificere anvendelsen af metoden 

endegyldigt. 
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Metodikken i metoden går på at fastsætte EV via en multipel på virksomhedens indtjening. Dette gøres 

eksempelvist ved målene P/E, EV/EBIT og EV/EBITDA51. Altså fastsættes EV eksempelvist som en 

multipel på 7 i forhold til en given virksomheds EBITDA. Det er således ganske enkelt, at beregne EV 

når indtjeningsnøgletallet og multiplet er kendt.  

Fastlæggelsen af den relevante multipel sker via A) anvendelse af et multipel fra et eller flere 

børsnoteret selskaber, hvor der jo findes en om ikke andet teoretisk markedsværdi på selskabet. Eller 

B) anvendelse af kendte EV fra en eller flere sammenlignelige nyligt handlet virksomheder, hvor der 

kan beregnes en multipel via et – eller flere – indtjeningsnøgletal.  

Ved benyttelse af mulighed A haves dog den mangel, at aktier i børsnoterede selskaber ofte ikke er 

prissat til salg af hele virksomheden. Dette da børsnoteringen jo netop giver mulighed for løbende køb 

og salg af mindre ejerandele. Desuden er det relevant, at bemærke ved anvendelsen af mulighed A er, 

at børsnoterede aktier ofte handles med baggrund i forventninger til fremtiden for det børsnoterede 

selskab. Således er det væsentligt, at forholde sig til om forventningerne for benchmark-

selskabet/selskaberne stemmer overens med forventningerne til det selskab EV forsøges fastsat for.  

Ved benyttelse af mulighed B mødes den udfordring, at handlede ikke-børsnoterede selskaber ofte helt 

eller delvist handles på baggrund af ikke offentliggjorte forventninger til den fremtidige indtjening i 

selskabet.  Således risikerer man, at sammenligne ”æbler med bananer”, hvis et selskabs 

indtjeningselementet i multiplet fastsættes på baggrund af historiske tal og EV elementet fastsættes på 

baggrund af forventet fremtidig indtjening. Fordelen ved mulighed B er, at EV som regel fastsættes på 

baggrund af en transaktion med en kontrollerende ejerandel, hvilket normalt svarer til en PE-fonds 

ejerandel i et porteføljeselskab. Udover de anførte forhold ved prisfastsættelse via multipler er det 

også væsentligt, at der ved valget af multipel sker en risikojustering i forhold til benchmark-

selskabet(erne). IPEV anfører, at dette bør ske ved fastlæggelse af multipel i forhold til benchmark ved 

købet af porteføljeselskabet og at denne multipel alene bør ændres, når der kan kvantificeres en årsag 

hertil. Eksempler på sådanne årsager er ændring i selskabets risiko (fx differentiering af 

indtjeningsgrundlag eller styrkelse af ledelsen). 

                                                             
 

 

51 P/E = Price/Earnings, EV/EBIT = EV/Earnings before interest and tax, EV/EBITDA = EV/ Earnings before 
interest, tax, depreciations and amortization.  
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IPEV giver i retningslinjerne mulighed for, at EV kan beregnes på baggrund af historiske, aktuelle eller 

forventede indtjeningsnøgletal. Samtidigt anfører IPEV dog også, at udgangspunktet bør være 

historiske eller aktuelle (dvs. indeværende år) indtjeningsnøgletal. Altså giver multipel-metoden kun 

begrænset mulighed for, at fastsættelsen af NAV kan ske på fremadskuende vis. Og det fremstår derfor 

umiddelbart sandsynligt, at metoden har en skævhed mod at undervurderer NAV i forhold til det 

endeligt realiserede cash flow til LP. 

 

Netto aktiver 

Metoden benyttes hovedsageligt for porteføljeselskaber, hvor værdien af selskabet ikke består i 

indtjeningen men aktiverne. Dette eksempelvist ved ejendomsselskaber eller selskaber, hvor der 

destrueres værdi ved den løbende drift og en likvidation af selskabet derfor er på sin plads. 

Nettoaktiv-metoden vil umiddelbart givet et retvisende forhold mellem NAV og det endelige cash flow 

til LP, da forudsætningen for at benytte metoden jo er, at aktivernes værdi repræsentere selskabets 

værdi bedst muligt. Forudsætningen herfor er, at værdiansættelsen af aktiverne stemmer overens med 

den værdi der kan opnås ved salg af aktiverne. Dette enten via frasalg af hele porteføljeselskabet eller 

løbende salg af dele af aktiverne i selskabet. Problemet med metoden er – i lighed med de tidligere 

beskrevne metoder – at den ikke tager højde for den af PE-fonden forventede værditilvækst som 

strategien for selskabet ventes at tilvejebringe. 

 

Diskonteret cash flow 

Retningslinjerne giver mulighed for anvendelsen af traditionelle DCF modeller, hvor det forventede 

fremtidige cash flow tilbagediskonteres til tidspunkt 0 med en diskonteringsrente som udtrykker 

investorens afkastkrav med tillæg af eventuelle risikopræmier. IPEV fremhæver, at DCF modellen 

anvendes bedst for ikke-egenkapitalinvesteringer. Dvs. investeringer hvor PE-fondens midler ikke er 

anvendt til køb af aktier i porteføljeselskaber og i stedet har karakter af gældsinstrumenter inklusiv 

mezzanin gæld. Modellen bør kun anvendes for egenkapitalinvesteringer når et salg af aktieposten er 

nært forestående og PE-fonden derfor med stor sikkerhed kan kvantificere det fremtidige cash flow. 

IPEV anfører endvidere, at DCF-modellen kun kan anvendes som primært parameter til fastsættelse af 

NAV, hvis modellen anvendes med en ekstrem grad af forsigtighed.  
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I forhold til, at forudsige et porteføljeselskabs værdi for LP ved realisation af selskabet fremstår DCF 

modellen, på baggrund af sin betingelse om at benytte fremadskuende data, som overlegen i forhold til 

de ovenfor gennemgåede metoder. Derved har metoden mulighed for at kunne indeholde den 

fremtidige værdiforøgelse af selskabet som PE-fonden forventer at tilvejebringe. Samtidigt begrænses 

anvendelsen af modellen for PE-fonde dog også i en sådan grad, at der fremstår usandsynligt at 

modellen reelt anvendes i særligt mange fremadskuende situationer. Dette da modellen – for 

egenkapitalinvesteringer – i reglen først benyttes, når selskabet er tæt på et salg. Modellens 

anvendelse for gældsinstrumenter sker alene da cash flowet herfor på forhånd oftest er defineret. Der 

kan dog for nogle låntyper (mezzanin mv.) være indeholdt betingelser om, at indfrielsen af lånet sker 

til en EV-afhængig overkurs eller lignende ved salg af selskabet, hvorfor modellen giver nogen 

mulighed for fremadskuende værdifastsættelse for dele af PE-fondenes investeringer i 

porteføljeselskaber.  

 

Industrielle værdifastsættelses metoder 

I nogle ganske og særlige tilfælde findes der industrinormer for værdifastsættelse af selskaber. IPEV 

nævner at plejehjem handles via en pris-per-seng og at kabel-tv udbydere handles pr. abonnement. 

Forudsætningen for anvendelsen af metoden er bredt anerkendt af industrinormen i den pågældende 

industri og at indtjeningsmarginerne i industrien er forholdsvist konforme, hvorfor 

omsætningsgrundlaget isoleret set kan forklarer stort set hele indtjeningen. 

Anvendelsen af metoden som fremadskuende prisfastsættelsesværktøj – hvorved NAV fastsættes som 

udtryk for den forventede fremtidige realisation af PE-fondens investering – kræver, at de 

omsætningsbestemmende parametre (fx antallet af senge) ansættes i tråd med det forventede 

parameter når investeringen i porteføljeselskabet realiseres. IPEV specificere ikke specifikt om 

metoden kan anvendes på fremadskuende vis. Forstået som, at forventet fremtidig vækst i 

industriparameteret ikke kan indregnes for NAV i en ”her og nu” betragtning. Som definition for Fair 

Value anfører IPEV dog, at dette skal fastsættes som om selskabet blev handlet pr. målingsdagen, 

hvorfor fremtidige forventede ændringer i industriparameteret ikke kan indregnes.  

Opsummerende må det konkluderes, at NAV uafhængigt af metode hovedsageligt fastsættes uden 

indregning af den forventede fremtidige værditilførsel i PE-fondens porteføljeselskab. Da PE-fonden 

ofte – men ikke altid – forventes, at forøge værdien af porteføljeselskabet over levetiden, er det 

sandsynligt, at de løbende opgjorte NAV vil repræsentere en lavere værdi en det endelige cash flow 
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tilsiger. I de tilfælde, hvor PE-fonden ”skaber” værdi via asset stripping og ikke udvikler selskabet, vil 

NAV dog i reglen være retvisende for investeringens endelige cash flow. Her er det væsentligt, at 

bemærke af værdifastsættelsen af NAV og det endeligt realiserede cash flow også kan afvige på 

baggrund af tidsværdien af cash flowet. Således vil en fuldstændig nominel overensstemmelse mellem 

NAV og et over tid realiseret cash flow ikke resultere i samme procentuelle afkast på LP´s investering. 

Dette da NAV bestemmes her-og-nu og det endeligt realiserede cash flow i reglen falder efter 

værdifastsættelsen af porteføljeselskabet. 

