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1 Executive summary 
 

In the recent years, Denmark has seen a rise in Private Equity (PE) investments. In 

theory, these types of investments should not present any reason for discussion. 

However, some critics do see many issues concerning PE Funds. One of the most 

essential issues is that these PE funds finance most of their investments through debt. 

Most often PE Funds are based or situated in tax heavens, which have a very low 

taxation on interest or none at all. This gives the investors the opportunity to place 

their debt raised in connection with the purchase of the target Company in Denmark 

and thereby exploit that they can deduct most of their interest payments, which leads 

to the investors having to pay fewer taxes, than what is often required in their home 

country. Another big point of discussion is, as the words “Private Equity” indicate, the 

PE funds are not legally required to deliver any information, this of course leads to 

many of the PE funds being very private in publishing any information and according 

to the critics this makes the PE Funds less transparent.  

Other people however are of the opposite perception, as they do not see any 

irregularities with concerning PE Funds. Nonetheless, the Danish Government is still 

eager to legislate on the PE area. In order to prevent further legislation and to enhance 

transparency, the Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) 

released a guidance book for good corporate governance last year, which they highly 

recommend the PE funds to follow. This however does not seem to impress the critics 

and politician Poul Nyrup Rasmussen has stated -“ I will not stop until our goal for 

more restrictive legislation has been realized“, which underline the fact, that the PE 

Funds might not avoid further legislation in the future.  

The above dispute has indeed evoked my interest as it has been the cause for a lot of 

discussion through out the recent years. In this paper, my aim is to examine the roots 

of the different point of views of discussion in order to analyze them and thereby find 

out if there are valid arguments for either sides of the story. 
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2  Indledning 
 

Kapitalfonde er onde. Deres ansatte er alle som én kapitalismens lakajer; grådige og 

griske mennesker, hvis eneste formål er at tjene en masse penge og snyde 

skattevæsenet for sin del af kagen. De har ingen moral, og minder meget om gribbe: 

De finder en virksomhed og opkøber den. Derefter splitter de den op, river den i 

tusind stykker, forgælder den, udsuger værdierne og sælger til sidst de sminkede 

rester til højestbydende. Kapitalfonde bliver fremstillet på mange negative måder og 

de deler vandene både økonomisk og politisk. Tidligere statsminister Poul Nyrup 

Rasmussen er en af dem, der er enige i substansen af denne overdrevne karikatur af 

fondene. I 2007 udgav han bogen ”I grådighedens tid. Kapitalfonde og 

kasinoøkonomi”, med budskabet om, at virksomhedsledere får for store bonusser, og 

at kapitalfonde tømmer sunde virksomheder for værdi. Omvendt er Robert Spliid, 

chef for Saxo Bank i Tyskland og en anerkendt fortaler for fondene, bestemt ikke enig 

med Poul Nyrup Rasmussen. Han mener, at store bonusser intet har med kapitalfonde 

at gøre og at fondene snarere tilføjer end henter værdi ud af virksomhederne. Han 

kritiserer Nyrups bog “I grådighedens tid” og mener, at han har flere 

fejlkonklusioner1. 

Denne uenighed har gennem de sidste år skabt stor debat om kapitalfonde. Nogle 

mener, som nævnt ovenfor, at de er nogle slemme gribbe, mens andre mener, at de 

skaber vækst og dermed gavner samfundet. Denne til tider heftige debat har vakt min 

interesse for at undersøge nogle af de påstande, der figurerer omkring kapitalfonde, 

for derved at finde ud af, om der er sandhed i nogle af disse postulater. 

Problematikken har også været til stede politisk - i det danske Folketing såvel som i 

Europaparlamentet, hvilket har været med at øge efterspørgsel for flere regler på 

området. Foreningen for danske kapitalfonde Danish Venture Capital and Private 

Equity Association (DVCA) har med udgangspunkt i denne efterspørgsel lavet en 

                                                           
1 http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=12943 
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rapport om aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde2, måske for at komme 

politikerne i forkøbet og dermed slippe for en mere restriktiv lovgivning, som har 

været efterspurgt. Uanset motiverne er det ikke lykkedes for DVCA at undgå ny 

lovgivning. De danske folketingspolitikere vil have skrappere krav til kapitalfonde, - 

og nu er man efter lang debat nået til enighed.3 Alle politiske partier bakkede op om 

det seneste nye indspil om kapitalfonde, som blev vedtaget d.13. november 2008 og 

sendt til EU-kommissionen med det formål at opnå fælleseuropæiske regler. Danmark 

efterspørger ansvarlighed og åbenhed på de europæiske finansielle markeder, især nu, 

hvor uro og krise hersker på området. 

Det danske indspil har fire hovedpunkter:4 

 Øget åbenhed 

 Styrkede kapitalkrav, forsvarlig gældsætning og beskatning 

 Forebyggelse af interessekonflikter 

 Global regulering 

Man tilstræber en fælleseuropæisk regulering, der sikrer mere åbenhed, og som 

reguleres globalt, så det ikke virker konkurrenceforvridende. Samlet set vil en 

forstærket fælles europæisk initiativpakke – baseret på især fælles bindende EU regler 

- medføre blandt andet følgende forbedringer; Det forventes, at en forstærket 

europæiske initiativpakke ved at, højne transparensen, opstille skarpere 

godkendelsesprocedurer for finansiel virksomhed inden for EU samt større krav til 

kapitaldækning, vil sikre dækkende spilleregler på de finansielle markeder i EU.5 

Endvidere er der kommet forslag til et nyt EU-direktiv i april 2009. Direktivets 

                                                           
2 DCVA’s rapport om aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde. Retningslinjer for ansvarligt ejerskab 

og god selskabsledelse. 
3 Børsen 14.11.2008. Side 12  
4 Udenrigsministeriets notat om dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i 

Europa. Journalnummer 400.C.2-0. Side 3 
5 Udenrigsministeriets notat om dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i 

Europa. Journalnummer 400.C.2-0. Side 1 
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begrundelse finder også grundlag i den finansielle krise og vedrører Forvaltere af 

Alternative InvesteringsFonde (FAIF), det være sig både hedge-, private equity-, 

realkredit- og råvarefonde. Finanskrisen har vist, at FAIF er sårbare overfor en række 

risici, der dog varierer efter forretningsmodel, og at systemisk risiko har været en stor 

trussel for det globale finansielle system. Direktivet skal derfor udvide passende 

regulering og tilsyn til at omfatte alle markedsaktører og aktiviteter, som indebærer 

væsentlige risici. Behovet for strammere regulering indenfor denne sektor er blevet 

belyst af Europaparlamentet, og med forslaget vil der blive indført harmoniserede 

krav til FAIF6. 

                                                           
6     EU-direktivet 2009-0207 
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2.1 Problemformulering 
 

2.1.1 Hovedspørgsmål 

Fondene bliver blandt meget kritiseret for, at der eksisterer et behov for større grad af 

gennemsigtighed, og at de udøver aggressive skattespekulationer og derfor placerer 

sig strategisk i skattelylande. Endvidere kritiseres de for at have et dårligt 

kapitalberedskab og udbetale for høje af afkast til partnerne og investorer, samt at 

deres ejerskab medfører, at medarbejderforholdene forværres og at 

medarbejderantallet beskæres.  

 

Jeg vil forsøge at belyse disse ovenstående kritikpunkters substans, - hvad der er 

fiktion og fakta, ud fra et økonomisk og juridisk perspektiv, gennem analyse af 

gældende og forslag til gældende ret. Jeg vil opstille kritikpunkterne, som påstande, 

der enten bekræftes eller afvises.  

  

2.1.2 Underspørgsmål 

Kritikpunkter af kapitalfonde: 

 - Øget gennemsigtighed; 

  Der eksisterer et behov for en større grad af gennemsigtighed for  

  kapitalfonde. 

 - Skat; 

  Kapitalfonde udøver aggressive skattespekulationer og placerer sig 

  derfor strategisk i skattelylande. 

 - Kapitalkrav; 

  Kapitalfonde har et for dårligt kapitalberedskab og udbetaler for høje 

  afkast til partnerne. 

 - Medarbejderforhold; 

  Kapitalfondsejerskab medfører at medarbejderforholdene forværres og 
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  medarbejderantallet beskæres  

  

 

2.2 Afgrænsning 
 

De anvendte retskilder opererer både på virksomheds- og fondsniveau. Jeg afgrænser 

mig fra at analysere på virksomhedsniveau, da jeg mener, at dette ligger uden for de 

væsentlige kritikpunkter i mine udvalgte problemstillinger samt uden for min 

definerede problemformulering, idet fokus er fonds- og makroniveauet. Jeg afgrænser 

mig endvidere fra at gå i dybden med andet lovgivning end den lovgivning, der kan 

findes relevant for skat samt gennemsigtighed på kapitalmarkederne. 

Kritikpunkterne er valgt udfra min interesse og jeg afgrænser mig således fra at 

analysere øvrige kritikpunkter som; at fondene truer børsens eksistens med deres 

afnoteringer af selskaber, og om hvorvidt de opkøber til opskruede priser, for at 

nævne yderligere kritik om fondene. 

Jeg lægger Harry M. Markowitz’s model og teori til grund for min videre 

bearbejdning af systemetisk risiko og jeg afgrænser mig derfor fra at foretage nogle 

deciderede test af modellen i praksis, dvs. om hvorvidt modellen holder i praksis. 

  

2.3 Metode  
 

Afsnittet har til formål at give læseren en forståelse af de metoder, som jeg har valgt 

at inddrage ved besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål, samt hvordan de 

enkelte kapitler i afhandlingen er struktureret. Dette gøres for at lette tilgangen til 

forståelsen af problemstillingen, samt konklusionen på hovedspørgsmålet. 

 

2.3.1 Problemstilling 

Jeg har ved formuleringen af problemstillingen valgt at anvende en kombination af 
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den syntetiske metode og den analytiske metode. Den syntetiske metode tager 

udgangspunkt i, at der formuleres et hovedspørgsmål, som yderligere kan opdeles i en 

række underspørgsmål. Det er således svarerne til underspørgsmålene, der danner 

grundlaget for besvarelsen af hovedspørgsmålet. I relation til opgavestrukturen 

bevirker det, at forklaringerne kommer først og svaret til sidst7.  

 

Som supplement til den syntetiske metode har jeg valgt at inddrage dele af den 

analytiske metode. Udgangspunktet ved anvendelsen af den analytiske metode er, at 

der opstilles en eller flere formulerede påstande, som ved be- eller afkræftelse, vil føre 

til konklusionen på afhandlingen.   

Jeg har valgt at opstille underspørgsmål til mit hovedspørgsmål, der bygger på 

kritikeres synspunkter samt påstande om kapitalfonde. På baggrund af blandt andet en 

analyse af gældende ret vil jeg søge at be- eller afkræfte nogle af disse påstande, samt 

besvare nogle af de spørgsmål, der måtte knytte sig til de pågældende kritikpunkter. 

 

Jeg har valgt en kombineret metode, fordi jeg mener, at det giver den bedste indføring 

i stoffet, idet det må forventes, at ikke alle påstande kan lede til en endelig be- eller 

afkræftelse, men eventuelt må lede til en nærmere definition af den pågældende 

problemstilling. Min fremgangsmåde vil tage udgangspunkt i den syntetiske metode, 

idet dette vil give en stærkere fremgangsmåde end den analytiske metode samt 

muliggøre, at det fundne svar ikke nødvendigvis be- eller afkræfter en hypotese under 

mit hovedspørgsmål. På denne måde søger jeg at holde mulighederne åbne med 

hensyn til delkonklusioner af påstandene, der eventuelt indbyrdes er i modstrid med 

hinanden. Dette betyder, at delkonklusionerne ikke nødvendigvis har lige stor vægt i 

relation til den endelige konklusion, men at de skal være en del af det samlede 

perspektiv.  

 

                                                           
7 H.P. Hansen ”Eksamensteknik Målrettet - koncentreret -effektiv”. Side 32-33 
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2.3.2 Juridisk metodevalg 

Specialet er opbygget efter den retsdogmatiske metode8. Lov om erhvervsdrivende 

fonde er tilstræbt at være selvbærende, men den tætte sammenhæng med de øvrige 

selskabsretlige love, især selskabsskatteloven, ligningsloven og aktieselskabsloven 

gør, at den almindelige selskabsret udgør en del af retskildeapparatet, idet der ikke 

eksisterer specifik lovgivning for kapitalfonde. Der findes endnu ikke domsafgørelser 

på området, hvilket formentligt skyldes, at interessen for gennemsigtighed for 

kapitalfonde er forholdsvis ny, specialet tager således udgangspunkt i påstande hentet 

fra et praksis perspektiv.  

Der er til den juridiske analyse anvendt forskellige betydningsfulde retskilder.  

De danske regler af betydning er; Ligningsloven9, Lov om ændring af 

selskabsskatteloven og forskellige andre love10, Lov om erhvervsdrivende fonde11 og 

Aktieselskabsloven12, sammenholdt med lovenes respektive forarbejder og 

høringssvar. Endvidere inddrages det danske indspil om åbenhed og ansvarlighed på 

kapitalmarkederne i Europa i analysen13. 

Kapitalfonde gør sig også gældende på EU-retligt plan. EU-retten og de danske regler 

er dog ikke altid identiske, hvilket skyldes at EU-direktiverne kun er bindende mht. 

det tilsigtede formål og ikke mht. form og midler for implementeringen, jf. art 249, 

stk. 3.  

Af betydningsfulde EU-retlige regler findes der; forslag om direktiv om forvaltere af 

alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2004/39/EF og 2009/…/EF14, 

                                                           
8 Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø. Retskilder og retsteorier. Side 27 
9 LBK 176 af 11.03.2009 
10 Lov nr. 540 af 06.06.2007 og LBK 272 af 03.04.2009 
11 LBK nr. 652 af 15.06.2006 
12 LBK nr. 649 af 15.06.2006 
13 Udenrigsministeriets notat om dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i 

Europa. Journalnummer 400.C.2-0 
14 EU-direktivet 2009/0207 
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MiFID direktivet15 og transparensdirektivet16. 

Lovgivningen suppleres af brancheforeningens (DVCA) retningslinjer17. 

Retningslinjerne er ikke juridisk bindende, men fungerer som en rettesnor for 

virksomhedernes adfærd, og er derfor anvendelig i et fortolkningsøjemed. Ligeledes 

anvendes OECD’s skattekonvention i fortolkningen18. 

At både det danske indspil og EU direktivforslaget inddrages, til trods for, at det på 

nuværende tidspunkt ikke vides om disse bliver lovfæstet, kan ses i lyset af, at det 

formodes, at der dog vil skeles hertil ved udfyldende fortolkning ved fremtidige 

afgørelser. 

 

2.3.3 Økonomisk metodevalg 

Den økonomiske diskussion er som nævnt en kombination af både den syntetiske og 

analytiske metode. Der er endvidere til den økonomiske del af min analyse anvendt 

forskellige betydningsfulde kilder. Jeg har valg at inddrage principal-agent teorien19. 

Når en kapitalfond overtager et targetselskaber opstår problematikken i relation til 

targetselskabets ledelse og øvrige medarbejdere, idet det er i kapitalfondens interesse 

at opnå, at targetselskabets medarbejdere ikke handler ud fra et ønske om at fremme 

egne mål på bekostning af targetselskabets overordnede mål. Ydermere inddrages 

                                                           
15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39 EF af 21 april 2004 om markeder for finansielle 

instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611 EØF og 93/6 EØF samt Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2000/12 EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22 EØF. Direktivet er i dansk lov 

gennemført ved LBK nr. 793 af 20.08.2009 lov om finansiel virksomhed 
16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109 EF af 15 december 2004 om harmonisering af 

gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 

handel på et reguleret marked, og ændring af direktiv 2001/34 EF 
17 DVCA’s rapport om aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde. Retningslinjer for ansvarligt ejerskab 

og god selskabsledelse. 
18 OECD’s skattekonvention 
19 Claus Nygaard. Strategizing - kontekstuel virksomhedsteori 



Kandidatafhandling - cand.merc.jur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 

13

Harry Markowitz teori om ”Portfolio Selection” kort.  

2.3.4 Metodologi 

Jeg har brugt flere forskellige typer kilder. Lovgivning og forslag hertil samt 

forarbejderne. Jeg har endvidere suppleret med relevante rapporter, såsom LO’s 

rapport om kapitalfonde og Bendt Bendtsens rapport “Kapitalfonde i Danmark”, 

forskningsartikler samt DVCA’s retningslinjer og artikler fra diverse medier. 

Hovedbestanddelen af kilder er førstehåndskilder, som betegnes som objektive og 

valide som fx lovgivning og bemærkningerne hertil, samt forskningsartikler. For at 

belyse diverse kritikeres holdninger anvendes også diverse rapporter, avisartikler. 

Disse må antages at have en subjektiv holdning til emnet og betegnes derfor som 

andenhåndskilder, der er mindre objektive.  

Jeg har herudover haft indledende møde med henholdsvis Simon Krogh, advokat hos 

Kroman og Reumert og Anders Fugmann, juridisk konsulent ved Økonomi- og 

Erhvervsministeriet. Ydermere deltog jeg i DVCA’s årsmøde, hvorpå deres 

retningslinjerne blev evalueret, som også er medtaget i afhandlingen.  

Hensigten har været at danne rammerne omkring min opgave, indgangsvinklen samt 

strukturen, idet jeg har brugt møderne som inspiration til forskellige tilgange i min 

afhandling. 

2.3.5 Kildekritik 

Der er skrevet utrolig meget om kapitalfonde, men ikke al information er lige 

relevant. Lovgivningen og forslag hertil tillægges en høj værdi af validitet.  

Videnskabelige publikationer opfatter jeg som troværdige, da de repræsenterer peer- 

reviewed forskning.  

Jeg har valgt de aviser og tidsskrifter, som jeg mener, er mest pålidelige og relevante.  

Jeg forholder mig kritisk til avisartikler, da mediernes primære fokus er 

nyhedsværdien, når de vælger hvilken information de vil viderebringe – derfor 

forholder jeg mig kritisk til avisartikler, da de kan have en tendens til at overdrive og 

være biased mod den ene part. Jeg forholder mig endvidere kritisk i forhold til en stor 
                                                           
20 Harry M. Markowitz. "Portfolio Selection". Journal of Finance 7 (1): 77–91. 
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del af artiklerne og rapporterne, idet de kan være politisk farvet; venstrefløjen er som 

udgangspunkt negative overfor kapitalfonde, hvorimod det meste af højrefløjen 

mener, at de bidrager positivt til samfundet. Årsagen hertil kan måske findes i de 

politiske overbevisninger. De mekanismer kapitalfondene anvender ligger tæt op af de 

højreorienterede værdier. Højrefløjens traditionelle støtte til det frie marked og de frie 

kræfter betyder, at de som udgangspunkt er mere positive overfor kapitalfondenes 

virke. Publikationer fra DVCA vil ligeledes indgå i opgaven, men også her vil jeg 

være kritisk overfor deres konklusioner, da publikationerne kan være bias, idet de selv 

er en del af markedet for kapitalfonde i Danmark. Pensionsselskabers og LO’s 

rapporter vurderes som værende troværdige som kilde. 

Endvidere er kapitalfondene private selskaber, hvorfor information om disse er meget 

begrænset, dette umuliggør førstehåndskilder fra den direkte kilde, nemlig 

kapitalfondene selv.  

 

 

2.4 Struktur 
 

Kapitel 1 indeholder et kort engelsk resumé af afhandlingen. 

 

Kapitel 2 er den problemafklarende del. Kapitlet vil klargøre afhandlingens 

problemformulering og afgrænsning af afhandlingen. Ydermere vil kapitlet fremføre 

de metodemæssige overvejelser for afhandlingen. 

 

Kapitel 3 er en teoretisk referenceramme for afhandlingen. Hvad er en kapitalfond, og 

hvordan den fungerer. 

 

Kapitel 4 gennemgår den skattemæssige referenceramme for afhandlingen. Her 

lægges der vægt på de forpligtelser kapitalfonde undgår ved at afnotere 
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targetselskabet fra Fondsbørsen. 

 

Kapitel 5 gennemgår den juridiske referenceramme for afhandlingen. Kapitlet vil 

således introdcere det danske indspil og EU- direktivforslaget, samt DVCA’s 

retningslinjer, og som vil danne det bedste grundlag for besvarelse af afhandlingens 

problemstilling.  

 

Kapitel 6 indeholder en analyse og fortolkning af gældende ret for kapitalfondene, 

samt yderligere analyse af forslag til regler, som kapitalfonde i fremtiden kan blive 

underlagt. 

 

Kapitel 7 indeholder diskussionen af påstandene, og hver påstand afsluttes med en 

delkonklusion. 

 

Kapitel 8 er en sammenfatning af kapitel 6 og 7. 

 

Kapitel 9 indeholder konklusionen på baggrund af hele afhandlingen. Kapitlet vil 

således samle op på delkonklusionerne. Hovedkonklusionen vil lægge vægt på 

besvarelsen af afhandlingens problemstilling. 

 

Kapitel 10 omhandler en perspektivering indeholdende en kort redegørelse for, 

hvordan kapitalfondenes fremtid ser ud set i lyset af den globale finansielle krise 
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3  Kapitalfonde 
 

 

3.1 Generelt om kapitalfonde 
 

Kapitalfondes formål er at deltage i ledelsen og driften af targetselskaberne. 

Kapitalfondene udøver altså aktivt ejerskab, så disse opkøbte selskaber kan udvikles 

og sælges med fortjeneste inden for en kortere årrække. 

PE kaldet kapitalfonde på dansk, kan karakteriseres, som investeringsfællesskaber, 

hvor der investeres i opkøb af internationale virksomheder. Kapitalfonde er ikke en 

selskabsform, der er kendt fra dansk selskabsret. Internationale kapitalfonde er oftest 

organiseret, som limited partnerships (LP), hvilket svarer til 

kommanditselskabsformen (K/S) i dansk selskabsret. Baggrunden for kapitalfondenes 

eksistens er, at de mener, at de kan tilbyde deres investorer et højere afkast på deres 

investeringer, end hvad der kan opnås ved andre mere traditionelle investeringer, 

såsom investeringer i aktier og obligationer. Investorerne i kapitalfondene udgøres af 

finansielle institutioner, pensionsinstitutter samt enkeltstående investorer i form af 

selskaber og velhavende privatpersoner. Det formodes, at investorerne ofte er placeret 

i skattely lande, eller at de ofte er fx pensionsinstitutter, der er beskattet lempeligt i 

domicillandet. 

Der eksisterer fem væsentlige karakteristika for kapitalfondene21: 

Aktivt ejerskab; det er hovedreglen, at kapitalfonden opkøber alle aktierne, dog med 

undtagelse af en lille del, som targetselskabets ledelse får mulighed for at erhverve, 

som derved skal være med til at øge deres incitament til at bidrage positivt i 

omstrukturering af den pågældende virksomhed. Det er vigtigt for kapitalfonden, at 

den har den fulde kontrol og kan afgøre til hvem targetselskabet skal sælges til og 

hvornår. 
                                                           
21 Bendt Bendtsen. Kapitalfonde i Danmark. Side 13 
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Privat ejerskab; børsnoterede targetselskaber bliver afnoteret for at holde ejerskabet 

helt privat. 

Høj gearing; kapitalfonde gearer typisk deres targetselskab med 60-75% af 

købesummen22. 

Incitamentsaflønning; ledelsen i targetselskabet tilskyndes at investere for egne 

likvider i selskabet, hvorved der skabes incitament til at videreudvikle selskabet, da 

ledelsen da får en del i det fremtidige resultat. 

Midlertidigt ejerskab; målet er at omstrukturere targetselskabet og øge dens 

konkurrencevne. Kapitalfondene opkøber ikke med henblik på at eje dem til evig tid, 

men for at gøre dem mere rentable, så de kan videresælges til en højere pris end 

købesummen typisk indenfor 3-7 år. 

Tendensen med kapitalfondenes opkøb af virksomheder stammer fra USA, hvor der 

op gennem 1980’erne skete betydelige opkøb. Udviklingen bredte sig til Europa i 

slutningen af 1990’erne og efterfølgende til Danmark. Der har igennem de seneste år 

været en enorm vækst indenfor PE investeringer. I de senere år har flere af de største 

virksomhedsoverdragelser, der er foretaget af kapitalfonde, været leveraged buy outs 

(LBO). LBO er kendetegnet ved, at køberselskabet anvender en begrænset mængde 

egenkapital til betaling af købesummen for targetselskabet, fordi hovedparten af 

købesummen finansieres gennem lånte midler23. 

Også på det danske marked er fokus øget gevaldigt, på opkøb af selskaber, især efter 

opkøbene af store selskaber som ISS, TDC og Falck. Investeringerne i Danmark 

tegnede sig for 6 % af kapitalfondenes globale investeringer i 2005, hvilket gjorde 

Danmark som det sjette bedste land at foretage investeringer i24. Opkøbet af TDC har 

særligt skabt fokus på problematikken om udenlandske kapitalfondes opkøb. 

Selskabet blev opkøbt af fem udenlandske kapitalfonde til en historisk høj pris på 76 

                                                           
22 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 28 
23 CEBR rapport. Side 16 
24 Bendt Bendtsen. Kapitalfonde i Danmark. Side 5 
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milliarder kroner25, hvor lånene til finansieringen blev optaget i euro, mens 

afregningen skete i danske kroner. Dette gav anledning til en stigning i efterspørgslen 

af den danske krone, hvilket medførte at den danske krone, blev voldsomt styrket i en 

periode26. TDC-opkøbet afspejler den udvikling, der har været herhjemme i de senere 

år, hvor det er større virksomheder, der investeres i. Årsagen til at dette kan lade sig 

gøre er, at kapitalfondene slår sig sammen om opkøbene. 

 

Kapitalfonde investerer indenfor alle typer brancher, i modne selskaber, der allerede 

har etableret sig på markedet og vil ved overtagelsen sørge for at få aktiemajoriteten, 

og derved få bestemmende indflydelse i det pågældende selskab. Er targetselskabet 

børsnoteret, vil det blive afnoteret for at holde ejerskabet privat, samt for evt. at undgå 

at skulle bruge for mange ressourcer på at opfylde lovmæssige informationskrav og de 

omkostninger, som en notering på en fondsbørs kræver. 

  

Kapitalfonde har typisk en levetid på 10-12 år. De første par år bruges til at etablere 

fonden og finde investorer. Derefter afgiver investorerne et kapitaltilsagn, for det 

beløb de vil investere for, og kapitalfonden kan så løbende trække penge fra 

investorerne, efterhånden som targetselskaberne dukker op. I de efterfølgende år 

forsørger fonden at optimere de opkøbte virksomheder, og øger derigennem deres 

værdi med henblik på et senere exit. Ved exit sælges virksomhederne til en væsentlig 

højere pris, end de blev opkøbt for. Exit kan enten ske til en anden kapitalfond, 

gennem børsen eller ved opsplitning af selskabet. Ved opsplitning sælges delene 

uafhængigt af hinanden til forskellige andre selskaber. Det er først ved exit at 

gevinsten realiseres, og investorerne opnår først afkast på dette tidspunkt, når dette er 

sket nedlægges fonden. 

 

                                                           
25 Poul Nyrup Rasmussen. I grådighedens tid. Kapitalfonde og kasinoøkonomi. Side 147 
26 Danmarks nationalbanks kvartalsoversigt. 3 kvartal 2006  
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3.2 Kapitalfondenes struktur 
 

Kapitalfondenes brug af limited partnership (LP) tog sit udspring i Silicon Valley i 

forbindelse med investering i IT branchen, hvor eksterne investorer stillede 

risikovillig kapital til rådighed for den hurtigt voksende industri. En kapitalfond er 

derfor ikke en fond, som beskrevet i dansk lovgivning, men derimod en samling af 

investorer, som via et LP eller på dansk et K/S, investerer i virksomheder.27 

General Partners (GP(Komplementaren)) står for den daglige drift af kapitalfonden, 

mens LP (Kommanditisterne) stiller med en stor del af den nødvendige kapital, men 

ikke udøver aktivt ejerskab28. Kommanditisterne blander sig ikke, da denne beføjelse 

ligger hos komplementaren qua den personlige hæftelse. De har dog mulighed for at 

komme til orde ved generalforsamlingen, og de skal informeres og give deres accept 

såfremt, at komplementaren vil udføre handlinger, der ligger udover selskabets 

vedtægter. 

En anden grund til kommanditisterne forbliver passive skal måske søges i, at man kan 

drage deres begrænsede hæftelse i tvivl, såfremt de har taget aktiv del i 

beslutningsprocesserne. 

 
3.2.1 Managementselskabet 

Managementselskabet er selskabet, der indtræder som komplementar i kapitalfonden. 

