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Executive summary 

Vestas is currently experiencing a significant corporate crisis with declining stock prices, 

managerial problems and poor profitability. However, the overall perspective for the wind industry 

in the coming decades is fairly positive with economic, demographic and political changes as the 

primary drivers. The current low valuation of the company combined with positive outlooks for the 

overall industry could indicate a potential attractive LBO case for a private equity investor. Hence, 

the purpose of this thesis is to estimate the potential return of a LBO of Vestas and evaluate whether 

or not this return would be sufficient for a private equity investor, taken the risk of the investment 

into account. The thesis will incorporate elements such as strategic analysis, estimation of the 

required return for a private equity investor, estimation of the price to delist Vestas from OMX 

Copenhagen, financial budgeting, determination of debt structure and a perspective of an exit price 

for the investment, in order to calculate the potential IRR and money back multiple for a potential 

LBO of Vestas. The overall conclusion is that a LBO of Vestas would generate an IRR of 28.4% 

and a money back multiple of 4.0x. Compared to the estimated required return, an IRR around 30% 

and a money back multiple in the range of 3.0-4.0x, the overall recommendation is that an LBO of 

Vestas would not be an attractive case for a private equity investor, since the return is not sufficient 

to offset the risk undertaken. In relation to this, if the American tax credit to the wind industry is not 

extended, the IRR of the investment would be reduced by 7.6% point and thereby make the LBO 

unattractive for a private equity investor. Further, the investment is highly sensitive to changes in 

the budgeted EBITDA margin and the expected exit price of the investment and fairly small 

changes in either parameter would worsen the overall investment. However, there are also potential 

upsides to the investment such as increasing use of offshore wind turbines, higher than expected 

penetration on the growing Asian markets, a higher than budgeted exit price and limited penetration 

for the Asian producers on the mature European and Northern American Markets. However, the 

overall perspective of this thesis is that the potential return of an LBO of Vestas does not offset the 

risk of the investment and that a private equity investor would not be satisfied with the potential 

return. 
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1,0 Indledning  

Vestas har i en årrække været en af verdens førende producenter af vindturbiner. Den globale 

finanskrise ramte imidlertid vindsektoren meget hårdt og for Vestas har dette betydet et stort fald i 

rentabiliteten. Derudover havde selskabet særligt i 2009 et markant mindre ordreindtag end 

tidligere. Siden er antallet af ordrer steget, men tilliden til selskabet er helt i bund og aktiekursen er 

historisk lav. Særligt ledelsens nedjustering af 2015 målene, der skulle sikre en omsætning på EUR 

15 milliarder og en EBIT margin på 15%, har været en stor skuffelse for markedet og Vestas 

direktør Ditlev Engel er nu hårdt presset til at skulle skabe resultater. Derudover er en række især 

asiatiske lavprisproducenter i de senere år trådt ind på den globale scene og kan på sigt forventes at 

true Vestas stærke markedsposition. Det overordnede markedsperspektiv for Vestas er imidlertid 

forholdsvis positivt, da især den globale økonomiske og demografiske udvikling forventes at forøge 

efterspørgslen på energi signifikant i de kommende årtier. Derudover er en række fossile 

brændstoffer såsom olie, gas og kul ved at slippe op og alternative energiformer, herunder 

vindenergi, må tages i betragtning for at sikre fremtidens energiforsyning. Derudover har der i de 

seneste år været et betydeligt politisk fokus på at nedbringe mængden af CO2, og i den forbindelse 

kan det blandt andet nævnes, at EU medlemslandene har forpligtet sig til at øge mængden af 

vedvarende energi til 20% i 2020.  

Det overordnede vækst perspektiv for vindenergi er positivt og der forventes moderat vækst på de 

modne europæiske og nordamerikanske markeder i de kommende år, mens øvrige markeder som 

Asien, Latinamerika, Oceanien, Afrika og Mellemøsten forventes at få signifikante vækstrater.  

Med udgangspunkt heri synes det interessant at undersøge Vestas som leveraged buyout (LBO) 

case, for at vurdere om en kapitalfond (her tænkes hovedsageligt på de store kapitalfonde som fx 

(KKR, CVC og Blackstone) vil kunne forrente en investering i selskabet. Den historisk lave 

aktiekurs gør tidspunktet for en LBO af Vestas attraktivt og udsigten til signifikant vækst i sektoren 

i de kommende år kunne også være et stærkt argument for et opkøb. Den stigende konkurrence fra 

især Kina og den store usikkerhed omkring den globale økonomi er dog vigtige parametre at tage 

med i betragtningen, og denne kandidatafhandling vil belyse de væsentligste aspekter ved en LBO 

af Vestas samt vurdere attraktiviteten af en investering i selskabet fra en kapitalfonds synsvinkel. 
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1,1 Problemformulering og struktur 

Hovedformålet med denne kandidatafhandling er at vurdere Vestas som LBO case. 

Problemstillingen kan meget præcist formuleres som følgende spørgsmål, der ønskes besvaret: 

 

Hvilket afkast kan en kapitalfond realiserer ved en LBO af Vestas? Vil en 

kapitalfond stille sig tilfreds med dette afkast? 

 

For at besvare afhandlingens problemformulering, anvendes følgende struktur: 

 

Afsnit 2 indleder denne afhandling og giver en kort introduktion til Vestas historie og væsentligste 

forretningsområder. Det antages at læseren har et overordnet kendskab til Vestas og formålet med 

afsnittet er at give læseren en dybere forståelse af selskabet, der kan være nødvendig for at forstå 

elementer der senere bliver præsenteret i afhandlingen. 

Afsnit 3 har fokus på hvad begrebet LBO dækker over samt hvilke forhold der skal tages hensyn til, 

når gældsstrukturen i en LBO sammensættes. Herefter præsenteres en række argumenter for, 

hvorfor en LBO kan være værdiskabende og hvorfor Vestas umiddelbart kunne være en interessant 

LBO case. 

Afsnit 4 giver en overordnet forståelse af de markeder Vestas opererer på og hvilke perspektiver 

der er for industrien fremadrettet. Analysen er opdelt i en omverdensanalyse, brancheanalyse og 

intern analyse. Formålet med omverdensanalysen er at klarlægge de overordnede makro trends, der 

forventes at påvirke Vestas. Brancheanalysens formål er at forstå værdiskabelsen i vindindustrien 

og hvilke selskaber der er signifikante aktører. Den interne analyse skal klarlægge de styrker og 

svagheder som Vestas besidder og hvordan selskabet bedst positionerer sig selv fremadrettet.  

Afsnit 5 vurderer det afkastkrav en kapitalfond må forventes at have i forhold til en investering i 

Vestas. Afsnittet tager udgangspunkt i en analyse af hvilket afkast kapitalfonde historisk har 

genereret på LBO transaktioner. Dette afkast bliver efterfølgende korrigeret i forhold til Vestas 

fundamentale risikoprofil samt en vurdering af Vestas beta værdi i forhold til andre børsnoterede 

selskaber. 

Afsnit 6 vurderer den pris en kapitalfond må forventes at skulle betale for at afnotere Vestas. 

Afsnittet tager udgangspunkt i den markedsværdi Vestas aktuelt handles til på børsen. Herefter 

foretages en analyse af den præmie kapitalfonde historisk har betalt for at afnotere virksomheder 

ved LBO transaktioner, og denne undersøgelse sammenholdes med en lignende amerikansk 
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undersøgelse for at fastlægge niveauet af opkøbspræmien. Derudover vurderes det om Vestas 

ejerstruktur giver anledning til en korrektion af denne præmie. 

Afsnit 7 fastlægger budgetteringen for omsætningen, EBITDA marginen, nettoarbejdskapitalen, 

CAPEX, skat og afskrivninger i holdingperioden. Budgetteringen vil primært være baseret på den 

overordnede introduktion af Vestas (afsnit 2), afsnittet om værdiskabelse ved LBO (afsnit 3), samt 

den strategiske analyse (afsnit 4). Formålet med afsnittet er at udlede de frie cash flows der kan 

benyttes til afdrag på gælden samt rentebetalinger i holdingperioden. 

Afsnit 8 vurderer hvorledes gældsstrukturen i en LBO af Vestas vil kunne sammensættes. Afsnittet 

vurderer først forholdet imellem egenkapital og fremmedfinansiering. Herefter følger en vurdering 

af hvilke typer af fremmedfinansiering der kunne indgå i en LBO af Vestas. Afsnittet vil primært 

være baseret på de LBO karakteristika der er præsenteret i afsnit 2, men vil også trække på de 

fremtidige perspektiver for branchen (afsnit 4), den mere fundamentale profil af Vestas (afsnit 5), 

en overordnet vurdering af Vestas nuværende aktivmasse samt de frie cash flows investeringen 

forventes at generere. Formålet med afsnittet er at opbygge en realistisk finansiering ved en LBO af 

Vestas og udlede rentebetalinger i holdingperioden fra en sådan finansiering. Afsnittet afsluttes med 

en sammenfatning med fokus på nedbringelsen af gælden gennem holdingperioden. 

Afsnit 9 vurderer hvilken pris en kapitalfond ville kunne sælge Vestas for ved holdingperiodens 

afslutning. Analysen vil være baseret på en vurdering af de potentielle exit muligheder en 

kapitalfond har for Vestas, en værdiansættelse ved multipler og en værdiansættelse ved DCF 

metoden. 

Afsnit 10 samler konklusionerne fra afsnittene om prisen på Vestas (afsnit 6), udledningen af de 

frie cash flows (afsnit 7), nedbringelsen af gælden (afsnit 8) og exit prisen (afsnit 9) for at kunne 

beregne det forventede afkast ved en LBO af Vestas. 

Afsnit 11 opstiller følsomhedsanalyser på en række udvalgte nøgleparametre, for at kunne vurdere 

hvorledes investeringen vil blive påvirket når disse ændres. 

Afsnit 12 er en overordnet diskussion af opgavens vigtigste antagelser og forudsætninger. 

Afsnit 13 er opgavens samlede konklusion og en vurdering af om en kapitalfond vil stille sig 

tilfreds med det potentielle afkast ved en LBO af Vestas. 

Afsnit 14 beskæftiger sig med et potentielt køb af Vestas fra en strategisk køber og hvordan et 

sådan opkøb kunne være værdiskabende for Vestas nuværende aktionærer (det efterfølgende afsnit 

1,2 vil uddybe valget af denne perspektivering) 
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1,2 Afgrænsning 

Denne kandidatafhandling omhandler et potentielt opkøb af Vestas foretaget af en kapitalfond 

gennem en LBO. Afhandlingen vil således udelukkende vurdere, om det kunne være attraktivt for 

en kapitalfond at opkøbe Vestas og altså ikke om det kunne være attraktivt for en strategisk køber. 

Det vurderes umiddelbart, at en strategisk køber også kunne være interesseret i Vestas og at en 

kapitalfond ikke nødvendigvis er den bedste eller mest sandsynlige køber. En strategisk køber vil i 

mange tilfælde kunne høste en række synergier ved et opkøb som en kapitalfond ikke (eller kun i 

sjældne tilfælde) vil kunne. Valget om at fokusere på en LBO af Vestas er foretaget på baggrund af, 

at værdiansættelser til vurdering af markedsværdien for Vestas tidligere er foretaget af andre 

kandidatstuderende og derved vil endnu en afhandling have meget begrænset nyskabende værdi. Til 

min orientering er der ikke tidligere udarbejdet en afhandling der vurderer værdien af Vestas ud fra 

en kapitalfonds synsvinkel og sammenholdt med en stor interesse for gældsfinansiering, virkede en 

LBO af Vestas som et interessant emne. Derudover har der gennem de seneste år været adskillige 

rygter om Vestas som et potentielt target for kapitalfonde, dette sammenholdt med den store mistro 

til ledelsen, samt det forhold at aktiekursen er historisk lav, gør at tidspunktet for et opkøb 

umiddelbart virker realistisk, hvilket styrker relevansen af denne afhandling. Da det imidlertid 

vurderes, at en strategisk køber bestemt også kunne være interesseret i et opkøb af Vestas, vil det i 

perspektiveringen i slutningen af afhandlingen blive vurderet hvilke strategiske købere der kunne 

være interesserede i et opkøb af Vestas og et perspektiv på værdiskabelsen ved sådan et opkøb for 

Vestas nuværende aktionærer. 

 

Der er ikke i denne afhandling inkluderet et perspektiv på de danske rentefradragsregler. Ved nogle 

LBO transaktioner kan optagelsen af store gældsbyrder betyde en begrænsning af fradragsretten på 

renteudgifter (herunder kan nævnes EBIT reglen og reglen om tynd kapitalisering som eksempler), 

med højere skattebetalinger og dermed lavere cash flows til følge. Rentefradragsreglerne er ikke 

inkluderet i denne afhandling, da emnet er forholdsvis juridisk funderet og dermed ikke i tråd med 

den øvrige afhandling. Derudover er den fastsatte gearing til opkøbet af Vestas begrænset (uddybes 

i afsnit 8) og det er derved ikke sandsynligt, at rentefradragsreglerne ville have haft signifikant 

betydning for denne afhandlings konklusioner, men emnet vil dog blive diskuteret kort i afsnit 12. 
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1,3 Data 

Datamaterialet til denne kandidatafhandling består af en række forskellige typer kilder og i dette 

afsnit vil anvendelsen af disse blive diskuteret og vurderet. 