 

4.3. Afkastmåling 

Ved gennemgang af den videnskabelige litteratur, PE-fondenes selvstændigt offentliggjorte 

informationer og informationer fra diverse brancheorganisationer bliver det klart, at der er en relativ 

ensartethed i, hvilke mål der benyttes til at vise PE-fondenes afkastmæssige performance. Målene er 

primært Total Value to Paid In (TVPI), Internal Rate of Return (IRR) og Public Market Equivalents 

(PME). TVPI og IRR, som begge måler absolutte afkast, er PE-sektorens foretrukne performance mål. 

PME, som er et relativt afkastmål anvendes derimod ofte i den videnskabelige litteratur. I det følgende 

gennemgås målenes matematiske opbygning og karakteristika. Derved søges opnået en forståelse for 

de forhold der gør sig gældende ved fortolkningen af målene i denne hovedopgave. I det indledende 

afsnit om TVPI gennemgås også begrebet Net Asset Value (NAV). 

 

Total Value to Paid In 

Matematisk opbygges begrebet TVPI således: 

����⇔	 ���� �
� 	 
��

��  

hvor TV er Total Værdi, D er de akkumulerede distribuerede betalinger til Limited Partners, NAV er, 

som beskrevet i afsnit 4.1.2, nettoværdien af PE-fondens aktiver og PI de akkumulerede betalinger fra 

Limited Partners til PE-fonden og General Partner. NAV divideret med PI kaldes også Residual Value to 

Paid In (RVPI). 

Altså udtrykker TVPI, fra LP’s perspektiv, forholdet mellem indgået cash flow, den bogførte værdi af 

PE-fondens resterende nettoaktiver og udgående cash flow fra LP. Af PE-fondens natur følger det 
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logisk, at nettoaktiverne normalt vil består af ejerandele, likvide beholdninger og eventuelle ikke 

afregnede købesummer fra salg af porteføljeselskaber som eksempelvis earn-outs. 

Hvor de cash flow afhængige dele af ligningen må betragtes som et relativt utvetydigt mål, og derfor 

ikke kan forventes at give anledning til større usikkerhed (enten er betalingerne gennemført eller også 

er de ikke), giver NAV delen af ligningen større udfordringer. Men det betyder ikke at dette element er 

mindre betydningsfuldt.  

Med henvisning til sammensætningen af PE-fondenes investorer må det forventes, at en væsentlig del 

af LP løbende værdiregulerer sine PE-investeringer. Dette både i regnskabsmæssigsammenhæng men 

også for at opnå et retvisende billede af, hvilke fremtidige betalinger der som minimum kan ventes fra 

en given PE-fond. Altså hvad nettoværdien af PE-fondens resterende investeringer er og det er, som 

beskrevet i forgående afsnit, det NAV udtrykker.  

NAV kan, som tidligere beskrevet, fastsættes på efter forskellige metoder. Metoderne giver PE-fondene 

nogen frihedsgrad i den eksakte beregning. Muligheden for forskellig opgørelsesmetode i de enkelte 

PE-fonde, begrænser samtidigt sammenligneligheden at TVPI på tværs af fonde. Hvilket naturligvis 

besværliggør analyse af PE-fondenes performance.  

Da PE-fondens formål jo netop er, at øge porteføljeselskabernes værdi med videresalg for øje, kan man 

således forvente, at TVPI øges med PE-fondens levetid. Man kan spekulere i om GP, som udregner NAV 

på vegne af PE-fonden kan have et incitament til, at holde NAV så lavt som muligt for at kunne 

overrealisere dette når de underliggende investeringer realiseres. Det vil – alt andet lige – øge presset 

på GP, at præsentere LP for en høj NAV. Dette da risikoen for en realisation de underliggende 

investeringer under NAV øges med ”maksimeringen” af NAV. Hvilket vil medføre, at TVPI falder når 

investeringerne udbetales til LP og flyttes til DPI delen af ligningen. Et forhold som, under hensyntagen 

til den forventede løbende forøgelse af TVPI for PE-fonde, må betragtes som utilfredsstillende 

Omvendt kan man ikke udelukke, at GP om ikke andet periodevist, kan have et incitament til, at 

præsentere så gode resultater som muligt. Eksempelvis hvis GP i løbet af PE-fondens levetid forsøger, 

at indhente investeringstilsagn til en ny PE-fond, må det betragtes som fordelagtigt, at kunne 

præsentere så god TVPI performance som muligt på den eksisterende fond. 

Altså er TVPI et mål for hvilken multipel LPs indbetalinger til er/ventes tilbagebetalt med. Målet 

udtrykker således hvorvidt LP’s nominelle investering har været lønsom eller ej. Svaghederne ved 

målet er, at det på ingen måde tager højde for den tidsmæssige fordeling af betalingerne, 
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investeringens risiko eller hvorvidt betalingerne faktisk er realiseret (DPI) eller blot værdiansat i 

forhold til en forventet salgspris. Målet kan derfor kun i begrænset omfang anvendes til, at vurdere PE-

investeringer med andre aktivtyper. Omvendt kan det anvendes til, at sammenligne forskellige PE-

investeringer. Dette forudsætter dog en antagelse om, at risiko, betalingernes tidsmæssige fordeling og 

forholdet mellem TVPI og DPI er ens for de forskellige PE-investeringer. 

Den manglende risikojustering af afkastet målt ved TVPI kan i nogen grad imødekommes ved, at 

sammenligne PE-fondens TVPI-afkast med TVPI-afkastet for et andet aktiv og justere begge aktiver for 

deres risiko ved samme mål, eksempelvist standardafvigelsen på TVPI. Den sidstnævnte svaghed kan 

delvist imødekommes ved at dekomponere TVPI i DPI og RVPI. Dette eliminerer dog ikke risikoen for, 

at NAV – og dermed RVPI – ikke udtrykker den endelige realisationsværdi af aktiverne. 

 

Internal Rate of Return 

Anvendelsen af IRR er, i lighed med TVPI, ikke helt uproblematisk. IRR kan betragtes som en ligevægt 

som medfører, at forskellen på værdien af en betalingsrække på tidspunkt 0 og den diskonterede 

værdi af en alle fremtidige ind og udbetalinger på en betalingsrække er 0. Hvilket kan opstilles i 

ligningen: 

�� �� �
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Hvor PV er nutidsværdi, B er betaling, j er tidspunkt for betalingen og r er IRR. Altså er IRR netop den 

rente som alle fremtidige betalinger diskonteres med, således at summen af alle fremtidige betalinger 

netop er lig nutidsværdien af betalingsrækken. Dermed opnås – til forskel fra TVPI – et tidsmæssig 

aspekt i afkastmålingen.   

Ved investeringsbeslutningen sættes IRR ganske simpelt op imod et afkastkrav for, at beslutte 

hvorvidt investeringen bør foretages. Dermed kan IRR intuitivt fremstå som et tilfredsstillende 

afkastmål, hvis IRR fortolkes som gennemsnitsforrentningen af investeringen over en given 

tidsperiode. Men fortolkningen forudsætter en uændret rente (afkastkrav) i perioden og at de løbende 



- 48 - 
 
 

 

betalinger kan geninvesteres til netop den effektive rente52. Desuden antager IRR en flad 

rentestruktur, hvorfor der ikke tages højde for løbetid eller tidsmæssig fordeling af betalingerne og de 

afledte risikoaspekter for betalingsrækken som eksempelvis debitor-, likviditetsrisiko og den i afsnit 

4.1 beskrevne økonomiske omkostning på kapitaltilsagnet.  

Udover ovenfor nævnte problemer med IRR som performancemål, findes der også nogle kendte 

matematiske mangler ved IRR. Dels kan IRR producere flere korrekte svar og have svært ved at 

differentiere mellem ud- og indgående cash flow53. Da disse 2 fejl er kendte i den økonomiske teori og i 

højere grad udtrykker matematiske uhensigtsmæssigheder end fejl i investeringsbeslutningen, bliver 

de ikke behandlet nærmere her og det konkluderes blot, at dette bidrager til billedes med IRR, som et 

problematisk afkastmål. 

 

Public Market Equivalent 

Med de tydelige mangler ved TVPI og IRR in mente gennemgås målet Public Market Equivalent (PME). 

Målet er i PE sammenhæng oprindeligt præsenteret af Kaplan og Schoar54  og opstilles således55:  

��� �
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hvor PI er betalinger fra LP og D er de distribuerede betalinger til LP. r er det for en given periode 

realiserede afkast på et andet aktiv, eksempelvis S&P 500. Altså diskonteres både D og PI med afkastet 

på et alternativt aktiv og PME udtrykker dermed forholdet (multiplet) mellem de diskonterede 

betalinger til og fra LP.  

                                                             
 

 

52 Brealy, Myers & Allen – Principles of corporate finance, international edition 2008 s. 129. 
53 Brealy, Myers & Allen – Principles of corporate finance international edition 2008 s. 124. 
54 Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005). Private Equity Returns: Persistence and Capital Flows. Journal of 

Finance(60), pp. 1791-1823. 
55 Robinson, D., & Sensoy, B. (2011). Private Equity in the 21st Century: Liquidity, Cash Flows and Performance 

from 1984-2010. Working Paper, Duke University og Ohio State University. S. 11. 
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Ideen med PME er, at replicere det cash flow der følger med investering i en given PE-fond i et andet 

aktiv. Altså viser PME hvorvidt LP ved, at have brugt det samme cash flow på køb og salg af et andet 

aktiv kunne opnå en større nettoformue i slutningen af perioden, end ved tilsvarende investering i en 

PE-fond. Således viser en PME på 1,24 altså at PE-investeringen i resulterede 24 % højere nettoformue 

ved slutningen af målingsperioden end benchmarket. 