Dets opgave er at tage kontakt til investorer og præsentere interessante emner med 

henblik på senere opkøb. Da managementselskabet som komplementar hæfter 

ubegrænset, er det opbygget, som enten et A/S eller et Aps for derved at begrænse 

hæftelsen for personerne bag. 

Organisationsstrukturen i et managementselskab afviger ikke fra andre kendte 

                                                           
27 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 40-41 
28 CEBR rapport. Side 11 
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selskaber, dvs. der forefindes både bestyrelse, direktion og almindelige medarbejdere. 

Der, hvor organisationsstrukturen afviger, er vedrørende aflønningerne af især 

bestyrelse og direktion. Det er her normalt, at bestyrelsen og direktionen, også får del 

i afkastet, som managementselskabet tjener på deres deltagelse i kapitalfonden. Denne 

aflønning afhænger blandt andet af anciennitet og om, hvorvidt de enkelte deltagere er 

partnere i selskabet. 

Der er endvidere også tilfælde, hvor den almene medarbejder i selskabet får del i 

afkastet. Dette kan være nødvendigt for at tiltrække kompetente medarbejdere til 

selskabet29. Endvidere kan det også få den betydning, at medarbejderne handler ud fra 

selskabets interesse og ikke er opportunistiske. Såfremt medarbejderne handler 

opportunistiske og for deres egen gevinst, kan dette udgøre en potentiel skade for 

selskabet. 

Teorien om principal-agent problematikken omhandler relationer, hvor en part 

(principalen) uddelegerer udførelsen af en given opgave til en anden part (agenten). 

Principalen har et ønske om at agenten udfører opgaven tilfredsstillende, men 

principalen har et problem, der består i at opstille en betalingsstruktur - en belønning - 

som giver agenten tilstrækkeligt incitament til at udføre opgaven i overensstemmelse 

med principalens ønsker. Der er således tale om et såkaldt over- og 

underordnelsesforhold, hvor principalen er den overordnede, mens agenten er den 

underordnede. Problemet er, at selv om principalen indgår en kontraktlignende aftale 

med agenten med den forventning at agentens handlinger afspejler principalens 

handlinger, er det ikke sikkert at agenten rent faktisk lever op til det. Agenten kan 

have en interesse i det modsatte. Man taler om, at agentens og principalens 

incitamentsstrukturer er asymmetriske. Problematikken omkring denne asymmetri 

opstår, idet der samtidig forekommer asymmetrisk information og moral hazard30. 

Næsten alle relationer mellem to individer kan betragtes som principal-agent-

                                                           
29 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 40-41 
30 Claus Nygaard. Strategizing - kontekstuel virksomhedsteori. Side 86 
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relationer. I en virksomhed findes der således et komplekst sæt af principal-agent-

relationer mellem individer placeret forskellige steder i virksomhedens hierarki. Der 

eksisterer et agent-forhold mellem de ansatte i targetselskabet (ledelsen og de 

resterende medarbejdere) og selskabets ejere (kapitalfonden). Et af resultaterne for 

virksomheds-strukturen er adskillelse af kontrol og ejerskab. Adskillelse er en direkte 

årsag til, at der opstår asymmetrisk information. Såfremt det ikke er muligt at 

overvåge og kontrollere agenterne, da postulerer princippet om forfølgelse af 

egeninteresser, at agenten vil agere efter egeninteresse, så snart dette er muligt. 

For at reducere effekterne af asymmetrisk information, vil ejerne af en virksomhed 

ofte implementere en form for overvågning for at kontrollere agenterne. Budgetter, 

opsættelse af forskellige forbrugsgrænser og retningslinjer for forbrug samt ordentlig 

regnskabsføring er alle udtryk for overvågning. 

Når overvågningsprocedurer ikke er tilstrækkelige for at opnå perfekt overvågning af 

en agent, da opstår problemet om moral hazard. Det vil være for omkostningsfuldt at 

indføre politikker og procedurer, der regulerer og kontrollerer alle agentens mulige 

handlinger, hvorfor der altid vil eksistere muligheder for agenten til at handle efter 

egeninteresser, uobserveret31. Endvidere er omkostningerne forbundet med, at agenten 

handler efter egeninteresse ofte lavere end omkostningerne for at hindre, at agenten 

udførte den pågældende handling i egeninteresse. Der er altså tale om en afvejning af 

omkostninger også. 

Alternativer til at monitorerer agenten kan være at indføre incitaments-programmer, 

der motiverer agenten til at handle i overensstemmelse med virksomhedens interesser. 

Dvs. man søger at påvirke agentens egeninteresse i samme retning som 

virksomhedens overordnede interesser. Disse alternativer kan være bonus-

programmer, aktie-optioner og kommission eller provisionsaflønning. Disse 

alternativer skal være mere attraktive end de fordele, som agenten opnår ved ikke at 

handle i overensstemmelse med virksomhedens ejeres interesser for at undgå at de 

                                                           
31 Claus Nygaard. Strategizing - kontekstuel virksomhedsteori. Side 91 
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ansatte foretrækker at handle for at tilfredsstille egne interesser og skabe moral- 

hazard. 

 

3.2.2 Kommanditister 

De enkelte kommanditister giver managementselskabet tilsagn om, hvor stort et 

indskud de vil tegne i kapitalfonden, der kan også være tale om senere tegning af 

kapital. Investeringstilsagnet er endegyldigt, hvilket vil sige, at på trods af uenighed 

vedrørende de valgte investeringer, kan investorerne ikke sige fra32. Den tegnede 

kapital skal dog først indbetales i det øjeblik, der kommer bud fra 

managementselskabet om opkøb af et selskab, og typisk tager det mellem 3-5 år før 

den tilsagte kapital er investeret33. Dette betyder, at kommanditisterne maksimalt 

hæfter for deres kapitaltilsagn, modsat komplementarerne der hæfter ubegrænset34. 

De eksterne investorer spiller ingen eller en meget lille rolle i forbindelse med den 

daglige ledelse i targetselskabet, da denne jo varetages af managementselskabet. Groft 

sagt venter de blot på, at selskabet bliver solgt således, at de forhåbentlig kan realisere 

et betragteligt afkast. Ofte vil der løbende ske udbetaling af såvel ordinære, som 

ekstraordinære udbytter i forbindelse med drift og frasalg i targetselskabet, men 

størstedelen af afkastet kommer først til udbetaling i forbindelse med selskabets exit, 

og dermed ved kapitalfondens ophør. Fondens ophørelsen sker dog ikke i tilfælde af, 

at fonden har investeret i flere virksomheder, som typisk er tilfældet, først når der sker 

exit af det sidste targetselskab ophører fonden. 

 

3.2.3 Kommanditselskabsform 

Der er uden tvivl taget bevidst stilling til valget af kommanditselskab som 

selskabsform. For det første er det den selskabstype, der bliver anvendt rundt om i 

verden, og investorerne har dermed kendskab til denne selskabsform og føler sig 
                                                           
32 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 37   
33 CEBR rapport. Side 12 
34 CEBR rapport. Side 11 
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derfor trygge herved. Og jo mere trygge investorerne føler sig, jo mere attraktivt 

bliver det at foretage investeringer. For det andet er denne form for selskab ikke 

underlagt de samme kapital- og regnskabskrav som fx et aktieselskab, men 

kommanditselskaber skal blot have tilført kapital efter behov, samt overholde reglerne 

i årsregnskabsloven. Deltagerne i et kommanditselskab kan være både fysiske og 

juridiske personer, eneste krav er, at komplementaren skal hæfte personligt og med 

hele sin formue. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) § 2, stk. 2 

foreskriver35; 

 

“Ved et kommanditselskab forstås i denne lov en virksomhed, hvor en eller flere 

deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for 

virksomhedens forpligtelse, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter 

begrænset for virksomhedens forpligtelse.” 

 

Et kommanditselskab er således kendetegnet ved, at der i selskabet er mindst to 

deltagere; komplementaren og kommanditisten, som begge kan være fysiske personer 

eller selskaber, samt at én af deltagerne hæfter personligt.  

Dette krav kan dog omgås ved at lade komplementaren indtræde som juridisk person, 

der per definition hæfter begrænset. Da kommanditselskaber ikke falder ind under 

SEL § 1 stk. 136 qua ovenstående, så falder kommanditselskabet ind under gruppen af 

personselskaber, som er transparent i skattemæssige henseender modsat 

kapitalselskaber, hvorfor det er investorerne bag selskabet, der er skattepligtige af 

afkastet og ikke selskabet selv. 

 

                                                           
35 LBK nr. 651 af 15.06.2006 
36 LBK nr. 272 af 03.04.2009 
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4 Skattemæssig referenceramme 
 

I dansk ret er udgangspunktet, at der ikke findes særlige skatteregler for kapitalfonde, 

dette medfører at kapitalfondes aktiviteter er underlagt de samme skatteretlige rammer 

som andre erhvervsdrivende virksomheder37. Forskellen ved personselskaber kontra 

kapitalselskaber er, at personselskaber ikke er selvstændige skattesubjekter. Dette 

skyldes at personselskaber ikke er omfattet af bestemmelsen om skattepligtige 

selskaber jf. selskabsskatteloven § 1, stk.1. Idet personselskaber ikke kan kvalificeres 

som selvstændige skattesubjekter, betragtes de derfor som skattemæssigt transparente. 

Dette skyldes, at indtægter og udgifter passerer gennem personselskabet og videre op 

til deltagerne. Den skattemæssige transparens er dermed et udtryk for, at deltagerne 

beskattes af deres forholdsmæssige andel af personselskabets skattepligtige indkomst. 

Kapitalfonde er typisk organiseret som et kommanditselskab og kapitalfondens 

investorer er således skattepligtige af indkomsten. Dette får den betydning, at 

beskatningen af afkastet afhænger af, hvordan investorerne selv skal beskattes.   

Også i skattepolitiske diskussioner har kapitalfonde vakt stor debat. Primært har 

debatten drejet sig om de store rentefradrag, den ændrede kapitalstruktur medfører, 

grundet den høje gearing.  

Kapitalfonde er underlagt de samme skatteregler, som andre erhvervsdrivende 

virksomheder jf. aktieselskabsloven § 1. Endvidere er de underlagt Lov om 

erhvervsdrivende fonde og selvfølgelig markedsføringsloven, erstatningsansvarsloven 

mv. Kapitalfonde er, som nævnt, typisk etableret i personselskabsform som et K/S. 

Og da K/S ikke er et selvstændigt skattesubjekt sker beskatningen på investorniveau 

og ikke på selskabsniveau. 

  

                                                           
37 CEBR rapport. Side 127 



Kandidatafhandling - cand.merc.jur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

25

4.1 Forpligtelser i aktieselskaber versus kommanditselskaber 

 
4.1.1 Aktieselskaber 

Aktieselskab (A/S) er den retslige organisationsform, der anvendes hovedsageligt af 

større erhvervsvirksomheder. Alle erhvervsdrivende aktieselskaber er reguleret af 

aktieselskabsloven (ASL)38, selskabsloven (SL)39 og årsregnskabsloven (ÅRL)40 mv. 

For selskabets gæld hæfter kun selskabet med sin formue, det vil i grove træk sige 

aktionærernes indskud samt egenkapital. Et A/S kaldes derfor, modsat 

kommanditselskab, et selskab med begrænset ansvar eller et kapitalselskab, i 

modsætning til et personselskab. Deltagerne hæfter ikke personligt for selskabets 

forpligtelser jf. § 1, stk.1. og A/S beskattes efter Selskabsskatteloven jf. § 1. Det er 

kun aktionærernes indskud i form af aktiekapital, som aktionærerne hæfter med. 

Nogle af hovedpunkterne for aktieselskaber er41;  

 1. Et aktieselskab er et selskab med en fast indskudskapital og uden personligt 

 ansvar for selskabsdeltagerne, med minimumskrav på 500.000 Dkr. jf. SL §§ 1 

 og 4.  

 2. Bestyrelsens formand og flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være 

 direktører i selskabet jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1  

 3. I et A/S, der beskæftiger mere end 35 personer, kan medarbejderne vælge et 

 antal bestyrelsesmedlemmer, der svarer til halvdelen af de øvrige medlemmer 

 af bestyrelsen jf. SL § 140.  

 4. Et A/S skal udarbejde og offentliggøre en årsrapport jf. ÅRL §§ 2 og 3 samt 

 § 138. Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver 

 og passiver jf. ÅRL § 11. Endvidere skal alle relevante og væsentlige forhold 

                                                           
38 LBK nr. 649 af 15.06.2006 
39 Lov nr. 470 af 12.06.2009 
40 LBK nr. 395 af 25.05.2009 
41 Bernhard Gormard. Aktie- og anpartsselskaber. Side 47-50 
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 indgå i årsrapporten jf. ÅRL §§ 12 stk.3 og 13 stk.1, nr. 3.  

 5. Når selskabet er underlagt pligten til at udarbejde en årsrapport efter ÅRL, 

 skal årsrapporten revideres af en eller flere revisorer, som skal være uafhængig 

 af selskabet jf. § 135.  

 6. Der eksisterer regler om beskyttelse af aktionærminoriteter og af kreditorer 

 jf. ASL §§ 63 og 80.  

 7. Et A/S må ikke udstede aktier uden stemmeret, men kan udstede aktier med 

 kun 1/10 stemmeret.  

 8. Et A/S der har mistet halvdelen af sin aktiekapital, skal indkalde 

 generalforsamlingen senest 6 mdr. efter at tabet er aktualiseret.  

Konkurslovens regler gælder uden begrænsninger også for A/S. Endvidere er det kun 

aktieselskaber, der kan noteres på fondsbørsen. 

I aktie- og anpartselskabsretten eksisterer der et fortrolighedsprincip, som giver 

mulighed for forretningshemmeligheder og fortrolighed om virksomhedens interne 

forhold jf. offentlighedsloven § 12, 2 pkt.42, markedsføringsloven § 1943, 

konkurrenceloven § 1344, VPHL § 34, stk. 2 og endelig SL § 132. Der påhviler tilmed 

bestyrelsen og direktionen en strafsanktioneret tavshedspligt iht. ASL § 160, stk. 1, 

pkt. 2, ligesom enhver medarbejder og samarbejdspartner er underlagt tavshedspligt 

om drifts- og forretningshemmeligheder jf. markedsføringsloven § 1945. 

 

4.1.2 Børsnoterede aktieselskaber 

Mens alle aktieselskaber er underlagt SL, ASL og ÅRL gælder en lang række 

yderligere lovbestemmelser og regler for de børsnoterede selskaber. Dette er en 

naturlig følge af, at selskabernes aktier handles på børsen for, at investorerne skal 

kunne have den nødvendige tillid til, at de har eller kan opnå adgang til alle relevante 
                                                           
42 DSK nr. 11315 af 28.09.1994 
43 LBK nr. 839 af 31.08.2009 
44 LBK nr. 1027 af 21.08.2007 
45 Bernhard Gomard. Aktie- og anpartsselskaber. Side 189 
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oplysninger, når de investerer i et selskabs aktier. Gennemsigtighed, øjeblikkelig 

oplysningspligt og troværdighed er parametre, der er højt prioriteret på børsmarkedet. 

Der eksisterer her et publicitetsprincip, der kræver transparens jf. VPHL §§ 27-2946. 

En række af de danske bestemmelser er også en følge af EU direktiver, som er 

implementeret i Danmark. Der er eksempelvis publicitetsdirektivet (68/151/EØF) som 

foreskriver offentlighed omkring virksomhedens forhold. I kapitaldirektivet 

(77/91/EØF) opstilles der minimumskrav til vedtægter og stiftelsesoverenskomster. 

Årsregnskabsdirektivet (78/660/EØF) der fastlægger begrebet årsrapport, 

overskueligheds- og pålidelighedsprincippet for at nævne nogle punkter. Fondsrådet 

fører kontrol med, at de virksomheder, hvis værdipapirer noteres eller handles på en 

fondsbørs, overholder de gældende regnskabsregler i deres års- og delårsrapporter. 

Regnskaberne for A/S er offentligt tilgængelige, således at både investorer, kreditorer 

samt ansatte har mulighed for at danne sig et reelt overblik over selskabet. Endvidere 

skal de børsnoterede selskaber også leve op til god selskabsledelse i henhold til 

Nørby-udvalgets rapport om corporate governance47. 

Børsnoterede selskaber skal ud over at følge de generelle selskabsretlige regler og 

love også udarbejde et koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, 

IFRS, udarbejde en halvårsrapport og øjeblikkeligt orientere Fondbørsen om alle 

væsentlige ændringer. Børsnoterede selskaber er underlagt disse videregående 

informationsforpligtelser, som findes i VPHL med tilhørende bekendtgørelser, 

årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs’ regler. Ifølge generalklausulen i regler 

for udstedere af aktier, udstedt af Nasdaq OMX48, jf. afsnit 3.1.1 skal aktieselskaber 

der har deres aktier noteret på børsen hurtigst muligt offentliggøre oplysninger om 

beslutninger og andre forhold og omstændigheder, der kan være kursrelevante samt 

ifølge VPHL §§ 27-30. De er herudover underlagt nogle periodiske 
                                                           
46 LBK nr. 479 af 01.06.2006 
47 Nørby-udvalgets rapport om corporate governance i Danmark. Anbefalinger for god selskabsledelse i 

Danmark  
48 Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Regler for udstedere af aktier. 01.07.2009 
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oplysningsforpligtelser såsom regnskabsmeddelelser og årsrapporter jf. afsnit 3.2 og 

andre oplysningsforpligtelser, som forventninger til fremtiden og generalforsamlinger 

jf. afsnit 3.3. Ydermere skal de oplyse, om de følger anbefalingerne om god 

selskabsledelse eller forklare, hvorfor de ikke gør det. 

 

4.1.3 Kapitalfonde 

Når kapitalfonde efter lang tids arbejde med due diligence og overvejelser har fundet 

deres targetselskab, er det typisk et stort børsnoteret aktieselskab med mange ansatte 

og en høj omsætning. På overtagelsestidspunktet er targetselskabet dermed underlagt 

den højeste grad af åbenhed. Men kapitalfonde ønsker 100 % kontrol over 

targetselskabet og derfor er notering på Fondsbørsen ikke relevant. Herved frigør de 

sig samtidigt fra en økonomisk belastning mht. udgifter til Fondsbørsen og dennes 

strenge oplysningspligter. Fonden er derudover oprettet, som et K/S, som ikke er 

underlagt nær så mange regler, som et aktieselskab, hvilket giver dem nogle langt 

mere lempelige regler at forholde sig til ift. fx oplysningspligt, som kan være et 

ønskværdigt parameter for selskaber at eliminere. Endvidere kan der opnås en del 

økonomiske besparelser ved at blive underlagt mere lempelige regler. 

 

Mens det for en udsteder er frivilligt at søge værdipapirer optaget til notering på en 

fondsbørs, har en udsteder, der har fået værdipapirer optaget til notering, således ikke 

automatisk krav på sletning af et værdipapir. I henhold til VPHL § 25, stk. 3, kan 

udsteder, hvis værdipapirer er noteret på en fondsbørs, anmode om sletning fra 

Fondsbørsen. Anmodningen tages til følge, med mindre Fondsbørsen finder at 

sletning ikke er i investorernes, låntagernes eller værdipapirmarkedets interesse. 

Afnoteringskompetencen ligger hermed hos Fondsbørsen, mens kompetencen til at 

anmode om sletning ligger hos generalforsamlingen. Fondsbørsen nuværende praksis, 

for afnotering i forbindelse med overtagelsestilbud og tvangsindløsning er, at 

anmodningen tages til følge, når køber har opnået 9/10 af aktiekapitalen og 

stemmerne og tvangsindløsningstilbudet er fremsat. Men når en kapitalfond ønsker at 
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opkøbe en anden virksomhed, besidder de ofte ikke de nødvendige 9/10 af 

aktiekapitalen eller stemmerne. For at opnå afnoteringen skal de derfor igennem 

følgende trin;  

 1. frivilligt overtagelsestilbud jf. VPHL § 32, stk. 2 og/ eller, 

 2. lovpligtig overtagelsestilbud jf. VPHL § 31, 

 3. tvangsindløsning efter ASL § 20 b og 20 c eller, 

 4. vedtægtsmæssig indløsning efter ASL § 20 a inklusiv forudgående  

 generalforsamling samt 

 5. anmodning om afnotering inklusiv forudgående generalforsamling  

Når de herefter har opnået den krævede 9/10 af aktiekapitalen og stemmerne på 

generalforsamlingen, da er hovedreglen altså, at Fondsbørsen følger kapitalfondens 

anmodning om afnotering. 

Graden af åbenhed er gået fra det maksimale til et niveau, hvor åbenheden er nærmest 

ikke eksisterende. Herefter kan fonden i det store hele gøre som de vil, uden at der er 

nogen, der kigger dem over skulderen. Det er ikke kun offentligheden, der mister 

indsigt i selskabets aktiviteter, også direkte involverede parter mister herved en del 

krav på indsigt. Medarbejdere, investorer og kreditorer får selvfølgelig mere at vide 

end offentligheden, men de kan ikke med sikkerhed vide, at de informationer de får er 

hele sandheden, da de jo ikke har noget at holde det op imod såsom regnskaber mv. 

 

Kapitalfonde undgår med deres afnotering af targetselskaber og deres selskabsform 

K/S en række forpligtelser, men er som alle erhvervsdrivende selskaber underlagt 

ÅRL jf. § 1. Ydermere er de også omfattet af publicitets- og årsregnskabsdirektivet.  

Skatteretligt er der også en markant forskel på de to typer af selskaber. Et A/S betaler 

selskabsskat der, hvor selskabet er hjemmehørende og investorerne beskattes der, 

hvor de har bopæl. Ved et aktieselskab opnår myndighederne skatteindtægter fra to 

sider, nemlig selskabsskat af selskabets omsætning og personskat ved udbetaling af 

udbytter til aktionæreren. K/S betaler derimod ikke selskabsskat, da det jo ikke er et 

selvstændigt skattesubjekt. Det er således kun investorerne, der beskattes. Også her 
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gælder det, at investorerne beskattes i det land, hvor de har bopæl, og store dele af den 

skattemæssig indtjening kan derfor ende i mange andre lande end lige der, hvor 

selskabet er fysisk placeret, da investorerne jo kan være bosat i skattelylande, eller 

andre fordelagtige lande med en meget lav skatteprocent.  

Det er tydeligt, at der ved afnotering er mange fordele for fonden, både i form af 

væsentlige sparede udgifter til Fondsbørsen, oplysningsforpligtelser samt 

skattelempelse.   

Kapitalfondens agering er således forståelig, idet det giver dem nogle fordele ift. 

andre selskaber og dermed en konkurrencefordel.  
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5  Juridiske referenceramme 
 

5.1 Introduktion til DVCA’s retningslinjer 
 

Fra at opererer i et område uden særlig politisk interesse, må kapitalfondene i dag se 

sig omgivet af stor politisk interesse og krav om flere regler. Fondene har i lyset 

heraf, samt at de gennem årene er blevet store og væsentlige aktører på markedet, 

også erkendt, at der er behov for mere åbenhed og gennemsigtighed. DVCA ønsker 

hermed at give offentligheden en bedre indsigt i, hvordan fondene arbejder, og 

hvordan de skaber værdi. Fondene har fået øjnene op for, at de ikke kan undgå en 

større grad af åbenhed, hvis investorernes tillid skal styrkes, således at de også i 

fremtiden er interesserede i at investere i fondene. Kapitalfondene bliver simpelthen 

nødt til at åbne op for den “sorte boks” for at overleve.  

DVCA har derfor udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvordan fondene og deres 

virksomheder bør arbejde og rapportere. DVCA sender samtidig et signal om, at man 

ønsker at undgå regulering, idet man i stedet ønsker selvregulering. DVCA mener, at 

selvregulering skaber det mest gunstige grundlag for samfundet49.  

Retningslinjerne er udformet udfra “comply or explain” princippet jf. retningslinjerne 

pkt. 1. Dette betyder, at fonde der er med i brancheforeningen, og ønsker at forblive i 

denne er underlagt et krav om at følge retningslinjerne eller at forklare, hvorfor de 

ikke gør det50. Kapitalfondene har taget godt imod DVCA’s retningslinjer, således er 

alle syv danske kapitalfonde fuldt omfattet51, ligesom at 43 porteføljeselskaber følger 

retningslinjerne. 

 

                                                           
49 DVCA’s retningslinjer. Side 6 
50 DVCA’s retningslinjer. Side 134 
51 DVCA’s retningslinjer. Side 149 
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5.1.1 The Walker Report 

I London 2007 udarbejdede Walker Working Group retningslinjer for kapitalfonde, 

der opererer indenfor Storbritannien. London er en finansmetropol, og derfor har disse 

retningslinjer også fået betydning for kapitalfonde rundt om i Europa. Danmark er en 

lille aktør i den globale sammenhæng, og da DVCA udarbejdede deres retningslinjer, 

er det derfor også gjort med inspiration fra den engelske Walker Report. Walker 

rapporten er udarbejdet, idet forfatterne synes, at der mangler åbenhed og 

gennemsigtighed i kapitalfondene, især efterspørger rapporten større åbenhed ved 

buy-out aktiviteten. Samtidig mener gruppen, at behovet for større åbenhed og 

forklaring kun kan blive dækket gennem samspil af tre kanaler; PE portefølje 

selskaber, komplementarerne samt brancheforeningen. Walker rapporten arbejder ud 

fra et comply or explain princip, som DVCA, som nævnt ovenfor, er blevet inspireret 

af. Hovedpunkterne i Walker rapporten er også blevet nogle af hovedpunkterne i 

DVCA’s retningslinjer. Alt i alt har DVCA hentet meget inspiration fra Walker 

rapporten. Dette kan dog tolkes som en fordel, idet mange af kapitalfondene agerer, 

ikke mindst på det europæiske marked, hvorfor enslydende regelsæt medfører mindre 

forvridning af de europæiske aktørers agering. Med nogenlunde enslydende 

brancheregler over hele markedet, kan man forvente, at de øvrige EU-landes 

brancheforeninger har gjort nogenlunde det samme, idet de også ønsker at minimere 

forvridningerne på markedet. Walker rapporten går dog væsentlige skridt videre end 

DVCA’s retningslinjer og et vigtigt aspekt, som man ikke ser i DVCA’s retningslinjer 

er, at Walker rapporten ønsker, at kapitalfondenes oplysninger på deres website skal 

være meget mere narrative frem for, at have fokus på de finansielle tal. Et andet 

meget vigtigt aspekt er, at Walker rapporten efterspørger, hvordan værditilvæksten i 

targetselskabet er opnået. Dette har man ikke medtaget i DVCA’s retningslinjer, og 

det kan derfor stadig være svært at gennemskue, om værditilvæksten er skabt fx 

gennem aktivt ejerskab eller gennem den høje finansielle gearing. Modsat Walker 

rapporten går DVCA’s retningslinjer derimod mere i dybden mht. hensyn til 

regulering på virksomhedsniveau. De er dog ikke skærpet i en sådan grad, at der 
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skabes en konkurrenceforvridning, da fondene agerer internationalt, men blot mere 

omfattende. 

 

 

5.2 Introduktion til det danske indspil  
 

Udenrigsministeriet udsendte d.13. november 2008 et notat om dansk indspil om 

åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i Europa. Som det nævnes i indspillet 

er flere og flere virksomheder blevet opkøbt af kapitalfonde gennem de seneste år og 

dette har medfødt en naturlig samfundsmæssig interesse i kapitalfondenes 

aktiviteter52. Kapitalfondene er dog stadig præget af stor lukkethed, og dette har længe 

vakt bekymring hos en del politikere. Alle de politiske partier bakkede også op 

omkring indspillet, da det skulle vedtages53. 

Det fremtrædende socialdemokratiske folketingsmedlem Svend Auken udtalte i den 

forbindelse: “vi er ikke ude på, at der ikke skal være kapitalfonde..[……].. Men der 

skal være regler for, at de er solide, at de pensionskasser, der investere i dem, ved 

hvad de investerer i, og medarbejderne i målvirksomheden har en vis beskyttelse”54. 

Det er vigtigt at bemærke, at mange af emnerne i indspillet ikke i sig selv er noget nyt 

i dansk ret, men rent faktisk allerede er eksisterende lovgivning. Det nye ligger i 

særdeleshed i den åbenhed, man efterspørger. Groft sagt betyder indspillet, at alle 

kapitalfonde skal registreres med oplysninger om fondene, samt hvor fondene hører 

hjemme og hvor meget kapital de har. Der skal være flere oplysninger om 

partnerselskaberne og om fondenes kreditforhold. Ydermere kommer der skrappere 

krav til åbenhed og gennemsigtighed, da man vil stille samme krav til 

                                                           
52 Udenrigsministeriets notat om dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i 

Europa. Side 2 
53 Børsen 14.11.2008. Side 12 
54 Børsen 14.11.2008. Side 12 
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kommanditselskabsformen, som man gør med aktieselskabsformen55, ligesom man 

allerede har gjort gennem L 11656 ift. værnsreglerne om blandt andet tynd 

kapitalisering. 