Der benyttes i denne afhandling en række bøger og artikler vedrørende særligt LBO samt 

finansiering generelt. Denne type kilde er typisk baseret på videnskabelige undersøgelser og det 

vurderes således, at forfatterne umiddelbart har en interesse i at præsentere disse emner på en 

objektiv måde. Det skal dog påpeges, at visse bøger ikke er af nyeste dato og dermed kan en række 

af konklusionerne være ændret, særligt grundet den finansielle krise. Herudover anvendes en række 

artikler fra bl.a. Børsen, der særligt omhandler nyheder omkring Vestas. Denne type kilde er skrevet 

at journalister og det forventes derfor, at de er skrevet i et forholdsvist neutralt perspektiv, men dog 

må det påpeges af journalister ikke nødvendigvis har den store faglige ekspertise inden for dette 

område, hvilket betyder at en kritisk tilgang til de anvendte artikler har været nødvendig. Derudover 

anvendes en del materiale som Vestas har fået fremstillet, herunder årsrapporter og ordrer 

opgørelser. Når virksomheden selv har forfattet materialet, skal det læses med en vis skepsis, men 

omvendt har selskabet pligt til at videregive relevant information til aktiemarkedet og det forventes, 

at data fra et selskab af Vestas størrelse er pålideligt. Herudover anvendes særligt til den strategiske 

analyse en række brancherapporter fra online portalen Frost & Sullivan. Denne portal driver 

forretning med salg af branchespecifikke rapporter til konsulenthuse, investeringsbanker, 

aktieanalytikere og lign. Det vurderes, at de har en interesse i at fremstille deres rapporter så 

objektivt og korrekt som muligt. Yderligere benyttes online portalen Mergermarket til en analyse af 

de historiske opkøbspræmier ved LBO transaktioner samt en analyse af det afkast kapitalfonde 

historisk har fået ved LBO transaktioner. Fordelen ved denne online database er den giver mulighed 

for at foretage relevante undersøgelser med meget specifikke søgekriterier og dermed finde frem til 

de mest sammenlignelige transaktioner til et givent formål. Ulempen er, at man er nødt til at stole 

på det data som Mergermarket har indsamlet og dermed kan det ikke udelukkes, at der kan være 

enkelte fejl i det indsamlede data. Der er dog i begge undersøgelser benyttet forholdsvis mange 

transaktioner, således at få fejl ikke vil ændre markant på det samlede billede og derudover er ingen 

af de nævnte undersøgelsers konklusioner blevet benyttet direkte i afhandlingen, men er blevet 

sammenlignet med andre analyser og undersøgelser. Endelig er databasen Bloomberg blevet 

benyttet, særligt til at finde finansielle nøgletal og aktiekurser. Ligesom ved Mergermarket er 

fordelen, at relevant data kan udvælges forholdsvis specifikt og ulempen er, at man ikke selv har 
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været involveret i den underliggende dataindsamling og dermed er afhængig af, at Bloombergs 

dataindsamling er korrekt. 

Det skal i øvrigt nævnes, at skæringen for dataindsamling var 1. marts 2012. Dermed er nyheder, 

aktiekurser og lign. efter denne dato ikke medtaget i afhandlingen.  

 

2,0 Introduktion til Vestas 

Vestas rødder kan spores tilbage til 1898, hvor smeden H. S. Hansen producerede stål vinduer til 

industrielle bygninger. I 1945 stiftede hans søn Peder Hansen selskabet Vestjyskstålteknik A/S, der 

senere blev forkortet til Vestas. Selskabet startede med at producere husholdningsapparater og 

begyndte senere at producere landbrugsudstyr. 1970ernes oliekriser satte fokus på afhængigheden af 

fossile brændstoffer og Vestas begyndte at eksperimentere med vindturbiner som en alternativ 

energiform. I 1979 leverede Vestas sine første vindturbiner og industrien voksede gennem 

1980erne. I 1986 stoppede en speciel skatterabat til vindenergi i USA, hvilket ødelagde markedet og 

truede Vestas eksistens. Vestas solgte store dele af forretningen fra og stiftede et nyt selskab, Vestas 

Wind Systems, der udelukkende skulle fokuserer på vindenergi. Gennem de næste 20 år udviklede 

selskabet sig til en førende producent af vindturbiner. I 2004 fusionerede Vestas med den anden 

store danske vindturbine producent, NEG Micon, og segmenterede derved den førende 

markedspositionen (Vestas hjemmeside). 

 

2,1 Forretningsmodel 

Vestas har hovedkontor i Århus, Danmark og har i alt 22.721 ansatte pr. 31. december 2011 (Vestas 

2011). Selskabet har forskningscentre i Danmark, England, Indien, Singapore, Tyskland, USA og 

Kina (Vestas 2011). Produktionen af vindturbiner foregik tidligere primært i Europa og herfra blev 

turbinerne transporteret til kunder rundt omkring i verdenen. I de seneste år har Vestas fokuseret på 

at flytte dele af produktionen fra Europa til især USA og Kina (Vestas 2011). 

Vestas vindturbiner kan opdeles i to overordnede kategorier, ”onshore” og ”offshore”, hvoraf 

førstenævnte er vindturbiner opsat på land og har historisk udgjort langt størstedelen af 

forretningen. Vestas har pr. 31. december 2011 leveret 45.563 onshore turbiner med en samlet 

kapacitet på 47.925 MW til 69 forskellige lande. Offshore forretningen er opsætning af vindturbiner 

på havet og har tegnet sig for 580 turbiner, med en samlet kapacitet på 1.407 MW til seks 

forskellige lande (Vestas hjemmeside). Den primære forskel mellem onshore og offshore turbiner, 

er at turbiner til offshore brug kan generere et højere output, idet vindhastighederne til havs normalt 
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er højere og mere konstante end til lands. Det vurderes umiddelbart, at en offshore turbine vil kunne 

være omkring 39,5% mere effektiv end en onshore turbine (grundet længere tid ved maksimal 

kapacitet). Der er dog større krav til offshore turbiner, idet de skal være mere modstandsdygtige og 

pålidelige end onshore turbiner (pga. kraftigere vind og at det er mere besværligt at udføre 

reparationer) (Wind-Energy 2012). 

En vindturbine består af primært af tre komponenter, tårnet (udgør 46% af totalvægten), naceller 

(udgør 32% af totalvægten), rotorer der består af nav og tre vinger (udgør 20% af totalvægten). 

Herudover består en turbine af øvrige komponenter såsom styresystemer og generatorer (udgør 2% 

af totalvægten) (tallene er baseret på typen V112-3,0 MW) (Vestas 2010). Udover produktion og 

salg af vindturbiner, leverer Vestas også serviceaftaler til sine kunder. En typisk serviceaftale 

strækker sig mellem 2 til 15 år og disse aftaler medfølger næsten altid på nye kontrakter (Se bilag 1 

for yderligere information). I 2011 udgjorde service aftaler omkring 9% af den samlede eksterne 

omsætning og Vestas forventer at service forretningen vil vokse i de kommende år (Vestas 2011). 

Vestas forretningsområder er opdelt geografisk i tre regioner; Europa og Afrika (60% af 

omsætningen i 2011A), Nord- og Sydamerika (24% af omsætningen i 2011A), og Asien og 

Oceanien (16% af omsætningen i 2011A) (Vestas 2010). 

 

3,0 LBO 

Formålet med dette afsnit er at give en introduktion til begrebet LBO, herunder gældsstruktur og 

værdiskabelse. Derudover vurderes Vestas umiddelbare potentiale som LBO case. 

 

3,1 Hvad er LBO 

LBO er en form for selskabsovertagelse, der ofte benyttes af kapitalfonde. Target selskabet 

gældsættes forholdsvis højt og derved skal kapitalfonden kun investere en begrænset mængde 

egenkapital for at finansiere købet. Gearingen i en LBO afhænger meget af tilstanden på de 

finansielle markeder. I perioden 2000-2005 blev 32,1-40,0% indskudt som egenkapital og resten af 

købet blev finansieret ved gældsoptagelse. Kapitalfonde budgetterer normalt med at eje target 

selskabet i en periode på 3-7 år (holdingperioden). Efter denne periode skal selskabet videresælges 

og her kan exit strategien være salg til en anden finansiel køber, salg til en strategisk køber eller 

børsnotering af target selskabet (Trenwith 2006 og Arzac 2008). 

En LBO overtagelse adskiller sig på flere punkter fra et traditionelt virksomhedsopkøb, idet den 

høje gearing i selskabet afbetales helt eller delvist i løbet af holdingperioden, hvilket stiller store 
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krav til virksomhedens evne til at generere frie cash flows. Intentionen er, at virksomheden bliver 

tvunget til at fokusere på de mest lønsomme investeringer og til at forbedre den eksisterende 

omkostningsstruktur. For at sikre ledelsens fulde tilslutning, bliver deres aflønning i høj grad kædet 

sammen med virksomhedens finansielle resultater. Ofte vil ledelsen få tildelt aktier eller 

tegningsretter i selskabet. Derudover vil en LBO afnotere target selskabet (hvis dette er 

børsnoteret), og ejerskabet vil derved være begrænset til en gruppe af private investorer, der 

overvåger selskabets udvikling og kan gribe ind hvis noget ikke går som planlagt. Fundamentet for 

en succesfuld LBO er baseret på ovennævnte faktorer (Brealey et alles 2008). 

Den optagede gæld afbetales med target selskabets cash flows, samt frasalg af ikke-kerne aktiviteter 

efter overtagelsen og derved nedbringes gearingen gennem holdingperioden. (Arzac 2008). LBO 

investorer kræver højere afkast end ved normale investeringer, hvilket skyldes den høje gældsbyrde 

samt at investeringen er mere illikvid. Afkastkravet afhænger af markedssituationen og den 

specifikke transaktion, men overordnet set vil kapitalfonde forvente et årligt afkast på omkring 25% 

af den investerede egenkapital (Arzac 2008).  

 

3,2 Gældsstruktur i LBO 

LBO transaktioner kræver som tidligere nævnt en forholdsvis høj grad af fremmedfinansiering. 

Selve lånekonstruktionen kan baseres på en række forskellige finansielle produkter, der varierer 

betydeligt i omkostninger (grundet forskellig sikkerhedsstillelse på lånene) (Andersen 2007). 

Seniorlån er den mest sikre lånetype ved LBO transaktioner og udstedes typisk af banker og 

finansieringsselskaber. Ved danske LBO transaktioner har seniorlån historisk udgjort omkring 50% 

af den samlede fremmedfinansiering. Seniorlån har første prioritet i forhold til en eventuel konkurs 

og vil typisk kræve sikkerhed i target selskabets aktiver. Løbetiden og afdragsprofilen på seniorlån 

kan variere og bliver normalt skræddersyet til den enkelte LBO. Lånet kan være struktureret som 

serie lån, stående lån, kassekreditter eller en kombination af disse. Seniorlån er den billigste form 

for LBO finansiering og renter har historisk ligget omkring LIBOR + 2,0-3,5% (til sammenligning 

har renten ved almindelige lånearrangementer historisk ligget omkring LIBOR + 0,5-1,25%) 

(Andersen 2007). Seniorlån kan underopdeles i flere klasser, hvoraf seniorlån A og seniorlån B er 

de mest benyttede. Den primære forskel mellem disse lånetyper er, at seniorlån A er placeret først i 

prioritetsrækkefølgen og dermed har lånet en lavere rente end seniorlån B (Andersen 2007). 

Derudover kan der i nogle LBO transaktioner benyttes mezzaninlån. Disse er kontraktmæssigt 

ranket mellem seniorlånene og egenkapitalen i tilfælde af konkurs. Mezzaninlån er som hovedregel 
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ikke sikret i aktiver (i hvert fald ikke for hele lånebeløbet) og det er ofte aftalt, at en del af lånet 

betales som ”Payment In Kind” (PIK). PIK lån er usikrede lån med en tilsvarende høj rente, og hvor 

afbetalingsstrukturen er således, at renten stiger over tid. Da denne type lån ofte er den dyreste ved 

en LBO transaktion, har kapitalfonde generelt en interesse i at afvikle disse lån hurtigt (Andersen 

2007). Højtforrentede obligationer (junk bonds) er endnu et instrument der kan anvendes i 

finansieringen af et LBO opkøb. Det er kreditobligationer under investment grade og der kan enten 

udstedes nye obligationer i forbindelse med overtagelsen eller alternativt kan selskabets 

eksisterende obligationer (hvis sådanne er udstedt) nedvurderes til investment grade. Efter 

finanskrisen er der sket en forholdsvis stor ændring i sammensætningen af låneprodukterne og i dag 

anvendes i høj grad simple låneinstrumenter med sikring i target selskabets aktiver (seniorlån) 

(PwC 2011). 

 

Den typiske opkøbsstruktur ved en LBO transaktion er vist i figuren nedenfor.  

 

Figur 1 

 

 

 

Selskabet Equity Konsortium ejes af den deltagende kapitalfond og her indskydes egenkapitalen til 

opkøbet af target selskabet. Dette selskab opretter så et 100% ejet datterselskab, PIK Co, der 

optager de usikre dele af gælden herunder PIK lån og junk bonds. Som nævnt er denne type af lån 

behæftet med en vis risiko og er derfor placeret højt i selskabskonstruktionen. PIK Co. opretter 

desuden et 100% ejet datterselskab, Debt Push Down Co., der optager de sikre dele af gælden 
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(seniorlån). Långiverne i Debt Pushdown Co. har sikkerhed for deres investering i form af 

pantsætning af aktierne fra target selskabet og Debt Push Down Co. Derudover suppleres med en 

såkaldt ”negativ pledge erklæring”, der er en covenant indgået af bestyrelsen og ledelsen i de 

underliggende selskaber der skal sikre, at der ikke frasælges, pantsættes eller optages yderligere 

gæld før långiverne har fået deres ønskede sikring. Debt Push Down Co. opretter et 100% ejet 

datterselskab, Bid Co., der modtager beløbet til opkøb af target selskabet i form af 

egenkapitalindskud fra selskaberne Equity Konsortium, Pik. Co og Debt Push Down Co. Bid Co. 

optager derved ikke selv lån i forbindelse med opkøbet, men betaler for aktiemajoriteten med den 

nyindskudte egenkapital (Andersen 2007). 