PME er altså i lighed med TVPI et multipel, men den indeholder i kraft af diskonteringselementet også 

et tidsmæssigt aspekt. Diskonteringselementet muliggør også en risikojustering af afkastet. Hvis det 

valgte benchmark repræsenterer den veldiversificerede markedsportefølje med en kvantificerbar 

risiko, som det kendes fra CAPM i den traditionel investeringsteori56, risikojusteres PE-investeringens 

afkast altså med denne risiko. Da den veldiversificerede markedsportefølje definitorisk har en Beta57 

på 1, er antagelsen altså at PE-investeringen også har en Beta på 1. Hvis antagelsen om en Beta på 1 

holder, betyder det imidlertid ikke at man kan tolke en PME på mere end 1, som rent Alpha-afkast. For 

PE-fonde som investeringsaktiv har også andre afvigelser fra eksempelvis S&P 500, som i den 

videnskabelige litteratur normalt anvendes som benchmarket til udregning af PME på amerikanske 

PE-fonde. Eksempelvis er der, som beskrevet i afsnit 4.1 også et illikviditets- og 

kapitaltilsagnsspørgsmål der skal tages hensyn til. Da disse forhold ikke gør sig gældende for 

eksempelvis S&P 500 er den økonomiske omkostning ved illikviditets- og kapitaltilsagnsspørgsmålene 

ikke indregnet i diskonteringsfaktoren.  

Ved vurderingen af PME, skal man endvidere holde sig for øje, at der er tale om et relativt afkastmål – 

til forskel fra TVPI, som er et absolut afkastmål. PME siger dermed ikke noget om hvorvidt der faktisk 

er lavet overskud på investeringen, blot om afkastet har været højere eller lavere end benchmarket. 

Således fremstår PME som et mere nuanceret afkastmål end TVPI. Samtidigt kan målet dog også være 

misvisende, hvis ikke det valgte benchmark i tilstrækkelig grad matcher Private Equity som 

aktivklasse. 

Et yderligere problem ved PME-metoden er – i lighed med TVPI – behandlingen af NAV. I den viste 

formlen fremgår NAV slet ikke. Man kan naturligvis indregne den i D, men der vil uundgåeligt være 

                                                             
 

 

56 Brealy, Myers & Allen – Principles of corporate finance international edition 2008 s. 214. 
57 Beta anvendes i investeringsteorien som mål for en investerings (-porteføljes) systematiske risiko. Dvs. den 

risiko som ikke kan bortdiversificeres.  
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risiko for at over- eller undervurdere den endelige realisationsværdi af PE-fondens tilbageværende 

aktiver. En risiko som ikke indregnes via benchmarket. Da PME, som bekendt indeholder et 

tidsmæssigt aspekt, bør man desuden forholde sig til et sandsynligt tidspunkt for realisationen af NAV 

ved beregningen af PME. Eksempelvis giver det ikke meget mening, at beregne alle tilbageværende 

aktiver som fuldt realiserede, hvis PE-fonden ventes at have en restlevetid på 5 år. 

 

Justeret Public Markets Equivalents 

For at imødekomme nogle af de ovenfor nævnte svagheder ved PME har Robinson og Sensoy, 201158 

foretaget 2 justeringer af målet. Begge justeringer går på en tilpasning af diskonteringsfaktoren 

(benchmarket). 

Den ene justering er ændring af benchmarket, hvor der samtidigt foretages en segmentering af PE-

fondene efter beløbsmæssig størrelse. Argumentet er, at det forventede afkast og Beta for en PE-fond 

med fokus på mindre selskaber ikke kan ventes at være det samme som S&P 500, der trods de relativt 

mange deltagende selskaber, kun er repræsentativ for meget store virksomheder. På denne måde 

antager PE-fondene Beta for det justerede benchmark. 

Den anden justering er ved ganske simpelt at introducere Beta til den kendte PME formel, for derved 

at opnå en simuleret effekt af den højere gældssætning som PE-ejerskab normalt indebær. Formlen 

opstilles således: 

��� �
∑ 1

∏ 1 	 �������
������

∑ 1
∏ 1 	 �������

���� ���
 

Altså ganges Beta ganske simpelt på diskonteringsfaktoren. Ved at konvertere andre risikopræmier 

end blot udsving i afkast til Beta, kan PME altså justeres til at udtrykke den samlede økonomiske risiko 

ved en PE-investering. Således vil en given LP, med den fornødne data, kunne indregne en 

risikopræmie for illikviditeten på PE-investeringen med en øget Beta på eksempelvis 0,1. 

                                                             
 

 

58 Robinson, D., & Sensoy, B. (2011). Private Equity in the 21st Century: Liquidity, Cash Flows and Performance 

from 1984-2010. Working Paper, Duke University og Ohio State University. 



- 51 - 
 
 

 

Fastsættelsen af et retvisende Beta er i midlertidig ikke nogen let opgave. Det er i den videnskabelige 

litteratur forsøgt at bestemme beta for PE-investeringer, men billedet er meget varieret. Dog syntes 

der at være nogen konsensus omkring spændet 0,759-1,360.   

Med denne justering begynder PME, at minde en del om traditionelle nettonutidsværdiberegninger 

(NPV).  NPV kan opstilles i formlen: 


�� � � 	�
�

�1 	 ����
�

���
 

hvor NPV udtrykker den nominelle merafkast i forhold til afkastkravet ved investeringen og r 

udtrykker afkastkravet på tidspunkt j. Altså ses det at, til forskel fra IRR, kan NPV indeholde 

tidsafhængige afkastkrav/renter. Dermed har NPV den store fordel frem for IRR, at der kan tages 

højde for sammenhængen mellem tid og afkastkrav. Altså det forhold, at man som investor – alt andet 

lige – har forskelligt pro anno afkastkrav til kort- og langsigtede investeringer. Et forhold som 

eksempelvis er kendt fra pengemarkedet, hvor normalen er at der er forskel på kort- og langsigtede 

renter. Ved anvendelse af NPV træffes investeringsbeslutningen ved positivt NPV, som evt. kan 

sammenholdes med NPV på alternative investeringsbeslutninger 

Ved anvendelse af den i afsnit 3.3.1 beregnede kapitaltilsagnsomkostning og det gennemsnitlige afkast 

ved investering i børsnoterede aktier (målt ved S&P 500) på 7 til 11 års horisont fremkommer den i 

figur 6 viste røde linje. I samme figur er vist de årlige afkast for S&P 500 fra 1994 til 200561. Disse 

afkast benyttes ved beregningen af PME. 

                                                             
 

 

59 Jegadeesh, N., Kraussl, R., & Pollet, J. (2010). Risk and Expected Returns of Private Equity Investments: Evidence 
Based on Market Prices. Working Paper, Emory University, University of Amsterdam og Michigan State 
University. 

60 Driessen, J., Lin, T., & Phalippou, L. (2011). A New Method to Estimate Risk and Return of Non-traded Assets 
from Cash Flow: The Case of Private Equity Funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Forthcoming. 

61 Perioden er valgt tilfældigt 
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Figur 6. Kilde: Egne beregninger 

Ved anvendelse af de i afsnit 4.1 definerede cash flows for investering i PE-fonde (EVCA, L&R, BK&W 

og BK&W ± 1 standard afvigelse) og de 2 ovenstående værdier for r i PME og NPV formlerne 

fremkommer de i tabel 6 viste resultater.. 

 
TVPI IRR NPV PME 

EVCA 2,0 20% 27,9 1,8 

L&R 2,8 27% 43,3 2,6 

BK&W 1,5 9% -6,5 1,5 

BK&W +1 std.afv. 1,7 17% 18,0 1,9 

BK&W -1 std.afv. 1,3 2% -32,6 1,1 
Tabel 6. Kilde: Egne beregninger. 

Som det ses er L&R dataserien ved alle afkastmålene den mest attraktive investering. Det ses 

endvidere, at prioriteringen af investeringernes attraktivitet er ens ved målene TVPI, IRR og NPV.  

Interessent er det, at hvor EVCA ved TVPI, IRR og NPV er den næstmest attraktive investering, at det 

ved PME målet dataserien ”BK&W +1. std. afv.” der er den næstmest attraktive investering. 

Eksempelet viser betydningen af risikojustering af investeringen. Dette understreges endvidere af NPV 

beregningerne hvor både BK&W samt BK&W -1 std.afv. har negativt afkast.  

 

4.4. Performance – den videnskabelige litteratur 

Som tidligere konstateret er markedet for PE-investeringer karakteriseret af manglende 

gennemsigtighed og en stærkt begrænset mængde af ”god” offentligt tilgængelig data. Dette gør en 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

r

År

r pr. år til brug for PME og NPV beregninger

S&P 500 start 1994 (PME) Afkastkrav (NPV)



- 53 - 
 
 

 

sammenligning af performance med andre investeringsaktiver svært. Særligt når misforholdet mellem 

informationsniveauet for offentligt handlede og – forholdsvist – transparente børsnoterede selskaber, 

og de unoterede uigennemsigtige PE-fondes tage i betragtning. Det fremstår således svært, at lave en 

direkte sammenligning af investeringer i PE og børsnoterede aktier. Som alternativt datagrundlang 

søges derfor hos kilder, som har haft adgang til meningsfuldt ikke offentligt datamateriale. Dette er 

tilfældet for dele af den akademiske litteratur.  