 

 

5.3 Introduktion til EU-direktivet 
 

På det fælleseuropæiske plan er man blevet opmærksom på, at der skal ske 

forandringer på kapitalfondsområdet gennem forbedringer på det europæiske 

finansielle marked. 

Forslaget indeholder en regulering af de forvaltere (administrationsselskaber), der 

markedsfører og administrerer alternative investeringsfonde. Dette skal sikre ens 

vilkår for administratorerne i Europa og give dem mulighed for at operere i hele det 

indre marked. Det skal samtidig beskytte deres interessenter, som investorer og 

andre markedsdeltagere. Reguleringen skal også medvirke til at sikre den 

finansielle stabilitet. Ved alternative investeringsfonde forstås i forslaget, enhver form 

for investeringsenhed eller investeringsfællesskab, uanset den benyttede juridiske 

samarbejdsform. Baggrunden for direktivet er således, at indføre harmoniserede krav 

til enheder som beskæftiger sig  med forvaltning og administration af alternative 

investeringsfonde ( FAIF)57. 

Finanskrisen har vist, hvor sårbare FAIF er overfor både makroprudentielle og 

mikroprudentielle risici, og da disse risici har en grænseoverskridende dimension, 

kræves der en konsekvent EU- regulering58. Makroprudentiel risiko også kaldet 

systemetisk risiko er den risiko, der beskriver en generel usikkerhed i økonomien.  

Risikoen beskriver risikoen for tab, i de tilfælde, hvor markedsværdien af aktiver og 
                                                           
55 Børsen 14.11.2008. Side 12 
56 Indsat ved lov nr. 308 af 19.04.2006 
57 EU-direktiv 2009.0207 af 30.04.2009.  Afsnit 1.1 Baggrund, begrundelse og formål  
58 EU-direktiv 2009/0207 af 30.04.2009. Side 3 
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passiver ændrer sig pga. ændringer i markedsforholdene, dvs. ændringer i markedet 

som følge af renteniveau, lønniveau, valuta-kurser, lovgivning og skattereformer mv. 

Den systemetiske risiko måles ved beta-faktoren. Denne betafaktor viser forholdet 

mellem afkastet på et aktiv (fx en aktie) og markedet (ofte repræsenteret ved et 

markedsindeks). Beta-faktoren sammenkobler afkastet på det pågældende aktiv og det 

relevante totale marked (indeks). 

 

59 

 

Mikroprudentiel risiko (usystemetisk risiko) er derimod den risiko, der kun vedrører 

det individuelle aktiv, dvs. den enkelte virksomhed. Mikroprudentiel risiko relaterer 

sig til ændringer internt i virksomheden, dårlige investeringer i et tvivlsomt produkt, 

høj gearing og eventuelle problemer med fx styringen af targetselskabet mv. 

Den usystemetiske risiko kan elimineres ved at diversificere sin investering, dvs. 

porteføljediversificering. 

Systemetisk risiko er en direkte trussel mod investorerne, men udgør samtidig også en 

direkte trussel mod samtlige af markedets aktører. Kapitalfondenes brug af gearing, 

samt deres investeringsstrategier har ikke gjort, at de har medført makroprudentielle 

risici60. Blot fordi en virksomhed gearer meget og påfører sig selv og sine investorer 

stor risiko, betyder det ikke nødvendigvis, at markedet, hvor alle andre virksomheder 

er og agerer, bliver påvirket. Systemetisk risiko er dermed markedsrelateret, hvorimod 

usystemetisk er virksomhedsspecifik.  

 

Kapitalfondene har dog haft problemer med kredit, som medført færre buy-outs, og 
                                                           
59 Hvor ra  er afkast-raten for aktiv a,  rp er afkast-raten for porteføljen og Cov(ra,rp) er kovariansen 

mellem afkast-raten for aktiv a og afkast-raten for porteføljen.  Harry M. Markowitz. "Portfolio 

Selection". Journal of Finance 7 (1): 77–91. 
60 EU-direktiv 2009.0207 af 30.04.2009. Boks over risici. Side 2-3 
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herudover skabt problemer vedrørende targetselskabernes soliditet.  

På nuværende tidspunkt findes der ingen effektiv måde at indsamle og analysere disse 

risici på europæisk plan, samtidig er der stor forskel på, hvordan medlemsstaternes 

myndigheder fører tilsyn hermed. Med baggrund i denne problemstilling er EU-

direktivforslaget om FAIF blevet udarbejdet61. 

 

 

5.4 Sammenfatning af den juridiske referenceramme 

 
Det er tydeligt at se, at der er stor forskel på henholdsvis det danske indspil og EU-

direktivforslaget og DVCA’s retningslinjerne. Retningslinjerne er mere overfladiske i 

den for stand, at de primært kun er udarbejdet på to niveauer, hvorimod indspillet og 

direktivforslaget er opbygget med henblik på, at hele finansmarkedet har brug for 

opstramninger i form af nye regler.  

                                                           
61 EU-direktiv 2009.0207 af 30.04.2009. Side 4 



Kandidatafhandling - cand.merc.jur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 
 
 

37

6 Juridisk analyse af gældende lovgivning for 

 kapitalfonde samt nye forslag hertil  
 

6.1 Juridisk analyse af værnsreglerne for kapitalfonde 
 

I dette afsnit vil der blive redegjort for begrebet “tynd kapitalisering“, for derved at 

give indblik i yderligere tiltag, der retter sig mod fradragsbeskæringen af renteudgifter 

på sambeskatningsniveau. Dette vurderes som relevant, idet formålet med reglerne om 

tynd kapitalisering og Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige 

skattelove62, er at forhindre skatteunddragelse gennem kreative 

finansieringsstrukturer, og er et direkte indgreb mod kapitalfonde.   

Tynd kapitalisering omhandler problematikken omkring manipulation med 

indkomstfordeling i forbindelse med skattepligtige transaktioner mellem 

interesseforbundne parter, der er reguleret i LL § 2 om transfer pricing63. Reglerne 

foreskriver, at selskaber med interesseforbundne transaktioner skal handle på 

armslængdevilkår64. Dette armslængde-princip får en særlig betydning, når de to 

handlende parter har delte interesser såsom i forholdet mellem targetselskab og 

kapitalfond eller medarbejdere i forskellige afdelinger af en virksomhed eller koncern 

imellem eller på anden måde, hvor de to parter har et forhold, der gør, at de ikke kan 

betragtes som helt uafhængige parter.  

Armslængdeprincippet spiller en væsentlig rolle, når det sættes i relation til krav 

                                                           
62 SEL nr. 540 af 06.06.2007. CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde mv. 
63 Transfer pricing opstår når nationale koncerner ved fordrejede prisvilkår i de interne 

koncerndispositioner, manipulere indkomstfordelingen mellem selskaberne. Herved søges den størst 

mulige del af koncernindkomsten placeret i datterselskaber bosiddende i skattelylande. 
64 Armslængdevilkår er jf. LL § 2 stk. 1 når transaktionerne mellem koncernforbundne selskaber sker 

på markedsmæssige vilkår, altså at der anvendes vilkår og priser for transaktioner, der kunne opnås 

mellem uafhængige parter. 
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vedrørende transfer pricing mellem ikke-uafhængige virksomheder, såsom 

virksomheder i en global koncern. I denne situation indebærer armslængdeprincippet, 

at prisen på et handlet produkt skal være den samme, som den sælgende part ville 

have solgt til i markedet til en uafhængig part. Dette princip er ofte netop en af 

metoderne, der bruges for at hindre virksomheder i at handle således, at profitten på 

transaktioner systematisk skævvrides til skattelylande.  

 

Selskabsskatteloven (SEL) § 1165 indeholder regler om værn mod tyndkapitalisering, 

som omhandler gæld internt i koncernen. Formålet er at sikre en minimumsbeskatning 

af egenkapitalafkastet i danske selskaber, og at forebygge udhulning af det nationale 

skattegrundlag, som følge af selskabers finansieringsstruktur. I § 11 er der hjemmel til 

efter nærmere bestemte regler at beskære fradragsretten for et tyndt kapitaliseret 

selskab.  

 

§ 11 stk. 1 definerer at: 

 -hvis et selskab er omfattet af § 1 stk. 1 nr. 1-2a, 2d-2g og 3a-5b 

 -har gæld til juridiske personer som nævnt i ligningslovens § 2, stk. 1 

 -selskabets eller foreningens fremmedkapital (gæld) set i forhold til selskabets  

 egenkapital ved udløbet af indkomståret overstiger forholdet 4:1, 

 kan renteudgifter og kurstab, der vedrører den overskydende del af den  

 kontrollerede gæld, ikke fradrages. 

 

Det har tidligere været vanskeligt at imødegå kapitalfondenes brug af intern gæld, idet 

de ved valg af selskabskonstruktioner har været i stand til at komme uden om de 

eksisterende værnsregler.  

I december 2005 fremsatte regeringen ved skatteminister Kristian Jensen således66 

                                                           
65 LBK nr. 272 af 03.04.2009 
66 2005/1 SF. L 116. Lovforslag om justering af erhvervsbeskatningen 
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lovforslag om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove. 

Baggrunden for forslaget var, at man var blevet opmærksom på et hul i 

skattelovgivningen. Kristian Jensen påpegede, at kapitalfonde organiseres oftest som 

kommanditselskaber, og da denne selskabstype ikke anses som selvstændigt 

skattesubjekt, indebar dette, at de danske værnsregler, om blandt andet tynd 

kapitalisering og armslængdeprincippet ikke kunne anvendes. Såfremt kapitalfonden 

havde været et selvstændigt skattesubjekt, skulle der indeholdes kildeskat på alle 

rentebetalinger til kapitalfonde beliggende i lande, som ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Kildeskatten har til formål at 

forhindre, at det rentemodtagende udenlandske selskab slipper for beskatning eller 

beskattes lempeligt, samtidig med at Danmark giver det rentebetalende selskab 

fradrag for renteudgifterne67. Endvidere var skatteministeren ikke i tvivl om, at 

kapitalfondene udøver bestemmende indflydelse på targetselskabet og derfor er på 

linje med internationale koncerner organiseret på traditionel vis som selskaber68. 

I 2006 blev der således indsat et punkt i Ligningsloven (LL) og Skattekontrolloven 

(SKL)69. Der er således blevet indført  i SKL § 3 B, stk. 1 efter 1. pkt. og i LL § 2 stk. 

1 efter 2 pkt. at; 

 

 Med juridiske personer i nr. 1 og stk. 3 sidestilles selskaber og foreninger 

 m.v., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, 

 men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller 

 en foreningsvedtægt. ( I SKL § 3B stk.1, nr.1) 

 

LL § 2 stk. 1, 2 pkt.70 bestemmer nu, at selskaber mv. der efter de danske skatteregler 

ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, hvor forholdet er reguleret af selskabsretlige 
                                                           
67 CEBR rapport. Side 129 
68 2005/1 SF. L 116. Lovforslag om justering af erhvervsbeskatningen 
69 LBK nr. 1126 af 24.11.2005 
70 2005/1 LSV 116. Lovforslag om justering af erhvervsbeskatningen 
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regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt sidestilles med juridiske personer 

som nævnt i LL § 2 stk. 1 nr. 1 og stk. 371. Dette betyder, at det ikke længere er muligt 

for kapitalfonden og targetselskabet at handle på favorable vilkår og til fordelagtige 

priser.  

Endvidere er der indført jf. LL § 2 stk. 2, 3 pkt. og SKL § 3B stk. 2, 3 pkt. 

 

 Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af 

 andre selskabsdeltagere, med hvem selskabsdeltageren har en aftale om 

 udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. 

 

Dette betyder at, hvis der ikke kan konstateres bestemmende indflydelse i henhold til 

LL § 2 stk. 2 eller SKL § 3 B, så kan lån stillet af kapitalfonden ikke anses for 

kontrolleret gæld, hvilket må betyde, at renteindtægter fra datterselskaber i Danmark 

stadig kan overføres til kapitalfonden, selv om den er beliggende i et skattelyland. 

Dette vil højst sandsynligt gøre sig gældende i de tilfælde, hvor kapitalfonden bliver 

styret af et managementselskab, og investorerne internt i kapitalfonden kun er knyttet 

sammen via en aktionæroverenskomst, således vil kapitalfonden fortsat ikke være 

omfattet værnsreglerne og dermed beskattes renteindtægterne i den kontraherende 

fremmede stat, og på baggrund heraf kan kapitalfonden fortsat selv styre deres 

skattebetalinger til Danmark. Dette forsatte “hul” i lovgivningen søges dog lukket ved 

at lægge loft over renteudgifterne, som behandles senere i afsnittet. 

 

I forbindelse med ovenstående blev også koncern begrebet ændret, og det fremgår nu 

af LL § 2 stk. 3 og i SKL § 3B stk. 3; 

 

 Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor 

 samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse, eller hvor der 

                                                           
71 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2009-2. S.I.3 Tynd kapitalisering 



Kandidatafhandling - cand.merc.jur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 
 
 

41

 er fælles ledelse 

 

I lovforslagets bemærkninger nævnes det at72; 

 

 “Det foreslås, at de skattetransparente enheder i forhold til værnsreglerne om 

 transfer pricing og tynd kapitalisering m.fl. sidestilles med selvstændige  

 skattesubjekter. Dette medfører, at transaktioner mellem en kapitalfond og  

 dets datterselskab er omfattet af transfer pricing reglerne, samt at gæld fra  

 kapitalfonden anses for at være koncernintern gæld i reglerne om tynd  

 kapitalisering og kildeskat på renter, selv om kapitalfonden ikke er et  

 selvstændigt skattesubjekt. Kapitalfonde sidestilles dermed med blandt andre  

 aktieselskaber”. 

  

Endvidere fremgår det73; 

 “Der foreslås en ændring af koncerndefinitionen i værnsreglerne om transfer 

 pricing, tynd kapitalisering, kildeskat på koncerninterne renter og kildeskat på 

 koncerninterne kursgevinster, således at gæld til transparente enheder, som  

 f.eks. kommanditselskaber, anses for kontrolleret gæld på samme måde, som  

 hvis den udenlandske långiver var et selskab. Konkret indføres et kriterium,  

 hvorefter selskaber og foreninger, der ikke anses for at være selvstændige  

 skattesubjekter, omfattes af værnsbestemmelserne, når de udøver

 bestemmende indflydelse over en skattepligtig og når deres forhold er  

 reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en  

 foreningsvedtægt“. 

 

Advokatrådet nævner i deres høringssvar, at de mener, at lovforslagets definition af 

                                                           
72 Skatteministerens bemærkninger til L 116 
73 Skatteministerens bemærkninger til L 116 
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transparente enheder kan give anledning til afgrænsningsvanskeligheder, og derfor 

ikke skaber god retssikkerhed74. Skatteministeriets kommentarer til Advokatrådets 

høringssvar er; ”at forøgelsen af afgrænsningsvanskelighederne imidlertid skal holdes 

op imod, at formålet med værnsreglerne kan omgås ved anvendelse af transparente 

enheder”75.  

Hvorvidt der eksisterer fradragsret for renter og kurstab afgøres ud fra SEL § 11, 

hvorfra der kan udledes nogle kriterier.  

Første kriterium vedrører, hvorvidt man er omfattet af dele af § 11 stk. 1. Det andet 

kriterium vedrører, hvorvidt man har kontrolleret gæld. Det tredje kriterium er 

solvenskravet jf. SEL § 11 stk. 1 nr. 3. Forholdet mellem egenkapital og gæld, må 

således ikke overstige forholdet 1:4, hvis selskabet ønsker fuld fradragsberettigelse, 

fremmedkapitalen må altså ikke overstige 80 %. Er dette tilfældet afskæres eller 

begrænses selskabet fra at være fuld fradragsberettiget, såfremt den kontrollerede 

gæld overstiger bagatelgrænsen på 10 mio. kr. 

Fradragsbeskæringen finder endvidere alene sted for den del af den kontrollerede 

gæld, som skulle omkvalificeres til egenkapital, for at forholdet mellem 

fremmedkapital og egenkapital ved indkomstårets udløb udgør 4:1. 

Rentefradragsretten bortfalder fuldstændig, hvorimod kurstab kan overføres til fradrag 

i kursgevinster på samme lån i efterfølgende år.  

 

Begrundelsen for SEL § 11 stk. 4 pkt. 1 er behovet for at undgå omgåelse af regler i 

stk. 1-3. Såfremt den supplerende regel i stk. 4 ikke eksisterede, kunne en 

koncern/fond indskyde flere datterselskaber for derved at udtynde kapitalen, dog 

samtidig med at forholdet mellem gæld og egenkapital 4:1 opretholdes i det enkelte 

datterselskab, den såkaldte kaskadeeffekt76. 

 
                                                           
74 Advokatrådets høringssvar – høring over lovforslag om justering af erhvervsbeskatningen L116 
75 http://www.skm.dk/lovforslag/hoeringssvar/4583/hoeringskommentarer/ 
76 Supplerende spørgsmål fra skatteministeriet vedrørende L 119. 21.12.2004 
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SEL § 11 B beskriver fradragsbeskæringen grundet renteloftet. Selskaber der omfattes 

heraf er selskaber som defineret i bestemmelserne i SEL § 1 stk.1, nr. 1-2a, 2d-g, 3a-

5b. Renteloftet fjerner fradrag for gæld, der overstiger den skattemæssige værdi af 

aktiverne. Til forskel fra de gældende regler om tynd kapitalisering omfatter 

rentebeskæringen al gæld - også til uafhængige långivere. Aktivernes værdi opgøres 

på grundlag af skattemæssige værdier. Aktier medregnes ikke, dog medregnes 20 %  

af anskaffelsessummen for aktier i udenlandske koncernselskaber77. Den årlige 

standardrente er for 2009 fastsat til 6,5 %78. 

Renteloftet betyder, at der foretages en rentefradragsbeskæringen af de 

nettofinansieringsudgifter, som overstiger renteloftet. Fradragsretten for de beskårne 

nettofinansieringsudgifter bortfalder dermed helt. Nettofinansieringsudgifterne kan 

således kun fradrages, hvis de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets 

aktiver ganget med standardrenten79. Såfremt nettofinansieringsudgifterne ikke 

overstiger bagatelgrænsen på 20 mio. kr. sker der ingen fradragsbegrænsning som 

følge af SEL § 11 B. I tilfælde af, at der forekommer både kurstab og renteudgifter 

beskæres kurstabet altid først jf. § 11 B stk. 1 sidste punktum. Kurstabet føres til 

modregning i nettogevinsterne ved det efterfølgende indkomstårs opgørelse af 

nettofinansieringsudgifterne, og dermed nedbringes fremførselskontoen således, at 

forældelsesrisikoen mindskes.   

 

SEL § 11 C ses som et tillæg til SEL § 11 B. Selskaber som omfattes heraf, er de 

samme selskaber, der omfattes af renteloftsreglen i SEL § 11 B. Den tilsigter at hindre 

fondenes misbrug af fremmedkapital, og der er her indført en EBIT-model (earnings 

before interest and taxes). Denne EBIT-model er et særligt skattemæssigt EBIT-

                                                           
77 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2009-2. S.I.4 Beskæring af rentefradrag 
78 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2009-2. S.I.4 Beskæring af rentefradrag 
79 SEL § 11 B stk. 2 pkt. 2. Standardrenten udgør 2,5 procentpoint plus den efter pkt. 1 beregnede 

gennemsnitsrente. Standardrenten beregnes for et år på grundlag af et simpelt gennemsnit opgjort af en 

Københavns Fondsbørs A/S dagligt udregnet effektiv obligationsrente jf. SEL § 11 B stk. 2 pkt.1.   
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begreb og relaterer sig derfor ikke mod den regnskabsmæssige EBIT-model80. 

Nærmere bestemt er EBIT udgangspunktet for, hvor mange renter der kan trækkes fra 

i et givent år. Netop dette nøgletal er en god indikator for, hvor solid virksomheden er 

i forhold til dens gældsbyrde. Renterne ligger direkte op af gælden, hvorimod 

skattebetalingerne giver virksomheden et rentefradrag, som også påvirker gælden, 

omend mere indirekte. De maksimale omkostninger sættes ofte lig EBIT, i et forsøg 

på at minimere eller helt undgå skattebetaling. Dette kan fx gøres ved at optage 

interne lån i det omfang, disse opfylder armslængdeprincippet og at omkostningerne 

kan opretholdes efter SEL § 11 B. Dette kan i sidste ende medføre meget store 

fremførbare underskud. 

Det følger af stk. 1, at tilbageværende finansieringsudgifter maksimalt kan nedbringes 

med 80 % ved fradrag af nettofinansieringsudgifterne efter en eventuel 

fradragsbeskæring som følge af tynd kapitaliseringsreglerne og renteloftet. Sagt med 

andre ord er udgangspunktet, at 20 % af den skattepligtige indkomst før 

nettofinansieringsudgifter skal beskattes. Endvidere kan et eventuelt underskud dog 

fremføres til næste år og lægges sammen med årets finansieringsudgifterne, som kan 

bruges til modregning i årets EBIT. Nettofinansieringsudgifter der er blevet beskåret 

efter EBIT-modellen jf. SEL § 11 C stk. 1, 1.-3. Pkt., kan uden tidsbegrænsning 

fremføres til fradrag i efterfølgende år jf. SEL § 11 C stk. 1, 4 pkt.. Det er således tale 

om en periodeforskydning og ikke en permanent fortabelse af fradragsretten for 

nettofinansieringsudgifterne efter EBIT-modellen. Fradragsbeskæringen her, kan som 

ved renteloftsbeskæringen, maksimalt nedsætte de fradragsberettigede 

nettofinansieringsudgifter til bagatelgrænsen på 20 mio. kr. 

 

Fradragsbeskæringen sker efter en kronologisk rækkefølge, idet reglerne imellem har 

en indbyrdes afhængighed.  

                                                           
80 FSR’s høringssvar til Folketinget om L 213 -Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og 

forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).14.05.2007 
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 - Beskæring af renteudgifter jf. reglerne om tynd kapitalisering SEL § 11 

 - Beskæring af nettofinansieringsudgifterne af al gæld der overstiger  

 renteloftet. 6,5 % reglen jf. SEL § 11 B 

 - Beskæring af nettofinansieringsudgifterne der nedbringer den skattepligtige  

 indkomst med mere end 80 %. EBIT-reglen jf. SEL § 11C 

 

Efter SEL § 11 C stk. 2 opgør selskaber, der indgår i en sambeskatning efter SEL §§ 

31 eller 31 A, den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifterne samlet. 

Endvidere fremføres de beskårne finansieringsudgifter samlet for de sambeskattede 

selskaber hos administrationsselskabet jf. SEL § 11 C stk.2, 4 pkt. 

I tilfælde hvor et selvstændigt selskab har realiseret og fremført beskårne 

finansieringsudgifter overgår til en koncern og dermed indgår i en sambeskatning, så 

skal selskabets beskårne finansieringsudgifter fremføres ikke hos selskabet selv, men 

hos administrationsselskabet. Dette kan medfører, at underskuddet ophobes i 

administrationsselskabet.  

 

Dette kan tilsyneladende også bekræftes i Skatteministeriets svar til Foreningen for 

statsautoriserede revisorer (FSR); 

 

“Det kan bekræftes, at beskårne finansieringsudgifter, der fremføres hos 

administrationsselskabet efter SEL § 11 C, stk. 2, 4. pkt., bevares hos 

administrationsselskabet, selv om det selskab, der har realiseret udgifterne, træder ud 

af sambeskatningen. Administrationsselskabet kan kompensere det selskab, der træder 

ud af sambeskatningen, for de ”mistede” finansieringsudgifter, ved at yde et skattefrit 

tilskud til selskabet i forbindelse med sambeskatningens ophør, jf. SEL § 31 D.81” 

 

Endvidere ved skift af administrationsselskab overføres, administrationsselskabets 

                                                           
81 Skatteministeriets besvarelse af FSR kommentarer vedrørende L213. 14.05.2009 
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rettigheder og forpligtelser til det nye administrationsselskab jf. SEL § 31 stk. 4. 

 

Dette kan efterlade det indtryk, at hvis det underskudsgivende selskab sælges eller 

likvideres, så eksisterer underskuddet stadig i administrationsselskabet.  

På denne måde eksisterer muligheden altså for at sælge underskudsgivende selskaber, 

der ellers er søgt lukket jf. LL § 15 stk. 782, idet administrationsselskabet kan, men 

ikke skal yde kompensation til selskabet. Dette giver anledning til overvejelser om 

dette i realiteten er med til at skabe yderligere kreative fradragsmuligheder for 

kapitalfondene.  

Det er naturligt for fondene at udnytte “huller” i lovgivningen, der er til deres fordel. 

Om end dette dog ikke er ønskværdigt fra lovgivers side, men snarere en utilsigtet 

konsekvens.  
 

CFC-reglerne83 er tvungen sambeskatning for moderselskaber - og kontrollerende 

aktionærer og fonde, - når et udenlandsk datterselskab primært er af finansiel karakter, 

og når dets indtægter beskattes væsentligt lavere end efter de danske regler84. 

Formålet er et værn mod aggressiv skatteplanlægning ved flytning af finansiel 

virksomhed til lavskattelande og mod udhulning af skattegrundlaget ved flytning af 

egenkapital, der konverteres til fremmedkapital i Danmark85, skabt på baggrund af, at 

danske selskaber placerer datterselskaber i skattelylande for derigennem at placere 

renteudgifterne i Danmark og renteindtægterne i skattelylandet. Reglerne skal således 

sikre, at danske selskabers finansielle aktivitet beskattes i Danmark og indkomst i 

lavskattelande beskattes også i det land, hvor moderselskabet er hjemmehørende. Der 

har tidligere eksisteret et værn mod dette, men Cadbury-Schweppes dommen86 satte 

                                                           
82 LBK nr. 176 af 11.03.2009 
83 Controlled Foreign Companies. CFC-beskatningsreglerne blev indført ved lov nr. 312 af 17.05.1995 
84 Henrik Gam mfl. International beskatning - en introduktion. Side 18 
85 Henrik Gam mfl. International beskatning - en introduktion. Side 170 
86 Dom C-196/04 
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imidlertid en stopper for dette, idet der her blev fastslået, at de engelske CFC-regler 

var i strid med den frie etableringsret art. 43 EF. De danske CFC-regler havde hentet 

inspiration fra de engelske, og var derfor stort set tilsvarende. Dette betød, at udfaldet 

således også var relevant for Danmark, og heraf blev de nye CFC-regler skabt jf. 

lovforslag 213 af 18 april 200787. 

For at selskaber bliver omfattet af CFC-reglerne skal følgende betingelser opfyldes; 

 1. Selskabet skal direkte eller indirekte være aktionær i datterselskabet og have  

 bestemmende indflydelse i datterselskabet jf. SEL § 32 stk. 6 

 2. Datterselskabets CFC-indkomst skal udgøre mere en halvdelen af  

 datterselskabets samlede skattepligtige indkomst jf. SEL § 32 stk. 1, nr.1. 

 3. Datterselskabets finansielle aktiver skal i gennemsnit udgøre mere en 10 % 

 af selskabets samlede aktiver jf. SEL § 32 stk. 1, nr.2 

Tvungen sambeskatning efter CFC-reglerne indtræder på det tidspunkt, hvor samtlige 

betingelser er opfyldt, samtidig ophører tvungen sambeskatning på det tidspunkt 

betingelserne ikke længere opfyldes88. 

 

Kapitalfondens aggressive skatteplanlægning ses blandt andet ved, at kapitalfonden 

udbetaler renter til aktionærerne for deres indskud, men for at minimere deres 

skattebetaling, udbetales renten imidlertid ikke til aktionærerne løbende, men 

tilskrives i stedet lånets hovedstol, hvorefter lånet på et senere tidspunkt 

omkonverteres til aktiekapital, de såkaldte aktionærlån. Endvidere benyttes det at 

udbetale store beløb i udbytte til udenlandske aktionærer, hvorefter aktionærerne 

straks udlåner det samme beløb tilbage til den danske koncern med en betydelig 

renteudgift til følge. Dette kan alt andet lige kun ses som et led i deres 

skatteplanlægning, idet det er dyrere for fonden at skaffe kapital på denne måde. 