Efterfølgende opnår långiver sikkerhed for lånene gennem en række planlagte transaktioner mellem 

långiver, køber og target selskabets bestyrelse, der skal sikre, at lånene presses ned i target 

selskabet. Disse transaktioner betegnes samlet for Debt Pushdown og det bagved liggende argument 

er, at lånene er bedre sikret i de selskaber, hvor der er reel drift. Der vil typisk blive indkaldt til en 

ekstraordinær generalforsamling, og her vil bestyrelsen i target selskabet blive pålagt at udbetale et 

ekstraordinært udbytte (derudover vil den overtagende kapitalfond oftest forsøge at gennemføre en 

tvangsindløsning af eventuelt resterende aktionærer). Midlerne til en sådan udbyttebetaling udgøres 

hovedsageligt af långivernes indskud og eventuelt i nogen udstrækning frie reserver i target 

selskabet. Herefter kanaliseres midlerne via udbytte til Bid Co. videre til Debt Pushdown Co. der 

refinansierer det oprindelige første lån. Resultatet af transaktionen er, at target selskabet gældsættes 

med lån optaget til finansiering af aktierne i selskabet. Det samlede resultat af transaktionerne er, at 

långiver opnår førsteprioritets sikkerhed for de ydede lån, samt at køber har fuld kontrol over sine 

aktier, da disse ikke længere er pantsat til långiver. Konsekvensen for target selskabet er øgede 

gældsforpligtelser, idet der trækkes midler ud af selskabet, uden at der samtidigt tilføres selskabet 

flere aktiver. Den førnævnte etablering af selskabet PIK Co. skyldes, at man her samler de mere 

risikobetonede lån, som ikke bliver flyttet ned i target selskabet gennem Debt Push Down 

transaktionen. Dette skyldes, at disse lån ikke er givet på betingelse af en nedflytning, men blot på 

en cash flow garanti, der sikrer at der afbetales på gælden i forbindelse med udbyttebetaling. 

Det endelige resultat af denne overtagelseskonstruktion er, at target selskabets egne midler i 

væsentligt grad skaber grundlag for finansieringen af overtagelsen. Dette gælder både target 

selskabets likvide poster, men også materielle og immaterielle aktiver kan danne grundlag for 

belåning og dermed evt. udbyttebetaling (Andersen 2007). 
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3,3 Værdiskabelse i LBO 

Formålet med dette afsnit er at belyse de faktorer, der gør at en LBO i nogle tilfælde kan 

værdiskabende. Det skal dog påpeges, at et kapitalfondsejerskab langt fra i alle tilfælde vil være den 

bedste ejerform for et selskab, og dette afsnit belyser således primært de fordele der umiddelbart 

kunne være ved et privat ejerskab frem for børsnotering (fx opgives muligheden for at rejse kapital 

på børsen når et selskab afnoteres). 

 

Der er generelt en række omkostninger forbundet med at være et børsnoteret selskab, herunder 

øgede krav til regnskabsaflæggelsen, krav om udarbejdelse af pressemeddelelser og oplysninger om 

alle forhold der er relevante for aktiekursen. Dette kan være forholdsvis omkostningstungt for en 

virksomhed og disse udgifter kan således spares når ejerforholdet går fra offentligt til privat. 

Derudover får selskabets konkurrenter dårligere adgang til information om hvad selskabet foretager 

sig og dermed svækkes deres strategiske positionering. En anden meget væsentlig faktor er 

minimering af de såkaldte ”principal-agent” problemer. Principal-agent teorien beskriver forholdet 

mellem virksomhedens ejere (principalen) og dem der er ansat til at drive virksomheden (agenten). 

For mange små virksomheder vil principalen og agenten være samme person eller samme gruppe af 

personer, og dermed opstår principal-agent problemer ikke, eller i hvert fald kun i et begrænset 

omfang. Men i de fleste mellemstore og store virksomheder vil det ofte ikke være de samme 

personer der ejer virksomheden, som dem der driver virksomheden og dermed kan der opstå 

principal-agent problemer. For særligt de store børsnoterede virksomheder, herunder Vestas, vil der 

kun i meget begrænset omfang være sammenhæng mellem ejerne og dem der driver virksomheden. 

Teoriens udgangspunkt er, at ejerne og dem der driver virksomheden som udgangspunkt ikke vil 

have de samme interesser. Ejerne er interesseret i at deres afkast bliver så stort som muligt og at 

virksomhedens værdi øges. Dem der driver virksomhederne har ikke nødvendigvis denne interesse 

og kan fx have en interesse i at lave opkøb af selskaber hvor investeringen har en negativ NPV, da 

der kan være højere prestige i at være leder for et større selskab og sådanne opkøb muligvis vil 

kunne retfærdiggøre en højere løn (da selskabet typisk får flere ansatte ved et opkøb). Sådanne tiltag 

kan være forholdsvis dyre for et selskab og vil ikke umiddelbart gavne værdiskabelsen. Principal-

agent teorien beskriver således, hvordan selskaber skal forsøge at ensrette ledelsens interesser med 

ejernes og dette kan blandt andet gøres ved at give ledelsen aktier og optioner i selskabet, og bede 



LBO af Vestas Wind Systems  23 marts 2012  

  16 of 100 

 

dem om at investere signifikante beløb i selskabet for at vise deres fokus på selskabets langsigtede 

værdiskabelse (Brealey et alles 2008).  

Ved en afnotering af et selskab gennem en LBO vil ejerskabet normalt gå fra en forholdsvis stor 

ejerkreds til en relativ lille ejerkreds og kapitalfonden vil normalt indsætte deres egne folk i target 

selskabets bestyrelse for at sikre at driften foregår planmæssigt. Derudover vil kapitalfonden bede 

ledelsen om at investere deres egne penge i selskabet, de skal således også have ”hånden på 

kogepladen” og muligheden for at generere et signifikant afkast hvis projektet går godt og vice 

versa. Dette tjener to formål, for det første bliver principal-agent problemerne minimeret da 

ledelsen får en betydelig ejerandel i selskabet, og derudover vil de have en tendens til at arbejde 

mere effektivt, da det er deres egne penge der er på spil (Brealey et alles 2008). Et andet vigtigt 

parameter i en LBO er den forøgede gearing af selskabet. Under normale omstændigheder vil 

lånerenten være lavere end ejernes afkastkrav, men dette alene er ikke et validt argument for 

værdiskabelse, da den øgede gæld betyder større risiko for finansielle problemer og dermed vil 

ejernes afkastkrav stige.  

Der foregår en række teoretiske diskussioner om værdiskabelsen ved ændring af kapitalstruktur. 

Miller og Modigliani har vist, at et selskabs kapitalstruktur og dermed gearingen ikke betyder noget 

for værdiskabelse i et perfekt kapitalmarked (Brealey et alles 2008). Det er dog tvivlsomt om nogen 

lande opfylder kriterierne for et perfekt kapitalmarked, og de fleste lande har i dag en form for 

fradragsregler i forbindelse med optagelse af gæld og de derved afledte rentebetalinger. Disse 

fradrag kan være et argument for at gearing i sig selv kan skabe værdi, men det er som tidligere 

nævnt et meget debatteret teoretisk emne. Det skal dog nævnes, at en høj gearing kan have en række 

psykologiske effekter, der i nogle tilfælde kan påvirke værdiskabelsen. En høj gearing betyder, at 

selskabet har forholdsvis store rentebetalinger ved hver termin og dette stiller store krav til 

selskabets evne til at generere frie cash flows til serviceringen af selskabets gældsposter. Dermed 

tvinges ledelsen til kun at fokusere på de mest rentable projekter og at frasælge ikke rentable 

materielle og immaterielle aktiver, samt aktiviteter der ikke er en del af selskabets kerneforretning. 

Derudover vil selskabet skulle være meget opmærksom på sin omkostningsstruktur og forsøge at 

finde effektive løsninger til at minimere disse, hvilket fx kunne være gennem outsourcing af 

arbejdspladser til lande med lavere lønninger eller ved at skære ned i mellemliggende ledelseslag og 

generelt forsimple selskabets beslutningstagningsprocedure. Derudover vil selskabet også have 

fokus på at minimere arbejdskapitalposterne, for derved at frigøre likvider til servicering af gælden 

(Weston et alles 2004). 
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3,4 Vestas som LBO case 

Formålet med dette afsnit er at belyse de faktorer der er relevante, når en kapitalfond skal vurdere 

om Vestas fundamentalt er en interessant LBO case.  

Der er umiddelbart tre faktorer der taler for, at Vestas kunne være en oplagt LBO kandidat for en 

kapitalfond:  

1) Selskabets nuværende kapitalstruktur er sammensat forholdsvist konservativt med en 

markedsværdi af egenkapitalen på omkring 74% af enterprise value og en nettorentebærende 

gæld på omkring 26% af enterprise value (Bloomberg). Denne forholdsvis lave gearing 

giver fornuftige muligheder for en højere gearing sikret med selskabets egne aktiver og 

derved skal en potentiel opkøbende kapitalfond stille med en mindre del som egenkapital. 

Derudover består en stor del af Vestas aktiver af materielle aktiver i form af bygninger og 

grunde (en uddybende analyse følger i afsnit 8,2) og dermed kan en stor del af gælden sikres 

i forholdsvis realiserbare aktiver. 

2) Selskabets nuværende aktiekurs er historisk lav (se bilag 2 for yderligere information) og 

dermed vil selve opkøbssummen af Vestas være forholdsvis billig. Det skal dog i denne 

sammenhæng nævnes, at det antages at markedet er effektivt og at den nuværende aktiekurs 

afspejler markedets forventninger til selskabets udvikling i det kommende år. Men taget i 

betragtning at selskabets aktiekurs er faldet med omkring 92% siden toppen i 2008, kan der 

argumenteres for, at en LBO af Vestas er mulig i dag med den nuværende enterprise value 

på DKK 15.583 millioner og market cap på DKK 11.523 millioner, hvorimod prisen i 2008 

sandsynligvis ville have været for høj for de fleste kapitalfonde (Bloomberg). 

3) Vestas branche er fundamentalt endnu ikke modnet og der forventes ganske signifikante 

vækstrater på alle Vestas hovedmarkeder i de kommende år (en uddybende analyse følger i 

afsnit 4,1 og 4,2). Derved vil selskabet kunne forøge sin omsætning ved at holde sin 

nuværende markedsandel og derudover har Vestas visse fordele over sine konkurrenter som 

bedre offshore teknologi, bredt sortiment af produkter og stor tilstedeværelse på de vigtigste 

markeder der gør, at omsætningen må forventes at vokse igennem holdingperioden (en 

uddybende analyse følger i afsnit 7,2). 

 

Der kan dog samtidigt nævnes en række faktorer der umiddelbart taler imod en LBO af Vestas: 
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1) Vindturbine producenterne er stadig meget afhængige af politisk velvilje og subsidier for at 

være konkurrencedygtigt med andre energiformer som kul, olie og gas. Denne afhængighed 

er i meget høj grad uden for en kapitalfonds indflydelse og dermed kan investeringen 

mislykkedes, selvom en kapitalfond træffer alle de rigtige beslutninger. 

2) Vestas er den største producent af vindturbiner globalt og dermed er det begrænset hvor 

mange af de øvrige vindturbineproducenter der har den fornødne finansielle kapacitet til at 

opkøbe Vestas (visse kinesiske producenter må dog forventes at have den finansielle styrke, 

og derudover kan selskaber som GE og Siemens ikke afskrives som potentielle købere). Det 

vurderes umiddelbart, at en genintroduktion af selskabet til børsen er en mulighed, men et 

salg til en strategisk køber vil umiddelbart være at foretrække, da de i mange tilfælde vil 

kunne betale en højere pris grundet synergier. 

3) Vestas oplever på nuværende tidspunkt en stor ledelsesmæssig krise, hvor personer i både 

direktionen og bestyrelsen har modtaget stor kritik for deres styring af Vestas. Dette er en 

problematik en kapitalfond skal være særlig opmærksom på ved overvejelsen af et opkøb af 

selskabet og de skal således træffe en beslutning om hvorledes direktionen og bestyrelsen 

skal sammensættes i tilfælde af et opkøb.  

 

3,5 Sammenfatning 

LBO adskiller sig fra traditionelle virksomhedsopkøb ved at target selskabets gearing forøges 

signifikant ved overtagelsen. Der er traditionelt forholdsvis høje afkastkrav ved LBO transaktioner 

grundet den høje gearing og historisk har kapitalfonde forventet en forrentning af deres investering 

på omkring 25% årligt. Den traditionelle gearing ved LBO transaktioner har i perioden 2000-2005 

været mellem 32,1-40,0% indskudt som egenkapital og den resterende del som gæld. 

Gældsfinansieringen kan opdeles i en række kategorier hvor seniorlån er den sikreste form, idet 

disse har første prioritet ved konkurs og er sikret med virksomhedens aktiver. Den øvrige gæld kan 

sammensættes af en række finansielle instrumenter, herunder mezzaninlån, PIK lån og junk bonds. 

Selve låneoptagelsen foregår efter en forholdsvis kompliceret selskabsjuridisk manøvre (illustreret i 

figur 1) og en efterfølgende række af debt pushdown transaktioner for at sikre, at långiver har 

sikring i target selskabets aktiver. Selve værdiskabelsen i LBO transaktioner kan henføres til 

minimiring af principal-agent problemerne, sparede omkostninger relateret til at være børsnoteret 

og svækkelse af konkurrenternes informationsniveau. Vestas potentiale som LBO case styrkes af 

selskabets forholdsvis lave gearing, den historisk lave aktiekurs og de fundamentalt positive 
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udsigter for vindenergi i de kommende år. Derimod taler afhængigheden af politisk velvilje og 

subsidier, begrænsede exit muligheder til konkurrenter og den nuværende uro omkring selskabet 

umiddelbart imod en potentiel LBO. 