Den videnskabelige litteratur er overordnet præget af forskning af PE-fondes amerikanske62 

performance. Herunder både amerikansk baserede PE-fonde med investeringer globalt og ikke 

amerikansk baserede PE-fonde med fokus på opkøb i USA. Således kan der være nogen grad af 

geografisk unøjagtighed i forskningen. Når den alligevel anvendes skyldes det nok hovedsageligt, at 

det PE-aktiviteten dels stammer fra USA, hvorfor der er længere historik, men også at PE-aktiviteter 

har været en mere gængs investeringsform i relativt mange år sammenlignet med den øvrige verden 

inklusiv Danmark63. 

Den del af den videnskabelige litteratur der har fokus på PE-fondes afkast til LP, udgøres af relativt få 

væsentlige værker, som kan opdeles i 2 grupper. En gruppe før og en gruppe efter Rudiger Stuckes 

”Updating History”64. Den første gruppe indeholder blandt andet værkerne Kaplan & Schoar, 200565, 

                                                             
 

 

62 Normalt skelnes i den undersøgte akademiske litteratur ikke mellem USA og Canada, om end nogen forskning 
henviser til data for USA og nordamerikansk PE-aktivitet. I nærvende hovedopgave differentieres ikke mellem 
USA, Canada og Nordamerika, som alle benævnes ”amerikansk”. 

63 Spliid, R. (2007). Kapitalfonde, Rå pengemagt eller aktivt ejerskab (1 udg.). København, Danmark: 
Børsensforlag. 

64 Stucke, R. (2011). Updating History. Working paper, University of Oxford. 
65 Kaplan, S. N., & Schoar, A. (2005). Private Equity Returns: Persistence and Capital Flows. Journal of Finance 

(60), pp. 1791-1823. 
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Lerner, Schoar, & Wongsunwai, 200766, Ljungqvist & Richardson, 200367, Metrick & Yasuda, 201068, 

Phalippou & Gottschalg, 200969 og Robinson & Sensoy, 201170. 

Kort fortalt er Stuckes konklusion i ”Updating History”, at de historiske performance data samlet og 

distribueret i navn af Thomson Reuters VentureXpert, også kendt som Venture Economics, er behæftet 

med væsentlige fejl. Fejlen består i manglende opdatering af PE-fondenes NAV. Det vil sige, at for en 

del af de PE-fonde som dækkes i datasættet, er NAV fra et givet tidspunkt blot registreret som uændret 

ved alle følgende observationer. Samtidigt registreres ikke noget cash flow for de pågældende PE-

fonde, når NAV er uændret fra periode til periode. Stucke finder at dette, på et eller andet tidspunkt i 

løbet af Venture Economics dataenes tidsmæssige horisont, gør sig gældende for ca. 40 % af PE-fonde i 

årgangene 1980-2005. Det er udenfor rammerne af denne hovedopgave, at analysere konsekvenserne 

af ”Updating History” nærmere. Blot kan det konstateres, at validiteten af en væsentlig del af de data, 

der blev benyttet i akademisk øjemed før udgivelsen af ”Updating History” er tvivlsom. Som 

konsekvens heraf vil analyser på baggrund af de ældre værker være behæftet med væsentlig 

usikkerhed. Det betyder dog ikke, at værkerne er ubrugelige for denne hovedopgave. For såfremt 

unøjagtigheden i Venture Economics dataene kan kvantificeres, kan de underliggende analyser 

justeres herfor og der kan drages nye mere retvisende konklusioner. Dette forudsætter dog nogen 

grad af ensartethed i de videnskabelige værker.  

 

 

 

                                                             
 

 

66 Lerner, J., Schoar, A., & Wongsunwai, W. (2007). Smart Institutions, Foolish Choixes? The Limited Partner 
Performance Puzzle. Journal of Finance(62), pp. 731-764. 

67 Ljungqvist, A., & Richardson, M. (2003). The Cash Flow, Return, and Risk Characteristics of Private Equity. 
National Bureau of Economic Research. 

68 Metrick, A., & Yasuda, A. (2010). The Economics of Private Equity Funds. Review of Financial Studies(23), pp. 
2303-2341. 

69 Phalippou, L., & Gottschalg, O. (2009). The Performance of Private Equity Funds. Review of Financial Studies, 

22(4), pp. 1747-1776. 
70 Robinson, D., & Sensoy, B. (2011). Private Equity in the 21st Century: Liquidity, Cash Flows and Performance 

from 1984-2010. Working Paper, Duke University og Ohio State University. 
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Resultaterne af de væsentligste akademiske værker fra den ældre gruppe opstilles således: 

Værk  Performance til benchmark 

Kaplan & Schoar, 2005  Underperform -6,0 % 

Ljungqvist & Richardson, 2003  Overperform 6,6 % 

Phalippou & Gottschalg, 2009  Underperform -3,0 % 

Robinson & Sensoy, 201171  Overperform 2,5 % 
 

Som det ses er der umiddelbart ikke nogen ensartet trend for PE-fondenes performance i forhold til 

deres respektive benchmark. 

Metodisk er opgørelserne forskellige og måler på forskellige parameter (TVPI, IRR, PME), hvorfor 

resultaterne ikke er direkte sammenlignelige. Perioden for de indsamlede og analyserede data er ikke 

fuldstændigt ens i de 4 værker. Dog er der en overordnet fokus på perioden 1980-2005 og der er en 

koncentration af data på tværs af værkerne i årene 1990-2000. Samtidigt er de underliggende data for 

de enkelte opgørelser ikke komplette for alle de indeholdte PE-fondes performance, da afkastene først 

endeligt kan opgøres ved likvideringen af PE-fonden. Det kan derfor ikke afvises, at forskellene i 

performance alene skyldes forskelle i de underliggende PE-fondes resultater, hvorved en meningsfuld 

sammenligning af dataene ville kunne foretages.  

I sammenhæng med ovenstående skal det samtidigt bemærkes, at ingen af værkerne har haft til 

hensigt, at undersøge performance til benchmark for et udvalgt segment af PE-fonde, general eller 

limited partners. Formuleret anderledes, så har de 4 videnskabelige værker alle har haft som formål, at 

undersøge PE-fondenes generelle performance overfor et benchmark. Benchmarket er i alle 

undersøgelserne et bredt indeks af børsnoterede aktier hovedsageligt i form af S&P 500 men andre 

indeks anvendes også. Det fremstår derfor usandsynligt, at valget af benchmark skulle være årsagen til 

afvigelserne. 

Således kan der ikke siges noget entydigt, om hvorvidt PE-fondene på baggrund af ovennævnte 4 

videnskabelige undersøgelse generelt over- eller underperformer markedet. Og da værkerne – i lighed 

                                                             
 

 

71 Robinson & Sensoy, 2011 anvender ikke Venture Economics data, men er i stedet afhængig af data fra en 
enkelt limited partner, hvilket alt andet lige medfører en øget sandsynlighed for en skævhed i dataene på 
baggrund af LP’ens evne til at udvælge fonde. 
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med de øvrige ovennævnte værker fra den første gruppe – i udbredt grad anvender Venture 

Economics er det ligeledes ikke muligt, at vurdere hvorvidt forskellene i performance skyldes 

forskellige metoder, forskellige data eller de fejlbehæftede data. Der er således ikke megen hjælp at 

hente i den videnskabelige litteratur før offentliggørelsen af ”Updating Histrory” (Stucke, Updating 

History, 2011) den 1. december 2011. 

Siden offentliggørelsen af ”Updating History” (Stucke, Updating History, 2011) er der i marts 2012 

offentliggjort 2 væsentlige nye videnskabelige værker med fokus på performance af PE-fonde. I det 

følgende gennemgås nogle af hovedpunkterne fra de 2 værker ved under titlerne ”Private Equity 

Performance: What do we know?”72 og ”The Performance of Private Equity”73. Gennemgangen er 

struktureret ved afsnittene indledning, data, metode, konklusion og afledt viden. 

 

Private Equity Performance: What do we know? 

Indledningsvist bemærkes det, at en af forfatterne til værket er S. N. Kaplan74, som også var 

medforfatter på et af de værker (Kaplan & Schoar, 2005), som før anfægtelsen af dataene fra Venture 

Economics blev regnet som en hjørnesten i den videnskabelige litteratur for området.  

Det faktum, at en af forfatterne tidligere har fået udgivet forskning omkring PE-fondes performance i 

et anerkendt videnskabeligt tidsskrift underbygger således validiteten af det working paper, der 

undersøges her. At validiteten af det tidligere værk for nyligt er blevet sat i tvivl skyldes umiddelbart 

fejl i dataene, hvilket ikke har nogen betydning for validiteten af den nyeste udgivelse. Tværtimod kan 

Kaplans tidligere udgivelse tolkes som et tegn på øget ekspertise indenfor det specifikke fagområde.  

Private Equity Performance: What do know? (i det følgende benævnt Harris, Jenkinson, & Kaplan, 

2012), har til formål, at undersøge hvorledes PE-fonde med årgange fra 1980-2008 har performet i 

                                                             
 

 

72 Harris, R. S., Jenkinson, T., & Kaplan, S. N. (2012). Private Equity Performance: What do we know? Working 
paper, University of Virginia; University of Oxford; University of Chicago. 

73 Stucke, R., & Higson, C. (2012). The Performance of Private Equity. Working Paper, London Business School; 
University of Oxford. 