Endvidere er der tale om penge der kunne være brugt til targetselskabets fremtidige 

                                                           
87 Senere indført ved LBK 272 af 03.04 2009 
88 Henrik Gam mfl. International beskatning - en introduktion. Side 174 
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videreudvikling. Disse metoder kan dog være tvivlsomme. Renterne ved aktionærlån, 

som senere bliver konverteret til aktiekapital, bør vel betragtes som ”reelle” renter. 

Ved udbyttebetalinger som straks tilbageføres i form af lån, kan det diskuteres, 

hvorvidt der er en reel pengestrøm, og de betydelige renteudgifter der er forbundet 

hermed, synes at være i strid med armslængdevilkårene89. Lovgivningen forsørger 

således at gøre det mere besværligt for internationale koncerner at optimere deres 

skattebetaling ved at flytte rundt på gælden. Dette er dog stadig muligt såfremt gælden 

optages uden for koncernen og loven er således ikke til hinder for tynd kapitalisering 

så længe der lånes til markedspriser. Hermed går kapitalfondene fri, idet de oftest 

finansierer eksternt90. 

 

 

                                                           
89 Skatteministerens notat om; Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 

7 danske koncerner af 20.03.2007 
90 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 369 
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6.2 Juridisk analyse af kapitalfondspartnerens carried interest 
 

Der er ikke fastlagt en generel og entydig juridisk definition af “carried interest” 

programmer i selskabsretten jf. SEL eller Aktieavancebeskatningsloven (ABL)91, og 

definitionen skal derfor hentes fra de økonomiske rationaler.  

“Carried interest” er en aflønnings branchestandard for partnerne i investeringsfonde 

herunder for kapitalfonde92. Aflønningen sker gennem management fees og som en 

skævfordeling af afkastet fra fonden til partnerkredsen, som står bag et partnerselskab, 

idet partnerne indskyder et langt mindre beløb til kapitalen end investorerne, typisk på 

1-2 % af den samlede tilsagte kapital i fonden. Ved carried interest skal investorerne 

først have deres indskudte kapital tilbage, og har endvidere ret til afkastet op til en 

hurdle rate på IRR 8 %93, først herefter bliver partnerne aflønnet. Partnerne får dog en 

langt større andel af overskuddet end den indskudte selskabskapital ellers berettiger 

til. Partnernes ejermæssige andel på 1-2 % af selskabskapitalen giver ret til 20 % af 

overskuddet efter, at selskabskapitalen er blevet tilbagebetalt til investorerne efter pro 

rata ejerandel. Ifølge DVCA’s retningslinjer94 er det markedsstandarden, at partnerne 

opnår deres carried interest på 20 %, hvis der skabes et årligt afkast, der som nævnt, 

er større end hurdle raten på 8 %. 

Der kan være behov for, at der eksisterer en standard på markedet, det vil skabe en 

tryghed i et hastigt foranderligt marked. Det kan dog imidlertid tage lang tid før en 

markedsstandard er etableret. DVCA påpeger selv markedsstandarden i deres 

retningslinjer, hvilket kan ses som et udtryk for at få etableret standarden hurtigere 

                                                           
91 L 202 Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love af 28.05.2009 
92 836 Carried interest i private equity- og venturefonde -Internationale strømninger slår igennem til 

dansk ret. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 16.9.2009 TfS 2009, 836 
93 836 Carried interest i private equity- og venturefonde -Internationale strømninger slår igennem til 

dansk ret. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 16.9.2009 TfS 2009, 836 
94 DVCA’s retningslinjer. Side 142 
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end markedet selv. Ud fra diverse af DVCA’s medlemmers årsrapporter95 ses det da 

også, at de benytter sig af de samme procentsatser i henhold til deres carried interest 

program og hurdle raten. En sådan carried interest kan utvivlsomt opfattes som en 

international markedsstandard96.  

Carried interest oppebæres typisk af partneren og deponeres løbende på en spærret 

konto (deposita account), således at investorerne sikrer sig, at udbetalingen heraf ikke 

sker før resultatet er kendt. Samtidig udbetales der fra deponeringskontoen 

investorernes indskudte kapital samt hurdle raten, først herefter opgøres den endelige 

carried interest, som frigives til partneren. Denne metode er også kendt, som claw 

back metoden97. 

Der er dog stadig forskel på, hvordan fondene beregner deres carreid interest. 

Beregningen kan enten foregå som “deal by deal” eller “fund as a whole”98. 

“Deal by deal”99 metoden forstås ved, at carried interest som udgangspunkt 

oppebæres efter hver endt succesfuld investering i kombination med klausulerne i 

fondsgrundlaget, og når alt er betalt til investorerne for den pågældende investering 

og kun denne investering.  

Modsat er metoden “fund as a whole”. Her bliver afkastet først realiseret, når hele 

fonden er solgt, og derved hele fondens samlede afkast kan opgøres. Først på dette 

tidspunkt frigives den del, der overstiger standardafkastet til partnerne. Der er således 

stor forskel på metoderne, i forhold til, hvornår partnerne oppebærer deres carried 

interest.  

 

                                                           
95 Se regnskab for Axcel, Capidea, LD-invest 
96 836 Carried interest i private equity- og venturefonde -Internationale strømninger slår igennem til 

dansk ret. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 16.9.2009 TfS 2009, 836 
97 836 Carried interest i private equity- og venturefonde -Internationale strømninger slår igennem til 

dansk ret. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 16.9.2009 TfS 2009, 836 
98 FSR’s kommentarer til L 202. 07.05.2009 
99 Også nu kendt som ”take as you go” metoden 
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Hidtil er partnernes carried interest blevet beskattet som udbytte eller aktieavance, 

men nu foreslås det i den vedtagne Forårspakke100, at der sker en harmonisering af 

selskabers aktie- og udbyttebeskatning jf. Skatteminister Kristian Jensens 

fremsættelse af lovforslaget L 202. 

”Med lovforslaget om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre 

love gennemføres der en harmonisering af den skattemæssige behandling af 

selskabers udbytter og aktieavancer. Formålet er at sikre en mere enkel og ens 

beskatning af udbytter og aktieavancer. Konkret foreslås det, at selskaber og fonde er 

skattefri af udbytter og avancer vedrørende datterselskabsaktier og 

koncern-selskabsaktier uanset ejertid, og at selskaber og fonde er skattepligtige af 

udbytter og avancer vedrørende andre aktiebesiddelser (portefølje-aktier) uanset 

ejertid.” 

 

Der er heraf indført to specifikke bestemmelser, som sigter mod carried interest 

nemlig 

ABL § 17 A og LL § 16 I. 

Hensigten med reglerne i LL § 16 I og ABL § 17 A er, at sidestille partnernes carried 

interest med lønmodtageres løn således, at de hverken beskattes lempeligere eller 

hårdere end almindelige lønmodtagere101.  

 

ABL § 17 A indeholder en bestemmelse om, at kapital- og venturefondspartnerne skal 

medregne et fastsat normalafkast som aktieindkomst, hvorimod et overnormalt afkast 

beskattes, som personlig indkomst. Førhen beskattedes det samlede afkast som 

aktieindkomst, hvorimod der nu foretages en delt beskatning som henholdsvis aktie- 

og personligindkomst102.  
                                                           
100 Lov nr. 525 af 28.5.2009 (L 202) 
101 FRS’s kommentarer til L 202. 07.05.2009. Afsnit; beskatning af carried interest 
102 836 Carried interest i private equity- og venturefonde -Internationale strømninger slår igennem til 
dansk ret. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 16.9.2009 TfS 2009, 836 
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For at kapitalfondspartnerne omfattes af denne beskatning skal en række betingelser 

gøre sig gældende: 

 1. Den skattepligtige er en fysisk person mv., 

 2. som har en fortrinsstilling 

 3. i en kapital- eller venturefond 

Alle tre betingelser skal være opfyldt før ABL § 17 A finder anvendelse. 

Bestemmelsen omfatter personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven § 1 samt 

dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven § 1 stk. 2103.  

Der eksisterer ikke noget direkte krav om, at der skal være tale om en partner i en 

kapitalfond. Herved risikerer ledende medarbejdere, der har foretaget 

medinvesteringer at blive omfattet af den forøgede beskatning. ABL § 17 A stk. 1 

definerer en fortrinsstilling, som når den skattepligtiges forholdsmæssige andel af 

resultatet i investeringsenheden overstiger den skattepligtiges forholdsmæssige andel 

af den samlede indskudte kapital. Jf. ABL § 17 A stk. 3 defineres betingelsen om, at 

investeringsenheden udgør en kapital- eller venturefond, når der investeres i aktier 

med henblik på helt eller delvist at erhverve et eller flere selskaber mv. med henblik 

på at deltage i ledelsen og driften af disse. 

 

I tilfælde af, at man omfattes af ABL § 17 A, medregnes gevinst og tab af aktier 

erhvervet via kapital- eller venturefonden ved opgørelse af den skattepligtiges 

indkomst. For gevinster henregnes også udbytter og afståelsessummer jf. ABL § 17 A 

stk. 1, 2 pkt. De nævnte gevinster opdeles ifølge ABL § 17 A stk. 2 som; 

 1. gevinster, der ikke overstiger et standardafkast af den indskudte kapital og 

 2. gevinster, der overstiger standardafkastet 

Ifølge ABL § 17 A stk. 4, forstås standardafkastet som det afkast, som andre deltagere 

uden fortrinsstilling i kapital- og venturefonden opnår. Ved beregningen af 

standardafkastet medregnes både afkastet af den indskudte kapital og afkastet af 

                                                           
103 Skatteministerens bemærkninger til lovforslaget L 202 
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lånekapitalen.  

Det foreslås, at indkomst jf. ABL § 17 A, stk. 2, nr. 2, (kapitalfondspartneres 

merafkast) er personlig indkomst, mens indkomst jf. ABL § 17 A, stk. 2, nr. 1, 

(kapitalfondspartneres standardafkast) og tab jf. ABL § 17 A er aktieindkomst104. 

 

Dette medfører, at gevinster der ikke overstiger standardafkastet beskattes som 

aktieindkomst på 42 %, hvorimod gevinster der overstiger beskattes som personlig 

indkomst på 56 %. Såfremt investeringerne medfører tab, kan disse fradrages i 

aktieindkomsten105. 

 

Endvidere er der i LL § 16 I indført en særlig bestemmelse, der retter sig mod de 

tilfælde, hvor kapitalfondspartnerne ejer andele af kapital- eller venturefonden 

indirekte via et personligt holdingselskab. Dette er den situation, der oftest 

forekommer i praksis106. Betingelserne for at blive omfattet af LL § 16 I er; 

 1. den skattepligtige er en dansk skattepligtig person mv., 

 2. som direkte eller indirekte kontrollere, 

 3. et dansk eller udenlandsk selskab eller forening mv. 

 4. Selskabet erhverver aktier direkte via kapital- eller venturefonde. 

 5. Selskabet har en fortrinsstilling i kapital- eller venturefonden. 

Alle betingelserne skal opfyldes før beskatningen indtræder. 

 

Bestemmelsen omfatter personer, som er skattepligtige jf. kildeskatteloven § 1, samt 

dødsboer, der er skattepligtige jf. dødsboskatteloven § 1 stk. 2107.  

Der eksisterer, på samme måde som efter ABL § 17 A, ikke noget direkte krav om, at 

                                                           
104 Skatteministerens bemærkninger til L 202 
105 Skatteministerens bemærkninger til L 202 
106 836 Carried interest i private equity- og venturefonde -Internationale strømninger slår igennem til 

dansk ret. Tidsskrift for Skatter og Afgifter 16.9.2009 TfS 2009, 836 
107 Skatteministerens bemærkninger til L 202 
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der skal være tale om en partner i en kapitalfond. Herved risikerer ledende 

medarbejdere, der har foretaget medinvesteringer at blive omfattet af den forøgede 

beskatning. Den skattepligtige anses for at kontrollere selskabet, hvis vedkommende 

direkte eller indirekte eller i fællesskab med nærtstående, ejer mere end 50 % af 

aktiekapitalen i selskabet eller råder over mere end 50 % af stemmerne i selskabet, der 

enten kan være dansk eller udenlandsk jf. LL § 16 H stk. 6, 2 pkt. Ejerandele og 

stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem den skattepligtige 

har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som indehaves af en transparent enhed, 

hvori den skattepligtige deltager, medregnes ved opgørelsen af kontrol. Ligeså 

medregnes ejerandele og stemmerettigheder, der indehaves af fonde eller trusts stiftet 

af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller af fonde eller trusts stiftet af 

disse108. Endvidere anses den skattepligtige for at kontrollere selskabet mv., hvis den 

skattepligtige er medstifter af kapital- eller venturefonden eller deltager i ledelsen 

eller driften af kapital- eller venturefonden eller i virksomheder ejet af denne. Såfremt 

der er indskudt flere selskaber mellem partneren og kapitalfonden, beskattes partneren 

af aktieindkomsten i det selskab, der direkte investerer via kapitalfonden. 

Det er ikke præciseret nærmere på, hvilket ledelsesniveau indflydelsen skal 

forekomme. Bestemmelsen klargør dog præcist, modsat ABL § 17 A, at ledende 

medarbejdere ikke omfattes heraf, idet det er en betingelse, at investeringen foregår 

via kapital- eller venturefonden. 

Ifølge LL § 16 I stk. 3 skal investeringsenheden opfylde kravet om at udgøre en 

kapital- eller venturefond. Disse defineres som investeringsenheder, der investerer i 

aktier med henblik på helt eller delvist at erhverve selskaber mv. og med henblik på at 

deltage i ledelsen og driften af disse.  

Ligesom ved ABL § 17 A skal kapitalfondspartnerne også her have en fortrinsstilling, 

dette gælder, når det er aftalt, at selskabets forholdsmæssige andel af resultatet i 

investeringsenheden overstiger selskabets forholdsmæssige andel af den samlede 

                                                           
108 Skatteministerens bemærkninger til L 202 
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deltagerkapital. Den samlede deltagerkapital omfatter både den indskudte kapital og 

lånekapital indskudt af deltagere i kapital- og venturefonden jf. LL § 16 I stk. 2. 

Når ovenstående betingelser er opfyldt skal kapital- og venturefondspartnerne 

medregne holdingselskabets positive aktieindkomst, som CFC-indkomst jf. LL § 16 I 

stk. 1 og 4. 

I FSR’s kommentarer udtrykkes bekymringen for, at der både kan ske beskatning 

efter LL § 16 I og de almindelige CFC-regler i LL § 16 H og man efterspørger derfor 

et værn mod dette109.  

 

Efter LL § 16 I stk. 4 opgøres selskabets aktieindkomst som summen af; 

 1) Udbytter og afståelsessummer vedrørende aktier m.v., der omfattes af  

 ABL, uanset ejerandelens størrelse110. 

 2) Gevinst og tab vedrørende aktier m.v., der omfattes af  

 ABL, uanset ejerandelens størrelse. 

 3) Fradrag for standardafkastet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 17 A, stk.  

 4, af selskabets indskudte kapital i kapital- og venturefonden. 

Den positive aktieindkomst opgøres efter LL § 16 I stk. 4-9. I tilfælde af negativ 

aktieindkomst kan dette fradrages i tilsvarende indkomst for de følgende indkomstår 

jf. LL § 16 I stk.6. Fradraget kan kun overføres til et senere indkomstår, i det omfang 

det ikke kan rummes i tidligere års indkomst.    

 

Endvidere lægges der en realisationsbeskatning til grund i LL § 16 I stk. 5, dvs., at der 

først sker beskatning af deres carried interest, når denne er oppebåret på samme måde, 

som det gør sig gældende for almindelig lønindkomst111. Uden dette 

                                                           
109 FSR’s kommentarer vedrørende L 202 
110 Dvs. uanset om der er tale om datterselskabskoncern eller porteføljeaktier jf. artiklen; 836 Carried 

interest i private equity- og venturefonde -Internationale strømninger slår igennem til dansk ret. 

Tidsskrift for Skatter og Afgifter 16.9.2009 TfS 2009, 836 
111 FSR’s kommentarer vedrørende L 202. Side 27 
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realisationsprincip kunne det medføre en beskatning af et højere beløb end det 

faktiske beløb som kapitalfondspartnerne ender med, såfremt beregningsmetoden 

“fund as a whole”, som omtalt tidligere i afsnittet, anvendes, idet 

kapitalfondspartneren også beskattes af midler, som aldrig tilfalder 

kapitalfondspartneren.  

I FSR’s høringssvar foreslås der, at beskatningen ikke indtræder før deres carried 

interest reelt er frigivet og opnået, på samme måde som almindelige lønmodtager også 

først beskattes når lønnen er oppebåret112. Beskatningen sker dog ud fra de 

almindelige retserhvervelsesprincipper, hvorefter beskatningstidspunktet indtræder, 

når den skattepligtige har erhvervet ret til at modtage en ydelse. Det er ikke 

nødvendigvis en betingelse, at ydelserne skal være afviklet. Denne mulighed for 

beskatning af ikke-oppebåret indkomst forekommer ikke rimelig, idet 

skatteministeren mener, at carried interest er maskeret lønindkomst, derfor bør de 

samme også regler gælde herfor. 

 

Skatteministeren finder dog tilsvarende, at dette ikke er rimeligt og nævner;  

“Dette vil medføre, at der sker beskatning af merafkast, som kapitalfondspartneren 

reelt ikke får lov til at beholde. Jeg er enig i, at det ikke forekommer rimeligt. “ 

 

Som følge heraf blev der i betænkningerne vedr. L 202 bilag 53 pkt. 24, indført en 

særlig bestemmelse om efterregulering af kapitalfondspartnernes merafkast i LL § 16 

I stk. 10. I det endeligt vedtagne lovforslag113 er bestemmelsen indsat som LL § 16 J. 

Bestemmelsen gør det muligt for kapitalfondspartneren at få tilbagebetalt skat af et 

merafkast betalt i ét indkomstår, i et senere indkomstår, såfremt at merafkastet er 

tilbagebetalt til investorerne som følge af efterregulering.  

 

                                                           
112 FSR’s kommentarer vedrørende L 202. Side 29 
113 L 202 af 28.05.2009 
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DVCA’s retningslinjer behandler også carried interest, dog meget overfladisk jf. pkt.  

6; 

 I det omfang carried interest programmet for General Partners afviger  

 væsentligt fra det markedskonforme, skal der gives en overordnet beskrivelse  

 af programmet. 

 

Da carried interest fremover skal beskattes som “almindelig lønindkomst” burde 

DVCA medtage de to beregningsmetoder i retningslinjerne for derved at kræve, at der 

oplyses om, hvilke beregningsmetode der anvendes, idet udfaldet heraf bliver 

forskelligt, som nævnt i forrige afsnit.  

Targetselskaberne er kun nødsaget til at give en overordnet beskrivelse af programmet 

når det afviger væsentligt. Markedskonformen for carried interest er, som nævnt 20 

%, men det fremgår ikke, hvornår der er tale om en væsentlig afvigelse. Det bør 

således præciseres, hvad der menes med en væsentlig afvigelse, idet det efter den 

forestående ordlyd ikke er præcist nok. Sund fornuft taler for, at der ikke er tale om en 

væsentlig afvigelse i tilfælde af afvigelser på nogle promiller eller en enkelt eller to 

procent, derimod må der være tale om en væsentlig afvigelse i de tilfælde, hvor 

partnernes aflønning er fx 26 %, altså en procent afvigelse på 6 %. 6 % er umiddelbart 

ikke en stor afvigelse, men kigger man lidt nærmere, er der jo faktisk tale om en 

afvigelse på 30 %, og det må alt andet lige betegnes, som en væsentlig afvigelse. Som 

inspiration vendes blikket mod de køberetlige regler. Også her giver 

væsentlighedskravet problemer, i de tilfælde, hvor hævebeføjelsen ikke har hjemmel i 

aftalen eller lovgivningen114. Væsentlighedskravet kan i en vid formulering defineres 

som, at den ramte part på det tidspunkt hævebeføjelsen kommer på tale, har et 

rimeligt krav på at frigøre sig fra aftaleforholdet. Om dette er tilfældet, beror på en 

konkret og subjektiv afvejning om bestemte mangler er betydningsfulde nok for 

                                                           
114 Mads Bryde Andersen mfl. Lærebog i obligationsret I. side 218 
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parten til at disse bør kunne gøres gældende, som væsentlige hævebegrundende 

mangler115. 

DVCA har derfor ladet det være op til den enkelte at vurdere, hvornår det er tale om 

en væsentlig afvigelse. Det synes ikke at være den optimale måde at opstille 

retningslinjer på, idet det er essentielt, at budskabet og metoderne er præciseret 

konkret og ikke ender ud i en subjektiv vurdering. Omvendt ses det, at 

væsentlighedskravet er et diffust og subjektivt begreb i andre henseender, og ved en 

konkret præcisering heraf risikerer DVCA, at begrebet ville blive for snævert eller 

bredt afhængig af, hvilken type afvigelse der gør sig gældende.  

Endvidere er det vigtigt at notere sig, at fondene ikke bliver pålagt nogen sanktioner i 

tilfælde af, at retningslinjerne ikke overholdes. I et tilfælde, hvor partnernes carried 

interest rent faktisk afviger væsentligt fra markedsnormen, vil der ikke blive pålagt 

dem nogen sanktioner i form af fx bøde eller ufrivillig udmeldelse af 

brancheforeningen. Man kan derfor spørge sig selv om, hvorfor man har opstillet 

denne retningslinje, hvor partnerne bliver pålagt at give en beskrivelse, hvis der 

forekommer væsentlig afvigelser heraf, men hvor der samtidig ikke sker nogen 

håndhævelse heraf, hvis det ikke sker.  

 

 

                                                           
115 Johannus Egholm Hansen mfl. Køb og salg af virksomheder. Side 244 
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6.3 Komparativ juridisk gennemgang af EU-direktivforslaget og det 

 danske indspil.  
 

De finansielle markeder har været under stort pres, og man er fra Kommissionens side 

blevet enig om, at der eksisterer et behov for fælles regulering, idet krisen har vist, at 

der på nuværende tidspunkt eksisterer nogle svagheder ved det finansielle system. 

Disse svagheder ligger i, at risici som starter i en sektor hurtigt kan sprede sig til en 

anden sektor. Elementerne i det danske indspil er således i væsentlig grad indeholdt i 

Kommissionens forslag. 

Forslaget til direktivet er116 at;  

 

 - indføre sikre, harmoniserede EU-rammer for overvågning og tilsyn med  

 henblik på de risici, som FAIF indebærer for investorer, modparter, andre  

 deltagere på det finansielle marked og den finansielle stabilitet og 

 

 - give FAIF adgang til at levere serviceydelser og markedsføre deres fonde på  

 hele det indre marked, under forudsætning af at FAIF opfylder strenge krav. 

 

Direktivet indeholder regler for meddelelse af tilladelse, løbende driftsvilkår og 

gennemsigtighedskrav vedrørende forvaltere af alternative investeringsfonde jf. art. 1. 

 

Direktivet finder anvendelse på jf. art 2 nr.1; 

 alle i Fællesskabet etablerede FAIF, som leverer forvaltningsydelser til en  

 eller flere alternative investeringsfonde (AIF) uanset: 

  -om AIF er hjemmehørende inden for eller uden for Fællesskabet 

  -om AIF leverer sine tjenesteydelser direkte eller ved uddelegering 

  -om AIF er af den åbne eller lukkede type 

                                                           
116 EU-direktiv 2009/0207 af 30.04.2009. Afsnit 2 Generel tilgang 
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  -hvilken retlig struktur AIF eller FAIF har. 

 

 

Det kan give problemer, at fondene ikke bliver omfattet af direktivforslaget, men 

derimod kun investeringsselskaberne, hvilket kan medføre en omgåelsesmulighed, 

kommenterer Poul Nyrup Rasmussen i et brev til Kommissionens formanden José 

Manuel Barroso117. I udenrigsministerens bemærkninger hertil anføres det, at 

direktivforslaget kun har til hensigt at regulere forvaltningsselskaberne, men at der 

qua forvaltningsselskabernes afgivelse af oplysninger om de enkelte fonde bliver en 

større åbenhed om fondene særligt om deres økonomiske forhold til, trods for at 

reguleringen ikke omfatter dem direkte.  

 

I Kommissionens direktiv forefindes der to minimums undtagelser, der udelukker de 

mindre FAIF’er, idet det er med stor sandsynlighed konstateret, at forvaltningen heraf 

ikke skaber systemetisk risiko.  

 

Art 2 nr. 2a 

 FAIF, som enten direkte eller indirekte via et selskab, som FAIF er knyttet til 

 gennem fælles administration eller kontrol eller gennem en betydelig direkte 

 eller indirekte besiddelse, forvalter i AIF-porteføljer, hvis samlede aktiver 

 under forvaltning, herunder eventuelle aktiver erhvervet via gearing, ikke 

 overskrider en tærskelværdi på 100 mio. EUR eller 500 mio. EUR, når  

 AIF-porteføljen består af AIF, som ikke er gearet, og der ikke kan gøres nogen 

 indløsningsrettigheder gældende i en periode på 5 år efter tidspunktet for 

 oprettelsen af hver AIF. 
 

Det fremgår ikke klart af direktivet, hvorledes man er kommet frem til netop denne 

                                                           
117 Brev af 20.04.2009 fra Poul Nyrup Rasmussen til Kommissions formand José Manuel Barroso 
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tærskelværdi, hvor kun 30 % af hedgefondene vil blive omfattet - og Kommissionens 

påstand om, at netop på denne måde vil 50 % af de øvrige fonde blive underlagt 

direktivet, mangler begrundelse. Kommissionen begrunder dog bagatelgrænsen med, 

at fonde under denne grænse ikke udgør en risiko for finansiel stabilitet. 

Kommissionen har lagt meget lidt vægt på sandsynligheden for, at der skabes 

systemetisk risiko ved forvaltere af AIF’er med en aktivportefølje under 100 mio. 

euro. Begrundelsen for Kommissionens vurdering af, om der eksisterer en signifikant 

risiko for systemetisk risiko for fonde under bagatelgrænsen er meget begrænset. Det 

kan undre, at Kommissionen ikke har valgt mindre tærskelværdier for at få en større 

andel af FAIF’er omfattet af direktivet, for dermed at reducere usikkerheden 

væsentligt, idet Kommissionen ikke med stor begrundelse har afgjort sikkerheden for, 

at disse fonde usandsynligt medfører til systemetisk risiko. Flere fonde under 

bagatelgrænsen opnår dermed den mulighed at gå sammen og fungere som en fond, 

men alligevel ikke være omfattet af direktivet. Størrelsesgrænserne opgøres dog pr. 

forvaltningsselskab for, herved at minimere muligheden for at omgå kravene ved at 

sprede investeringerne ud på en række fonde med samme administrator118. Det danske 

indspil opererer modsat Kommissionens ikke med en fastsat bagatelgrænse, men at 

alle fonde - uanset størrelse - omfattes. Kommissionen har hermed været mindre 

restriktiv end den kunne. Omvendt havde Kommissionen taget yderligere 

foranstaltninger kunne dette betyde, at direktivet var i strid med 

proportionalitetsprincippet i EU-traktatens art. 5. 

Medlemslandene kan dog vælge at udstrække reguleringen til også at omfatte FAIF, 

der er undtaget fra direktivets anvendelsesområde jf. art. 2 nr.3. 

 

Efter  art. 5 skal investeringsselskabet, der søger tilladelse til at operere iht. 

direktivforslaget give oplysninger til den kompetente myndighed der, hvor den har sit 

vedtægtsmæssige hjemsted. Blandt andet identifikation af aktionærer, aktivitetsplan 

                                                           
118 Udenrigsministerens bemærkninger til KOM(2009)0207. Ad. 2 
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mv. I indspillet er der i pkt. 12 og 13 således også opstillet krav om oplysninger både 

for fonden og forvaltningsselskabet. Og det er efter udenrigsministerens opfattelse 

hensigten både med indspillet og direktivforslaget, at registrering af både fond og 

forvaltningsselskab er en forudsætning for at kunne operere. Dette medfører, at selv 

om direktivforslaget ikke retter sig direkte mod fondene, offentliggøres de samme 

oplysninger til myndigheder, som indspillet lægger op til119 og ligheden er hermed 

stor.  

 

Art. 14 opstiller et minimumskrav: 

 FAIF skal have en egenkapital på mindst 125.000 EUR.   

 Overstiger værdien af de af FAIF forvaltede AIF-porteføljer 250 mio. EUR, 

 skal FAIF forøge sin egenkapital; denne kapitalforøgelse skal udgøre 0,02 % 

 af den del af værdien af FAIF's porteføljer, der overstiger 250 mio. EUR. 