 

4,0 Den strategiske analyse 

Formålet med dette afsnit er at klarlægge den makroøkonomiske, de branchespecifikke og de 

selskabsinterne karakteristika der har betydning for Vestas. Afsnittet skal primært benyttes til 

budgetteringen i afsnit 7. 

 

4,1 Omverdensanalyse 

Formålet med dette afsnit er at forstå hvordan den globale efterspørgsel på energi forventes at 

udvikle sig i de kommende årtier. Derudover skal afsnittet bidrage til forståelsen af de faktorer der 

ligger bag denne udvikling og komme med et perspektiv på hvilken rolle vindenergi kan forventes 

at få som del af det globale energi udbud i fremtiden.  

I 2006 var jordens samlede energiproduktion på 19.000 tera watt timer og fordelt på en række 

energikilder såsom kul, olie, atomkraft, naturgas, vandenergi og vedvarende energi. I 2030 

forventes jordens samlede energiproduktion at være på 34.400 tera watt timer, altså en stigning på 

omkring 81% over en 24 årig periode, svarende til en årlig stigning på omkring 2,5%. Herunder 

forventes især vedvarende energi at skulle bidrage med en større del af den samlede produktion. I 

2006 udgjorde vedvarende energi (solenergi og vindenergi med mere eksklusiv vandenergi) 

omkring 1,5% af den samlede energiproduktion og denne mængde forventes at være steget til 9,2% 

i 2030 (F&S 2011A). Den forventede stigning i det globale energibehov kan forklares ud fra en 

række demografiske ændringer. Herunder forventes en signifikant stigning i antallet af mennesker 

på jorden frem mod 2050. Der findes en række scenarier for befolkningstilvæksten baseret på 

forudsætninger om fertilitet, men det mest sandsynlige scenarie kaldes ”median-varianten” og heri 

forventes en stigning fra omkring 7 milliarder mennesker i 2012 til omkring 9 milliarder mennesker 

i 2050 (Agergaard 2010). 

Herudover forventes det, at en række udviklingslande vil opnå relativt høje BNP vækstrater i de 

kommende år. Kina forventes at opnå vækstrater på omkring 7% i perioden 2013-2016 og på 

omkring 3,5% fra 2017-2025. Indien forventes at opnå vækstrater på omkring 6% i perioden 2013-

2016 og på omkring 4,75% fra 2017-2025. Derudover vil en række øvrige udviklingslande opnå 

lignende vækstrater og samlet set må det forventes at øge behovet for energi (Conference Board 
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2012). Den forventede stigning i vedvarende energi frem mod 2030 kan forklares ud fra en række 

politiske faktorer, herunder et stærkt fokus på at minimere udledningen af CO2 og bremse den 

globale opvarmning (Nielsen 2009). Derudover er mængden af fossile brændstoffer begrænset og 

det er derfor nødvendigt at overveje alternative energikilder i fremtiden. Der er stor usikkerhed om 

hvornår vi løber tør for fossile brændstoffer, men nogle kilder påpeger, at de fossile brændstoffer vil 

være forsvundet med udgangen af dette århundrede (Nelder 2009). Det forventes dog, at vi omkring 

år 2022 når det punkt der kaldes ”peak oil”, hvor produktionen af olie, kul og gas er højest. Efter 

peak oil vil produktionen falde og det forventes at prisen på fossile brændstoffer vil stige både i 

årene før peak oil og i årene efter (EWII 2010). 

Herudover kan det nævnes, at især USA og Europa på nuværende tidspunkt er meget afhængige af 

at importere energi. USA forbruger mere end fire gange den mængde benzin landet producerer, 

hvilket skaber en meget stor afhængighed af fremmed olie. De europæiske lande er meget 

afhængige af især naturgas fra Rusland der transporteres gennem Ukraine og mængden estimeres til 

omkring 25% af det samlede forbrug. Der har i de seneste år været en tendens til at øge den 

hjemlige produktion af energi, hvilket begrænser afhængigheden af fremmede partnere og giver 

større national sikkerhed. Denne trend forventes at fortsætte i fremtiden (F&S 2011B). 

Et alternativ til både de fossile brændstoffer og vedvarende energi er atomkraft. Denne energiform 

udleder ikke nævneværdig CO2
 
og leverer en stabil og billig energiforsyning. Der har dog altid 

været delte meninger omkring atomkraft grundet faren for nedsmeltning og særligt katastrofen på 

det japanske atomkraftværk Fukushima i marts 2011 har ændret opfattelsen af atomkraft som et 

seriøst alternativ til fossile brændstoffer. Hertil kan det nævnes, at Tyskland i kølvandet på 

katastrofen har planlagt at lukke for sine atomreaktorer i 2022 (Politiken 2010). 

De ovennævnte faktorer indikerer nødvendigheden af at benytte vedvarende energiformer i de 

kommende årtier. Der findes imidlertid en række vedvarende energiformer, herunder solenergi, 

vandenergi, bølgeenergi og vindenergi. Vindenergi har dog en række fordele i forhold til de andre 

vedvarende energiformer. Vindenergi er den teknologisk mest udviklede energiform og der er stort 

fokus på at forbedre teknologien yderligere for at reducere prisen på vindenergi. Trenden inden for 

vindindustrien er, at turbinerne bliver højere, lettere og mere pålidelige og derved øges 

effektiviteten. Prisen på vindenergi er mere end halveret igennem de seneste 15 år og produktion af 

energi pr. turbine er mere end fordoblet. Hvis vindenergi fortsætter med at udvikle sig i samme 

tempo som hidtil, vil det være usandsynligt at nogle af de andre vedvarende energiformer bliver 

konkurrence dygtige på pris i de kommende år (F&S 2011C).  

http://ewii.dk/nyheder/arkiv/mere-stroem-med-mindre-kul.aspx
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Udviklingen inden for vindenergi i Europa er i høj grad præget af EU's målsætning om, at 20% af 

energien i EU skal komme fra vedvarende energikilder i 2020. På nuværende tidspunkt udgør 

vedvarende energi 11,6% og omkring halvdelen stammer fra vindenergi. Aftalen pålægger de 

enkelte lande at leve op til bestemte kvoter, der skal sikre at EU tilsammen når målsætningen på 

20%. Nogle lande planlægger at installere mere vedvarende energi end påkrævet, for at kunne sælge 

overskydende kvoter til andre medlemslande (F&S 2011C). Derudover står en række europæiske 

kræftværker overfor udskiftning, idet de blev bygget i 1960erne med en forventet levetid på 40-50 

år. Dette giver vindturbine producenterne en god chance for at overtage markedsandele af det 

samlede europæiske energiforbrug (F&S 2011B). 

I 2010 blev der i Europa installeret 9,9 GW vindkraft og det forventes at der i 2011 er blevet 

installeret 9,0 GW. Forecast for perioden indikerer en stigning i den installerede kapacitet og der 

forventes 10,4 GW i 2012, 11,6 GW i 2013, 13,3 GW i 2014, 14,6 GW i 2015, 16,4 GW i 2016 og 

17,4 GW i 2017. Derudover forventes en større andel at komme fra offshore installationer og i 2017 

forventes disse at bidrage med 4,4 GW eller omkring 23% af den samlede installerede kapacitet 

(F&S 2011C). 

 

Udviklingen på det nordamerikanske vindenergi marked er meget usikker i de kommende år. I 

februar 2009 forlængede den amerikanske regering en skatterabat ved produktion af vindenergi, 

svarende til et skattefradrag på 2,2 cent pr. genereret kilowatt-time og denne er gældende frem til 

udgangen af 2012. Udviklingen i USA er meget afhængig af om denne skatterabat bliver forlænget 

eller ej. Som omtalt tidligere i denne afhandling, havde USA en lignende rabat i 1980erne og da 

denne blev trukket tilbage brød markedet sammen. Det forventes at hvis denne skatterabat ikke 

forlænges, vil markedet falde med op til 85% (F&S 2011B og Børsen 2011C).  

Nordamerika har ligesom Europa en række kraftværker der står overfor udskiftning og det giver 

vindturbine producenterne en god mulighed for at vinde markedsandele (F&S 2011B). 

Hvis skatterabatten i Nordamerika bliver forlænget, forventes det markedet at stige fra de 5,8 GW 

installeret i 2010 og de forventede 8,0 GW installeret i 2011 til 9 GW i 2012, 10 GW i 2012, 11 

GW i 2014 og 12 GW i 2015 (GWEC 2010).  

 

Udviklingen på det asiatiske marked forventes at være meget signifikant i de kommende år og 

kontinentet forventes at overgå Europa med den højest akkumulerede installerede kapacitet af 
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vindkraft i løbet af 2012. Udviklingen er særligt drevet af Kina, hvor regeringen støtter en række 

initiativer der skal sikre diversifikation af landets energikilder. Derudover forventes også 

signifikante vækstrater i Indien og en række andre asiatiske lande som Japan, Taiwan, Sydkorea og 

Filippinerne. Det asiatiske marked installerede 21,5 GW vindenergi i 2010 og det forventes at der er 

blevet installeret 22,5 GW i 2011. Det forventes at den installerede kapacitet vil stige til 24 GW i 

2012, 25 GW i 2013, 26 GW i 2014 og 28 GW i 2015 (GWEC 2010). 

 

Udviklingen på det latinamerikanske marked forventes at være signifikant i de kommende år og 

drevet af især forøget installeret kapacitet i Brasilien, Mexico og Chile. I 2010 blev der installeret 

0,7 GW og det forventes at der er blevet installeret 1,5 GW i 2011. Det forventes at der i 2012 vil 

blive installeret 2,5 GW, 3,5 GW i 2013, 4,5 GW i 2014 og 5 GW i 2015. Regionen er generelt 

meget velegnet til at producere vindenergi og potentialet kunne være langt højere hvis flere lande 

havde fokus på vindenergi (GWEC 2010). 

 

Udviklingen på det oceaniske marked er primært drevet af Australien og New Zealand. Regionen er 

generelt meget velegnet til at producere vindenergi og især i Australien er der politiske signaler der 

indikerer en interesse i at investere i vindkraft. I 2010 blev der installeret 0,2 GW og det forventes 

at der i 2011 er blevet installeret 0,7 GW. Der forventes en installeret kapacitet på 0,8 GW i 2012, 1 

GW i 2013, 1 GW i 2014 og 1,5 GW i 2015 (GWEC 2010). 

 

Udviklingen på det afrikanske & mellemøstlige marked er primært drevet af især et potentielt 

voksende marked i Sydafrika og derudover i en række øvrige afrikanske lande som Kenya, 

Tanzania og Etiopien. I 2010 blev der installeret 0,2 GW og det forventes at der i 2011 blev 

installeret 0,8 GW. I 2012 forventes der at blive installeret 0,8 GW, i 2013 1,2 GW, i 2014 1,6 GW 

og i 2015 2,0 GW (GWEC 2010). 

 

På det globale plan forventes den installerede kapacitet af vindenergi at vokse med en 

gennemsnitlig årlig vækstrate på 10,3% i de kommende år. 

 

Et andet relevant perspektiv er den forventede prisudvikling for vindturbiner i de kommende år. 

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling og historiske priser (DKK millioner) for 1 MW i 

perioden 2007-2015. 
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Tabel 1 

 

Kilde  F&S 2011B 

 

Tabellen viser et fald på 10,7% i priserne fra 2009 til 2010. Priserne forventes at falde yderligere 

indtil 2012, hvorefter de langsomt begynder at stige igen. 

 

4,2 Brancheanalyse 

Formålet med dette afsnit er at klarlægge konkurrence situationen i vindturbinebranchen, for at 

forstå Vestas nuværende situation og muligheder fremadrettet.  

Den globale branche for vindturbineproducenter er begrænset til et forholdsvis lille antal af 

selskaber (mindre end 20), hvoraf de 10 største selskaber har en markedsandel på næsten 91% (F&S 

2011B). De tre største aktører i industrien er Vestas, Sinovel og GE Energy. Vestas havde en 

installeret kapacitet på 5.842 MW i 2010 svarende til en global markedsandel på 16,3%. Selskabet 

er den globale markedsleder med aktiviteter på de tre vigtigste markeder – Europa, Nordamerika og 

Asien, hvoraf Europa udgør den største del af forretningen. Sinovel havde en installeret kapacitet på 

4.374 MW i 2010 svarende til en global markedsandel på 12,2%. Sinovel er den største aktør på det 

kinesiske marked og har sammen med Goldwin og Dongfang en markedsandel på mere end 50% i 

Kina. GE Energy havde en installeret kapacitet på 3.783 MW i 2010 svarende til en global 

markedsandel på 10,6% og selskabet er markedsleder i Nordamerika. Andre store aktører inden for 

den globale vindturbine industri er som nævnt Goldwin med en markedsandel på 10,4% og 

Dongfang med en markedsandel på 7,4%. Derudover kan nævnes tyske Enercon med en global 

markedsandel på 7,9%, Indiske Suzlon med en global markedsandel på 7,6%, spanske Gamesa med 

en global markedsandel på 7,3%, tyske Siemens med en global markedsandel på 6,5% og spanske 

Acciona med en global markedsandel på 4,6% (F&S 2011B) (Se desuden bilag 3 for yderligere 

information om vindturbine producenters placering i værdikæden for vindenergi). 
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Da industrien er kendetegnet ved meget høje kapitalinvesteringer og nødvendigheden af stor 

teknologisk viden, er der betydelige indgangsbarrierer og på den længere bane forventes branchen 

at konsolidere og antallet af aktører at blive mindre (F&S 2011B). Det skal dog nævnes, at flere 

energiselskaber forsøger at integrere op i værdikæden og udvide deres aktiviteter til at inkludere 

vindenergi, herunder kan nævnes selskaber som Alstom og Acciona. Derudover forsøger en række 

selskaber med ekspertise inden for blandt andet skibsbygning og konstruktion af bygninger generelt 

at udbytte deres ingeniørmæssige ressourcer til at komme ind i en række vedvarende 

energibrancher, herunder vindenergi. Blandt disse selskaber kan nævnes Doosan Corporation og 

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (F&S 2011C). 