74 Underviser ved University of Chicago, Booth School of Business og PhD i Business Economics ved Harvard. 
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forhold til et givet benchmark. Det tidligere værk citeres da også filligt i den øvrige videnskabelige 

litteratur, hvilket må anses som bekræftende for værkets validitet på trods af de fejlbehæftede data. 

 

Data 

Den primære kilde til data stammer fra den private virksomhed The Burgiss Group, LLC. Jævnfør 

selskabets hjemmeside er Burgiss75 en amerikansk baseret konsulentvirksomhed, som blandt andet 

har administration og analyse af investeringsdata som sit forretningsområde. Da leverandøren af 

dataene således er en kommerciel virksomhed, hvis indtægter blandt andet afhænger af aktiviteten i 

PE-sektoren, kan det ikke udelukkes at dataene indeholder nogen grad af skævhed mod højere 

performance end det reale billede for sektoren. Burgiss er trods alt afhængig af, at PE-fonde fremstår 

som et interessent investeringsobjekt for, at kunne sælge ydelser relateret til investering i PE-fonde. 

En eventuel skævhed kan også være utilsigtet fra Burgiss og alene på baggrund af manglefulde 

opdateringer og ufuldstændighed i dataene. Eksempelvis kan det ikke fuldstændigt udelukkes, at alle 

fondes fulde historik fra første drawdown til endelig likvidering er ikke er indeholdt i dataene. Dette 

eksempelvis som følge af manglende rapportering fra LP til Burgiss. Dog finder Harris, Jenkinson, & 

Kaplan, 2012 ikke nogen tegn på fejlbehæftede data og det kan med rimelighed antages, at man på 

baggrund af ”Updating History” har været omhyggelig med undersøgelsen heraf. Omvendt taler den 

store datamængde for, at en fuldstændig minutiøs gennemgang af dataene ikke er mulig, hvorfor der 

altid vil være nogen – om end lille – grad af usikkerhed om resultaterne. 

Burgiss dataene indeholder kvartalsvise opgørelser af cash flow mellem LP og GP/PE-fondene for ca. 

543 BO-fonde med samlet kapitaltilsagn på miaUSD 714 og strækker sig over årgangene – her 

defineret som første tidspunkt for drawdown – 1984-2008. Dataene leverets til Burgiss af LP og løber 

frem til marts 2011. Dataene er endvidere karakteriseret ved, at de alene stammer fra amerikanske 

fonde med amerikanske virksomheder som opkøbsmål. Fordelingen af årlige kapital kapitaltilsagn for 

de i Burgiss tallene repræsenterede PE-fonde og et estimat for alle fonde76 samt Burgiss andel af det 

                                                             
 

 

75 www.burgiss.com/about-us/ pr. 9. April 2012 kl. 16.10 
76 Estimatet er taget fra Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012, hvor kilden oplyses til at være Private Equity Analyst, 

som er en del af Dow Jones. Estimatet vedrører alene Buy Out fonde. 
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samlede estimerede samlede marked for PE-fonde vises i figur 7. Kapitaltilsagn er målt i forhold til PE-

fondenes årgang, som for Burgiss dataene defineres ved første drawdown. 

 

Figur 7. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Harris, Jenkinson & Kaplan, 2012. 

Af den røde linje ses umiddelbart en forholdsvist stor variation mellem Burgiss andel af de estimerede 

kapitaltilsagn for de enkelte årgange. Dette kan muligvis – helt eller delvist – forklares med varieret 

definition af årgange. Det er således ikke nogen selvfølge, at årgangen for en PE-fond defineres ved 

første drawdown. Eksempelvis kunne tidspunktet for starten af PE-fondens investeringsperiode, 

underskrift på partnerskabsaftalen mellem GP og LP eller afslutning på modtagelse af 

investeringstilsagn være registreringstidspunkt for årgangen af en given PE-fond. Det er således ikke 

svært, at forestille sig, at der kan være nogen forskydning mellem tidspunkterne for PE-fondens 

årgang mellem Burgiss og estimatet. Det antages, at forskydningen sjældent strækker over mere end 

±1 år fra Burgiss-definitionen, hvorfor et 3 årigt glidende gennemsnit er tilføjet figuren. Det glidende 

gennemsnit viser ligeledes nogen udsving i Burgiss andel af estimatet. Andelen svinger i 

størrelsesorden 0,25 – 0,68. Fra 1997 og frem er både det glidende gennemsnit og den årlige 

observation over 50 % af estimatet. 

Af figuren ses endvidere, at de nominelle kapitaltilsagn målt i miaUSD for begge dataset stiger over 

perioden. Samtidigt ses det også at der umiddelbart er en form for cykliskhed i kapitaltilsagn. Således 
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er der umiddelbart 3 toppe i årene 1987, 2000 og 2007. Det cykliske mønster gør sig gældende for 

begge dataset. Fænomenet undersøges nærmere senere i denne hovedopgave. 

 

Metode 

De for Burgiss dataene kendte cash flows er i værket bearbejdet ved de tidligere omtalte metoder 

TVPI, IRR og PME. Som tidligere beskrevet kan NAV, for ikke likviderede PE-fonde, have stor betydning 

for beregningen af afkastmålene. Dette er særligt væsentligt for de yngre fonde, da NAV normalt vil 

udgøre en større andel af det samlede afkast, end det er tilfældet for mere modne fonde. Harris, 

Jenkinson, & Kaplan, 2012 optager NAV i et 1:1 forhold i beregningerne. Dog med den undtagelse, at 

NAV indregnes til 0 for PE-fonde uden cash flow aktivitet efter fondenes 10 leveår. For at kvantificere 

betydningen af NAV er det relevant, at analysere hvor stor en del af PE-fondenes investerede kapital 

der udgøres af NAV. Dette opstilles således: 

NAV som %-del af samlet investeret kapital77  

Årgang 1984-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-2008 

Median < 3% 10% 38% 42% 55% 71% >80% 

 

Som det ses udgør NAV for årgangene frem til 1998 kun en meget begrænset del af den samlede 

investerede kapital. Opstillingen forklarer ikke, om dette skyldes at den øvrige investerede kapital er 

tabt, udbetalt fra PE-fondene eller om NAV blot ansættes meget forsigtigt. Men baggrund i PE-

fondenes kendte forretningsmodel fremstår det dog mest plausibelt, at de lave NAV-andele har 

baggrund i at provenuet fra PE-fondenes øvrige investeringer er udbetalt.  

For at kunne vurdere, hvorvidt den 1:1 antagelsen som, Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012  benytter er 

retvisende eller ej er det nødvendligt at sammenholde de løbende opgjorte NAV værdier for årgangene 

med de faktisk realiserede afkast, målt ved cash flowet til LP for årgangene (DPI). De nødvendige data 

er kun tilgængelige via adgang til Burgiss databasen. Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012, har haft denne 

                                                             
 

 

77 Harris, R. S., Jenkinson, T., & Kaplan, S. N. (2012). Private Equity Performance: What do we know? Working 
paper, University of Virginia; University of Oxford; University of Chicago. S. 12 
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adgang men ikke foretaget nogen analyse af forholdet mellem NAV og DPI. Det er derfor ikke muligt at 

foretage en konklusion af hvorvidt 1:1 antagelsen  er retvisende eller ej.  

Udover beregning af TVPI, IRR og PME for dataene, indeholder værket også nogle analyse af 

sammenhængen mellem valget af benchmark for PME. Desuden anvendes også et justeret PME, hvor 

Beta ændres, således at følsomheden i PME for Beta kan analyseres. Der foretages endvidere en 

regressionsanalyse af TVPI og IRR’s forklaringsevne af PME. Resultatet herfra anvendes til at estimere 

PME for andre dataset, hvor alene IRR og TVPI hidtil har været oplyst. Slutteligt foretages en analyse af 

relationen mellem PE-fondenes performance og størrelse og en analyse af en årgangs relative størrelse 

i forhold til aktiemarkedet og PE-fondenes performance. I det følgende forsøges nogle af resultaterne 

for disse analyser yderligere analyseret og perspektiveret for at opnå en større forståelse af den 

amerikanske PE-sektors performance siden 1980. 

 

Analyse af dataene 

Indledende foretages en analyse af udviklingen i de årlige kapitaltilsagn i forhold til de 

makroøkonomiske forhold. Sammenhængen mellem væksten i BNP og årlige investeringstilsagn er 

vist i figur 8.  

Metodisk er det tidligere omtalte estimat for kapitaltilsagn pr. årgang inflationsjusteret. Dette for kun, 

at konkluderer på baggrund af realvæksten i investeringstilsagnene. Estimaterne er endvidere 

omregnet til 3 års glidende gennemsnit. På denne måde reduceres effekten af enkeltstående ”mega” 

PE-fonde og forskelle i mål for PE-fondenes årgang. BNP dataene er – naturligvis – gældende for USA, 

som jo er omdrejningspunktet for de udvalgte PE-fonde. Figuren viser de årlige ændringer. 

Ændringerne er fremrykket 1 år. Dette er gjort for, at reflektere det forhold, at BNP kan forudsiges 

med relativ stor nøjagtighed ved brug af indeks, som eksempelvis ISM78. Muligheden for, at forudsige 

BNP medfører, at såfremt BNP er en del af LP’s investeringsbeslutning, behøver LP’s ikke afvente 

offentliggørelsen af BNP dataene. Det kan derfor med rimelighed antages, at tilpasningen i LP’s 

investeringsstrategier sker forud for de faktiske ændringer i BNP.   