 

Modsat er indspillet ikke rettet mod fondene, men mod targetselskaberne, idet 

selskabet på sædvanlig vis forsat opererer på markedet, hvorfor det er dennes 

interessenter, der i første omgang skal beskyttes. Begrundelsen herfor er, at debt-

push-down metoden ofte anvendes, og det er derfor nødvendigt at varetage 

targetselskabets interesser, så det undgå uforsvarlige risici og pkt. 17 foreslår således, 

at der på EU-niveau indføres regler om forsvarligt kapitalberedskab svarende til det, 

der findes i Danmark120. Yderligere opstilling af kapital- og likviditetskrav i 

direktivforslaget har ikke været hensigtsmæssigt, idet fondene er meget forskellige og 

deraf påtager forskellige risici, som bør afspejles i deres behov for egenkapital, som 

kan varierer, mener udenrigsministeren. 

 
                                                           
119 Udenrigsministerens bemærkninger til KOM(2009)0207. Ad 3 
120 En virksomheds bestyrelse skal løbende tage stilling til og dermed være ansvarlig for, at selskabets 

kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift jf. Udenrigsministerens 

bemærkninger til KOM(2009)0207. Ad 3 
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Direktivet foreslår også bedre beskyttelse af professionelle investorer, således at de 

bedre kan udvise den fornødne forsigtighed, samt opnå tilstrækkelig beskyttelse jf. art. 

20 stk. 1-2, hvor der blandt andet skal oplyses om investeringsstrategier, 

målsætninger, en beskrivelse af AIF’s likviditetsrisikostyring, samt art. 23 hvorefter 

der skal oplyses om gearing. Art. 23 henvender sig direkte til kapitalfondene. 

Kommissionen har dog defineret ”professionelle investorer” efter 2004/34 EF121 og på 

baggrund af dette fremstår de to artikler, som ligegyldige. Professionelle investorer 

investerer, som ordet indikerer, som en del af deres levevej. Det er essentielt at notere 

sig, at netop de professionelle investorer ofte har mange millioner på spil. 

Investeringer i kapitalfonde henvender sig til snæver gruppe af investorer, og det er 

deres eget ansvar at skaffe tilstrækkelig information til at vurdere 

investeringsmuligheden. Endvidere er det dem frivilligt at investerer, hvilket giver 

dem en stor magt, som de ikke vil fralægge sig. De vil derfor unægtelig ikke acceptere 

et informationsniveau, som de ikke er overordnede tilfredse med. Ved at opstille en 

udtømmende liste i art. 23, risikerer Kommissionen, at der alligevel vil restere 

områder, som investorer ønsker viden omkring. Men kapitalfondene er på denne måde 

i sin gode ret, rent juridisk, til at fornægte investorerne den efterspurgte information, 

hvilket kan få den betydning, at investorer forkaster investeringen. Hermed fremstår 

art. 20 stk. 1-2 og art. 23 som for restriktive, idet parterne syntes bedre at kunne 

vurdere, hvilke oplysninger, der er fundamentale eller ej. Ydermere bør 

Kommissionen tilpasse disse oplysninger i forhold til forskellige typer af alternative 

investeringsenheder, såsom kapital- og hedgefonde. 

 

Endvidere foreslår direktivet jf. art. 25, at der sættes en øvre grænse, som aldrig må 

overskrides ved brug af gearing. Denne grænse defineres dog ikke konkret, til trods 

for, at Poul Nyrup Rasmussen anser det som en nødvendighed, at Kommissionen 
                                                           
121 2004/39 EF Bilag II. Professionelle kunder i dette direktivs forstand. En professionel kunde er en 

kunde, der besidder den fornødne erfaring, viden og ekspertise til at træffe sine egen 

investeringsbeslutninger og foretage en korrekt vurdering af risiciene i forbindelse hermed. 
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fastsætter dette niveau. Gearingsniveauet defineres således ikke i direktivet, og man 

fristes til at tro, at Kommissionen derimod lader det være op til den enkelte 

medlemsstat selv at definere denne. Dette forslag eksisterer på baggrund af den store 

sandsynlighed for systemetisk risiko forbundet med gearing122. Kommissionen har 

dog tidligere vurderet, som nævnt i ovenstående, at kapitalfondenes brug af gearing 

ikke medfører systemetisk risiko123. Det burde derfor være nærliggende at undtage 

kapitalfonde fra denne bestemmelse, idet netop gearing er en af nøglefaktorerne i 

kapitalfondsmodellen, og at en øvre grænse for brug heraf fremstår, som urimeligt og 

for restriktivt. Udenrigsministeren nævner en mere lempelig kontrol af for høj 

gearing, frem for at fastsætte en uoverskridelig øvre grænse, kunne denne grænse 

begrænses til at være periodisk gældende. Denne form for gearingsniveaustyring vil 

dog også alt andet lige skabe problemer for kapitalfondene. Kapitalfondene har 

modsat fx børsnoterede selskaber, det privilegium, at kapitalfonden hurtig kan tiltræde 

med kapital og har derfor et langt mindre behov for egenkapital, hvilket er en del af 

deres investeringsstrategi, hvilket også bevirker, at kapitalfondene ikke bidrager til 

systemetisk risiko. Kapitalfondens mulighed for hurtig kapitaltilførsel er ikke tiltænkt 

at skulle bruges til at nedsætte gearingsniveauet, men i tilfælde hvor 

indtjeningsudviklingen, fx en forestående investering kræver det124. En fastsat 

uoverskridelig eller en kun periodisk gældende øvre grænse, ville alt andet lige være 

for restriktiv for kapitalfondene, idet de ville blive pålagt restriktioner, som risikerer 

at true selve kapitalfondsmodellens eksistens. 

 

I afdeling 2 i direktivet opstilles der; særlige forpligtelser for FAIF, der forvalter AIF, 

som erhverver kontrollerende indflydelse i selskaber.  

 

Direktivets anden afdeling finder jf. art. 26 nr. 1 anvendelse på; 
                                                           
122 EU-direktiv 2009/0207 af 30.04.2009. Præamblens pkt. 16 
123 EU-direktiv 2009/0207 af 30.04.2009. Afsnit 1.1 Baggrund, begrundelse og formål 
124 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 26 
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 a) FAIF, som forvalter en eller flere AIF, der enten individuelt eller kollektivt  

 erhverver 30 % og derover af stemmerettighederne i en udsteder eller i givet  

 fald i et ikke-noteret selskab hjemmehørende i Fællesskabet 

 b) FAIF, der har indgået en aftale med en eller flere andre FAIF, som ville  

 gøre det muligt for den af disse FAIF forvaltede AIF at erhverve 30 % og  

 derover af stemmerettighederne i en udsteder eller i givet fald i det ikke- 

 noterede selskab 

 

Det er bemærkningsværdigt at notere sig, at Kommissionen har defineret 

kontrollerende indflydelse lavere end, hvad der normalt ellers er kendt fra 

selskabsretten, hvor der først nås kontrollerende indflydelse, når majoriteten opnås 

ved 50 % af stemmerettighederne. Efter direktivforslaget opnås der kontrollerende 

indflydelse allerede ved 30 % af stemmerettighederne. Det kan medfører stor 

forvirring på markedet og hos de kontraherende parter, da der eksisterer to meget 

forskellige definitioner af samme begreb, og at der i nogle henseender skal bruges den 

ene definition og i andre den anden, idet Kommissionens definition ikke svarer til den 

reelle betydning af at besidde aktiemajoriteten. Med et begreb, som kontrollerende 

indflydelse, er det vigtigt at der kun findes en definition, da det ellers fremstår 

misvisende.  

 

Jævnfør art. 26 nr.2125 finder art. 26 nr. 1 ikke anvendelse såfremt; 

 Udstederne eller de ikke - noterede selskaber er små og mellemstore  

 virksomheder med færre end 250 ansatte, har en årsomsætning på ikke over  

 50 mio. EUR og/eller en årlig balance på ikke over 43 mio. EUR 

 

Ifølge art. 27 skal der ske; 

 Anmeldelse af erhvervelsen af kontrollerende indflydelse i ikke-noterede  

                                                           
125 Dette vil ikke blive behandlet nærmere, da det ikke har relevans for specialet 
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 selskaber 

 

Herved sikres det, at FAIF der er i stand til minimum at udøve 30% af 

stemmerettighederne anmelder oplysningerne til porteføljeselskabet og aktionærerne. 

 

Art 28;  

 Oplysninger i tilfælde af erhvervelse af kontrollerende indflydelse i udstedere  

 eller ikke-noterede selskaber 

 

tager derimod sigte på de øvrige oplysninger i forbindelse med udøvelsen af minimum 

30 % af stemmerettighederne. Oplysningerne skal være til rådighed for den 

pågældende udsteder, dens aktionærer og repræsentanterne for arbejdstagerne. Her 

skal der oplyses om politikken for forebyggelse og styring af interesse konflikter, 

særligt mellem forvaltningsselskabet og targetselskabet. Direktivforslaget er her ikke 

ligeså restriktiv som det danske indspil, der opfordrer til et forbud mod at tilbudsgiver 

inden overtagelsen indgår bonusaftaler med ledelsen i targetselskabet jf. pkt. 3 og 4.  

I henhold til selskabslovgivningen skal ledelsen beskytte alle kreditorer og aktionærer 

ved at undgå aftaler, der stiller visse aktionærer bedre på bekostning af andre jf. ASL 

§ 80. Dette betyder at ledelsen skal varetage såvel selskabets, som ejernes interesser 

ved udførelsen af deres erhverv. I visse tilfælde kan der dog forekomme at ledelsen 

har en vis egeninteresse, som betyder, at de ikke handler i overensstemmelse med 

dette princip. Dette kan fx opstå i en overtagelsessituation, hvor ledelsen, forud for 

overtagelsen, får stillet en bonus i sigte, bl.a. de såkaldte stay-on-bonusser126 og 

aktieoptionsprogrammer127. Disse former for bonusser giver ledelsen en forholdsvis 

høj grad af egeninteresse, da ledelsen kun får udbetalt bonussen, såfremt selskabet 
                                                           
126 En stay-on-bonus er som regel en bonus for ikke at forlade selskabet i en given periode efter 

opkøbet, men kan også være en form for konkurrenceklausul. 
127 Der er tale om ordninger, hvor ledelsen på et senere tidspunkt får mulighed for at købe aktier i 

selskabet. Disse ordninger kan have forskellig udformning og diverse betingelser tilknyttet. 
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bliver opkøbt. Ulempen ved at direktivet ikke tager forslag til et sådant forbud er, at 

ledelsen hermed gives et incitament til ikke at varetage de eksisterende ejers interesse 

i den grad, som de burde. Dette ses ved fx konkurrerende købstilbud, her kan ledelsen 

forsøge at holde den ene salgspris nede mod, at de får stillet en bonus i sigte, 

hvorimod det vil være i ejernes interesse at få en så høj pris som muligt. Modsat kan 

et forbud være for strengt og man bør kun skulle oplyse om man har givet disse 

bonusaftaler. Omvendt kan der diskuteres for, at det ikke nødvendigvis er dårligt for 

selskabet, at ledelsen får en egeninteresse i selskabet. Dette skyldes, at ledelsen bliver 

mere opsat på, at selskabet klarer sig godt, at der generes det nødvendige overskud og 

i det hele taget gør en større indsats for, at selskabet kommer på rette kurs eller 

beholder dens nuværende position. 

Det er endvidere vigtig at erindre, at det i sidste ende er aktionærerne og ikke ledelsen 

der træffer beslutning om, hvorvidt selskabet skal sælges eller ej. Dette gælder også i 

de tilfælde, hvor der er mange aktionærer, der ikke besidder den nødvendige viden til 

at træffe beslutning herom, dette medfører at ejerne er afhængige af ledelsens loyalitet 

til at rådgive dem om overtagelsestilbuddet og evt. konsekvenser heraf. Et generelt 

forbud får dermed ikke den ønskværdige virkning, og det bør overvejes om, at 

indførelse af et krav om oplysning af indholdet og omfanget af de bonus ordninger 

ledelsen stilles i sigte, ville løse problematikken. Dette understøttes af, at stay-on-

bonusser blot kan være et udtryk for, at de nye ejere er interesserede i, at beholde den 

siddende ledelse efter overtagelsen. Hermed bliver den siddende ledelse mere 

samarbejdsvillig, da de ikke frygter for deres stilling. Stay-on-bonusser er ofte 

nødvendige for at give ledelsen et incitament til ikke at blokere en overtagelse, der er 

til gavn for ejerne.  

 

Kapitalfondene udøver aktivt ejerskab og skal effektivisere virksomheden. Qua dette 

er det vigtigt, at få sin strategi kommunikeret ud og skabe gode relationer internt i 

virksomheden, så strategien følges, og at der endeligt skabes nogle gode resultater 

således, at kapitalfonden kan foretage exit af targetselskabet på fornuftig vis. Kravene 
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i art. 28 synes således overflødige, idet disse oplysninger allerede burde blive 

videregivet til de direkte interessenter. Omvendt er kravet fornuftigt i forhold til 

repræsentanterne for arbejdstagerne, der hermed bliver informeret, hvilket reducerer 

problematikken omkring asymmetrisk information, idet medarbejdernes 

egeninteresser eventuelt ville blive påvirket i retning af virksomhedens overordne 

mål. For at komme dette principal-agent problem mere til livs kræves der dog mere 

end blot information til medarbejderne, som nævnt tidligere i afsnit 3.2.1, hvorfor 

dette initiativ blot er et skridt på vejen. Indspillet går her længere, idet det foreslår, at 

alle medarbejdere skal have samme beskyttelse og rettigheder, som ved 

virksomhedsoverdragelser jf. pkt. 11. Virksomhedsoverdragelsesdirektivet 

(77/187/EØF)128 hviler på et princip om, at erhverver indtræder i samtlige pligter og 

rettigheder, som bestod mellem overdrageren og den ansatte på 

overtagelsestidspunktet, og sikre dermed medarbejdernes interesser. Ved indspillets 

forslag til anvendelse af samme rettigheder og beskyttelse efter dette direktivet, er 

medarbejderne således bedre sikrede ift. at der ikke sker væsentlige ændringer efter 

overtagelsen, end ved direktivets forslag. 

 

 

Art. 30 omhandler de særlige bestemmelser for selskaber, hvis aktier ikke længere 

optages til handel på et reguleret marked. I henhold til denne artikel finder 

transparensdirektivet stadig anvendelse i to år efter tilbagetrækningen fra det 

regulerede marked i de tilfælde, hvor en udsteders aktier ikke længere optages til 

handel, som følge af afnotering ved erhvervelse af 30 % eller derover af 

stemmerettighederne.  

 
                                                           
128 Direktivet er implementeret ved Lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 

LBK nr. 710 af 20.08.2002. Loven er mere vidtgående end direktivet, og indeholder bl.a. en 

bestemmelse, hvorefter erhververen kan blive bundet af overdragerens kollektive overenskomst som 

part.  
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Transparensdirektivet129 tager sigte på harmoniserede krav om gennemsigtighed i 

forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på 

et reguleret marked. Der indføres et informations- og gennemsigtighedsniveau for at 

skabe en sund investorbeskyttelse og markedseffektivitet. På indestående tidspunkt 

kan kapitalfondene, i de tilfælde, hvor kapitalfondens targetselskab er et børsnoterede 

selskab, med fordel afnotere targetselskabet, for derved at undgå for en række 

oplysningsforpligtelser. Derimod vil targetselskabet stadig være underlagt 

transparensdirektivet og vil således være omfattet af de samme krav til åbenhed som 

børsnoterede virksomheder i to år efter afnoteringen, når 2009/0207 EU direktivet 

træder i kraft.  

Der er således på mange områder stor lighed mellem indspillet og Kommissionens 

direktivforslag. For elementet gennemsigtighed overfor myndighederne forekommer 

der store ligheder for oplysningsforpligtelserne. Dog indeholder indspillet ikke 

oplysningsforpligtelser over for investorerne svarende til de i direktivforslaget 

anførte. Begrundelsen er, at indspillet tager udgangspunkt i, at de typiske investorer i 

kapital- og hedgefonde er professionelle investorer. Dertil kommer, at der 

allerede i Danmark er regler om investorbeskyttelse i forhold til ikke-professionelle 

investorer. Detailinvestorer er således beskyttet gennem god skik reglerne130. 

Dog er der også andre væsentlige forskelle. Direktivet foreslår, at det kræves, at 

targetselskaberne - efter de er opkøbt og afnoteret - stadig omfattes af 

transparensdirektivet i to år, og dermed er underlagt de samme regler om 

gennemsigtighed, som børsnoterede selskaber. Indspillet har derimod i pkt. 9 foreslået 

at sidestille K/S’er med A/S’er, for at højne gennemsigtigheden, og favner dermed 

mere bredt, men dette virker alt andet lige mere omfattende end direktivforslagets 

forslag til mere åbenhed. Den store forskel ligger i, at i indspillets forslag inkluderes 
                                                           
129 2004/109 EF af 15.12.2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med 

oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og ændring af 

direktiv 2001/34 EF 
130      Udenrigsministerens bemærkninger til KOM(2009)0207. Ad 4 
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alle fondenes targetselskaber, hvorimod i direktivforslaget, kun er fondenes 

afnoterede targetselskaber, der herved gøres mere gennemsigtige, hvorvidt dette 

skyldes en forglemmelse eller en vurdering af, at det kun er et fåtal af 

targetselskaberne, der ikke er børsnoterede, er uklart. Dette medfører dog, såfremt 

kapitalfondene ikke ønsker denne transparens, at der opstår et ”hul” i 

direktivforslaget. Fondene har hermed mulighed for at opkøbe ikke-noterede 

selskaber eller tidligere noterede selskaber, der har afnoteret sig selv, ved tilbagekøb 

af aktierne, som fx Berendsen og Radiometer, da disse selskaber ikke bliver underlagt 

transparensdirektivet jf. direktivforslagets art. 30.  

 

Slutteligt nævnes der yderligere nogle forskelle på det danske indspil og 

direktivforslaget.  

Indspillet går et skridt videre end direktivforslaget mht. tilbudsdokumentet jf. pkt. 5. 

Her foreslås det, at der skal oplyses om store påtænkte udbyttebetalinger umiddelbart 

efter overtagelsen, og såfremt dette ikke gøres, afskæres man fra muligheden heraf i et 

år.  

EU-direktivforslaget behandler ikke de skattemæssige problemstillinger, idet 

udenrigsministeren mener, at skattepolitikken er et nationalt anliggende. Modsat i 

indspillet opfordres EU til at sætte effektivt ind over for de tilbageværende 

skattelylande, samt for at øge åbenheden om fondenes skatteforhold og de 

skattemæssige konsekvenser af fondenes investeringer jf. pkt. 24 og 25. 
 

Direktivforslaget er dog forsat stadig i afklaringsfasen, og der eksisterer derfor stadig 

områder, der er under evaluering. Dette ses blandt andet ved at, der er stor forskel på 

fondene rent typemæssigt, som nævnt fx, at hedgefonde har tendens til at bidrage til 

den uønskede systemetisk risiko, hvorimod dette ikke gør sig gældende ved 

kapitalfondene. DVCA har på baggrund heraf udvist nervøsitet overfor, at man med 

en fælles lovgivning uhensigtsmæssigt vil skære alle fonde over en kam. Herved 
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risikerer man, at kapitalfondene rammes for hårdt, mener DVCA131. Også i 

Rasmussen-betænkningen132 pkt. D henvises der til, at fonde har meget forskellige 

karakteristika, og at der ikke findes en entydig definition af disse. D bør derfor ikke 

behandles, som en enkelt kategori på området for produktspecifik lovgivning. Om 

direktivets anden afdeling om særlige forpligtelser for kapitalfonde, er opstillet på 

baggrund af DVCA’s forespørgsel og Rasmussen-betænkningen er uklart.  
 

 

                                                           
131 Møde hos DVCA 
132 Rasmussen-betænkningen fra Europa-Parlamentet 2007/2238 
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7 Diskussion  
 

7.1 Øget gennemsigtighed        

Påstand; der eksisterer et behov for en større grad gennemsigtighed 
 

I dag bruges kommanditselskabsformen i stor stil, som juridisk ramme for 

kapitalfondenes aktiviteter. Det er investeringsselskabet, der er den juridiske enhed, 

det er der, hvor investorerne investerer i, og hvorfra de får udbetalt afkast ved senere 

exit. Investeringsselskabet er altså kun en juridisk enhed, hvor kapitalen strømmer 

igennem, det er nemlig managementselskabet, der skaber den reelle værdi i processen. 

Ved at organisere kapitalfonden, som et K/S undgår de, således både de danske og 

EU’s krav om åbenhed, offentlighed og regnskabsaflæggelse. K/S’er var dog 

oprindeligt tiltænkt, som en egnet selskabsform for små erhvervsdrivende, der ikke 

skulle overbebyrdes med administrative krav til regnskaber og åbenhed.  

Denne selskabsform giver fondene mulighed for at være relativ lukkede, idet der er 

tale om unoterede private virksomheder. Modsat skal de børsnoterede selskaber være 

meget åbne. En børsnotering er en blåstempling af virksomheden og henvender sig til 

alle for at skabe interesse til at investere i selskabets aktier. Virksomhedens 

information til markedet skal derfor være tilstrækkelig omfattende for, at investorerne 

alene på baggrund heraf kan træffe beslutning om investering eller ej. Dette gør sig 

ikke gældende ved unoterede selskaber, der oftest kun henvender sig til et fåtal af 

investorer. Her er der op til investorerne selv at skaffe den information, hvorpå 

investeringsbeslutningen kan træffes.  

Fondene opnår dog ikke kun, at kunne gemme sig bag denne selskabsform, men 

valget af netop denne selskabsform bunder også i nogle andre fordele. Den er meget 

fleksibel, når der foretages kapitalforhøjelser /-nedsættelser, som sker hver gang 

investorerne foretager et indskud, og det er derfor hensigtsmæssigt at benytte denne 
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form133 og endvidere ligner K/S de investeringsselskaber, som investorerne kender fra 

andre lande fx LP, og investorerne er dermed mere trygge. 

K/S er, som nævnt tidligere, skattemæssigt transparent. Det er altså investorerne, der 

er de reelle ejere af de underliggende aktiver. Til trods for, at den er en juridisk enhed, 

er den altså ikke et selvstændigt skattesubjekt. Beskatningen foregår derfor hos 

investorerne i deres respektive hjemlande, og K/S’et bliver derfor ikke beskattet. 

 

Der er i høj grad brug for ny åbenhed, gennemsigtighed og informationspligt for alle, 

mener kritikerne. Og lige netop på dette punkt synes alle parter at være enige i. 

Årsagen kan være, at kapitalfonde udgør en større og større rolle på finansmarkedet, 

og derfor vil det kun være rimeligt, at der gælder samme regler for alle aktører, 

således at der opretholdes en lige konkurrence på markedet. 

Under pkt. 9 i det nye indspil134 påtænker man at sidestille selskabsformen K/S med 

aktieselskaber for derved at stille samme krav om oplysningspligt og større åbenhed. 

K/S er, som nævnt, ikke underlagt de samme kapital- og regnskabs krav, hvilket 

betyder, at det er meget svært at få et indblik i, hvad de i realiteten går og pusler med. 

Men der er forskellige interessenter; kreditorer, leverandører, markedet og 

offentligheden, og det kan derfor være forskelligt ud fra diverse synsvinkler, hvad der 

vægtes højest. Endvidere kan oplysninger og strategier, som er kendt af 

offentligheden, bevirke ødelæggelse af den pågældendes kapitalfond konkurrence 

overfor andre fonde. Kapitalfondens lukkethed er dermed forståelig set ud fra et 

forretningsmæssigt synspunkt. Hver investering er unik og såfremt kapitalfonden 

offentliggjorde alle deres informationer, ville dette medføre et dårligere 

udgangspunkt, når targetselskabet skal exittes. Det er vel forståeligt, at fx TDC ikke 

offentliggør sine strategiske planer om internet gennem fastnet eller mobilnet med 

hensyn til konkurrencefordele.   
                                                           
133 DVCA’s retningslinjer. Side 14 
134 Udenrigsministeriets notat om dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i 

Europa. Side 5 



Kandidatafhandling - cand.merc.jur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 
 
 
 

74

Poul Nyrup Rasmussen kritiserer135, at pensionsselskaberne er i lommen på 

kapitalfondene og derfor ikke har en høj nok forhandlingsgrad til at stille de store krav 

om åbenhed.  

Investeringer er betonet af risici og højere risiko medfører typisk et højere afkast, men 

investorerne er dog stadig, som udgangspunkt interesserede i at minimere deres risiko 

så meget som muligt, og dette gøres blandt andet ved informationssøgning. 

Hvis kapitalfondene lukkede mere op for informationerne kunne dette tiltrække flere 

investorer. Når personer i offentligheden vælger at investere i fx aktier, har de 

mulighed for mere eller mindre fuld indsigt i virksomheden fx i form af strategier, 

regnskaber, årsopgørelser osv.  

Når en pensionsopsparer derimod indirekte investerer i en kapitalfond gennem et 

pensionsselskab, forekommer der asymmetrisk information. Problemet bliver mest 

tydeligt, idet det ikke kun er pensionsopspareren, der har meget lidt indsigt i 

selskabet, men også selve pensionsselskabet, mener Poul Nyrup136. Asymmetrisk 

information hæmmer den effektive konkurrence, og når der er konkurrenceforvridning 

mellem kapitalfondene, er investorerne ude at stand til at foretage en reel 

sammenligning af deres forretningsevne. Der eksisterer en reel risiko for, at 

pensionsselskabet træffer beslutninger, der bygger på misvisende information.  

Dette synes dog usandsynligt, idet pensionsselskaberne typisk investerer for 

millionbeløb, hvorfor man må forvente, at de som professionelle investorer kræver al 

nødvendig information. Men hvis pensionsselskaberne ligefrem er i lommen på 

kapitalfonde, som Nyrup hævder, har de selvfølgelig ikke den nødvendige “magt” 

eller lyst til at kræve at få informationen udleveret. Nyrups påstand er dog ikke 

plausibel, hvilket kan illustreres ved følgende fiktive eksempel;  

ATP udviser interesse i at investere i en af Axcel fonde for 2 mio. forudsat at de får 

den pågældende information, de har krævet udleveret. Axcel har så 3 måder at handle 

                                                           
135 Poul Nyrup Rasmussen. I grådighedens tid,. Kapitalfonde og kasinoøkonomi. Side 199-200  
136 Poul Nyrup Rasmussen. I grådighedens tid,. Kapitalfonde og kasinoøkonomi. Side 199-200 
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på; De kan blankt afvise ATP’s krav og dermed miste en investor og måske derved 

også en potentiel fremtidig investor. De kan også vælge en kompromisløsning. Hvis 

man antager, at den informationsstrøm ATP kræver, kan ødelægge Axcel’s 

konkurrence fordele, så er Axcel måske kun villig til at uddele nogle dele heraf. ATP 

kan herefter indvillige eller afvise deres potentielle investering men i og med, at der 

ligger et legitimt økonomisk rationale bag, vil Axcel ikke nødvendigvis, i dette 

tilfælde, miste ATP som fremtidig investor. Endelig kan Axcel indvillige i at udlevere 

informationen til ATP. Her får begge parter, det de ønsker, ATP får deres 

informationsniveau højnet således, at de føler sig trygge til at foretage deres 

investering, og Axcel får en investor. Nyrups påstand om, at pensionsselskaberne er i 

lommen på kapitalfondene indebærer, at pensionsselskaberne er afhængige af 

fondene. Men som ovenstående eksempel viser, er der ikke tale om et ensidigt 

magtforhold, men derimod et gensidigt afhængighedsforhold, hvorfor påstanden bør 

nuanceres. Såfremt ATP investerer i Axcel, vil ATP selvfølgelig være afhængig af 

Axcel, men her er der tale om en økonomisk afhængighed, idet man kan være 

tilbøjelig til at tro, at såfremt den pågældende investering ikke udvikler sig som 

ønsket, vil ATP måske være mere villig til at investere yderligere i et forsøg på at 

rette op på den pågældende investering, således at udfaldet bliver det oprindelige 

ønsket. 

Herudover har pensionsselskaberne en lang række investeringsmuligheder, hvorfor de 

ikke nødvendigvis er tvunget til at investere i kapitalfondene. Omvendt har netop 

fondene givet høje afkast de seneste år, hvorfor de fremstår, som attraktive 

investeringsobjekter.  

Endvidere udtaler Henrik Franck, investeringsdirektør i PFA; “vi står klar til at 

investere. Men det ligger også fast, at det ikke sker, uden at vi kan lave en ny aftale 

med kapitalfondene omkring aflønning for deres arbejde. Fondene skal erkende, at de 

står i en ny virkelighed, og at investorerne ikke længere står i kø og nærmest vil 

betale for at få lov til at investerer. Vi vil ikke længere accepterer, at fondene pr. 

automatik får et højt fee. I stedet er det et krav fra os, at fondene først leverer gode 
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resultater og pæne afkast, før de får en aflønning”137. Dette udsagn taler kraftigt mod 

Nyrups påstand om, at pensionsselskaberne er i lommen på kapitalfondene. 