 

Nedenstående graf viser udviklingen i globale markedsandele for de største vindturbineproducenter 

fra 2006-2010. De mest interessante observationer ved grafen er, at de europæiske og 

nordamerikanske producenter som Vestas, GE Energy og Enercon alle har tabt betydelige 

markedsandele i perioden. Derimod har de kinesiske producenter oplevet signifikant vækst og har 

formået, at mere end tredoble deres markedsandel på bare fire år. Derudover observeres det, at 

øvrige producenter har forøget deres samlede globale markedsandel med knap 8% point i perioden. 

 

Graf 1 

 

Note  Andre inkluderer  Suzlon, Dongfang, Gamesa, Siemens, Acciona og øvrige  
Kilde  F&S 2011B 

 

Denne udvikling skyldes især, at det Kinesiske marked har haft meget høje vækstrater inden for 

vindbranchen i de seneste år. Det er således ikke et udtryk for, at de kinesiske producenter har taget 

markedsandele på de europæiske og nordamerikanske markeder, men i højere grad, at de asiatiske, 

og især det kinesiske marked, udgør en større andel af det samlede globale marked og, at det især 
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har været de kinesiske producenter der har vundet disse ordrer (også illustreret ved at Sinovel, 

Goldwin og Dongfang har en markedsandel på mere end 50% i Kina). 

 

Nedenstående tabel viser et overblik over rentabiliteten (illustreret ved EBITDA marginer) for tre 

europæiske og tre asiatiske vindturbineproducenter i perioden 2007-2011 samt fremskrivninger for 

2012-2014. 

Tabel 2 

 

Kilde  Bloomberg 

 

Hvis man sammenligner tallene for 2010 for selskaberne, så indikerer disse, at de kinesiske 

selskaber Sinovel og Goldwin har de højeste marginer med henholdsvis 16,0% og 14,8%. Derefter 

kommer de to europæiske producenter Gamesa og Vestas med henholdsvis 12,0% og 10,8%. 

Endelig kommer så den tyske producent Nordex og den indiske producent Suzlon med marginer på 

henholdsvis 6,3% og 5,7%. Det overordnede billede for 2010 er, at det er de kinesiske producenter 

der har de højeste marginer, hvilket giver god mening især taget de kinesiske arbejdslønninger i 

betragtning. Den globale vindturbineindustri er kendetegnet ved en række konkurrence parametre 

som er vigtige for valget af leverandør, herunder kundenærhed, ry, pris, punktlighed, teknologi og 

support. Kundenærheden er vigtig, da for eksempel rådgivning om de bedste steder at opstille 

vindturbiner kræver et stort kendskab til den lokale geografi, og derudover er det typisk nemmere 

for kunden at samarbejde med en lokal producent. Derudover kan der være kulturelle-og 

sprogmæssige barriere der gør, at kunden foretrækker en lokal producent (især i forhold til de 

vestlige markeder og de asiatiske markeder). Ry er også et vigtigt parameter inden for industrien og 

er i høj grad et resultat af punktlighed, support og kvaliteten af de opstillede turbiner. Pris er også et 

vigtigt parameter i industrien. Der er dog en tendens til, at de modne markeder fokuserer mest på 

kvalitet og teknologi, hvorimod de umodne markeder har meget stort fokus på prisen for 

vindturbinerne (F&S 2011B). Der forventes at komme forøget konkurrence fra asiatiske 

producenter såsom Sinovel, Goldwin og Suzlon på den globale scene i de kommende år. Disse 

selskaber står stærkt på deres egne hjemmemarkeder og vil muligvis forsøge at udvide deres 

Selskab 2009A 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E  '11 - '14

Vestas (DK) 9,2% 10,8% 5,2% 8,9% 9,9% 10,7% 7,8%

Gamesa (ES) 12,4% 12,0% 7,6% 8,7% 9,7% 10,5% 5,0%

Nordex (DE) 5,8% 6,3% 0,8% 4,9% 5,9% 6,5% 6,2%

Sinovel (CN) n.a. 16,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Suzlon (IN) 5,7% 5,7% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Xinjiang Goldwin (CN) 17,7% 14,8% 9,5% 9,4% 10,1% 11,5% 2,9%
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forretningshorisont til i højere grad at inkludere de nordamerikanske og europæiske markeder. En 

markedsanalyse fra Frost & Sullivan forventer, at i 2013 vil konkurrencen fra asiatiske producenter 

intensiveres og disse vil forsøge at tage markedsandele i fx Tyrkiet og Østeuropa, hvor pris kan 

forventes at spille en større rolle end i det øvrige Europa. Europæiske producenter skal derfor 

fokusere på at producere teknologisk overlegne turbiner til konkurrence dygtige priser for at kunne 

klare sig (F&S 2011C). De europæiske og nordamerikanske vindturbineproducenter har dog en 

række fordele i konkurrencen på deres egne hjemmemarkeder, herunder stor viden om 

lokalområdet, kulturelle og sproglige fordele samt det faktum at de allerede driver forretning på 

markederne. De asiatiske producenters store fordel på egne markeder er konkurrence på pris, 

grundet deres adgang til billigere arbejdskraft og øvrige omkostninger generelt. Men grundet en 

vindturbines specielle størrelse og konstruktion, vil transport fra Asien til Europa og Nordamerika i 

mange tilfælde kun kunne foregå ved bulk transport og vil i mange tilfælde være meget 

omkostningskrævende. De europæiske og nordamerikanske producenter løste dette problem ved at 

opsætte fabrikker lokalt i Asien. Men hvis de asiatiske producenter skal gøre dette i Europa og 

Nordamerika, vil de sandsynligvis miste deres største konkurrencefordel, pris, da det er meget 

tvivlsomt, at de europæiske og nordamerikanske regeringer vil tillade at have kinesiske arbejdere i 

Europa på kinesiske vilkår. De kommende år vil derfor byde på forøget konkurrence for de 

nordamerikanske og europæiske producenter fra Asien, men det er tvivlsomt om det lykkes for de 

asiatiske selskaber at tage signifikante markedsandele i Europa og Nordamerika, til trods for deres 

nuværende prismæssige fordel. 

 

4,3 Den interne analyse 

Formålet med dette afsnit er at klarlægge de interne faktorer i Vestas, som en kapitalfond bør være 

opmærksom på ved overvejelser af en LBO af selskabet. Analysen vil fokusere på de styrker og 

muligheder som Vestas har i dag samt hvordan disse kan udnyttes fremadrettet. Derudover vil 

analysen fokusere på de udfordringer Vestas står overfor i dag.  

 

Som nævnt i afsnit 2, hentede Vestas i 2010 60% af omsætningen i Europa og Afrika, 24% af 

omsætningen i Nord- og Sydamerika og 16% af omsætningen i Asien og Oceanien. 

Ordrerindgangen kan dog variere en del fra år til år og derfor kan det være relevant at se på salg af 

MW over en længere periode.  

Nedenstående graf viser Vestas salg af MW fordelt på geografi i perioden 2008-2011. 
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Graf 2 

 

Note1  6.033 MW kunne ikke allokeres til specifikke lande grundet manglende oplysninger i Vestas pressemeddelelser 

Note2  Øvrige Inkluderer  Antillerne (30), Argentina (77), Bulgarien (82),Cape Verde (26), Chile(46), Cypern (82), Dom. Republik (25), Finland 

(42), Irland (57), Nicaragua (40), Norge (54), Puerto Rico (23), Skotland (50), Tjekkiet (18), Ukraine (3) og Ungarn (24) 
Kilde  Vestas pressemeddelelser i forbindelse med ordrer (Se bilag 1 for yderligere informationer) 

 

Tabellen viser tydeligt, at USA i perioden har været det vigtigste marked for Vestas, med et 

ordrerindtag på 3,653 MW (ud af et samlet salg på 14,808) og herefter kommer Kina med ordrer på 

2,382 MW. Samlet set har Vestas haft 39% af deres ordrer fra Nord- og Sydamerika, 37% fra 

Europa og Afrika samt 24% fra Asien og Oceanien. Vestas er den største aktør globalt og har 

signifikant tilstedeværelse på især de tre vigtigste markeder, Europa, Asien og Nordamerika (det 

skal dog påpeges, at Vestas markedsandel i Asien er faldet betydeligt i se senere år). Denne 

tilstedeværelse giver selskabet mulighed for at opnå vækst globalt og dermed have god mulighed 

for at vokse på alle markeder. Derudover gør Vestas tilstedeværelse at de er tæt på kunden i alle 

markeder, hvilket er et af kerne konkurrenceparametrene i industrien jf. afsnit 4.2. 

Derudover har Vestas en meget bred portefølje af forskellige typer af vindturbiner. 

Nedenstående graf viser salget af MW fordelt på typer i perioden 2008-2011. 
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Graf 3 

 

Note: 6.450 MW kunne ikke allokeres til bestemte typer grundet manglende oplysninger i Vestas pressemeddelelser 

Kilde: Vestas pressemeddelelser i forbindelse med ordrer (Se bilag 1 for yderligere informationer) 
 

Selskabets mest populære turbiner har i perioden været V90-3,0 MW, V90-2,0 og V90-1,8 MW. 

Men derudover har Vestas fx haft en del salg af den mindre model V52-0,85 MW som er meget 

populær på de asiatiske markeder (for yderligere information se bilag 1).  

Konkurrence situationen i industrien kan generelt segmenteres i to, hvoraf de modne industrier er 

meget fokuserede på teknologi og de mindre modne industrier er meget fokuserede på pris. Vestas 

brede produktsortiment giver selskabet mulighed for at konkurrere på begge typer markeder, og kan 

være en af forklaringerne på Vestas forholdsvis brede geografiske salg. Dog skal det nævnes, at 

Vestas afsætning i højere grad er til modne industrier end til umodne industrier og hvis selskabet 

skal have mulighed for at konkurrere for alvor på det kinesiske og en række andre umodne 

markeder (hvor væksten er højest), er det vigtigt, at selskabet leverer stærke teknologiske løsninger 

til konkurrence dygtige priser (F&S 2011C).  

Et andet vigtigt konkurrence parameter for Vestas er, at de enkelte kunder ikke udgør en meget 

signifikant andel af det samlede salg.  

Nedenstående diagram viser salget af MW fordelt på kunder i perioden 2008-2011 
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Diagram 1 

                

Note: 6.006 MW kunne ikke allokeres til bestemte kunder, grundet manglende oplysninger i Vestas pressemeddelelser og er derfor ikke medtaget i 

diagrammet 

Kilde: Vestas pressemeddelelser i forbindelse med ordrer (Se bilag 1 for yderligere informationer) 

 

EDP Group har stået for 12% af ordrerne til Vestas og selskaber som E. On og Terra-Gen Power 

har stået for henholdsvis 6% og 5% af ordrerne. Derudover er der ingen selskaber der har stået for 

mere end 5% og de 10 største kunder udgør omkring 45% af det samlede ordrerindtag, hvorimod 

øvrige kunder udgør omkring 55%. Det må forventes, at de store selskaber har en vis 

forhandlingsposition overfor Vestas, men overordnet set vil en konkurs fra en kunde ikke have 

signifikant betydning for Vestas omsætning (medmindre det er EDP Group) og derudover vil 

Vestas i mange tilfælde stå forholdsvis stærkt i en forhandlingssituation, hvilket fx kunne hjælpe 

selskabet hvis råvarepriserne skulle stige og det ønsker at føre en del af omkostningen videre til 

kunderne. Som tidligere nævnt forventes det europæiske marked at vokse moderat i de kommende 

år og en meget stor del af denne vækst forventes at komme fra installationer af offshore vindkraft. I 

Europa er markedet kraftigt domineret af Siemens (60% markedsandel) og Vestas (35% 

markedsandel) (F&S 2011C). Disse to selskaber var de første der begyndte at skabe vindturbiner til 

dette marked, og har dermed formået at få et forspring til de øvrige konkurrenter mht. teknologi og 

relationer til potentielle kunder. Da markedet forventes at vokse fremadrettet, er dette en rigtig god 

mulighed for Vestas for at øge salget i Europa og dermed segmentere sin markedsposition (F&S 

2011B). På nuværende tidspunkt er indtrykket i markedet dog, at teknologien ikke er tilstrækkelig 

avanceret til at udnytte potentialet til fulde (F&S 2011B and F&S 2011C). Vestas har derfor en 
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fornuftig mulighed for ikke bare at vokse med markedet, men også at tage markedsandele for 

Siemens, hvis man formår at udvikle en effektiv teknologi. Selskabet præsenterede 30-03-2011 en 

ny superturbine, V164-7MW, designet udelukkende til offshore brug og til at kunne klare de hårde 

belastninger i især de nordeuropæiske kystegne. De første prototyper forventes at blive opsat i 4. 

kvartal af 2012 og turbinen forventes at indgå i produktsortimentet fra 2015 (Børsen 2011A).  

Selskabets aktiekurs oplevede signifikante stigninger fra 1999 til 2008, hvor værdien af selskabets 

aktier var hele DKK 692 pr. stk. (se bilag 2 for yderligere information). Men siden har aktiekursen 

været mere eller mindre konstant faldende, og i dag er aktiekursen DKK 56 pr. stk., hvilket svarer 

til et fald på omkring 92% siden toppen i 2008. Denne udvikling skyldes i høj grad eksterne faktorer 

som den globale finanskrise, usikkerhed omkring afløsningen for Kyoto, herunder fejlslaget ved 

COP 15 i København og tvivlspørgsmålet om den amerikanske skatterabats fortsatte eksistens. Men 

en del af udviklingen skal også tillægges ledelsen i selskabet. Herunder kan især nævnes 2015 

målene, der var Ditlev Engels meget ambitiøse plan om at Vestas i 2015 skulle generere en 

omsætning på EUR 15 milliarder og en EBIT på 15%. Den 9. november 2011 valgte Vestas at 

fravige målene, hvilket førte til stor skuffelse blandt investorerne (Penge og privatøkonomi 2011). 