                                                             
 

 

78 Lahiri, K., & Monokroussos, G. (2011). Nowcasting US GDP: The role of ISM Business Surveys. University af 
Albany, SUNY, Department of Economics. 
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Figur 8. Kilde for BNP og inflation: Bureau of Economic Analysis, U. S. Department of Commerce.  
Kilde for ændringen i kapitaltilsagn er Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012, som gengiver et estimat for alle 
amerikanske Buy Out PE-fonde. Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012 oplyser deres til, at være Private Equity 
Analyst, som er en del af Dow Jones.  

 

Det ses af figur 8, at billedet af nogen grad af cykliskhed, i lighed med figur 7, også er gældende for den 

årlige inflationsjusterede vækst i kapitaltilsagn. Således er der 2 periode med fald i de årlige 

investeringstilsagn centreret omkring de økonomiske kriser i 1989-1990 (Savings and Loans) og 

2000-2001 (IT-boblen og 9/11). Her er det væsentligt, at bemærke at skalaen for ændringen i 

investeringstilsagnene er ganske bred. I årene med højst vækst sker fordoblinger af de 

inflationsjusterede investeringstilsagn fra årgang til årgang. I 2 af årene med fald i 

investeringstilsagnene er der ligeledes tale om ganske kraftige fald på over 20%. Interessent er det at, 

årene med decideret høj BNP-vækst i anden halvdel af 90’erne, har sammenfald med fortsættelsen af 

den kraftige vækst i investeringstilsagnene i første halvdel af årtiet. Dette giver en ganske kraftig 

akkumuleret forøgelse af de nominelle investeringstilsagn. Resultatet af de mange år med signifikant 

vækst, er en forøgelse af de inflationsjusterede årlige kapitaltilsagn fra ca. miaUSD 4 i starten af 

1990’erne til lidt over miaUSD 30 i 1997-98. Altså en samlet vækst på 371% i perioden. Den 

akkumulerede vækst for US-BNP i samme periode er ca. 34%. Dermed har der været en markant 

højere vækst i PE-sektoren end i BNP i perioden. 
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I figur 8 ses det at der er nogen grad af positiv korrelation mellem fald i BNP og faldende i 

kapitaltilsagn væksten. En mulig fortolkning af dette er, at den illikviditetsrisiko, som PE-investeringer 

medfører, har en øget risiko for investorerne og dermed at den tilhørende risikopræmie varierer med 

den generelle økonomiske vækst. 

Figur 9 viser de i Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012 beregnede afkast for Burgiss dataene fordelt på de 

underliggende PE-fondes etablieringsår. Dataene er opgjort som kapitaltilsagnsvægtede gennemsnit af 

årets etablerede PE-fonde.  

 

Figur 9. Kilde; Egen tilvirkning på baggrund af Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012. Opgørelsesperioden er begrænset 
til 1984-2000 for at reducere betydningen af ikke likviderede PE-fonde og det med den stigende andel af 
NAV stigende unøjagtighed i dataene. 

Det ses af figuren, at der – særligt ved kraftige udsving – er en væsentlig sammenhæng mellem TVPI, 

IRR og PME. Dette billede bekræftes også af Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012, som via en 

regressionsanalyse finder, at IRR og TVPI kan forklarer 90% af udsvingene i PME. Det ses endvidere af 

figuren, at TVPI og IRR i perioden svinger ganske kraftigt. Såldes er maksimum og minium 3,4 og 1,0 

for TVPI samt 53% og  1% for IRR. Derimod er PME forholdsvist stabilt og bryder kun få gange båndet 

melem 1,0 og 1,5. Altså kan man som investor på baggrund af de historiske data, være forholdsvist 

sikker på, at opnå en genemsnitlig outperformance i forhold til S&P 500 på 0 – 50% målt ved PME 

multiplet. Dette naturligvis under antagelse om, at de historiske resultater er retvisende for 

aktivklassens fremtidige performance, hvilket selvfølgelig ikke er nogen naturlov. Udsvingene i de 3 

afkastmål er også tydelige ved opgørelse af standardafvigelsen som vises i tabel 7.  
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Burgiss Data S&P 

 
TVPI IRR PME 500 60079 40080 

Standardafvigelse 1984-2008 37% 72% 19% 18% 19% 17% 

Standardafvigelse 1984-2000 36% 76% 18% 13% 18% 10% 

Standardafvigelse 1980-2011 - - - 16% 19% 17% 

Gennemsnitligt afkast 1984-2008 2,03 16% 1,2281  9% 11%  11%  

Gennemsnitligt afkast 1984-2000 2,31 18% 1,20   
  Tabel 7. Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012 og Datastream. 

Det ses af tabel 7, at standardafvigelsen for TVPI og IRR er markant højere end PME. Hvilket indikerer, 

at der i de absolutte afkast på investeringer i PE-fonde er markante udsving fra årgang til årgang. Målt 

ved PME. Billedet er relativt ensartet på tværs af de forskellige perioder. Det ses endvidere af tabellen, 

at standardafvigelsen i afkastene målt ved PME er på niveau med standardafvigelsen for 

aktieindeksene S&P 500, 600 og 400. Dette kan dog ikke fortolkes som et ensartet risikobillede for de 

2 aktivtyper, da PE-fonde, som tidligere anført har en markant anderledes likviditetsmæssig 

risikoprofil end børsnoterede aktier og der er væsentligt, at holde sig for øje, at tabel 7 for PE-fondene 

indeholder pro anno afkastdata pr. årgang og pr. år for aktieindeksene. Indeksene S&P 600 og 400, 

som er Standard & Poors mid- og smallcap index, er medtaget da de selskaber der indeholdes i 

largecap indekset S&P 500, kun i begrænset omfang er repræsentative for størrelsen af de 

virksomheder der opkøbes af PE-fonde. Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012 undersøger også dette 

aspekt og finder, at PME for Burgiss datasættet reduceres til 1,07-1,18 ved brug af alternative indeks82. 

 

The Performance of Private Equity83 

Indledningsvist bemærkes det, at en af forfatterne til den videnskabelige artikel er Rudiger Stucke, 

som også er forfatter den artikel, hvor Venture Economics dataenes validitet anfægtes. Værket Stucke, 

R., & Higson, C. (2012). The Performance of Private Equity. Working Paper, London Business School; 
                                                             
 

 

79 Dataserien starter 1990. 
80 Dataserien starter 1992. 
81 Svarende til årligt merafkast på ca. 1,4% 
82 Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012 anvender indeksene Russell 3000, Russell 2000, Russell 2000 Value og 

Nasdaq. 
83 Stucke, R., & Higson, C. (2012). The Performance of Private Equity. Working Paper, London Business School; 

University of Oxford. 
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University of Oxford (I det følgende benævnt Stucke, R., & Higson, C. (2012)), er – i skrivende stund – 

det nyeste akademiske værk som undersøger historiske afkast i PE-sektoren.  

 

Data 

Dataene stammer fra den kommercielle rådgivningsvirksomhed Cambridge Associates (CA). CA regnes 

jf. Stucke, R., & Higson, C. (2012) som en af de førerende rådgivningsvirksomheder indenfor PE. Dette 

bekræftes blandt andet af, at ILPA, som er en international brancheorganisation for LP, har valgt CA til 

at forestå udfærdigelsen af et formelt benchmark for PE-fonde84.  Dataene indeholder kvartalsvise 

opgørelser af cash flow og NAV og er hovedsageligt leveret til CA fra LP. Dataene dækker PE-fonde 

med årgang fra 1985 til 2008 og dækker ca. 54% af det samlede amerikanske PE-univers jf. Dow Jones. 

Dataene er suppleret med data fra individuelle LP i perioden 1980-2008 og der er foretaget en 

eliminering af fonde, som indgår i begge datasæt. Dataene er alle løbende til og med 2. kvartal af 2010. 

Dataenes samlede andel af det fra Dow Jones estimerede marked opgøres i tabel 8 

  1980-84 1985-89 1990-94 1995-99 2000-04 2005-08 Total 

miaUSD 6 34 38 158 219 569 1.023 

%-del af Dow Jones estimat 86% 72% 87% 83% 84% 83% 83% 
Tabel 8. Kilde: Stucke, R., & Higson, C. (2012). The Performance of Private Equity. Working Paper, London Business 

School; University of Oxford. 

Som det ses af tabellen har dataene dermed umiddelbart en større dækning af det samlede marked for 

PE-investeringer end Burgiss datasættet der benyttes af Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012. Hvorfor 

validiteteni datene for hele PE-sektoren må vurderes højere i datasættet fra Stucke, R., & Higson, C. 

(2012) 

 

Metode 

Metodisk bearbejdes cash flowene og NAV i værket med afkastmålene IRR, TVPI og PME. PME målet 

benyttes med både S&P 500 og S&P 600 som benchmark. Målene opgøres efter kapitaltilsagnsvægtede 

                                                             
 

 

84 Pressemeddelelse 20. februar 2012, som blandt andet offentliggjort på www.cambridgeasociates.com  



- 65 - 
 
 

 

gennemsnit, almindeligt gennemsnit og medianer. I det følgende anvendes alene det 

kapitaltilsagnsvægtede gennemsnit. Dette sker på baggrund om et ønske om, at analysere PE-

sektorens afkast med udgangspunkt i de samlede kapitaltilsagn fremfor antallet af fonde. 

Afslutningsvist foretager Stucke, R., & Higson, C. (2012) en analyse af fordelingen af PE-fondenes 

overskud mellem LP og GP.  

 

Analyse af dataene 

Indledningsvist vises i figur 10, efter samme metode som dataene fra Harris, Jenkinson, & Kaplan, 

2012, den gennemsnitlige fordeling af afkast ved de forskellige afkastmål på årgangene for PE-

fondene.  