Der er endda også tilfælde på, at store pensionsselskaber sidder med i en rådgivende 

bestyrelse, og i sådanne situationer involveres de i fonden, men i realiteten kun til at 

løse eventuelle konflikter138.  

Endvidere leder Nyrups ovenstående påstand tankerne hen mod korruption i tilfælde 

af, at kapitalfondene har “særlige” aftaler med personer i pensionsselskaberne, i 

sådanne tilfælde kan der opstå personlige interesser, hvilket medfører inhabilitet.  

Også kreditorer modtager meget begrænset information, angiver Nyrup, men også her 

skal man huske på, at de giver lånebevillinger på meget store summer, og de modtager 

derfor naturligvis alle relevante oplysninger. Ingen professionelle vil give tilsagn til 

noget som helst, man ikke ved noget om. I den nuværende situation, hvor 

finansmarkedet er præget af usikkerhed og ustabilitet, vil det også blive sværere for 

kapitalfondene at optage de fornødne lån. I en sådan situation kan kapitalfondene 

blive afkrævet yderligere information i deres forsøg på at tiltrække kapital, da 

kreditorerne alt andet lige minimerer deres risiko ved investeringen ved et højere 

informationsniveau. 

Nyrup mener endvidere, at det er befolkningens penge, der bliver investeret for, og at 

pensionsopsparerne derfor har en reel interesse i at få at vide præcist, hvad der foregår 

bag de lukkede døre, idet de er interesserede i, at der investeres på en sådan måde, at 

virksomhedens levedygtighed og velfærden højnes. På den ene side er det jo derfor 

helt forståeligt, at pensionsopsparerne ønsker indsigt i, hvorledes deres pension bliver 

genereret. På den anden side synes det urimeligt at kræve den indsigt, idet 

pensionsopsparerne er indirekte investorer, samt at kapitalfonde er private selskaber. 

Samtidig synes det ikke realistisk, at pensionsopsparerne evner at sætte sig ind i 

fondenes strategier og følge udviklingen - de er mere interesseret i det endelige 

                                                           
137 Berlingske Tidende Business. Side 8. 01.07.2009 
138 Poul Nyrup Rasmussen. I grådighedens tid. Kapitalfonde og kasinoøkonomi. Side 199-200 



Kandidatafhandling - cand.merc.jur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 
 
 
 

77

resultat og ikke nødvendigvis måden, hvorpå det opnås. 

Medierne har også skabt debat om partnernes meget høje lønninger. Det er dog her 

vigtigt at huske på, at høje lønninger ikke kun forekommer i fonde, men i særdeleshed 

også ved børsnoterede selskaber, hvor direktører ofte modtager gyldne håndtryk ved 

deres afgang. Umiddelbart synes det mere relevant at sætte spørgsmålstegn ved disse 

gyldne håndtryk, idet det er vigtigt at være opmærksom på, at investeringer i 

kapitalfonde er illikvide i starten, - først efter typisk 10 års arbejde for at skabe en 

sund og holdbar virksomhed, ved direkte videreudvikling, således at salgsprisen 

overstiger købsprisen, kan man indløse gevinsten. Det er derfor også en naturlig 

faktor, at denne indsats bliver belønnet. Modsat når der investeres i aktier kan disse 

indløses dagen efter. Også her kan der være store gevinster at hente, men som ikke 

nødvendigvis skyldes en høj indsats fra ledelsen, men derimod konjunkturer eller en 

større interesse eller efterspørgsel i en given branche.  

 

Som nævnt ovenfor mener Nyrup139, at pensionsopsparerne har en interesse i at vide 

at levedygtigheden for fondens virksomheder og velfærden højnes. Dette kan ses ved, 

at der gennem de seneste år er kommet fokus på miljøet, på hvordan vi kan mindske 

CO2 udslippet og så fremdeles. Virksomhederne er dermed tvunget til at udvise 

miljøhensyn, så de kan være sikre på, at de ikke på baggrund heraf bliver boykottet af 

de miljøbevidste forbrugere. Man kan derfor være tilbøjelig til at tro, at netop disse 

forbrugere nærer et ønske om at vide, hvor miljø korrekte kapitalfondenes 

targetselskaber er. Også her er det svært at vide, hvor meget fondene går op i dette 

aspekt, da informationen om dem stadig er begrænset. Som sagt, som andre 

virksomheder, skal fondene således være opmærksomme på, hvor miljøbevidste deres 

aktiviteter er ud fra en samfundsmæssig betragtning, hvis de vil sikre sig 

“overlevelse“ i forbrugers bevidsthed. Denne tvungen information om virksomhedens 

miljøpolitik, kan dog i særdeleshed også være i fondenes interesse at få kommunikeret 

                                                           
139 Poul Nyrup Rasmussen. I grådighedens tid. Kapitalfonde og kasinoøkonomi. Side 199-200 
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ud, idet deres targetselskaber konkurrerer med aktieselskaber, som gennem tiden er 

blevet særlig opmærksomme på dette aspekt.  

 

Også i DVCA’s retningslinjer spiller åbenheden en væsentlig rolle. Og det ses her, at 

man godt er klar over, at man ikke kommer uden om, at der skal eksistere mere 

åbenhed omkring fondene. 

DVCA ønsker dog ikke, at åbenheden skabes på samme måde som i det danske 

indspil eller EU- direktivet. Når en fond vælger at følge retningslinjerne, skal der 

være oplysninger på deres hjemmeside om blandt andet; en beskrivelse af fondens 

ledelse og organisation, mulighed for at downloade managementselskabets regnskab, 

overordnet strategi for fonden, politik for social ansvarlighed jf. retningslinjerne på 

kapitalfondsniveau. På intet tidspunkt bliver der dog diskuteret 

kommanditselskabsformen, og om hvilke fordele og ulemper denne form indeholder. 

Det giver umiddelbart det indtryk, at DVCA er godt tilfreds med at kunne bruge 

denne selskabsform, der ikke pålægger selskabet de samme krav om offentlighed, 

som der pålægges aktieselskaber. Og ved fremtidig brug af netop denne form er det 

igen fondene selv, der kan styre, hvad der skabes af åbenhed, og hvad der kommer ud 

til offentligheden. Hvorfor skulle de også være interesseret i at ændre på noget, der 

indtil videre har fungeret, og er til deres fordel. Men der er som nævnt, mange former 

for åbenhed og mange interessenter, der har behov for forskellig åbenhed at tage 

stilling til. Det politikerne dog især efterspørger er åbenhed omkring ejerkredsen og 

mener, at den eksisterende EU-lovgivning skal revideres således, at de på baggrund 

heraf kan give ansvaret om finansiel stabilitet fra sig140. 

Et emne der ofte dukker op er, at det er alt for ugennemskueligt, hvem der tjener hvad 

og hvorfor. Vender man blikket mod DVCA’s retningslinjer, har man da også her 

taget det til sig og anbefaler, at der gives en overordnet beskrivelse af fondens carried 

                                                           
140 Rasmussen-betænkningen fra Europa-Parlamentet 2007/2238. Side 14 
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interest programmer. Eksperter mener dog141, at det stadig kan være meget svært at 

gennemskue, hvordan resultaterne skabes. Det kan være effekten af aktivt ejerskab 

eller finansiel gearing i et marked, der indtil for nylig har været opadgående. De 

kritiserer derfor retningslinjerne, idet de mener, at der burde være mere åbenhed 

herom. Det fremgår stadig ikke tydeligt nok, hvordan resultaterne skabes. Og det bør 

derfor være den slags betragtninger, som fondene skal overveje i deres 

“markedsføring”. 

 

7.1.1 Delkonklusion 

Der har hidtil hersket lukkethed og mystik omkring fondene, men det er jo ikke 

nødvendigvis et udtryk for, at deres aktiviteter er noget de ikke ønsker, at vi skal se 

eller ligefrem er ulovlige. Måske har det hidtil bare været den nemmeste og billigste 

måde at agere på for fondene. 

Endvidere mener jeg, at det kan tænkes, at fondene efter denne store debat er kommet 

til den konklusion, at også de ønsker større åbenhed, hvilket også kan ses gennem de 

nyligt skabte retningslinjer fra DVCA. Det kan medvirke til at øge forståelsen for 

deres arbejde, styrke tilliden og dermed gøre det lettere at nå deres mål, om at skabe 

stærke og effektive virksomheder samt afvise påstanden om, at targetselskabet er 

gearet og  tømt for værdier. Såfremt dette var tilfældet, så ville det jo være stort set 

umuligt at sælge, derfor må de gøre noget produktivt ved den. En sundere virksomhed 

er jo alt andet lige lettere at sælge og til en højere pris, kapitalfonden vælger jo på et 

tidspunkt at afhænde virksomheden enten ved børsnotering eller salg, enten i dele 

eller som helhed. Kapitalfonden er derfor interesseret i at informere omverden om 

virksomhedens forhold. Dernæst er information og åbenhed en væsentlig del af 

markedsføringen overfor kunder, leverandører osv.142. 

Samtidig skal man huske på, at blot fordi, at en virksomhed afnoteres fra Fondsbørsen 
                                                           
141 Harald Børsting, Formand i LO og Peter Schütze, Direktør for Nordea Bank og formand for 

Finansrådet. DVCA’s retningslinjer. Side 78 og 86  
142 Bendt Bendtsen. Kapitalfonde i Danmark. Side 49 
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skal den forsat leve op til regnskabskravene for store virksomheder, hvorfor den 

således fortsat er underlagt betydelig flere krav end eksempelvis små virksomheder.  

Det kan diskuteres, hvilken grad af åbenhed kapitalfondene skal udvise og jeg mener 

ikke, at fondene har været så lukkede, som nogle kritikere pointerer. De er blevet 

større og større markedsaktører, og i takt dermed bør en større åbenhed medfølge. 

Fondene er bare kommet lidt for sent i gang med at øge deres åbenhed, men er nu 

også blevet interesseret i at være mere åbne, idet det vil give dem mere goodwill set 

fra et samfundsmæssigt perspektiv. I EU-direktivet143, foreslås det som nævnt, at 

fonden stadig omfattes af transparensdirektivet i to år efter, at targetselskabet er 

afnoteret og er i den periode således stadig underlagt de regler, der gælder for et 

selskab, der har aktier til handel på et reguleret marked. Dette kan ses som et udtryk 

for, at der er et konkret ønske om mere åbenhed også fra lovgivers side, men det 

faktum, at det ikke er alle fondens targetselskaber, men kun de tidligere noterede 

targetselskaber, der underlægges transparensdirektivet i en begrænset periode på to år, 

og dermed ikke på ubestemt tid, kan muligvis ses som et udtryk for, at behovet for og 

graden af mere åbenheden måske ikke er så signifikant, som først antaget.  

På baggrund af ovenstående analyse og diskussion af, hvorvidt der eksister et behov 

for øget gennemsigtighed, mener jeg således, at kapitalfondene er for lukkede, men at 

dette er en realitet, som følge af at være et unoteret privat selskab. Kapitalfondene kan 

dog med fordel udvise større åbenhed, da de blandt andet er i konkurrence med 

gennemsigtige børsnoterede aktieselskaber. Dog har fondene i kraft af deres 

selskabsform, en ret til at tilbageholde information, som kan være skadelig for deres 

konkurrenceevne, som bør respekteres. 

 

 

                                                           
143 EU-direktiv 2009/0207 af 30.04.2009 
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7.2 SKAT 

Påstand; fondene udøver aggressive skattespekulationer og placerer sig 

derfor strategisk i skattelylande 
 

Kapitalfonde er typisk bygget op omkring en kompliceret organisation. Det er et 

sammensurium af investeringsselskabet, managementselskabet, partnere, investorer 

osv. Det kan derfor være svært præcist at afgøre, hvem den egentlige ejer er og 

præcist, hvor selskabet egentlig hører hjemme. Der har da også her været meget kritik 

af fondene, da myndighederne har været nervøse for, at skatteprovenuet bliver 

væsentligt lavere og/eller ender i skattelylande grundet deres interne belåning blandt 

andet. Deres nervøsitet, er da heller ikke helt ubegrundet. Når en kapitalfond 

overtager targetselskabet, vil denne virksomhed betale mindre i selskabsskat. 

Kapitalfonde tilsigter at presse fremmedkapitalandelen i kapitalgrundlaget op, og på 

kort sigt fører dette til større rentefradrag, som udhuler den skattepligtige indkomst og 

fører til lavere skattebetalinger.  

Da selve fonden ikke er et selvstændigt skattesubjekt, er det derfor investorerne der 

beskattes, og det kan være svært at lokalisere deltagerne, når K/S’et har hjemme i et 

skattelyand, hvor der ikke sker udveksling af oplysninger eller stilles krav om noget 

som helst. Fondene kan hive overskuddet fra targetselskabet i fx Danmark over til 

fonden på fx Cayman Island, og på den måde glider de store skattemæssige gevinster 

uden om de nationale myndigheder, og ender i stedet for der, hvor de i teorien 

egentlig ikke “hører hjemme”144. Tidligere Økonomi- og erhvervsminister Bendt 

Bendtsen nævner i hans rapport ”Kapitalfonde i Danmark”, at den øgede gældsætning 

medfører, som sagt, naturligvis øgede rentebetalinger, dog at dette tilsvarende vil give 

større renteindtægter for långiveren og dermed en større afledt skattebetaling145. Man 

fristes dermed til at sige, at hvad staten mister i skatteprovenu fra den ene part 

                                                           
144 http://www.business.dk/article/20080625/finans/706250046/ 
145 Bendt Bendtsen. Kapitalfonde i Danmark. Side 29 
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modtages det delvist fra den anden part. Det bliver dog ikke tilfældet, såfremt långiver 

beskattes i udlandet. 

Ud fra et forretningsmæssigt perspektiv er intern belåning optimal, da fordele ved at 

placere et selskab i et lavbeskatningsland, som forestår udlånet, udnyttes ved at 

placere udgifterne i selskaber i højbeskatningslande. Dette medfører en fordel af en 

fordelagtig beskatning på renteindtægterne, samtidig med at der opnås maksimal 

udbytte af fradrag for renteudgifterne. Disse betragtninger anvendes også af 

kapitalfonde. Kapitalfonde kan placeres i et skattelyland, hvorfra der ydes et lån til 

holdingselskabet, der modsat er placeret i et lavbeskatningsland med en 

dobbeltoverenskomst med Danmark, herefter overføres lånet til 

administrationsselskabet beliggende i Danmark. Idet administrationsselskabet er 

underlagt sambeskatning med resten af holdingselskaberne i Danmark og 

targetselskabet, medfører dette at indtægterne i targetselskabet reduceres og dermed 

også beskatningen her i Danmark. En anden måde PE-fonde kan gøre brug af, er 

ekstraordinære udbytteudlodninger fra targetselskabet placeret i Danmark til 

“moderselskabet” placeret i lavbeskatningslandet, herefter vender det samme beløb 

tilbage til targetselskabet, men i for form af lån. Targetselskabet får hermed betydeligt 

flere renteudgifter, der bevirker en lavere skattebetaling og samtidig bliver 

renteindtægterne ikke eller i såfremt kun meget lempeligt beskattet. Denne mulighed 

søges dog til dels lukket i indspillets pkt. 5, hvori der opfordres til, at tilbudsgiver er 

afskåret fra at kunne udbetale midler fra targetselskabet til tilbudsgiver eller dennes 

nærtstående i en periode på 12 måneder, såfremt tilbudsgiver ikke har oplyst om 

udbetaling af targetselskabets midler efter gennemførelsen af et overtagelsestilbud146. 

Som tidligere nævnt, vedtog Folketinget et skatteindgreb mod fondene147. Formålet 

var at begrænse fradragsretten for renter ved opkøb af virksomheder. Man ville sætte 

en stopper for fondenes særdeles lukrative skattespekulation i renteudgifter i 
                                                           
146 Udenrigsministeriets notat om dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i 

Europa. Punkt 5, side 5 
147 L 213 af 18.04.2007  
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forbindelse med kapitalfondes opkøb af danske virksomheder, stoppe at de placerede 

omkostningerne i Danmark, men indtægterne i udlandet. Ifølge den lov vil en dansk 

fond blive pålagt selskabsskat, hvis mere end 50 % af dens investorer kommer fra 

bestemt lande148. Eksperter på området har dog senere udtrykt deres bekymring for, at 

udenlandske fonde pga. af dette lovindgreb vil være mindre interesseret i at opkøbe 

danske virksomheder, samt at de danske fonde vil flytte til skattelylande. Der hersker 

derfor en bekymring om, at dansk erhvervsliv vil sakke bagud i konkurrencen med 

finansmarkederne i den øvrige del af verden. 

Dette problem bliver der imidlertid gjort noget ved. Igennem længere tid har Nordisk 

Ministerråd forhandlet med de engelske kanaløer og lignede jurisdiktioner om at 

implementere OECD’s standarder mht. udveksling af skatterelateret information og 

gennemsigtighed. Skattemyndighederne kan på denne måde få adgang til oplysninger 

om skatteskyldneres kapitalplaceringer og indkomst, samt afsløre aktiver og 

indtægter, som ikke er angivet i hjemlandet. Det synes som om, at lige netop dette 

tidligere problem om skattelyer inden for kort tid ikke er så aktuelt mere149. Der er 

blandt andet indgået skatteaftaler mellem Danmark og Jersey og Guernseystaterne150, 

som et led i OECD’s arbejde med at bekæmpe skadelig skatteplanlægning. Aftalerne 

medvirker derved til at imødegå, at dansk beskatning kan omgås ved transaktioner 

med parter i Guernseystaterne eller Jersey, og på sigt at modvirke utilsigtede 

provenutab for den danske stat151. 

Endvidere var OECD’s skattekonvention også på agendaen under G20-topmødet i 

London i april 2009. Storbritanniens premiereminister Gordon Brown udtalte hertil: 

”bankhemmelighedens æra er forbi”152.  

OECD opererer med lister af forskellige kategorier. Sortlisten refererer til lande, der 

                                                           
148 http://www.business.dk/article/20080618/borsnyt/706180053/ 
149 http://www.oecd.org/document/9/0,3343,en_2649_33767_42482889_1_1_1_1,00.html 
150 Lov nr. 284 af 15.04.2009 
151 2008/1 SF.L L90 
152 http://epn.dk/okonomi2/global/article1653137.ece 
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ikke lever op til betingelserne i OECD’s skattekonventionen art. 26, og som derfor 

bliver betegnet, som skattelylande. Artikel 26 drejer sig om udveksling af 

informationer med andre landes skattemyndigheder. En grå liste, hvor landene har 

meddelt, at de vil opererer efter OECD’s skattekonvention, men endnu ikke har 

implementeret det, og endelig den hvide, hvor landene arbejder fuldstændig efter 

konventionen. 

Men der findes egentlig ingen international entydig definition af, hvad et skattely er. 

Herhjemme definerer Skatteministeriet skattely som153;  

 1. Har lav eller ingen beskatning 

 2. Ikke deltager i udveksling af oplysninger 

 3. Har en betydelig finansiel sektor 

OECD har derimod fire kriterier for, at man kan definere et land som skattely154; 

 1. The jurisdiction imposes no or only nominal taxes. 

 2. Whether there is a lack of transparency  

 3. Whether there are laws or administrative practices that prevent the effective  

 exchange of information for tax purposes with other governments on taxpayers  

 benefiting from the no or nominal taxation.  

 4. Whether there is an absence of a requirement that the activity be 

 substantial155 

 

Det kan undre, at idet Danmark har implementeret OECD’s krav til det fyldest, ikke 

bruger dennes definition af skattely, men i stedet for har opstillet vores egen. På 

OECD’s sorte liste figurerer der på nuværende tidspunkt ingen lande, idet man i maj 

2009 fjernede de sidste tre, nemlig: Andorra, Liechtenstein og Monaco156. Således 

burde problemet med skattelyer være løst. Omvendt hersker der dog stadig et stort 
                                                           
153 Berlingske Tidende 27.04.2009. Side 10-11 
154 http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_33745_30575447_1_1_1_1,00.html 
155 Jeg har valgt ikke at oversætte OECD’s kriterier, da noget at meningen kan gå tabt ved oversættelse 
156 http://www.oecd.org/document/57/0,3343,en_2649_33745_30578809_1_1_1_1,00.html 
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problem, selv om OECD har haft stor succes med at få fjernet stort set alle fra deres 

sorte liste og flyttet dem over på henholdsvis den grå eller endnu bedre den hvide 

liste, er mange lande stadig de facto skattely. Dvs. lande, hvor der findes regler og 

samarbejdsaftaler, men hvor der stadig eksisterer væsentlige huller. Nogle eksempler 

herpå er England og en del amerikanske stater såsom Delaware og Nevada. Disse er 

ikke officielt skattely, men kan på visse områder virker som skattely157. I Delaware 

kan man således oprette skuffeselskaber, som administreres af en stråmand, som ikke 

behøver at oplyse myndigheder, hvem den egentlige ejer er, og så længe selskabet 

udfører sine aktiviteter udenfor USA bliver overskuddet ikke pålagt amerikansk 

selskabsskat158. Når det hidtil er lykkedes for USA at undgå at komme på den sorte 

liste, skyldes dette, i modsætning til andre mere velkendte skattely, at USA 

samarbejder med andre landes skattemyndigheder. Problemet er bare stadig, at når en 

forespørgsel bliver sendt af sted til USA, kommer der sjældent ret mange oplysninger 

retur. 

Selv om det, som nævnt ovenfor, går den rigtige vej, er målet at få elimineret 

jurisdiktioner med skattefordele af den ene eller anden art, dog endnu langt fra nået. 

Når man ser tilbage gennem tiden, har det været meget populært at placere sig netop i 

skattely, og man derfor forvente at kapitalfondene udnytter den fordel, nemlig i form 

at bevidste skattebesparelser. Ved nærmere eftersyn forholder det sig dog ikke, som 

ved første øjekast. En af årsagerne til, at det har og stadig er populært og eftertragtet 

at placere sig i disse lande er, ifølge fondene, at fondene har en stor tillid overfor 

lovgiver. De er dermed ikke nervøse for, at lovgivningen pludselig ændres og 

tilskriver dette en meget lav risiko. Endvidere har mange kapitalfonde investorer 

spredt over hele verdenen, og derfor er det vigtigt, at fonden er hjemmehørende i en 

velkendt jurisdiktion. På denne måde sikres investorerne et mere sikkert indblik i den 

lovgivning fonden er underlagt, end hvis kapitalfonden havde været placeret i 

                                                           
157 Berlingske Tidende 27.04.2009. Side 10-11 
158 Berlingske Tidende 14.04.2009. Side 16 
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Danmark, da det er de færreste udenlandske investorer, som kender til den danske 

lovgivning, og som ønsker at bruge de fornødne ressourcer, det kræver at sætte sig ind 

i en ny lovgivning. Megen diskussion har der også været i forhold til om 

skattemyndighedernes gevinster glider ud af landet og i stedet ender i et skattely. 

Formålet med, at fonden placerer sig i skattely er, som nævnt ovenfor, ikke kun sigtet 

skattemæssigt, ifølge DVCA. Reglerne for K/S er stort set de samme, som for LP på 

fx Kanaløerne. Der er altså tale om skattetransparente selskaber, der jo ikke i sig selv 

er skatteobjekter, derfor betales der heller ikke skat på selskabsniveau, men på 

kommanditistsniveau. Kommanditisterne skal betale skat af deres afkast i deres 

respektive hjemlande til den til enhver tid gældende skattesats. Der er derfor ingen 

forskel på om selskabet er et LP på Kanaløerne eller et dansk K/S rent skattemæssigt. 

Man kommer selvfølgelig ikke udenom, at skattelyenes bankhemmeligheder giver 

investorerne en stor mulighed for at holde deres indtjening skjult, hvilket uagtet kan 

medfører, at nogle privatinvestorer “glemmer” at oplyse deres afkast. Som 

udgangspunkt er langt de fleste institutionelle investorer som ATP og LD, og det 

virker meget usandsynligt, at netop disse store og alment kendte investorer forsøger at 

skjule deres indtjening for de danske myndigheder. 

I disse tider bliver der så færre og færre skattelyer, men dette vil ikke få den storre 

betydning for fondene. Skatteøkonom Leonard Burman udtaler; “These deals are 

immensely profitable, and would happen with or without a tax 

Subsidy”159. Dette udsagn understøtter fondenes påstand om, at den flittige brug af 

skattely jurisdiktioner er, at det er vigtigt, at alle fondens investorer har det samme 

kendskab til lovgivningen de opererer under og ikke skal bruge unødvendige 

ressourcer på at få et kendskab hertil og at skattefordelene og 

hemmelighedskræmmeriet herved blot er medfølgende fordele.  

Omvendt har fondene endvidere nydt godt af skattelyenes bankhemmeligheder, idet 

de ikke før nu, har vist interesse for at lukke op for deres sorte boks.  

                                                           
159 An analysis of the ”carried interest” controversy. Side 11 
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Problemet bliver relevant i de tilfælde, hvor en fond registeret i et skattely hiver 

overskuddene fra deres targetselskaber ud de lande, hvori de er beliggende og over til 

fonden i skattelyet. Herved bliver store millionbeløb flyttet fra land til land for at 

undgå høje skattebetalinger. Men påstanden om, at kapitalfonde ikke betaler skat, er 

ikke korrekt, i hvert fald ikke mht. danske fonde. I 2008 havde kapitalfondene et 

samlet resultat før skat på ca. 6,1 mia. kr. heraf var aktuel skat næsten 2,6 mia. kr., 

hvilket svarer til en skatteprocent på 42,3 modsat en skatteprocent i 2007 på 28,9. 

Forskellen i skatteprocenten fra 2007 til 2008 skyldes bl.a. regeringens indgreb mod 

tynd kapitalisering, som har reduceret rentefradraget betydeligt160. Der er således 

opstillet nogle værnsregler, nemlig værnsreglerne SEL §§ 11 og 11 B og C, som 

tilsigter fondenes misbrug af fremmedkapital, som omtalt i afsnit 6.1. 

Kapitalfonde betaler således skat, men ønsker blot, som alle andre at reducere deres 

skattebetaling. 

Landene har dog mulighed for at indrette deres selskabslovgivninger med henblik på 

at tiltrække selskaber161. Dette betyder, at der blandt landene stadig er stor forskel på 

de lovmæssige rammebetingelser. Dette kan betyde, at det er muligt at forum shoppe 

efter det land, der har de mest favorable love og regler på området. Dette er desværre 

med til at skabe en konkurrenceforvridning på markedet, idet disse lande umiddelbart 

vil tiltrække flere fonde, som jo også er den primære grund til, at skattely 

jurisdiktionerne har været at foretrække frem for andre jurisdiktioner, da investorerne 

er bekendte og trygge ved de lovmæssige betingelser her, især når man spørger 

kapitalfondene. 

 

7.2.1 Delkonklusion 

Kapitalfonde forsøger som alle øvrige virksomheder at minimere deres 
                                                           
160 DCVA’s årsskrift. Side 13 
161 Hanne Søndergaard Birkmose. Hvad sker der med beskyttelsen af aktionærernes interesser efter 

vedtagelsen af det 10. selskabsdirektiv og de øgede muligheder for selskabsretlig forum shopping. Side 
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skattebetalinger. For påstanden taler, at fondene har muligheder for at trække store 

overskud ud af targetselskabet, og over i fonden som er oprettet som K/S, og derfor 

ikke skal betale skat eller udlevere oplysninger herom, hvis de er registreret i skattely. 

Imod påstanden er fondenes argument, at selskabsformen og skattely jurisdiktioner 

ikke vælges pga. skattespekulationer, men for at skabe tryghed for investorerne. 

Endvidere taler de 2,6 mia. kr. som de danske fonde betalte i skat i 2008 imod 

påstanden om, at fondene ikke betaler skat, samt at statens mistede skatteprovenu 

grundet fondenes øgede gældsætning, udlignes delvistaf långivers skattebetaling, som 

følge af øgede renteindtægter. Påstanden kan derfor hverken helt be- eller afkræftes. 

Der er dog helt sikkert for mange fonde, som i deres forsøg på at minimere deres 

skattebetalinger, hiver resultater ud af targetselskaberne for at undgå skat, og det bør 

der gøres noget ved. Det er konkurrenceforvridende, at nogle selskaber har 

muligheder for at undgå deres skattebetalinger, som så enten kan bruges til 

investeringer i R&D eller til udbyttebetalinger. På denne måde vil denne form for 

investering helt forekomme mere rentabel end andre. Forslaget i indspillet til at 

sidestille K/S med A/S, synes ikke at løse dette problem. Da det ikke kun er fonde, 

der benytter sig af skattelylande, det er også normalt, at almindelige industrielle 

koncerner gør brug af samme metode for at minimere deres skattebetaling. Det ses fx 

i sagen om Cadbury-Schweppes. I et forsøg herpå er et datterselskab placeret i Irland, 

der har lav beskatning af renteindtægter, herved opstår muligheden for at rejse kapital 

til interne lån til andre koncern forbundne selskaber162.  