Vestas holdt dog fast i målet på en ordrerindgang på 7.000 – 8.000 MW i 2011 og dette mål 

lykkedes faktisk, da selskabet kunne offentliggøre en ordrerindgang på 7.400 MW. Selskabet måtte 

dog i samme omgang nedjustere forventningerne til overskudsgraden til 0% og dermed blev der for 

alvor sat spørgsmålstegn ved selskabets evne til at tjene penge. Aktieanalytiker Michael Friis 

Jørgensen fra Alm. Brand udtaler i et interview til børsen, at selskabets ordrerindgang aldrig har 

stået stærkere, men at især problemer omkring produktionen af den nye offshore turbine og V112 

turbinen stiller store spørgsmålstegn ved styringen af produktionsomkostninger og selskabets evne 

til at tjene penge. Herunder nævner han, at det er ledelsens ansvar at få styr på butikken. (Børsen 

2012A). 

I kølvandet på nedjusteringen, er der blandt analytikere, professorer og pressen generelt stillet 

meget store spørgsmålstegn ved Vestas ledelse og bestyrelse. 

Vestas blev tidligere ledet af ”Vestas regeringen”, der på toppen havde CEO Ditlev Engel og CFO 

Henrik Nørremark og derudover bestod af 14 topchefer (en fra hver af de underliggende divisioner), 

en bestyrelse for selskabet Vestas Wind Systems A/S og derudover 14 bestyrelser (en fra hver af de 

underliggende divisioner) (Henriksen 2012). Aktieanalytiker Janne Vincent Kjær fra Jyske Bank 

udtalte om situationen: ”Når ledelsen er fordelt ud over 14 divisioner med egne topchefer og egne 

bestyrelser, kan koordinationen svigte. Det ser ud til, at der er processer i Vestas, der går helt galt, 

http://penge.dk/investering/nyheder/finans/vestas-ditlev-engel-dropper-2015-maal-men-ordrehaabet-bestaar
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og at der mangler overblik, når så store problemer kan opstå uventet”. Der var en general opfattelse 

af, at ”regeringen” havde mistet overblikket og forbindelsen til driften. Professor i ledelse ved 

Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh udtalte: ”Ledelsesteorien som alle erfaringer viser, at hvis 

direktionens strategi ikke er tæt knyttet til driftsorganisationen, så kan den ikke omsættes til 

virkelighed” (Henriksen 2012). Derudover blev der sat et stort spørgsmålstegn ved især ledelsens og 

bestyrelsens kompetencer, samt sidstnævntes uafhængighed. Professor ved CBS Flemming Poufelt 

udtalte: ”Jeg tvivler på at Vestas har de ledelseskvalifikationer, der nu er behov for, når selskabet 

skal gennemføre de bebudede besparelser og nedskæringer” og ”nu står menuen ikke længere på 

teknologidrevet vækst, men på omkostningsreduktioner og så markedstilpasninger, og så er der 

snarere brug for kompetencer inden for omkostningsstyring og supply chain end ingeniørledere 

(Henriksen 2012). Det skal dog påpeges, at Vestas d. 12. januar 2012 annoncerede væsentlige 

ændringer i selskabets struktur. Vestas regeringen blev afskaffet, og erstattet af en udvidet direktion 

på seks medlemmer. Derudover er der også foretaget udskiftninger i bestyrelsen, hvor bl.a. 

bestyrelsesformanden og næstformanden er blevet afskediget (Børsen 2012B) og erstattet af Bent 

Nordberg (CEO Sony Ericsson Mobile) og Lars Olof Josefsson (Head of CSR TeliaSonera) (Børsen 

2012C). Det skal dog påpeges, at aktiekursen ikke har reageret på de foretagne udskiftninger i 

ledelsen. Selskabets aktiekurs var før offentliggørelsen DKK 63, dagen efter offentliggørelsen DKK 

57 og pr. 1. marts var aktiekursen DKK 56. Dette kunne indikere, at markedet vil se resultater før 

den belønner selskabet med en stigende aktiekurs, og at tiltroen til den nye ledelsessammensætning 

ikke er (væsentligt) højere end for den gamle (konsekvensen for en kapitalfond er, at prisen for en 

afnotering af Vestas ca. er den samme som før ændringerne). 

 

4,4 Sammenfatning 

Det overordnede perspektiv for vedvarende energi og især vindenergi forventes at være ganske 

positivt i de kommende år, grundet en række økonomiske, politiske og demografiske faktorer. Det 

forventes, at prisen på fossile energikilder vil stige signifikant fra omkring 2022 ved det såkaldte 

”peak oil” og forblive på et højere niveau fremad. Den generelle skepsis mod atomkraft har været 

stigende i de seneste år grundet ulykken på Fukushima kraftværket i Japan og som konsekvens har 

Tyskland besluttet at lukke sine atomkraftværker senest i 2022. Derudover har vindturbine 

producenter gode muligheder for at fastholde sin førende rolle blandt alternative energiformer og 

derfor fremstå som det oplagte alternativ til fossile brændstoffer og atomkraft. Udviklingen inden 

for vindenergi er gået meget hurtigt i især Kina, og det asiatiske marked forventes at være det 
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hurtigst voksende i de kommende år. Det europæiske marked er i høj grad drevet af ambitionen om 

20% vedvarende energi i 2020 og det amerikanske marked er meget afhængigt af, om den specielle 

skatterabat på vindenergi bliver forlænget. De øvrige markeder, Latinamerika, Afrika og Oceanien 

forventes alle at få forholdsvis store vækstrater i de kommende år, men fra et forholdsvist begrænset 

udgangspunkt. Markedet for vindenergi er præget af 10 aktører der sidder på næsten 91% af den 

samlede installerede kapacitet. Det kinesiske marked er præget af tre lokale producenter med en 

samlet markedsandel på over 50% og på det nordamerikanske marked er GE Energy markedsleder. 

Vestas er det største selskab globalt og har signifikante aktiviteter på alle de tre vigtigste markeder 

(Europa, Asien og Nordamerika). Der forventes en hvis konsolidering i branchen i de kommende år, 

men samtidig er der en række store ingeniør relaterede virksomheder, samt 

energiforsyningsselskaber der forsøger at komme ind i industrien. Kunderne i de modne industrier 

som Europa og Nordamerika fokuserer i høj grad på teknologi og kvalitet, mens kunderne i de 

umodne industrier som Asien, Afrika og Latinamerika i høj grad er fokuseret på pris. De asiatiske 

producenter forventes at forsøge at trænge ind på de modne markeder i de kommende år, men 

grundet vindturbiners specielle form og størrelse, vil transport over store distancer være meget 

omkostningstungt og lokal produktion vil kræve ansættelsesvilkår efter lokale regler, hvilket vil 

fjerne de asiatiske producenters primære fordel. Det forventes derfor, at de asiatiske producenter 

kun i begrænset omfang vil kunne penetrere de modne markeder, også når man tager kultur og 

sprogbarriere med i betragtningen. Generelt er kunder i industrien meget fokuserede på 

kundenærhed, ry, pris, punktlighed, teknologi og support. Vestas har en stærk position i branchen, 

dels fordi selskabet er den største aktør, men også fordi selskabet er aktive på de vigtigste markeder. 

Derudover har selskabet en meget bred og diversificeret produktportefølje og er kendt for at være 

førende på teknologi. Yderligere er selskabets afhængighed af enkeltkunder begrænset, hvilket er 

med til at styrke selskabets forhandlingsposition. Endelig er selskabet sammen med Siemens 

førende på offshore teknologi og har en markedsandel på 35% i Europa inden for dette segment. 

Offshore vindenergi i Europa forventes at udgøre 23% af den samlede installerede kapacitet i 2017 

og Vestas satsning med den nye V164-7MW offshore turbine kan give mulighed for at tage 

yderligere markedsandele. Vestas har dog i de seneste år oplevet en dramatisk svækkelse af 

selskabets aktiekurs, hvor denne er faldet med 92% siden toppen i 2008. Faldet skyldes en række 

eksterne faktorer som finanskrisen, generel global usikkerhed omkring vedvarende energi samt 

usikkerhed omkring skatterabatten i USA. Men udviklingen skyldes også en række interne forhold 

samt de to nedjusteringer af henholdsvis 2015 målene og overskudsgraden for 2015. Dette har sat et 
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stort fokus på beslutningsprocedurerne i selskabet, der tidligere har haft en meget bureaukratisk 

struktur med 16 topledere og 15 bestyrelser. Derudover stilles spørgsmålstegn ved ledelsens og 

bestyrelsens kompetencer inden for økonomistyring og supply chain management (da de fleste er 

uddannet ingeniører). Det skal dog påpeges, at Vestas i starten af januar 2012 har foretaget en 

række ændringer, men aktiekursen har ikke ændret sig synderligt og investortilliden til selskabet er 

fortsat meget lav. 

 

5,0 Estimering af afkastkravet 

Formålet med dette afsnit er at estimere det afkastkrav, som en kapitalfond må forventes at have for 

at foretage en LBO af Vestas. Dette afkastkrav vil være baseret på IRR og en money back multipel, 

der begge skal opfyldes for at investeringen vil blive anbefalet. Analysen vil tage udgangspunkt i 

hvilken IRR og money back multipel kapitalfonde historisk har genereret på LBO transaktioner, for 

at få en vurdering af niveauet. Dette vil blive justeret, for at tage hensyn til Vestas specifikke 

risikoprofil. Dette vil blive gjort ud fra en analyse af Vestas beta værdi sammenlignet med andre 

børsnoterede vindturbine producenter samt de øvrige C20 selskaber. Desuden vil der blive foretaget 

en mere fundamental analyse af Vestas.  

 

5,1 Det historiske afkast ved LBO transaktioner 

Nedenstående tabel viser en række sammenlignelige LBO transaktioner i perioden 2000-2011. 

Tabellen viser henholdsvis køb og salgs tidspunktet for target selskabet og hvilken kapitalfond der 

har foretaget opkøbet. Der er vist hvilken egenkapital kapitalfonden stillede med ved opkøbet og 

værdien af egenkapitalen ved exit. På baggrund heraf er udregnet en IRR og en money back 

multipel for hver af de 24 transaktioner. 
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Tabel 3 

 

Kilde  Mergermarket 

 

Generelt er der forholdsvis store udsving i niveauerne for både IRR og money back multipler. IRR 

værdierne har et minimum på 1,3% og et maksimum på 82,6% og money back multiplerne svinger 

fra 1,08x til 8,29x. Den gennemsnitlige realiserede IRR for disse transaktioner ligger på 28,6% og 

den gennemsnitlige money back multipel ligger på 3,07x.  

Det skal dog nævnes, at en sådan analyse vil have en tendens til at overvurdere afkastet af LBO 

transaktioner, da de dårligste investeringer måske går konkurs undervejs eller at tallene ikke 

offentliggøres (og dermed ikke kommer med i statistikken). Derudover er der ikke nødvendigvis en 

100% sammenhæng mellem de historisk realiserede IRR ved tidligere transaktioner og det afkast en 

kapitalfond vil forvente at generere på en LBO, selvom det dog må forventes at være en god 

indikator. Derfor vil disse tal danne udgangspunktet for den fortsatte analyse.  

 

5,2 Vestas fundamentale risikoprofil 

Nedenstående graf viser udviklingen i Vestas salg af MW fordelt på kvartaler i perioden 2008-2011. 

 

 

 

 

Køb Sa lg T a rget Ka pit a lfond EK (opkøb) EK (exit ) Å r IRR Mu lt ipel

May-05 Sep-11 Gruppo Coin PAI Partners 287,3          910,6       6,3  19,9% 3,17

Feb-05 Oct-10 Associated Materials Investcorp 223,7           880,1      5,7  27,3% 3,93

Mar-05 Sep-10 American Tire Berkshire Partners  360,3          565,9       5,5  8,6% 1,57

Mar-04 Feb-10 Deb Group Equistone Partners 198,7           363,2       6,0  10,7% 1,83

Feb-06 Sep-08 Findus  Group CapVest Equity 550,0          1.514,0   2,6  47,0% 2,75

Dec-03 Jul-08 Lindorff Group Sponsor Capital 204,5          680,3      4,6  30,0% 3,33

Apr-03 Mar-08 Sparrow s Offshore LMS Capital 21,5             178,4      5,0  52,6% 8,29

Oct-05 Nov-07 Zig Inge Group Macquarie Capital 125              313,8       2,1   54,5% 2,51

Jul-02 Sep-07 Brake Bros  Clayton, Dubilier & Rice 668,4          1.984,0   5,1   23,6% 2,97

Nov-04 Jun-07 Autobahn Tank & Rast Terra Firma Capital 1.035,0       2.400,0  2,6  38,1% 2,32

Jan-03 Aug-07 Oasis  Healthcare Foresight Group 30,8            114,9       4,6  32,9% 3,74

Feb-04 Aug-07 Bulgarian Telco Viva Ventures  354,0          1.660,3   3,5  55,7% 4,69

Jan-03 Apr-07 Provimi Holding CVC Capital Partners 378,3          782,8      4,3  18,6% 2,07

Jan-03 Sep-06 Ziggo Carlyle Group 665,0          2.100,0   3,7  36,8% 3,16

Oct-00 May-06 Kaleidoscope group HgCapital 134,5           226,2       5,6  9,8% 1,68

Sep-00 May-06 General Healthcare BC Partners 2.074,9       2.230,5   5,7  1,3% 1,08

Feb-04 Apr-06 Cabot Financial Vis ion Capital 146,4          288,5      2,1   37,4% 1,97