 

Figur 10. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Stucke, R., & Higson, C. (2012). 

Der ses, i lighed med figur 9. at der er markant større udsving for TVPI og IRR end de 2 PME mål. Der 

ses desuden en samling af resultaterne imod slutningen af perioden. Spændet for IRR er omtrent -1% 

til 40% og dermed ensartet i forholdt til Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012. TVPI ligger også i den 

sammenligelige periode i samme spænd som figur 9 på ca. 1-4. Samtidigt ses dog et markant højere 

TVPI i 1980-81 på over 5. De 2 år indeholder tilsammen 8 PE-fonde mod 1.169 for hele datasættet, 

hvorfor en forklaring kan være exeptionel performance af en eller få af PE-fondene.  For de 2 PME mål 

ses fra medio 1980’erne en performance på omtrændt 1-1,5. Interenssent er det, at for PE-fonde 

etableret i årene 1996-1999 ses en performance på eller under S&P 600. Dermed har der altså 
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historisk været en periode med dårligere gennemsnitlig performance i PE-sektoren end et af de 

benchmarks som benyttes i den videnskabelige litteratur. For S&P 500 benchmarket er den 

realiserede PME på niveau med det historiske gennemsnit. Dette viser betydningen af det valgte 

benchmark. S&P 500 og 600 har i perioden 1999-2005 realiseret gennemsnligtlige årlige afkast på 

hhv. 1,6% og 11,2%. Dermed er succesen af investeringer i PE-fonde altså i høj grad relative afhængige 

af, hvilke benchmark der af investoren betragtes som retvisende for aktivklassens afkastkrav. 

Det blev i gennemgangen af artiklen fra Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2012 konstateret, at det via en 

regressionsanalyse kunne konstateres en høj forklaringsevne af PME for IRR og TVPI. Dette billede 

illustreres også af nedenstående tabel.  

Korrelationer – afkast pr. årgang 

IRR/TVPI IRR/PME 500 TVPI/PME 500 IRR/PME 600 TVPI/PME 600 PME 500/600 

77% 69% 66% 78% 91% 81% 
Tabel 9. Kilde: egne beregninger på baggrund af data fra Stucke, R., & Higson, C. (2012) og Datastream. 

Tabellen viser en relativt høj korrelation af afkastene mellem de forskellige afkastmål. Interessent er 

det, at korrelationerne mellem PME S&P 600 og IRR/TVPI er højere end mellem PME S&P 500 og 

IRR/TVPI. Altså er de absolutte afkast bedre korreleret med de relative afkast, når S&P 600 anvendes 

som benchmark. Dette indikerer, at de amerikanske PE-fondes afkast i højere grad flugter med 

afkastene på amerikanske smallcap selskaber end largecap. En fortolkning heraf er, at sektorens 

fremtidige absolutte afkast derfor i højere grad er afhængige af fremtidsudsigten for amerikanske 

smallcap selskaber. Samtidigt er standardafvigelsen for PME-afkastene imidlertid 20% og 39% ved 

benchmark til hhv. S&P 500 og S&P 600. Dette indikerer et snævre udfaldsrum for de pr. årgang 

realiserede afkast ved S&P 500 end S&P 600, hvorfor sammenhængen mellem amerikanske PE-fondes 

realiserede afkast og udviklingen i de segmenterede amerikanske aktier ikke entydigt kan fortolkes 

som relateret til hinanden. 

Der er ved udarbejdelsen af denne hovedopgave forsøgt, at lave mange sammenligninger mellem PE-

fondenes absolutte afkast og diverse andre økonomiske indikatorer, herunder BNP, aktieindeks og 

inflation. Sammenligningerne har anvendt absolutte data, glidende gennemsnit, tidsmæssige 

forskydninger og andre metoder. Det er ved disse sammenligninger ikke lykkedes, at finde nogen 

entydig (og i nogen tilfælde ikke en gang tvetydig) sammenhæng mellem PE-fondenes absolutte afkast 

og disse økonomiske indikatorer.  
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Investeret 
 kapital 
miaUSD 

Brutto- 
afkast 

miaUSD 

Samlet GP afkast 

Til GP 
miaUSD 

% af Invest. 
Kapital 

% af  
bruttoafkast 

1980-84 3 15 3 97% 21% 

1985-89 33 91 18 55% 20% 

1990-94 34 106 24 69% 22% 

1995-99 84 137 25 30% 19% 

1980-00 157 359 72 46% 20% 
Tabel 10. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Stucke, R., & Higson, C. (2012). 

Tabel 10 viser sammenhængen mellem de samlede investeringer i PE-fonde, deres brutto afkast og 

kompensation til GP, udover det som GP måtte være berettiget til via sin egen betalte andel af den 

investerede kapital. Dataene dækker kun likviderede fonde. Som det ses betaler investorerne ca. 20% 

af de nominelle afkast til GP.  Grafisk er dette i kombination med merafkastene målt ved PME S&P 500 

vist i figur 11. 

 

Figur 11. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Stucke, R., & Higson, C. (2012). 

Som det ses er der en klart faldende tendens mod faldene aflønning i forhold til den investerede 

kapital. Samtidigt ses en stabil udvikling i aflønningen som andel af det nominelle brutto afkast. 

Samtidigt ses den fra figur 10 observerede tendens for PME merafkastet. Der ses et signifikant 

sammenfald mellem PME merafkastet og aflønning af investeret kapital, hvor alene den sidst periode 

”stikker ud”. Denne tendens kan ikke observeres for aflønningen ved bruttoafkast og PME, hvor 

merafkastet blot syntes at svinge omkring afkastet. Analysen tager som bekendt udgangspunkt i 
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likviderede PE-fonde. Dette da medtagelsen af PE-fonde, hvor det endelige afkast ikke er kendt blot 

slører billedet og det kun i begrænset omfang er meningsfuldt at konkludere på baggrund af delvise 

afkastdata. Interessent vil det dog være, at observere udviklingen i de kommende år, hvor 

gennemsigtigheden i PE-sektoren trods alt øges og LP dermed må formodes, at have et forbedret 

beslutningsgrundlag for investeringer i PE-fonde og dermed øget forhandlingsstyrke med GP. En 

sådan analyse vil dog alene kunne foretages ex post, da investeringsaftalerne mellem PE-fonden, LP og 

GP skal etableres (og helst fuldføres) før tilfredsstillende analyser kan finde sted. 

 

4.5. Private Equity afkast og risiko 

Likviditet 

Som det tidligere er undersøgt, er der i ved investeringer i PE-fonde en betydelig illikviditetsrisiko. 

Illikviditetsrisikoen er svært kvantificerbar om end der er gjort et forsøg på opstilling af en model 

herfor tidligere. Dog er det utvivlsom gældende, at likviditetsrisikoen ikke er uvæsentlig og følgelig, at 

afkastene må risikojusteres herfor for at kunne foretage en endelig vurdering af PE-fonde som 

aktivklasse kan foretages. Men risikoen kan også forsøges bortdiversificeret. I figur 12 er opstillet cash 

flowet for en portefølje af PE-fonde. Porteføljen er dannet af 12 simulerede PE-fonde og er indregnet 

med 1 fond pr. år. Altså simuleres det, at der foretages investering i 1 PE-fond pr. år i 12 år. PE-fonde 

er simuleret med en løbetid på 11 år, hvorfor den samlede løbetid for porteføljens cash flow er 22 år.  

Cash flowene er simuleret via en tilfældighedsgenerator ud fra det tidligere estimerede ”normal cash 

flow” og standardafvigelser fra Buchner, A., Kaserer, C., & Wagner, N. (2010).  
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Figur 12. Kilde: Egne beregninger. 

Søjlerne i figur 12 angiver de enkelte årlige ind- og udgående (set fra LP) fra de simulerede PE-fonde. 

Det ses af søjlerne, at der efter ganske få år opnås et – forholdsvist – fast udgående årligt cash flow, 

som ca. midt i perioden reduceres og til sidst bortfalder. Det ses at det indgående årlige cash flow er 

efter ca. 3 år begynder, at stige i en tilnærmelsesvist ret linje. Det indgående cash flows toppunkt løber 

over ca. 6 år og slutteligt falder det indgående cash flow igen mod 0 i en tilnærmelsesvis ret linje. 

Figuren viser også, at det årlige netto cash flow for hel porteføljen, efter indledende at være negativt, 

omkring år 7 rammer break even og herefter er positivt i hele den resterende periode. Det 

akkumulerede netto cash flow følger i store træk j-kurverne fra figur 4 og 5. Kurven er dog forvrænget 

lidt for break even er midt i perioden mod sidste tredjedel for de enkeltstående j-kurver. Samtidigt 

falder break even dog først efter ca. 11 år mod allerede efter ca. 6-7 år for de individuelle j-kurver.  