 

På baggrund af ovenstående analyse og diskussion om, hvorvidt kapitalfondene 

udøver aggressiv skattespekulation og derfor placerer sig strategisk i skattelylande, 

mener jeg, at kapitalfonde som alle andre selskaber udøver skattespekulation. Alle 

selskaber er interesserede i at optimere deres indtjening så meget som muligt, og dette 

gøres bl.a. ved en reducering af skattebetalingen. Jeg mener dog ikke, at de udøver 

                                                           
162 Dom C-196/04 
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den aggressivt, idet brugen af skattely primært er for at skabe trygge rammer for 

investorerne og at skattefordelen er en medfølgende fordel. Endvidere bliver 

problemerne vedrørende udlevering af oplysninger fra disse jurisdiktioner reduceret 

væsentligt, idet fondene selv er interesserede i at øge gennemsigtigheden . 
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7.3 Kapitalkrav 

Påstand; kapitalfondene har et for dårligt kapitalberedskab og 

udbetaler for høje afkast til partnerne og udbyttebetalinger  
 

Fondene har gennem lang tid fået kritik for, især i medierne, at de i virkeligheden 

plukker virksomheder for værdier (asset stripping). Dette gør de ved at geare deres 

targetselskab med gæld og udbetaling af ekstraordinære udbytter, som dermed presser 

virksomhedens likviditet og soliditet.  

Når en fond opkøber et selskab, er det til at starte med selskabet de opkøber igennem, 

der optager lånet. Det er jo først når targetselskabet er købt, at gælden kan flyttes ned i 

targetselskabet, den såkaldte “debt push down” proces. Når targetselskabet er købt, og 

har overtaget lånet, udbetales der et udbytte fra targetselskabet til køberselskabet, der 

svarer til lånets størrelse. Køberselskabet bruger udbyttet til at betale dele af lånet ud 

med. Banken bliver på denne måde ikke kun kreditor i køberselskabet, som ofte kun 

er et tomt selskab oprettet til netop dette formål, men også i targetselskabet, som må 

antages at have væsentligt flere aktiver. De benytter dermed en høj gearingsgrad, 

hvilket betyder, at egenkapitalgraden er lav.  

Et tydeligt fællestræk for fondene er, at de skaber et højt afkast, de vælger at trække 

den overflødige del af egenkapitalen ud af virksomheden, frem for at øge deres 

egenkapital. Dette opnås gennem forskellige strategier fx gennem innovation, lavere 

omkostninger og færre aktiver. Det er dog stadig problemer med at klargøre om de 

høje afkast skabes, som følge af aktivt ejerskab eller en høj gearingsgrad. 

 

7.3.1 Kapitalberedskab 

Der er imidlertid ikke kun forskel på gennemsigtighed og graden af åbenhed for aktie- 

og kommanditselskaber. Der er også stor forskel i deres kapitalstruktur og 

kapitalberedskab. I det danske indspil opfordres EU til at gennemgå reglerne for 

kapitalberedskab jf. 16. Ønsket er, at lånegiveren skal bære en større del af risiciene, 
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således at der foretages mere ansvarlige investeringer. Endvidere opfordres EU til at 

stille krav om, at bestyrelsen sikrer, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er 

forsvarligt i forhold til selskabets drift jf. pkt. 17. 

Som indspillet også fremhæver, har den seneste tid med mere lempelige krav til 

långivning betydet, at finansmarkedet har lidt et betragteligt knæk og finanskrisen har 

vist os, at tillid til de finansielle markeder er meget vigtig163. Ovenstående 

opfordringer er sket således, at selskaberne fremover er mere rustet og står stærkere i 

tilfælde af ændringer på markedet, såsom fx krisen har betydet.  

På den ene side er det bedst for en virksomhed at have mest mulig egenkapital, på den 

måde er der plads til fejl uden at virksomhedens overlevelse bringes i fare, den skal 

opfanger tab både opstået af markedsbestemte udsving i indtjeningen, men også 

fejlagtige ledelsesbestemmelser164. På den anden side er egenkapital dog væsentlig 

dyrere end fremmedkapitalen, og man kan derfor også tale om, at det optimale er at 

minimere egenkapitalen. Den optimale fordeling af egen- og fremmedkapital 

afhænger af virksomhedens indtjeningsevne, og sandsynligheden for, at ejerne kan 

tilføre virksomheden yderligere uforudset kapital. Det er alt andet lige sværere for 

børsnoterede virksomheder, at hente fornyet kapital på børsen, end det er for 

kapitalfonde. Børsnoterede virksomheders ejerkreds er spredt og uden direkte 

indflydelse på virksomheden, og vil derfor være mere tilbageholdende til at indskyde 

ny kapital end i kapitalfonde, hvor ejerkredsen selv kontrollerer, og er direkte 

ansvarlige. Omvendt har kapitalfonde en mere snæver ejerkreds og udøver aktivt 

ejerskab. I begyndelsen indbetaler investorerne ikke et beløb, men giver derimod 

kapitalfonden et investeringstilsagn, fonden henter således kapitalen når der er behov 

for den165. Dette er særdeles lukrativt da, som nævnt ovenfor, egenkapital er dyrere 

end fremmedkapital. Kapitalfondene besidder på denne måde to fordele, ét; trygheden 
                                                           
163 Udenrigsministeriets notat om dansk indspil om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne i 

Europa  
164 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 25 
165 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 36 
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i at have en stor egenkapital, blot i form af ikke udnyttet egenkapital, som de har 

mulighed for at trække, hvilket medfører den anden fordel; navnlig at minimere 

egenkapitalen, da den er den dyreste kapital. Kapitalfonde kan derfor nøjes med en 

langt mindre andel af egenkapital end børsnoterede, idet de hurtigt og relativ nemt kan 

hente ny kapital hos ejerne166. 

Denne situation har været mulig, da bankerne har været mere end villige til at 

finansiere gearingen af kapitalfonden. Banken handler med den direkte ejer, modsat 

børsnoterede med spredt ejerkreds, og har derfor tillid til at kapitalfonden er 100 % 

professionel. Dette kommer da også til udtryk ved opkøbet af targetselskabet, hvor der 

under forløbet bliver udarbejdet en meget grundig due diligence, hvori alt bliver 

analyseret ned til mindste detalje i samarbejde med eksterne konsulenter. 

I direktivets art. 14167 foreskrives dog, at FAIF skal have en egenkapital på mindst 

125.000 euro. Det vidner om, at myndighederne har været bekymrede om fondes 

kapitalberedskab, og qua artiklen ønsker at styrke beredskabet med en 

minimumsegenkapital. Det er dog vigtigt her at notere sig, at man har vurderet, at 

kapitalfonde ikke udgør systemisk risiko qua deres gearing og investeringsstrategier, 

som er væsentlig anderledes end hedgefonde og, at direktivet ikke skelner mellem de 

forskellige typer af fonde. Artiklen synes derfor ikke at være udarbejdet ud fra 

kapitalfondes kapitalberedskab og -struktur og er dermed ikke et angreb herpå, men at 

man herved ser et direktiv, der er opstillet på baggrund af at styrke det turbulente 

marked og undgå en eventuel krise i fremtiden. 

Men kapitalfondenes høje finansielle gearing er jo, som nævnt, også en effektiv måde 

at skabe højt afkast på og kan også ses, som et ledelsesinstrument. Overskydende 

likviditet bliver tilbageført til ejerne, så det kan geninvesteres andre steder, i stedet for 

at blive ophobet i virksomheden. Oftest vil PE transaktioner være lånefinansieret så 

meget som tilladt, og reducerer dermed behovet for egenkapital til finansiering af 

                                                           
166 Robert Spliid. Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab. Side 26 
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overtagelsen af targetselskabet. Det argument, som typisk ligger til grund for at 

anvende LBO til at overtage et selskab, er det såkaldte skatteskjold168. Det øger 

selskabets værdi ved at reducere den effektive rente på lånefaciliteterne og dermed 

øge pengestrømmen til egenkapitalen. Værdien ved at reducere selskabets 

skattebetalinger, og dermed øge selskabets cash flow, tilfalder selskabets aktionærer, 

og selskabets værdi stiger på baggrund heraf. Lånestrukturen er meget kompleks og 

fremmedfinansieringen vil komme fra forskellige långivere og i forskellige former af 

både sikret og usikret lån. Typisk udgør fremmedkapitalen 75 %, heraf er ca. 50 % 

sikret gæld, dvs. gæld der er baseret på selskabets aktiver også kaldet 

seniorfinansiering, og 25 % usikret gæld, som er baseret på selskabets 

indtjeningsevne, også kendt som cash flow finansiering169. De resterende 25 % vil 

typisk være egenkapital fra kapitalfonden selv. Der er dog ikke kun fordele ved en 

LBO transaktion. I den danske skattelovgivning eksisterer der begrænsninger af 

skattefradraget jf. SEL § 11, og som nævnt falder kapitalfondene også ind under 

reglerne. Formålet er at sikre en minimumsbeskatning af egenkapitalafkastet i danske 

selskaber. Efter de danske regler for tynd kapitalisering begrænses fradrag for 

renteudgifter og kurstab på såkaldt kontrolleret gæld jf. LL § 2, hvis forholdet mellem 

selskabets samlede gæld og dets egenkapital er større end 4:1. Egenkapitalen skal 

således udgøre minimum 20 % af den samlede kapital, hvis man vil opnå fuld 

fradragsret for renter og kurstab på gælden efter de almindelige regler, og der sker 

kun fradragsbegrænsning for den del af den kontrollerede gæld, der skal omdefineres 

til egenkapital for, at forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital bringes tilbage 

på det lovlige 4:1 forhold. På baggrund af dette vil kapitalfondens struktur ikke 

længere være i stand til at anvende det fulde fradrag, som ellers var tilladt under de 

tidligere regler. Dette medfører, at skattebetalingerne fra kapitalfonden øges og 

forringer dermed dennes resultat. 
                                                           
168 Ross Westerfield Jordan. Fundamentals of corporate finance. Side 579-84 
169 Børsens ledelseshåndbog. Køb og salg af virksomheder. Troels Christiansen og Jørn Christiansen. 

Afsnit 7.2.9 
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Rentebetalinger er altså fradragsberettigede, mens equity income er skattepligtig. 

Dette gør fremmedfinansieringen billigere og en virksomhed, der ønsker at 

maksimere afkastet til aktionærer vil derfor vælge fremmedfinansiering. Man kan 

imidlertid diskutere om den samlede effekt på det danske skatteprovenu af øget 

lånefinansiering nødvendigvis bliver negativ, idet de banker, som udsteder lånene til 

kapitalfonden bliver beskattet af deres renteindtjening på sådanne lån. Denne 

indtjening og dermed beskatning ville jo ikke eksistere, hvis det ikke var fordi, at 

lånene var blevet optaget. 

Vendes blikket mod de seneste par år er gearings-andelen faldet, idet den er meget 

følsom overfor bankernes finansieringsvilkår. Dermed er egenkapitalen faktisk 

steget170. I 2004 tegnede egenkapitalandelen sig således kun for 32 %, hvorimod den i 

2009 er på 59 %, hvilket reelt set er en stigning på 84 %. Denne kraftige stigning må 

ses som et resultat af, at det er, grundet finanskrisen bl.a., blevet sværere at 

gennemføre lånefinansierede handler i dag, hvilket medfører, at fondene har et større 

behov for egenkapital end tidligere. Såfremt denne relative høje egenkapitalandel 

også gør sig glædende de kommende år, så burde man jo kunne tilskrive dem, at det 

gode resultat opnås ved aktivt ejerskab og mere begrænset gennem finansiel gearing 

og skattespekulationer. Finanskrisen vil betyde, at kapitalfondene er tvunget til at 

beholde targetselskabet i længere tid end planlagt. På kort sigt er det mere attraktivt at 

købe frem for at sælge. Mange virksomheder står i problemer og sælges måske derfor 

billigere nu end hidtil. Samtidig gør, at lånefinansieringen er blevet vanskeligere 

således, at salg til en gunstig pris ikke er muligt og targetselskaberne bør derfor 

holdes længere end beregnet171. Christian Frigast, direktør i Axcel ser dog ikke dette 

som et problem og udtaler hertil; “det er jo ikke letfordærvelige varer med en sidste 

salgsdato, men levende virksomheder med gode markedspositioner og dygtige 

medarbejdere, vi har med at gøre. Vi arbejder med den langsigtede udvikling af vores 
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virksomheder. Vi forventer at gøre det, der skal til for at understøtte virksomhederne 

og deres udvikling, mens de er i vores ejerskab”172. 

 

7.3.2 Afkast til partnerne og ekstraordinære udbyttebetalinger  

Strategien er, at kapitalfonden indtager bestyrelsesposterne og lægger sammen med 

ledelsen en vækstplan. De udøver en direkte kontakt med targetselskabet frem for at 

være distancerede investorer i form af aktivt ejerskab. De vil være aktionærernes 

beskytter, og varetager derfor deres interesser. Dette bevirker, at fondens ledelse føler 

et personligt ejerskab/relation til targetselskabet, som begrundes i et økonomisk 

incitament, både resultataflønning og aktiekøb. Ejerskabskoncentrationen øges og på 

baggrund af det mindskes forskellige målsætninger og herved undgås principal-agent 

problematikken, som ofte ses ved en spredt ejerkreds, endvidere mindskes 

kommandovejene også betydeligt. Typisk inddrages kompetente og erfarne 

erhvervsfolk i udøvelsen af ejerskabet for at sikre industrielt værdiskabelsesfokus. 

Enhver virksomhed gennemgår fra sin start en række forskellige udviklingsfaser, der 

kan beskrives på flere måder. For kapitalfonden er det derfor vigtigt at forstå, hvor 

targetselskabet befinder sig, således at ledelsen har udviklingen under hensyntagen til 

det omgivende samfund. Det er vigtigt, at kapitalfonden har fastlagt en styringsproces 

for targetselskabet således, at ledelsens strategiske prioriteter kan nå ud i hele 

targetselskabet, hvorved at værdiskabelsen kan etableres fra grunden af, og de 

strategiske prioriteter kan opfyldes. De sørger derfor for, at bestyrelsen og ledelsen 

prioriteter at få targetselskabet til at vokse og skabe værditilvækst173. Aktivt ejerskab 

er altså en måde, hvor man “samler” ejerkredsen og mindsker principal-agent 

problemet i targetselskabet bedre end de forrige ejere for gennem derved at skabe høje 

afkast gennem værditilvækst.  

Metoden debt push down, som omtalt tidligere, er en ønskværdig metode, som er med 
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til at give kapitalfonden mulighed for at udbetale store udbytter. Det er imidlertid ikke 

kun kapitalfonden, der begunstiges af at anvende denne metode. Långiver vil typisk 

ønske, at finansieringen er tættest muligt på aktiverne og cash flowet. Långiver vil 

derfor betvinge, at seniorfinansieringen skubbes ned i targetselskabet efter 

overtagelsen, da kapitalfonden jo ikke besidder nogle reelle aktiver, og lånene er 

derfor bedre sikret der, hvor cash-flowet skabes. Store ekstraordinære 

udbytteudbetalinger tilknyttes ofte til opkøbet, dette sker oftest i selve 

overtagelsesåret eller i det efterfølgende år174.  

Kritikere af de store udbyttebetalinger mener, at de er helt urimelige, og at de savner 

enhver form for berettigelse175. Kapitalfondene mener derimod, at det er helt legitimt 

og forsvarligt pga. af deres store risici. Man kan dog diskutere, hvorfor kapitalfondene 

skal kritiseres for deres høje udbyttebetalinger, når de fleste andre virksomheder også 

forgylder deres ejere eller direktionen. For nyligt udbetaltes et udbytte, på over 300 

mio. kr., for anden gang på kort tid til storaktionærerne i det børsnoterede rederi 

Torm176. Det skete til trods for stor modstand fra en del aktionærerne, som 

umiddelbart havde god indsigt i selskabet, og som mente det udelukkende skete for at 

hjælpe selskabets græske bagmand177. Endvidere er det ikke atypisk, at direktører i 

mange former for virksomheder belønnes med et gyldent håndtryk ved deres 

fratrædelse. Kurt Larsen, tidligere direktør for DSV, fik en ekstraordinær stor bonus 

på 10 mio. kr. til trods for at virksomheden havde fyret mere end hver tiende det 

pågældende år178. Men nu har EU-kommissionen også sagt stop for de gyldne 

håndtryk. Kommissionen har sat et loft og skærpet reglerne for, hvad der kan udløse 

et gyldent håndtryk179. 

                                                           
174 Bendt Bendtsen. Kapitalfonde i Danmark. Side 25 
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I det dansk indspil er der således opstillet et ønske om, at der indføres en pligt overfor 

tilbudsgiver, at der skal oplyses om påtænkt udbetaling af midler (udbytte), som kan 

ses som et ønske om at kontrollere de store udbyttebetalinger, dog på en meget 

mindre restriktiv måde end EU-kommissionen har gjort med de gyldne håndtryk. Hvis 

dette ikke bliver oplyst, er tilbudsgiver således afskåret fra muligheden fra at kunne 

udbetale midler fra targetselskabet til tilbudsgiver eller dennes nærtstående i en 

periode på 12 måneder180. Dette tolkes, som et ønske om at bringe ansvarligheden 

tilbage på markedet, da de hidtil store udbyttebetalinger har været for diffuse, og der 

ønskes derfor, at der opsættes strammere regler omkring dette aspekt. I forhold til 

sidste år viser en analyse foretaget af DVCA, at afkastet er stort set uændret, og at 

fondene tilsammen i 2008 har investeret 455 mio. kr. i deres tagetselskaber, for at 

holde dem sunde og stærke, og kunne udvikle dem i den ønskede retning, men at de 

kun har modtaget 178 mio. kr. i udbytte. Modsat udtaler Bill Haudal at ” at de 

økonomiske vilkår har betydet, at der stort set ikke er blevet udbetalt udbytte siden 

2007”. Det er således tydeligt, at der hersker en del tvivl omkring udbytte også intern 

i branchen og det bliver ikke nemmere at tyde, da man ikke har et reelt overblik over, 

hvem der får udbetalt hvad. Men fondene bidrager, til trods for stor skepsis hos 

mange, med organisk vækst til samfundet. Sidste år, hvis man ekskluderer de tre 

største ISS, Wristgroup, TDC, da størstedelen af deres aktiviteter og omsætning sker i 

udlandet, opnåde de danske kapitalfonde en organisk vækst på 6 %181 

 

 

Kapitalfondene er også stærkt kritiseret mht. partnernes afkast, som menes at være alt 

for høje. Og eksperter er i tvivl, om partnernes afkast i virkeligheden er maskeret 

lønindkomst, som slipper med en alt for lav beskatning, fordi profitten selvangives 
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som formueafkast182. Regeringen og Dansk Folkeparti har i marts 2009 indgået en 

politisk aftale om skattereformen. Af aftalen fremgår det, at kapitalfondspartnernes 

carried interest nu skal beskattes, som erhvervsindkomst. Den ændrede beskatning 

antages kun at omfatte carried interest i forhold til de øvrige investorer af den 

foretagne investering183. Ændringerne vil betyde, at fremover beskattes carried 

interest efter de højere satser, som erhvervsindkomst med op til 56 % frem for som 

nu, at de beskattes efter de lavere satser, som aktieindkomst med kun op til 42 %184. 

DVCA har udtalt sig herom og stiller sig uforstående overfor de evt. kommende 

ændringer og mener, at carried interest bør fortsat beskattes som aktieindkomst, da 

investeringer i en kapitalfond er en risikofyldt og tvungen investering for partnerne185. 

Det er et krav fra de institutionelle investorer, at kapitalfondspartnerne investerer i 

samarbejde med de øvrige investorer. Det er med til at højne investorernes tillid til, at 

partnerne/udbyderne også selv tror på deres koncept. Partnerne har ikke nødvendigvis 

den samme formue, og slet ikke den samme risikospredning som investorerne, da de 

kun investerer i én kapitalfond, og går projektet galt, kan konsekvenserne derfor blive 

fatale for partnerne. Dernæst får partnerne først deres carried interest efter, at 

investorerne har fået deres afkast, og dette sker først mange år ude i fremtiden ved 

exit. Endvidere lovgives der specifikt mod danske kapitalfonde, og udenlandske 

fonde, der ikke er hjemmehørende i Danmark, rammes derfor ikke. Dette er med til at 

skabe en uønsket konkurrenceforvridning på markedet, og stiller derfor de danske 

kapitalfonde dårligere i den globale konkurrence. DVCA udtaler endvidere hertil, at 

de ønsker at lovgivning vedrørende deres branche skal sikre lige konkurrence både 

geografisk og mellem andre typer af investorer, som de er i konkurrence med186. 

Andre kritikere mener, at skatteændringen vil medfører seriøs skade på branchen, idet 

                                                           
182 http://www.business.dk/article/20070425/borsnyt/104250963/ 
183 L 201 af 28.05.2009 
184 Bech-Bruun Nyt Nr. 3 Årgang 3 Marts 2009. Politisk aftale om skattereform  
185 DVCA’s kommentarer vedrørende L 202 af 26.03.2009. Side 7-8 
186 DVCA’s kommentarer vedrørende L 202 af 26.03.2009. Side 8 
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konsekvensen bliver, at aktørerne vil vælge at skifte job. Denne påstand er dog ikke 

sigende ifølge Aviva Aron-Dine, som mener, at såfremt disse personer udelukkende 

er motiveret pga. den nuværende skattefordel, så ville det være samfundsøkonomisk 

bedre, at de traf sådanne valg187 og mener endvidere, at det er højst usandsynligt, at en 

ændring i skattegrundlaget vil have signifikant betydning for kapitalfonde. Rent 

teoretisk ville et effektivt skattesystem beskatte både indkomst og kapital gevinster 

med den samme procentsats188 og carried interest skal, fra år 2010 når reformen 

Forårspakken 2.0 træder i kraft, beskattes som erhvervsindkomst. Dette ser 

kapitalfondene som en urimelig og ubegrundet forskelsbehandling af investorer189.  

 

Kapitalfondens managementselskabet modtager faste honorarer, også kaldet 

management fees, har også været kritiseret. Et honorar på 

typisk 1 % til 2 % årligt af afkastet på den samlede investering - et fee der skal falde 

uanset afkastet af investeringen. Det kan diskuteres, hvorvidt disse managements fees 

er plausible, idet de modtager honoraret, før de reelt endnu har ydet noget - et 

performanceuafhængigt fee. Torben Vangstrup, partner i ATP PEP, udtaler hertil; 

”[……] Det skal være sådan, at der skal skabes et overskud og en formue, før man 

kan dele den. Det gælder også i forhold til det honorar, som kapitalfondene skal have, 

hvor vi ikke vil acceptere, at man stiller ublu økonomiske krav, uden at have 

leveret”190. Omvendt skal managementselskabet naturligvis belønnes for deres 

arbejde, herunder have dækket deres omkostninger til at drive fondene. 

 

 

7.3.3 Delkonklusion 

Påstanden om, at kapitalfonde har et for dårligt kapitalberedskab, samt at de udbetaler 
                                                           
187 Aviva Aron-Dine. An analysis of the ”carried interest” controversy. Side 9 
188 Aviva Aron-Dine. An analysis of the ”carried interes” controversy. Side 14 
189 DVCA’s årsskrift. Side 9 
190 Berlingske Tidende Business. Side 8. 01.07.2009 
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for høje afkast og ekstraordinære udbyttebetalinger bør forkastes. Kapitalfonde har 

rigtig nok en meget lavere andel af egenkapital grundet deres høje gearing. Denne 

lave kapitalandel fremstår dog ikke truende, idet de modsat de børsnoterede 

virksomheder, har lettere adgang til fornyet kapital fra deres investorer i turbulente 

perioder. På nuværende tidspunkt, hvor der forekommer turbulens på markedet ses 

det, at kapitalfondene har formået at øge deres egenkapitalgrad med 84 %. Deres 

kapitalstruktur er samtidig med til, at de har mulighed for at udbetale høje afkast til 

partnerne og deres investorer, uden at dette svækker deres kapitalberedskab. Både de 

høje afkast og ekstra ordinære udbyttebetalinger skal sammenholdes med, at der ved 

investering i kapitalfond er stor risiko forbundet hermed, samt at investeringen først 

bliver likvid efter 10-12 år og jeg anser dem derfor for berettigede. 

  

 

7.4 Medarbejderforhold 

Påstand; kapitalfondsejerskab medfører, at medarbejderforholdene 

forværres og medarbejderantallet beskæres 
 

I de perioder, hvor kapitalfonde har været mest aktive, har der også været fokus på, 

hvilke konsekvenser det medførte for det overtagne selskab og dets medarbejdere i 

kraft af, at kapitalfondsejerskab har betydet væsentlige ændringer i virksomhedens 

organisation og medarbejderantal. 

Kritikerne mener, at også medarbejderne lider under kapitalfondens lukkethed og 

mener endvidere, at især medarbejderne bør kende mere til kapitalfondens intentioner, 

end de gør på nuværende tidspunkt. Omvendt mener DVCA, såfremt alle medarbejder 

informeres om fondens strategier, opstår der en risiko for, at informationerne slipper 

ud til offentligheden og dermed være konkurrencemæssigt skadende for fonden191. 

Medarbejderne er dog underlagt et fortrolighedsprincip jf. offentlighedsloven § 12, 2 
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pkt., jf. afsnit 4.1.1. Men selv herefter eksisterer der dog stadig den uønsket risiko, at 

offentligheden får et indblik i fondens strategier. Strategierne kan blive offentliggjort, 

som en konsekvens af “sladder” i en given medarbejders netværk, som dermed ikke 

nødvendigvis er et direkte og bevidst valg om offentliggørelse heraf og det kan i en 

sådan situation være svært at finde frem til den ansvarlige. Medarbejderne er dog 

berettigede til at få at vide, hvad kapitalfondens hensigt med overtagelsen er, idet 

targetselskabet ofte effektiviseres gennem fyringer og denne viden er i særdeleshed 

relevant for medarbejderne og også kapitalfondens målsætninger burde 

medarbejderne blive involveret i. Det er ikke optimalt at ville gøre sit job godt, men 

det umuliggøres af, at man famler rundt i blinde. Information ville dermed give dem 

en succesfølelse, når målsætningerne nås eller mulighed for omstilling, hvis dette ikke 

er tilfældet. Endvidere opnår kapitalfonden også store fordele ved at oplyse 

medarbejderne, idet problematikken iht. principal-agent teorien, heraf reduceres, som 

omtalt i afsnit 3.2.1 

Kapitalfondene har også tiltrukket sig opmærksomhed, når det drejer sig om 

medarbejderantallets udvikling. Kritikerne mener, at LBO’er fører til nedlæggelse af 

arbejdspladser, og at virksomheden er værre rustet til fremtiden192. Endvidere mener 

kritikerne, at de undersøgelser der foreligger, som viser et positivt billede, hvor 

kapitalfonde skaber værditilvækst i form af nye job, er bestilt og betalt af 

kapitalfondene selv, og derfor ikke er retvisende. Der er dermed ingen form for 

objektivitet og er derfor utroværdige. Samtidig har det efter deres vurdering ikke 

været muligt at opstille pålidelige akademiske undersøgelser, idet meget afgørende 

data ikke er tilgængeligt193.  

Det tekniske universitet i München, har efter henvendelse af EVCA( European 

Venture Capital and Private Equity Association) foretaget et studie, som viste, at 

kapitalfondsejede virksomheder netto skabte 1 mio. nye job i Europa i perioden 2000-
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2004194. På den ene side kan det da også være kritisk, at de analyser der er udarbejdet, 

er udarbejdet på opfordring af kapitalfondene selv. På den anden side kan dette ses, 

som et ønske fra fondenes side, om selv at forsøge at aflive påstanden om, at 

kapitalfondsejerskab er skadelig for beskæftigelsen og medarbejderforholdene og 

dermed ikke kun vise misvisende positivt billede af dem selv. Økonomi- og 

erhvervsministeriets rapport fra november 2006 viser dog et helt andet billede. “ De 

kapitalfondsejede virksomheder har en højere vækst i antallet af ansatte efter 

overtagelsen end før. Beregninger peger i retning af, at den årlige vækst i 

beskæftigelsen øges fra 1,1 % til 1,7 %. Fremgangen i beskæftigelsen i de opkøbte 

virksomheder er også højere i forhold til en referencegruppe bestående af 

sammenlignelige virksomheder. Forskellen kan opgøres til ca. 1 % point, men er 

formentlig endnu større, da væksten i referencegruppens beskæftigelse har været 

aftagende i den pågældende periode“195. Rapporten har modtaget en del kritik, idet 

den fejlagtigt sammenligner helt forskellige former for PE, og endnu værre skelner 

den ikke mellem organisk og tilkøbt vækst196 og må derfor betegnes som invalid. 