May-00 May-06 Alain Afflelou Apax Partners 137,2           497,5      6,0  23,9% 3,63

Oct-03 Mar-06 Materis LBO France 555,0          1.011,0    2,5  27,2% 1,82

Mar-03 Nov-05 Tokheim AXA Private Equity 140,0          250,0      2,7  24,3% 1,79

Jun-01 Dec-05 Perstorp Group IK Investment Partners 684,1          817,5       4,5  4,0% 1,20

Aug-03 Jul-05 Fosbel Holdings Equistone Partners 34,7            110,3       1,9   82,6% 3,18

Jul-99 Jul-05 Mory Bridgepoint Capital 45,7            50,0        6,0  1,5% 1,09

Nov-02 Aug-05 Kw ik Fit Group CVC Capital Partners 516,3           842,9      2,8  19,5% 1,63

Gennem snit 3,91 28,6% 3,07
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Graf 4 

 

Note: 6.450 MW kunne ikke allokeres til bestemte typer grundet manglende oplysninger i Vestas pressemeddelelser 

Kilde: Vestas pressemeddelelser i forbindelse med ordrer (Se bilag 1 for yderligere informationer) 

 

Det ses tydeligt af grafen, at Vestas ordrerindtag og dermed i høj grad omsætningen er meget 

svingende i perioden. I 2009 var det kvartalsvise ordrerindtag mellem 358-643 MW, hvorimod det 

alene i Q2 2010 var 3010 MW. Denne store usikkerhed i forretningens omfang og kontrakternes 

uforudsigelighed er meget karakteristisk for vindenergi branchen og vil bevirke, at en kapitalfond 

vil have et større afkastkrav end til andre brancher. Derudover er det tidligere nævnt, at vindturbine 

producenter stadig i høj grad er afhængige af politisk velvilje og subsidier for at være konkurrence 

dygtige med andre energiformer som olie, kul, atomkraft og gas (denne afhængighed forventes dog 

at blive mindre over tid). Et tidligere nævnt eksempel er den amerikanske skatterabat på vindenergi, 

der udløber med udgangen af 2012 og forventes at få meget stor negativ betydning for 

efterspørgslen på vindkraft i USA, hvis aftalen ikke forlænges. En sådan politisk kontrol af en 

industri har en kapitalfond ingen eller i hvert fald yderst begrænset indflydelse på, og dermed vil de 

være nødt til at indregne denne faktor som en ekstra risikopræmie i deres afkastkrav. 

 

5,3 Beta betragtning 

Nedenstående graf viser betaværdier for Vestas, en række øvrige vindturbineproducenter og det 

øvrige C20 indeks eksklusiv banker (der var ikke tilgængeligt data for Danske Bank, Nordea og 

Sydbank til at foretage en relevant sammenligning). Der er anvendt betaer for selskabets 

egenkapital (korrigeret for gearing), og dette er valgt da IRR er et afkastkrav på egenkapitalen, og 
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det vurderes derfor at være mest konsistent at benytte betaværdier der er kun er relateret til 

selskabets egenkapital.  

 

Graf 5 

 

Kilde  Bloomberg 

 

Analysen viser tydeligt, at vindturbineproducenter som Sinovel, Goldwind og Vestas er blandt de 

selskaber med den højeste betaværdi. Derudover bemærkes det, at Nordex, Suzlon og Gamesa har 

betaværdier i et lavere interval. Overordnet set er den gennemsnitlige betaværdi i undersøgelsen 

(inklusiv vindturbineproducenter) på 0,71 og vindturbineproducenterne har en gennemsnitlig 

betaværdi på 0,84, hvilket alt andet lige indikerer en højere risiko hos denne gruppe af selskaber. 

Derudover bemærkes det, at Vestas har den 5 højeste betaværdi (ud af 21 selskaber), hvilket 

indikerer at risikoen i selskabet er højere end for det gennemsnitlige selskab og dermed vil have et 

højere afkastkrav ved en LBO. 

 

5,4 Sammenfatning 

I afsnit 3,1 blev det vurderet, at en IRR på omkring 25% var et fornuftigt niveau ved LBO 

transaktioner og den empiriske analyse af historiske transaktioner fra 2000-2011 viste en 

gennemsnitlig IRR på 28,6% og en money back multipel på 3,07x baseret på de 24 transaktioner, og 

dermed i samme niveau som kilden i afsnit 3,1. Den fundamentale analyse viste, at Vestas 

forretningsmodel historisk har været præget af forholdsvis stor volatilitet vurderet ud fra 

konsistensen i antallet af ordrer og dermed den heraf afledte omsætning. Derudover er 
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vindindustrien stadig meget afhængig af subsidier og særligt tvivlspørgsmålet om den amerikanske 

skatterabat på vindenergi skaber stor usikkerhed for udviklingen på det amerikanske og dermed for 

en potentiel LBO af Vestas. Endelig viste beta perspektivet, at vindturbine producenter generelt har 

en højere beta værdi og dermed højere risiko end gennemsnittet (illustreret ved C20 indekset 

eksklusiv banker) og at Vestas havde den 5 højeste beta af de 21 selskaber. Den overordnede 

vurdering er, at Vestas risikoprofil baseret på ovennævnte parametre er højere end for den 

gennemsnitlige LBO transaktion og dermed må en kapitalfonds krav til henholdsvis IRR og money 

back multipler tilsvarende være højere. Overordnet vurderes det, at en LBO af Vestas skal generere 

en IRR på omkring 30% og en money back multipel i niveauet 3,0-4,0x for at være rentabel og 

disse afkastkrav vil danne udgangspunktet for den videre analyse. Det skal dog samtidig påpeges, at 

en LBO af Vestas vil være en stor investering for en kapitalfond, og dermed vil en succesfuld 

investering kunne generere et betydeligt afkast (nominelt), hvilket kunne være et argument for et 

lavere afkastkrav (dette vil blive diskuteret yderligere i afsnit 12). 

 

6,0 Hvad kan Vestas købes for 

Formålet med dette afsnit er at fastlægge hvilken pris en kapitalfond ville kunne købe Vestas for. 

Denne pris kan få stor betydning for investeringens attraktivitet, og derved denne afhandlings 

konklusion. Der tages udgangspunkt i den aktuelle værdi af selskabet på fondsbørsen og herefter 

estimeres en præmie/rabat på denne værdi, ud fra en betragtning af hvad selskabet reelt ville blive 

handlet til, forudsat der var tale om en 100% overtagelse fra en kapitalfond. Denne præmie/rabat vil 

være baseret på historiske præmier ved lignende transaktioner samt en vurdering af den nuværende 

ejerkreds betydning for en overtagelse. For at et tilbud godkendes kræves det, at 90% af 

aktionærerne accepterer og herefter kan de resterende 10% tvangsindløses til samme kurs 

(Schaumburg-Müller 2008).  

 

6,1 Markedsværdien af Vestas 

Vestas aktier handles til en kurs på DKK 56 og der er 203.704 millioner udestående aktier 

(Bloomberg). Aktiekursen har været forholdsvis stabil i de sidste tre måneder, og har bevæget sig i 

intervallet DKK 52-76 pr. aktie (Se bilag 2 for yderligere information). Den nuværende aktiekurs på 

DKK 56 ligger i den nedre del af intervallet. 

Ved denne kurs vil markedsværdien af selskabets egenkapital være DKK 11.523  millioner 
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6,2 Analyse af historiske præmier ved LBO transaktioner 

Formålet med dette afsnit er at bestemme den historiske præmie ved LBO transaktioner. Der er 

foretaget en undersøgelse af 120 europæiske transaktioner i perioden 2004 til 2011, hvor target 

selskabet har været børsnoteret og køber har været en kapitalfond. Der er kun medtaget 

transaktioner med en enterprise value på over DKK 744 millioner (EUR 100 millioner) og alle 

transaktioner er handlede majoritetsposter. Denne tilgang er valgt, for at gøre undersøgelsen så 

sammenlignelig med en potential LBO af Vestas som mulig. Datagrundlaget stammer fra online 

M&A portalen ”Mergermarket”, hvor en søgning baseret på ovenstående parametre blev opbygget 

(Se bilag 4 for yderligere information). 

 

Konklusionen på undersøgelsen er, at europæiske LBO transaktioner i perioden 2004-2011 i 

gennemsnit har handlet med en præmie på 25,8% over den eksisterende aktiekurs. Undersøgelsen 

har en median værdi på 21,5% og en standardafvigelse på 30,4%. Den højest observerede præmie er 

på 257,1% og den lavest observerede præmie er på -48,9%.  

Da ovenstående analyse relaterer sig til europæiske transaktioner, er der sammenlignet med en 

lignende amerikansk undersøgelse. I et studie af Elaine Hutson og Darragh Mahony (Hutson og 

Mahony 2008) blev det undersøgt, hvilken præmie kapitalfonde historisk set har betalt for at 

overtage børsnoterede virksomheder. Studiet blev foretaget på baggrund af 55 amerikanske LBO 

transaktioner i perioden 2004-2007. Med udgangspunkt i simple præmier, der er baseret på 

forskellen mellem overtagelseskursen og børskursen 10 dage før offentliggørelsen af buddet, når 

studiet frem til en gennemsnitlig præmie på 22,0%. Hertil skal det dog nævnes, at præmien på de 55 

transaktioner svingede mellem -2,1% og + 65,3%. Baseret på disse studier, vurderer forfatterne at 

en præmie i intervallet 22,0%-28,0% umiddelbart er realistisk.  

Til trods for forskelle i geografi, antal observerede transaktioner, metode og tidsperioden når begge 

studier frem til et relativt ensartet resultat. Den samlede vurdering er, at en præmie på 25% er et 

kvalificeret bud på hvor meget en kapitalfond som udgangspunkt vil skulle betale mere end 

markedskursen for at købe Vestas. Denne procentsats ligger inden for de tidligere nævnte intervaller 

og vurderes således ikke at være videre arbitrær. Det skal dog her påpeges, at en sådan præmie 

overordnet må forventes at skyldes tre faktorer, en kontrolpræmie, en illikviditetsrabat og betaling 

for potentielle synergier. Det skal derfor påpeges, at denne præmie på 25% dækker over en 

gennemsnitlig værdi af de ovennævnte synergier, (det må forventes, at kontrolpræmien og 

potentielle synergier vil få præmien til at stige, mens illikviditetsrabat vil få den til at falde). 
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I det efterfølgende afsnit vurderes det om denne præmie skal korrigeres i forhold til ejerkredsen. 

 

6,3 Ejerkredsen 

Vestas har på nuværende tidspunkt 203.704 millioner udestående aktier. Disse aktier er alle såkaldte 

”free float” (Vestas 2011), hvilket betyder at de alle handles frit på børsen. Vestas største 

aktionærer er BlackRock (ejerandel >5%) og Capital Research and Management Company 

(ejerandel på 5%) (Vestas 2011). Som tidligere nævnt skal 90% af aktionærerne acceptere et 

overtagelsestilbud før de resterende 10% kan tvangsindløses til den pågældende kurs. Der er på 

nuværende tidspunkt kun BlackRock der muligvis har ejerandel på mere end 10% af aktierne i 

Vestas og dermed potentielt har muligheden for at blokere for en overtagelse. Det vurderes derfor 

ikke, at ejerkredsen omkring Vestas giver anledning til en ekstra præmie i forhold til den nuværende 

aktiekurs. 

 

6,4 Sammenfatning 

Analysen af de 120 europæiske transaktioner og 55 amerikanske LBO transaktioner viste, at en 

præmie på 25% var et kvalificeret bud på hvilken opkøbspræmie Vestas ville handle med. 

Derudover gav ejerkredsen omkring Vestas ikke anledning til en korrektion af denne præmie. 

Vestas aktier handles som tidligere nævnt til en kurs på DKK 56 og der er 203.704 millioner 

udestående aktier. Med en præmie på 25% vil et bud fra en kapitalfond på DKK 70,6 pr. aktie 

kunne sikre en 100% overtagelse af selskabet. I dette tilfælde vil Vestas kunne købes for DKK 

14.374 millioner på gældfri basis. Tillægges den nettorentebærende gæld på DKK 4.060 millioner 

giver det en enterprise value på DKK 18.434 millioner. Det er netop denne pris der vil blive taget 

udgangspunkt i ved vurdering af Vestas potentiale som LBO case. 

Vestas genererede en EBITDA på DKK 2.269 millioner i 2011A og dermed vil selskabet blive 

handlet til en EV/EBITDA multipel på 8,1x 

 

7,0 Budgettering 

Formålet med dette afsnit er at fastlægge den forventede finansielle udvikling i Vestas under et 

kapitalfondsejerskab i holdingperioden. Der vil blive foretaget budgettering af omsætningen og 

EBITDA marginen (disse forventes at have størst indflydelse på de frie cash flows). Derudover vil 

der blive budgetteret på udviklingen i arbejdskapitalen, CAPEX, skat og afskrivninger.  
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7,1 Holdingperioden 

Det er generelt utroligt svært at foretage en vurdering af længden af holdingperioden ved en LBO. 

Som nævnt i afsnit 3 benytter de fleste kapitalfonde en holdingperiode på mellem 3-7 år og 

undersøgelsen af IRR ved tidligere LBO transaktioner i perioden 2000-2011 i afsnit 5 bekræfter 

denne længde, da den gennemsnitlige holdingperiode her var 3,91 år. Men taget de nuværende 

udfordringer i Vestas i betragtning (som beskrevet i afsnit 4,3) og de generelt positive udsigter for 

vindenergi (beskrevet i afsnit 4,1) i de kommende år, kan man formode at en kapitalfond vil have en 

længere holdingperiode ved et opkøb af Vestas end gennemsnittet. 