Således ses det altså at man ved successiv porteføljeinvestering i PE-fonde relativt hurtigt 

(forventeligt) kan opnå en selvfinansierende investering. Det ses, at samtidigt ”præmien” for det 

selvfinansierende aspekt er en tidsmæssig udskydelse af break even. Uanset hvordan denne præmie 

måtte blive opfattet af investorerne kan det konstanternes, at illikviditetsrisikoen om ikke andet 

delvist afdæmpes ved den ovenfor beskrevne porteføljemæssige tilgang til investeringer i PE-fonde. 
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Diversifikation 

Som anført i afsnit 3.1. er en af PE-sektorens argumenter for aktivklassens attraktivitet, at der kan 

opnås en diversificerende effekt på den samlede investeringsportefølje. Denne effekt er svær, at 

dokumentere på baggrund af det for denne hovedopgave tilgængelige datamateriale. Som tidligere 

anført har det ikke været muligt, at finde nogen (positiv eller negativ) entydig sammenhæng mellem 

de pr. årgang kendte afkast for PE-fondene og diverse aktieindeks. Diversifikationen er da også 

afhængig af, hvorvidt der ses på aktive PE-fonde med relativt store andele af NAV/TVPI eller 

likviderede eller inaktive PE-fonde med relativt lave andele af NAV/TVPI. Om ikke andet er dette 

tilfældet, da NAV ofte fastsættes via multipelbenchmarking til børsnoterede virksomheder og derfor 

vil ændres med de børsnoterede virksomheders multipler.  

Undersøgelsen af diversifikationen besværliggøres særligt ved det faktum, at langt størstedelen af PE-

fonde ikke handles og derfor ikke løbende prisfastsættes. Der findes dog nogle børsnoterede PE-fonde 

og der er også udarbejdet indeks for disse. Udviklingen på indekset for amerikanske BO-fonde er vist i 

figur 13. 

 

 

Figur 13. Kilde: Bloomberg. 5 års historik på index for børsnoterede amerikanske Boy Out PE-fonde og S&P 500. 
Orange linje er LPXBOPI:IND. Grøn linje er SPX:IND. 

Som det ses af figuren, som har 5 års horisont, er udviklingen i PE-indekset (orange linje) og S&P 500 

(grøn linje) ganske tæt knyttet. Således ses stort set alle udsving i kurverne spejlet i hinanden. Der er 

nogen forskel på den overordnede udvikling, hvor PE-indekset ultimo perioden er under indeks 50 

(med start i 100) er aktieindekset på index 90. Dette kunne umiddelbart foranledige læseren til, at 
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antage at PE-fonde overordnet er mere cykliske end børsnoterede aktie og at der blot ikke, for PE-

fondenes indhentning af aktiers forspring, er indtruffet det fornødne opsving endnu. Hvorvidt dette 

sker, vil kun tiden vise. Iagttagelsen har dog også en anden implikation. For, hvis børsnoterede PE-

fonde virkeligt overperformer børsnoterede aktier i opgangstider, indikeres det at PE-fondenes Beta 

er højere end 1. Dermed skal de tidligere beregnende og analyserede PME-tal justeres herfor og PE-

sektorens umiddelbare overperformance ved dette mål vil blive reduceret tilsvarende.  

Der kan imidlertid også være en anden mulig forklaring på den umiddelbart store korrelation mellem 

aktier og PE-fonde. Det kan nemlig tænkes, at årsagen til det samtidige fald i PE-indekset og 

aktieindekset skal findes i den specifikke periode. Da horisonten for grafen er 5 år er udgangspunktet i 

maj 2007 – før finanskrisen for alvor brød ud.  Under finanskrisen var likviditet for mange investorer 

et meget værdifuldt aktiv, hvorfor en del af det værdifald markederne oplevede alene skyldes, at nogle 

investorer var nødsaget til, at skaffe likviditet ved, at sælge aktivet. Dette under overskriften ”koste 

hvad det vil”. Hvis dette er tilfældet kan den diversifikationsgevinst, som nogle kilder hævder, 

eksisterer for unoterede PE-fonde, være et resultat af, at PE-fondene er illikvide investeringsobjekter 

og derfor ikke oplever det samme salgspres i perioder, hvor likviditet er en knap faktor. Dermed kan 

en af årsagerne til den mulige diversifikationsgevinst – og følgelig afdæmpende effekt på 

porteføljerisiko – paradoksalt nok være en anden væsentlig risikofaktor ved PE-investeringer, nemlig 

illikviditetsrisikoen. Investeringer i PE-fonde indebærer naturligvis også likviditetsmæssige 

udfordringer i periode, hvor likviditet er en knap faktor. Der findes da også eksempler på investorer, 

som sælger deres investeringer i PE-fonde inklusiv ikke indbetalte kapitaltilsagnsforpligtelser. Men da 

der ikke findes noget officielt marked for dette kendes kursen på sådanne handler ikke og indregnes 

heller ikke i afkastende på PE-fondene, hvorfor kursudsving på PE-investeringen ikke kan 

sammenlignes med kursudsving på eksempelvis børsnoterede aktier. Dette ville ellers give et markant 

bedre billede af de faktiske diversifikationsmuligheder som opnås ved investering i PE-fonde. 

 

5. Konklusion 

Denne hovedopgave har haft som mål, at undersøge hvilke forhold der gør sig gældende ved 

investering i kapitalfonde. Udgangspunktet for undersøgelsen har været sektorens egen beskrivelse af 

aktivklassens afkast. Validiteten af disse udsagn er forsøgt af- eller bekræftet via analyse af de 

tilgængelige data. Da sektoren historisk er kendt for, at være meget lukket, har det ikke været muligt at 
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få adgang til optimale data til foretagelsen af analysen. I stedet er det forsøgt, at foretage 

undersøgelsen på baggrund af data fra videnskabelige artikler. Dette er suppleret med diverse 

lærerbøger og sektorens egne data.  

Indledningsvist er det beskrevet, at kapitalfondenes metoder til, at sikre værdiskabende investeringer 

er 4 delt. Dels agerer kapitalfondene som aktive ejere, hvorved der strategisk søges optimal værdi af 

investeringen ved salg af virksomheden.  Dels søges tilpasning af porteføljevirksomhedens ledelses 

incitamenter, hvorved det forsøges opnået, at ledelsen arbejder mod maksimal værdiskabelse for 

ejerkredsen, som normalt inkluderer ledelsen selv. Hertil kommer, at kapitalfondene via finansiel 

optimering forøger den procentuelle afkast på den investerede kapital. Dette muliggør investering i 

flere selskaber end ellers muligt. Den sidste metode til værdiskabelse er købmandsskab, i det der, målt 

ved indtjeningsmultipler, opnås højere priser for de virksomheder der sælges af kapitalfonde, end der 

betales af kapitalfondene.  

Investeringerne er kendetegnet ved, at de til forskel fra investeringer i børsnoterede virksomheder er 

illikvide og strækker sig over en årrække på over 10 år. Samtidigt er investeringerne 

likviditetskrævende i ca. den første fjerdel af den projekterede levetid for kapitalfonden. Herefter er 

investeringen normalt likviditetspositiv. Dette likviditetsmønster resulterer i, at det akkumulerede 

cash flow formes som det for aktivklassen kendetegnene J. Likviditetsmønsteret er på tværs af 

kapitalfondene karakteriseret ved nogen grad af udsving, hvorfor investorerne udover 

illikviditetsrisikoen også må forholde sig til den ukendte fremtidige likviditetsmæssige forpligtelse og 

rettighed. Det vises ved dannelse af en simuleret portefølje af kapitalfondsinvesteringer, at 

likviditetsrisikoen reduceres væsentligt, ved indgåelse af flere på hinanden efterfølgende 

kapitalfondsinvesteringer Dermed er den for kapitalfondsinvesteringer unikke illikviditetsrisiko dog 

ikke imødegået og aktivklassen er således ikke egnet for investorer med behov for mulighed for at 

likvidere hele sin investeringsportefølje på kort sigt.  

Kapitalfondenes opgøres måles ved en kombination af de realiserede cash flows og en 

dagsværdifastsættelse af kapitalfondes aktiver og måles ved 2 absolutte afkastmål og 1 relativt 

afkastmål. De absolutte afkast måles ved et multipel for investorenes værdi af investeringen i forhold 

til investeret kapital og investeringens interne rente. Det relative afkast måles ved et multipel, justeret 

i forhold til et benchmark, for investorenes værdi af investeringen i forhold til investeret kapital.  

De absolutte afkastmål, viser for kapitalfondsinvesteringer i Nordamerika et væsentligt positivt afkast. 

Således tilbagebetales investeringer i kapitalfonde i den undersøgte periode ca. 2-2,25 gange. 
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Investeringernes interne rente er ca. 17% pr. år. Samtidigt viser afkastmålene også væsentlige udsving 

i afkastene fra årgang til årgang. Således er standardafvigelsen for afkastene 2 til 3 gange så stor som 

de aktiebaserede benchmarks der benyttes undersøgelsen.  

De relative afkast viser et merafkast i forhold til den videnskabelige litteraturs foretrukne benchmark 

Standard & Poors 500. Merafkastet er ca. 22 % over kapitalfondenes levetid. Ved tilpasning af 

benchmarket til det mere repræsentative Standard & Poors 400 og 600 reduceres merafkastet dog til 

7-18%.  

Det er søgt at finde forklarende eksterne variabler på kapitalfondenes afkast. Dette har ikke været 

mulig, hvorfor dataene ikke er præsenteret i denne hovedopgave. Hovedopgavens konklusion er 

endvidere præget af, at de nødvendige analyser for besvarelse af problemformuleringen ikke har 

været mulig på baggrund af de tilgængelige data.  Således er yderligere undersøgelser nødvendige før, 

det kan konkluderes, hvorvidt investeringer i kapitalfonde reelt leverer det der fra sektoren selv 

hævdes. Dette er i overensstemmelse med de konklusioner der gør sig gældende i den videnskabelige 

litteratur, hvor der hyppigt efterspørges større åbenhed fra sektoren.  
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