Organisk vækst opstår blandt andet gennem ekspansion, og herved skabes der alt 

andet lige flere arbejdspladser. Derimod opnås der synergieffekter gennem tilkøbt 

vækst, der i første omgang kan føre til nedlæggelse af arbejdspladser.  

 LO har udarbejdet en kapitalfondsrapport, som i høj grad bygger på en undersøgelse 

af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved 

Københavns Universitet. Centeret har foretaget en kvalitativ undersøgelse på 

baggrund af interviews på fem virksomheder. Både ledere, tillidsvalgte og andre 

medarbejdere er blevet interviewet. Hensigten har været at undersøge 

samarbejdsrelationer og arbejdsvilkår på kapitalfondsejede virksomheder. 

I LO’s rapport pointeres der, at der stilles større krav til targetselskaberne, og dette 

påvirker situationen for medarbejderne på arbejdspladsen, som nogle steder oplever, 
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at de skal løbe hurtigere, og dermed øges stressniveauet også, men dette er ikke 

ensbetydende med, at kapitalfondsejerskabet fører til en helt anden personalepolitik. 

De fleste steder forsætter medarbejderforholdene som hidtil, måske med små 

ændringer, mens de også opleves forbedret andre steder. Rapporten lægger op til, at 

det alt i alt ikke lader til, at kapitalfondsejerskab påvirker danske arbejdspladser, som 

andre ejerforhold ikke også kunne have gjort197. Ofte må kapitalfonde udføre 

effektivisering, som den tidligere ejer enten ikke havde det fornødne kendskab til  

eller ikke ville lægge navn til, såsom at lukke urentable afdelinger eller flytte 

arbejdspladserne til lande med gunstigere omkostningsstrukturer198. På kort sigt kan 

dette naturligvis føre til at medarbejderantallet beskæres, men på langt sigt medfører 

omstruktureringer og effektiviseringer basis for konkurrencedygtige virksomheder, 

hvilket er en forudsætning for nye arbejdspladser199. Endvidere pointeres det, at 

kapitalfonde der udøver deres aktiviteter i Danmark vurderer, at de ikke vil opnå 

betydelige nettogevinster ved at forringe løn og arbejdsvilkår, samt at de fleste løn- og 

arbejdsvilkår aftales gennem arbejdsgiverorganisation og fagforening, og kan derfor 

ikke ændres i negativ retning200. Ydermere er nogle af de store investorer 

lønmodtagerorganisationer, som har en stor social ansvarlighed, og som derfor ikke 

vil kunne bære negativ omtale vedrørende deres “kyniske” behandling af 

medarbejdere og lignede. 

Nyrup har længe udtrykt sin bekymring for, at kapitalfondene fyrer i hobe tal, og at 

dette er et stort problem. Danmark er et af de lande, hvor muligheden for afskedigelse 

er lettest, hvor modsat man i nogle lande ansætter medarbejdere på groft sagt livstid, 

og det kan i mange tilfælde være utrolig svært at afskedige dem.  

Redskabet hedder ’flexsecurity ’, der dækker over det ultra-fleksible danske 

arbejdsmarked, ved en høj grad af mobilitet og fleksibilitet kombineret med et socialt 
                                                           
197 LO’s Kapitalfondsrapport. Side 43 
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beskyttelsesniveau. Den danske arbejdsstyrke skifter ofte job, og virksomhederne er 

ikke bange for at ansætte, fordi man altid kan fyre folk, hvis økonomien ikke hænger 

sammen201. Danmarks lempelige regler om afskedigelse skyldes blandt andet 

overenskomster, hvilket muliggør afskedigelse pga. fx manglende ordrer, nedgang i 

produktionen eller nedskæringer pga. besparelse, en sådan begrundelse for 

afskedigelse ville ikke være legitim i fx Frankrig202. Begrundelse skal her anerkendes 

i den franske statut, i code du travail203 eller ved fransk retspraksis. Følges den 

korrekte procedure ikke, kan det medføre, at domstolene kan vælge at omstøde 

afskedigelse og genansætte medarbejderen. Man kunne tale for, at dette ville være en 

måde at undgå problemet med, at medarbejdere bliver fyret. Samfundsøkonomisk set 

må det dog være ønskværdigt, at der i fremgangstider forekommer mange ansættelser, 

hvorved allerede ansatte ikke belastes til at arbejde endnu hårdere for at kunne følge 

med, og at det i nedgangstider er relativ nemt at afskedige dem. I tiden nu, hvor 

afsætning kan være usikker er danske arbejdsgivere, dermed ikke så nervøse for at 

ansætte, idet det er muligt at fyre dem igen, hvis det mod forventning går dårligt. 

Modsat er virksomheder i Frankrig forsigtige med at ansætte nye medarbejdere, da det 

er så godt som umuligt at afskedige dem, når de først er ansat. Dette er dog ikke 

hensigtsmæssigt for samfundsøkonomien. I nedgangstider hvor afsætningen falder, 

ville dette kunne medføre, at virksomheder ville være nødsaget til at lukke pga. de 

høje lønomkostninger til medarbejderne, der ikke blev modsvaret i indtjeningen. Alt 

andet lige er det mere optimalt og favorabelt at have virksomheder, der er effektive 

også når det gælder antallet af medarbejdere, samtidig ville det være ineffektivt at 

skulle bibeholde inkompetente medarbejdere. Endvidere har vi et stort socialt 

netværk, som fungerer som en buffer i tilfælde af afskedigelse, hvilket de øvrige 

nationer ikke har i samme grad. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at 

kapitalfonde jo heller ikke er blevet sat i verden for at sikre beskæftigelsen og 
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velfærden, men for at skabe sunde og holdbare virksomheder204.  

Det er da heller ikke kun kapitalfonde, der i disse tider ændre på deres 

medarbejderforhold. Alle virksomheder lider under krisen og sågar AP Møller 

afskediger folk og sparer på personale goderne. Her har man for nyligt fjernet den 

eksklusive kantine, der kun var forbeholdt skibsrederne, således at der nu kun 

eksisterer en kantine, der er fælles for alle205.  

I det danske indspil har man heller ikke lagt stor vægt på det forudindtaget problem, at 

medarbejderantallet skulle lide under, at virksomheden opkøbes af en kapitalfond. 

Under pkt. 11 i indspillet har man dog på ny vis taget stilling til medarbejdernes 

beskyttelse ved kapitalfondsopkøb. EU opfordres til at sikre, at medarbejderne i denne 

situation opnår den samme form for beskyttelse og rettigheder, som ved 

virksomhedsoverdragelser i forhold til at modtage oplysninger og blive hørt206 jf. 

afsnit 6.3. Denne opfordring må ses, som at være aktuel idet der i FAOS’s 

undersøgelse ses, at informationsniveauet til medarbejderne falder ved overtagelsen 

og medarbejderne oplever, at det er sværere at opnå information i det daglige. Hvor 

højt niveauet er, afhænger af hvilken form for information der er tale om. Ved den 

konkrete overtagelse er informationsniveauet forståeligt meget lavt, idet for meget 

information ville kunne påvirke prisen og vilkårene, derimod opleves 

informationsniveauet som høj, når det gælder hvad de nye ejeres planer er med 

virksomheden207.   

 

 

7.4.1 Delkonklusion 

Der hersker mange forudindtagede meninger om medarbejderforholdene i 
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kapitalfondene. I LO’s rapport konkluderes det, at forholdene er de samme, hvis ikke 

ligefrem en smule bedre i kraft af flere job. Endvidere konkluderer den også, at i de 

tilfælde, hvor forholdene er ændret til det negative kunne dette ikke være undgået, ej 

heller med en anden ejerskabsform. Andre mener modsat, at medarbejderforholdene 

bliver kraftigt forværret af at have kapitalfondsejerskab og mener, at arbejdspladsen 

bliver et finansielt produkt, men disse kritiske meninger kan ikke belyses eller 

understøttes af undersøgelser, da kritikerne mener, at dem der indtil videre er lavet er 

invalide. Empirisk litteratur kommer ikke med en entydig konklusion på, hvorledes 

kapitalfonde påvirker beskæftigelsen i targetselskaberne208.  I LO’s rapport, som må 

defineres som valid, både på baggrund af, at den tager udgangspunkt i FAOS’s 

undersøgelse samt, at LO varetager arbejdstagernes interesser, konkluderes der, at der 

ikke er tegn på, at et kapitalfondsejerskab fører til en anden og mere skrabet 

personalepolitik og at arbejdspladserne ikke påvirkes på en måde, som andre 

ejerforhold også kunne medfører209. På kort sigt kan kapitalfondsejerskabets 

effektivisering medføre beskæring af medarbejderantallet, men på lang sigt bliver der 

heraf skabt konkurrencedygtige virksomhed, som er en forudsætning for nye jobs. Det 

eneste punkt der har noget på sig er, at informationsniveauet til medarbejderne kan 

falde, i det danske indspil og EU-direktivet opfordres EU til at give medarbejderne 

rettigheder til at modtage oplysninger og til at blive hørt. Udfra ovenstående kan det 

dermed konkluderes, at de forværringer af medarbejderforholdene og beskæringer af 

medarbejderantallet, som kapitalfondsejerskab kan medføre, ikke ville være undgået 

ved andre former for ejerskab.  
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8 Sammenfatning 
 

I de foregående to kapitler er lovgivning og forslag hertil for kapitalfonde blevet 

opstillet og dernæst nogle påstande om dem. På baggrund heraf ses det, at det er 

essentielt, at der på nogle områder skal gøres noget.  

DVCA er derimod stadig fortaler for selvregulering og beder om, at der huskes på, at 

retningslinjerne først netop har afsluttet sit første år, og at de derfor selv arbejder på at 

optimere dem yderligere i fremtiden210. Selvregulering er i dette tilfælde soft law, idet 

der ingen sanktioner er ved retningslinjerne, der eksisterer ingen påbud eller forbud 

kun vejledning for fondene. Soft law refererer til kvasi-retlige instrumenter, som ikke 

har nogen juridisk bindende kraft i modsætning til traditionel lovgivning, som 

betegnes som hard law. Dette kan selvfølgelig være godt for fonden, i de tilfælde, 

hvor den agerer modstridende med retningslinjer kan den i værste scenarie bare vælge 

at melde sig ud af brancheforeningen. Men for samfundsøkonomien kan dette være et 

problem, DVCA har jo netop med sine retningslinjer forsøgt at skabe troværdighed og 

transparens på markedet, men politikkerne er endnu ikke tilfredse, men vil dog nødigt 

true kapitalfondsmodellen og er derfor meget påpasselig med at pålægge fondene en 

for hård regulering, da man herved blot vil opnå, at de flytter ud af Danmark eller EU. 

Det er dog væsentligt at notere sig, at ikke én vil forbyde kapitalfondsmodellen blot 

have mere åbenhed og markedsstruktur. 

De politiske tiltag rangerer fra meget lempeligt ved DVCA’s retningslinjer til at mere 

radikale metoder, som bliver taget i brug fra EU. Den teoretiske tilgang for politisk 

indgriben er ifølge Steen Thomsen211; significant market failure, failure of private 

remedies, informed and well-intentioned policy makers, low or moderate costs of 

intervention. Så længe markedet fungerer godt, er der ingen grund til utidig politisk 

indblanding. Dvs. at markedet skal kollapse før, at det bliver velfærds forbedrende 
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med en politisk indblanding, på en sådan måde, at det generer negative afkast til visse 

interessenter. Såfremt private aktører kan løse markedets problemer selv, er der 

således ingen grund til at blande sig rent politisk212.  

Den højreorienterede holdning til de frie markedskræfter betyder, at aktører kan 

varetage deres egne interesser, og der forekommer således her, heller ingen tvang om 

at investere i eller yde långivning til fondene. Parametre som partner afkast skal 

således ikke være genstand for behov for lovgivning, da kontrahenterne selv varetager 

deres interesser213. Asymmetrisk information vil være en medfaktor til at markedet 

kollapser - jo højere grad af information jo mere sandsynligt, at aktørerne handler 

rationelt ud fra egne interesser. Kapitalfonden har, som nævnt tidligere, fuld kontrol 

over deres targetselskabet, og har derfor ikke problemer med at få den ønskede 

information, og har derfor mindre behov for offentlig transparens. Samtidig har 

investorerne, i kraft af den nye situation fondene befinder sig i udløst af krisen, større 

mulighed for at kræve information udleveret, da investorerne ikke længere står i kø 

for at få lov til at investere. Det kommende EU-direktiv kræver dog, at fondenes 

afnoterede targetselskaber to år efter afnotering stadig bliver omfattet af 

transparensdirektivet jf. art 30, herved bliver fondens afnoterede targetselskaber mere 

gennemsigtige i fremtiden, og niveauet for asymmetriske information aftager. 

Politiske tiltag såsom ændrede skatteforhold mv. kan betyde at, i et åbent marked, vil 

tilliden til markedet falde og aktørerne vil derfor flytte til jurisdiktioner med mere 

stabile lempelige forhold.  

Endelig må man huske på, at for at politiske indgreb skal øge velfærden må 

omkostningerne herved ikke overstige fordelene214. Ulemperne ved hard law er, at en 

lov proces går meget langsomt. Det har taget tid før EU-direktivforslaget er blevet 

udarbejdet, og det er tilmed endnu ved den sidste udarbejdelse og herefter går der 

yderligere år, før det bliver implementeret. Til den tid kan markedet have reguleret sig 
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selv, og det ny implementerede direktiv er måske knap så aktuelt, som derfor allerede 

skal opdateres igen. Samtidig vil lovgiver alt andet lige have et mindre kendskab og 

derfor ikke have “fingeren helt på pulsen” end aktørerne på markedet. Dette får ofte 

den konsekvens, at man “one fits all” lovgiver, som man også kan se med EU-

direktivet 2009/0207, hvor man ikke differentierer nok mellem hedge- og PE-fonde, 

hvilket er et stort problem, da der er mange forskellige typer fonde, som alle agerer 

forskelligt. Ved branche kodeks, som DVCA’s retningslinjer, er processen meget 

hurtigere end ved hard law. Således tog det ca. et halvt år før, reglerne var udarbejdet 

i samarbejde med eksperter med et stort kendskab. Det er fleksible regler og er 

markeds “fit“, idet markedets aktører kender til problemerne og er med til 

udarbejdelsen. Kontrahenterne er langt bedre end lovgiver til at identificere, hvad der 

tjener deres interesser bedst. 

På DVCA’s møde i juni 2009 var det et år siden retningslinjerne var blevet udstedt, og 

hensigten med mødet var derfor at lave en opfølgning heraf. Tilslutningen er, som 

nævnt, så stor som den nærmest kan blive, med 7 fonde og mere end 40 

porteføljeselskaber. Men på mødet blev det tydeligt, at ikke alle har fulgt dem lige 

godt. DVCA har, som sagt, ingen mulighed for at benytte sig af sanktioner - der er 

ingen tvangsfuldbyrdelse og dermed ingen muligheder for sanktioner i form af fx 

bøde. Dette kunne medføre en social udstødelse i branchen, men heller ikke dette er 

tilfældet. Overraskende nok tog de faktisk meget let på det. Og dette bliver DVCA’s 

problem i kampen mod hard law regulering. De har udarbejdet en standard, men ikke 

alle følger den, og dette får ingen konsekvenser, hvilket betyder, at der vil blive 

lovgivet mere på området. Det er min opfattelse, at fordelene ved selvregulering er 

lovgiver bekendt, og derfor at selvregulering er at foretrække, så længe det fungerer 

optimalt og efter hensigten. Lovgiver vil derfor træde tilbage og vurdere om markedet 

selv kan takle udfordringerne, og problemerne inden hard law bliver aktuelt. I dette 

tilfælde, hvor der af branchen er blevet udarbejdet standarder, som ikke overholdes af 

alle, overlader lovgiver det højst sandsynligt ikke længere til branchen selv at 

regulere, da tilliden og trygheden hertil er blevet brudt. Det synes, at lovgiver har 
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mistet troen på, at branchen selv besidder de krævede evner, for at have en branche 

der fungerer og agerer optimalt, men nedfælder i stedet for mere hard law. DVCA har 

sandsynligvis hermed tabt kampen mod mere regulering på området, og det er helt 

selvforskyldt. 

Fortalere for lovgivning vil dog sikkert argumentere for, at markedet ikke fungerer 

optimalt på nuværende tidspunkt grundet krisen, og de virkninger den har medført. 

Jeg mener, at det er uhensigtsmæssigt at pålægge fondene mere lovgivning kun på 

baggrund af dette, idet det ikke kun er fondene der har været årsag til markedets 

udvikling. De har ikke udgjort en systemisk risiko, grundet deres 

investeringsstrategier og gearing. Krisen er en blanding af større boligfinansiering og 

bankernes store villighed til at udlåne.  
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9 Konklusion 
 

Gennemsigtigheden i kapitalfondene er blevet bedre, dog er der stadig et stykke vej 

endnu, hvilket også brancheforeningen DVCA selv påpeger. Gennemsigtigheden kan 

medvirke til at øge forståelsen for deres arbejde, styrke tilliden og dermed gøre det 

lettere at nå deres mål, om at skabe stærke og effektive virksomheder samt afvise 

påstanden om, at targetselskabet er for højt gearet og tømt for værdier. Såfremt dette 

var tilfældet, så ville det jo være stort set umuligt at sælge, derfor må de gøre noget 

produktivt ved den. En sundere virksomhed er jo alt andet lige lettere at sælge og til 

en højere pris. Kapitalfonden vælger jo på et tidspunkt at afhænde virksomheden 

enten ved børsnotering eller salg, enten i dele eller som helhed. Kapitalfonden er jo 

derfor interesseret i at informere omverden om virksomhedens forhold mht. 

markedsføringen overfor kunder, leverandører osv. De er blevet større markedsaktører 

og i takt dermed følger en større interesse og krav om indsigt fra omgivelserne.  

Endvidere vil en øget gennemsigtighed højne deres goodwill set fra et 

samfundsmæssigt perspektiv. 

Det kan diskuteres, hvilken grad af åbenhed kapitalfondene skal udvise.I EU-

direktivet, foreslås det som nævnt, at targetselskaberne stadig er underlagt 

transparensdirektivet i to år efter afnotering og er i den periode således stadig 

underlagt de regler, der gælder for et selskab, der har aktier til handel på et reguleret 

marked. I det danske indspil foreslås det at sidestille K/S med A/S, som resulterer i, at 

gennemsigtigheden i fondene og targetselskaberne bliver meget større. Det kan 

diskuteres, hvilken grad af gennemsigtighed kapitalfondene skal udvise, men det ses, 

at der er et konkret ønske om mere åbenhed også fra lovgivers side. Det faktum, at de 

to forslags rækkevidde er vidt forskelligt, kan muligvis ses som et udtryk for, at 

behovet for og graden af mere gennemsigtighed måske ikke er så signifikant, som 

først antaget. 
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Skatteangivelsen er blevet større frakapitalfondene, den er øget med 46 % fra 2007 til 

2008. Dette skyldes hovedsagligt reglerne om tynd kapitalisering. 

Kapitalfonde forsøger som alle øvrige virksomheder at minimere deres 

skattebetalinger. Fondene har, grundet K/S selskabsformen, mulighed for at hive 

resultater ud af targetselskabet, og over i fonden, og derfor ikke skal betale skat i 

targetselskabets land eller udlevere oplysninger, hvis de er registreret i skattely. 

Fondenes argument er, at selskabsformen og skattely jurisdiktioner ikke vælges pga. 

skattespekulationer, men for at skabe tryghed for investorerne. Endvidere taler de 2,6 

mia. kr. som de danske fonde betalte i skat i 2008 imod, at fondene ikke betaler noget 

i skat. Når staten mister skatteprovenu grundet fondenes øgede gældsætning, udlignes 

skatteprovenuet delvist af långivers skattebetaling, som følge af øgede renteindtægter. 

Det er dog endvidere konkurrenceforvridende, at nogle selskaber har muligheder for 

at reducere deres skattebetalinger kraftigt, som så enten kan bruges til investeringer i 

R&D eller til udbyttebetalinger. Skatteproblematikken behandles ikke i EU-

direktivforslaget og meget begrænset i det danske indspil. Forslaget i det danske 

indspil om at sidestille K/S med A/S og direktivforslaget om transparensdirektivet, 

synes ikke at løse dette problem. Da det ikke kun er fonde, der benytter sig af 

skattelylande, det er også normalt, at almindelige industrielle koncerner gør brug af 

samme metode for at minimere deres skattebetaling. Alt andet lige vil en øget 

gennemsigtighed dog kunne skabe større åbenhed omkring fondenes skatteforhold. 

Dette medfører mulighed for, at nationale skattereguleringer mere fordelagtigt kan 

minimere deres aggressive skatteplanlægning. 
 

Kapitalberedskabet kan ikke anses for at være for dårligt. Kapitalfondene har godt 

nok en meget lavere andel af egenkapital grundet deres høje gearing. Denne lave 

andel fremstår dog ikke truende, idet de modsat de børsnoterede virksomheder, har 

lettere adgang til fornyet kapital fra deres ejere i turbulente perioder. Deres 

kapitalstruktur betyder, at de har mulighed for udbetaling af høje afkast, uden at dette 

svækker deres kapitalberedskab. Både de høje afkast og ekstra ordinære 
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udbyttebetalinger skal sammenholdes med, at der ved investering i kapitalfond er stor 

risiko forbundet hermed, samt at investeringen først bliver likvid efter 10-12 år og jeg 

mener derfor at de er berettigede 

 

Medarbejderforholdene og - antallet medfører ikke forværring af 

kapitalfondsejerskab, som ikke kunne undgås ved andre former for ejerskab. 

Der hersker dog mange forudindtagede meninger om medarbejderforholdene i 

kapitalfondene. Nogle mener, at forholdene er de samme, hvis ikke ligefrem en smule 

bedre i kraft af flere job. De samme mener endvidere, at i de tilfælde, hvor forholdene 

er ændret til det negative kunne dette ikke være undgået, heller ikke med en anden 

ejerskabsform. Modsat mener andre, at medarbejderforholdene bliver kraftigt 

forværret af at have kapitalfondsejerskab og mener, at arbejdspladsen bliver et 

finansielt produkt. Men disse meninger kan ikke bakkes op af undersøgelser, da dem 

der indtil videre er lavet er invalide. Samtidig kommer empirisk litteratur ikke med en 

entydig konklusion på, hvorledes kapitalfondsejerskab påvirker beskæftigelsen i 

targetselskaberne. I LO’s rapport, som må defineres som valid, både på baggrund af, 

at den tager udgangspunkt i FAOS’s undersøgelse samt, at LO varetager 

arbejdstagernes interesser, konkluderes det, at der ikke er tegn på, at et 

kapitalfondsejerskab fører til en anden og mere skrabet personalepolitik, og at 

arbejdspladserne ikke påvirkes på en måde, som andre ejerforhold også kunne 

medfører. Kapitalfondsejerskab forringer dog i nogle tilfælde informationsniveauet til 

medarbejderne. men i det danske indspil og EU-direktivforslaget opfordres EU til at 

give medarbejderne rettigheder til at modtage oplysninger og til at blive hørt.  

 

 

Kapitalfonde er kommet for at blive. De nuværende og de fremsatte love vil ikke 

stække kapitalfondens virkemidler så meget, at kapitalfondsmodellen bliver 

uinteressant. Kapitalfondens metoder har indtil nu skabt så gode resultater, at selv 

pensionsselskaberne har fundet det lukrativt at deltage i investeringerne. Fremtidens 
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krav til selskaber er større åbenhed og en reduktion af ledelsens aflønning. Disse krav 

skal kapitalfonden tilpasse sig for at overleve - og måske leve godt. 
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10 Perspektivering 
 

Gennem de seneste par år har lånebetingelserne været favorable, investorerne har stået 

i kø for at få lov til at investere i kapitalfondene. Dette har imidlertid ændret sig pga. 

den internationale finansielle krise. Krisen har betydet, at det er blevet betydelig 

sværere at optage lån. Bankerne er ikke mere så risikovillige som før i tiden, men er 

meget mere påpasselige. Store handler med en sammenslutning af mange banker 

kommer ikke til at ske i de kommende år, da blot en banks problemer kan få det hele 

til at kollapse. Dette betyder, at kapitalfonde har et større behov for egenfinansiering, 

hvilket også ses i kraft af den stigning egenkapitalandelen har haft fra 2004-2009, jf. 

afsnit. 7.3.1. Bankerne har dog en vis interesse i at holde kapitalfondenes 

investeringer i live og da kapitalfonde påtænker at være på markedet i årene fremover, 

er begge parter, derfor interesseret i at finde konstruktive løsninger, men den 

manglende gensidige tillid kan blive et problem. De fleste og navnlig de største 

investorer er dog stadig interesseret i at investere forudsat, at deres nye krav bliver 

opfyldt, krav som fx at managers fees bliver kraftigt nedsat, og kun udbetales såfremt 

investeringen giver en fornuftigt afkast215.  

Kapitalfonde vil få det hårdt i de kommende år og deres eksistens er truet, idet mange 

danske virksomheder er begyndt at kopiere kapitalfondsmodellen med gearing, snitten 

til og skæren fra. Dette viser, at kapitalfondens ellers så berygtede arbejdsmodel 

besidder en række fordele, som de danske virksomheder nu har opdaget. Dette 

medfører, at antallet af opkøbsmuligheder for kapitalfondene reduceres kraftigt, da 

firmaerne selv er begyndt at gøre arbejdet216. Kapitalfondenes interesse for nye 

købsmuligheder synes dog knap så stor som tidligere, hvor opkøbene tegnede sig for 

15 mia. kr. i 2008, mod den samlede værdi i 2009 hidtil er faldet til under 1 mia. 

                                                           
215 Berlingske Tidende Business. Side 8. 01.06.2009 
216 Berlingske Tidende Business. Side 9. 11.12.2008 
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kr.217. Den nuværende krise betyder, at kapitalfondene kan være nødsaget til at 

beholde porteføljeselskaberne længere end først beregnet, da de er sværere at sælge til 

høje priser pga. de reducerede lånemuligheder. Endvidere har krisen fået prisen på 

mange virksomheder til at styrtdykke, hvilket medfører muligheder for 

kapitalfondene. Investorerne følger nemlig også med; “ vi vil meget gerne foretage 

nye investeringer i kapitalfondene. Tidspunktet er helt rigtig, fordi mange 

virksomheder har behov for nye ejere. Dermed kan vi skabe porteføljer med gode 

virksomheder og endda købe dem til en fornuftig pris”. Men krisen har jo ramt alle og 

ikke kun kapitalfondene, også deres portefølje virksomheder lider derfor betydeligt 

under krisen, hvilket betyder, at kapitalfondene skal bruge mere tid på at pleje deres 

porteføljer end hidtil. De skal nu i højere grad gå ind i virksomheden og engagere sig i 

selve driften, frem for at fokusere så meget på finansieringsmuligheder, som var 

tilfældet tidligere. “mange fonde har dygtige folk tilknyttet, som virkelig kan bringe 

deres porteføljevirksomheder videre, og som kan sikre, at der skabes værdi i 

virksomhederne“, udtaler Henrik Franck.  

Til syvende og sidst vil krisen betyde, at kun de bedste og dygtigste kapitalfonde 

overlever i et nedadgående marked og det bliver endvidere spændende at se om 

fondene i de næste par år stadig, formår at skabe gode resultater og dermed høje 

afkast. Såfremt dette bliver tilfældet kan kapitalfonde dermed engang for alle, slå fast 

at de skaber deres høje afkast ved at skabe dynamiske og effektive virksomheder 

gennem deres aktive ejerskab og ikke gennem deres berygtede gearing, og at de 

plukker porteføljeselskabet værdier. 

Man kunne forestille sig, at der gennem tiden bliver opbygget en “track-rekord” som 

viser kapitalfondes agering på de virksomheder de har overtaget -herunder deres 

holdning til samarbejde, medinddragelse, information og politik for exit. På denne 

måde vil ledelsen og medarbejderne kunne vurdere bejlere til overtagelsen og derved 

bedre tage stilling til de forskellige mulige opkøbere. 

                                                           
217 Berlingske Tidende 29.06.2009. Side 09 
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