Selve vurderingen af holdingperioden er forholdsvis arbitrær, men til beregningen antages det at 

Vestas opkøbes af en kapitalfond d. 1. juni 2012 og at kapitalfonden foretager et exit af 

investeringen d. 1. januar 2018, svarende til en holdingperiode på 5,5 år. Dermed skal der 

fastlægges budget for årene 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017. Det skal dog pointeres, at da 

Vestas først overtages 1. juni 2012, vil cash flows for de første seks måneder af 2012 tilfalde de 

tidligere ejere. I praksis vil der blive fastlagt et budget for hele 2012 og så antages det at cash flowet 

fordeler sig jævnt over året (ingen sæsonudsving) og derved vil 50% af cash flowet tilfalde de 

tidligere ejere og 50% vil tilfalde kapitalfonden. Til sidst skal det pointeres, at den forholdsvis 

statiske fastlæggelse af en holdingperiode kun er foretaget af beregningstekniske hensyn og i 

praksis vil fleksibiliteten af at kunne foretage et exit når fx den rigtige køber dukker op eller starte 

en salgsproces når markedet er positivt have en værdi (ud fra en realoptions tankegang), der ikke 

kvantificeres ved denne forholdsvis statiske metode. Denne værdi forsøges ikke kvantificeret i 

denne afhandling, men kan det blive et yderst validt argument i diskussionen, hvis investeringen er 

på grænsen til at leve op til afkastkravet.  

 

7,2 Forecast på omsætningen 

Budgettering af omsætningen er en af de vigtigste value drivers i en LBO og i værdiansættelse 

generelt. For Vestas vil budgetteringen være splittet på geografiske markeder, for at kunne tage 

højde for den forskellige forventede udvikling i forskellige regioner. Der vil blive budgetteret på 

områderne: Europa, Nordamerika, Asien, Latinamerika, Oceanien og Mellemøsten & Afrika. 

Før budgetteringen af de enkelte geografiske områder, er det nødvendigt at klarlægge et perspektiv 

på udviklingen af prisniveauet pr. MW. Den overordnede globale forventning til prisudviklingen er 

illustreret i tabel 1. Denne tabel er dog den forventede gennemsnitlige pris pr. MW globalt og tager 
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således ikke højde for de store regionale prisforskelle (som beskrevet i afsnit 4,2) mellem de modne 

markeder (Europa og Nordamerika) og de umodne markeder (Asien, Latinamerika, Oceanien og 

Mellemøsten & Afrika). Vestas regnskab er geografisk delt mellem ”Europa og Afrika”, ”Nord- og 

Sydamerika” og ”Asien og Oceanien”. Afrika kun udgør en meget begrænset del af ”Europa og 

Afrika” (ca. 1%) (Vestas 2011), og derfor kan der ved at benytte tal for denne geografi dannes et 

fornuftigt perspektiv på prisen pr. MW i Europa. Vestas omsætningsfordeling i 2011A er fordelt på 

DKK 22.714 millioner i Europa og Afrika, DKK 15.386 millioner i Nord- og Sydamerika og DKK 

5.320 millioner i Asien og Oceanien. Vestas omsætning i 2011A var i alt DKK 43.420 millioner, 

hvoraf de DKK 5.245 millioner er relateret til service aftaler og således ikke direkte relateret til 

salgspriser på nye vindturbiner (budgettering af omsætning for service aftaler kommer senere i dette 

afsnit). Hvis det antages at service aftalerne fordeles i henhold til hvor omsætningen genereres, kan 

52% eller DKK 2.744 millioner henføres til Europa og Afrika. Derved har Vestas haft en indtjening 

på DKK 19.970 millioner på salget af nye vindturbiner i Europa og Asien i 2011A. Vestas har i 

2011A leveret 2.328 MW (for at simplificere sondres der her ikke mellem onshore og offshore 

vindturbiner, og det antages derved implicit, at prisen er den samme) og dermed bliver den 

gennemsnitlige pris på DKK 8,6 pr. MW for 2011A. For 2011A udgjorde de modne markeder 

samlet set ca. 40% af den samlede globale installerede kapacitet, mens de umodne markeder 

udgjorde ca. 60%. Hvis det antages at den konkurrencedygtige pris på et modent marked i 2011A 

var DKK 8,6 pr. MW og den globale gennemsnitspris i 2011E var DKK 5,9 pr. MW (F&S 2011B) 

kan den konkurrencedygtige pris for et umodent marked beregnes ud fra nedenstående ligning: 

40% * 8,6 + 60% * X = 5,9 ↔ X = 4,1 

Dermed kan det sandsynliggøres, at prisen pr. MW i 2011E var omkring DKK 4,1 i de umodne 

markeder og 8,6 i de modne markeder (under antagelse af at de modne markeder har samme pris og 

at de umodne markeder har samme pris, hvilket er usandsynligt, men en fornuftig approksimation). 

Det må imidlertid forventes, at prisen på turbiner i de umodne markeder vil stige hurtigere end i de 

modne markeder, da forskellen dels skyldes forskelle i købekraft, dels de nuværende mindre krav til 

teknologi og pålidelighed i de umodne markeder. Det er svært at kvantificere denne forskel i 

prisstigningerne på de to markeder, men nedenstående tabel giver et bud. 
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Tabel 4 

 

Note1  Tabellen er baseret ud fra tal fra Frost & Sullivan, den ovenstående approksimation til prisen i Europa og deraf afledte pris i et umodent 

market samt en forventning om højere prisstigninger i umodne markeder end i modne markeder 
Note2  Frost & Sullivan estimerer kun prisudviklingen indtil 2015E. For 2016E og 2017E er der anvendt samme forventede vækstrate som for 2015E 

som approksimation 

Kilde  F&S 2011B  
 

Nedenstående tabel illustrerer den (forventede) installerede vindkapacitet fordelt på geografier i 

perioden 2010 til 2017. 

Tabel 5 

 

Note Det bemærkes at vækstraterne for Nordamerika, Asien, Latinamerika, Oceanien og Mellemøsten & Afrika alle er de samme for 2015E, 2016E 
og 2017E. Dette skyldes at der ikke har været tilgængelige estimater for 2016E og 2017E og derfor er væksten sat lig med 2015E. Betydningen af 

dette valg vil blive taget op i diskussionen. 
Kilde  F&S 2011C og GWEC 2010 

 

I Europa leverede Vestas i 2010A ordrer på i alt 3.109 MW og i 2011A ordrer på i alt 2.328, 

svarende til samlede markedsandele på henholdsvis 31% og 26% (se bilag 5 for yderligere 

information).  

For det europæiske marked er det imidlertid relevant tage højde for den forventede udvikling inden 

for offshore segmentet (præsenteret i afsnit 4,1), hvor offshore vindkraft forventes at udgøre 

omkring 23% af den samlede installerede kapacitet i 2017E (udgjorde 11% i 2010A) (F&S 2011C) 

og således inddele Europa i henholdsvis en offshore og en onshore del. Nedenstående tabel viser 

DKK millioner / MW 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Globalt 5,9         5,9         6,0         6,1         6,2         6,3         6,4         

Forventet global stigning (fald) n.a. -1,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

Modne markeder 8,6         8,5         8,7         8,8         9,0         9,2         9,3         

Forventet stigning (fald) n.a. -1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,8%

Umodne markeder 4,1         4,1         4,2         4,3         4,4         4,5         4,6         

Forventet stigning (fald) n.a. -1,0% 2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7%

MW 2010A 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Europa 9.873     9.026     10.355   11.598   13.307   14.595   16.406   17.388   

vækst - -8,6% 14,7% 12,0% 14,7% 9,7% 12,4% 6,0%

Nordamerika 5.800     8.000     9.000     10.000   11.000   12.000   13.091   14.281   

vækst - 37,9% 12,5% 11,1% 10,0% 9,1% 9,1% 9,1%

Asien 21.500   22.500   24.000   25.000   26.000   28.000   30.154   32.473   

vækst - 4,7% 6,7% 4,2% 4,0% 7,7% 7,7% 7,7%

Latinamerika 700        1.500     2.500     3.500     4.500     5.000     5.556     6.173     

vækst - 114,3% 66,7% 40,0% 28,6% 11,1% 11,1% 11,1%

Oceanien 200        700        800        1.000     1.000     1.500     2.250     3.375     

vækst - 250,0% 14,3% 25,0% 0,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Mellemøsten & Afrika 200        800        800        1.200     1.600     2.000     2.500     3.125     

vækst - 300,0% 0,0% 50,0% 33,3% 25,0% 25,0% 25,0%
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den forventede udvikling for installeret kapacitet for Europa i perioden 2012-2017 samt de 

historiske år 2010 og 2011. 

 

Tabel 6 

 

Kilde  F&S 2011C  

 

Som tidligere nævnt havde Vestas en offshore markedsandel på 35% i 2010A (der foreligger endnu 

ikke tal for 2011A) og det antages derfor, at Vestas har formået at holde sin markedsandel på 35%. 

Som tidligere nævnt har Vestas offentliggjort planer for opførelse af en ny superturbine, V164-

7MW, hvor der forventes at blive opstillet prototyper med udgangen af 2012 og at turbinen vil være 

en del af produktsortimentet fra 2015 (Børsen 2011B). Det skal dog samtidig påpeges, at Vestas 

største konkurrent inden for offshore segmentet, Siemens, har offentliggjort intentioner om at bygge 

en V150-6,0MW offshore mølle og at de umiddelbart er foran Vestas i produktionsfasen (Børsen 

2011B). Det overordnede perspektiv for det europæiske offshore segment i holdingperioden er 

derfor, at Siemens i 2012 vil formå at tage markedsandele fra Vestas, således dennes markedsandel 

falder til 30% og denne vil være konstant i 2013E og 2014E. I 2015E vil Vestas V164-7,0 MW 

mølle komme i produktion, og det forventes derfor at selskabet vil formå at tage markedsandele fra 

Siemens og det vurderes at Vestas i 2015E vil kunne opnå en markedsandel på 34%, i 2016E en 

markedsandel på 36% og i 2017E en markedsandel på 38% (grundet turbinens større effektivitet).  

 

For onshore segmentet havde Vestas en markedsandel på omkring 24% i 2011A (da selskabet havde 

en samlet markedsandel på 26% og en offshore markedsandel på 35%). Den overordnede 

forventning for onshore segmentet, er at de europæiske producenter fra 2013E forventes at blive 

udfordret af de asiatiske producenter, der forventes at forsørge at tage markedsandele i de mere 

umodne markeder i Europa (fx Tyrkiet og Østeuropa). Disse markeder udgjorde for 2011A omkring 

21% af Vestas europæiske marked (se bilag 5 for yderligere information), og derved vil denne 

øgede konkurrence påvirke Vestas markedsandel negativt. Det forventes derfor at selskabet i 2012E 

vil kunne fastholde sin nuværende markedsandel på 24% og i den øvrige holdingperiode vil 

selskabets europæiske onshore markedsandel falde med 1% point årligt. 

MW 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Installeret kapacitet onshore 8816 7537 8436 9354 10754 11645 12962 13349

Installeret kapacitet offshore 1057 1489 1919 2244 2553 2950 3444 4039

Installeret kapacitet i alt 9873 9026 10355 11598 13307 14595 16406 17388
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I Nordamerika leverede Vestas i 2010A ordrer på i alt 1.283 MW og i 2011A ordrer på i alt 1.769 

MW, svarende til samlede markedsandele på henholdsvis 22% og 22% (se bilag 5 for yderligere 

information). På det nordamerikanske marked er GE Wind markedsleder og Vestas er blandt de 

øvrige store aktører. Derudover er USA Vestas største enkelt marked (2011A) med en samlet 

installeret kapacitet på 1.552 MW. Som tidligere nævnt i denne afhandling er der utrolig stor 

usikkerhed omkring udviklingen inden for vindkraft i USA, grundet det store spørgsmål om 

forlængelsen af den nuværende skatterabat, der udløber med udgangen af 2012. 

Den forventede udvikling præsenteret i tabel 5 er baseret på en forlængelse af skatterabatten og 

budgetteringen i base case scenariet vil tage udgangspunkt i en forlængelse (i afsnit 11 vil der blive 

taget udgangspunkt i at den ikke bliver forlænget og de afledte konsekvenser for en kapitalfond ved 

en investering i Vestas). Det virker usandsynligt at Vestas vil formå at tage markedsandele fra GE 

Energy på dennes hjemmemarked, men omvendt virker det heller ikke overvejende sandsynligt at 

nogle af de øvrige europæiske producenter som Nordex, Siemens eller Gamesa skulle lykkedes med 

at erobre signifikante markedsandele på det nordamerikanske marked. Som nævnt i afsnit 4,2 kan 

man forestille sig nogle af de asiatiske producenter vil gøre deres indtog på det nordamerikanske 

marked ligesom i Europa fra 2013. Derfor virker det umiddelbart mest realistisk, at Vestas i 

holdingperioden 2012-2017 formår at fastholde deres position som ledende aktør på det 

nordamerikanske marked, dog med en faldende markedsandel. Det forventes således at selskabets 

markedsandel vil være konstant i 2012E og herefter falde med 1% point årligt indtil 2017E. 

 

I Asien leverede Vestas i 2010A ordrer på i alt 1.099 MW og i 2011A ordrer på i alt 783 MW, 

svarende til samlede markedsandele på henholdsvis 5% og 3% (se bilag 5 for yderligere 

information). 

På det asiatiske marked er det især Kina og til nogen udstrækning Indien der installerer og forventes 

at installere signifikant vindkapacitet i de kommende år. Det kinesiske marked er kontrolleret af de 

kinesiske producenter, Sinovel, Goldwind og Dongfang der tilsammen sidder på mere end 50% af 

markedet. Derudover er Suzlon meget store på det indiske hjemmemarked og disse fire producenter 

har en række konkurrence fordele til at forsyne de øvrige asiatiske lande som Sydkorea, Vietnam og 

Japan i form af mindre geografisk afstand og bedre kendskab til lokal kultur og sprog. Som tidligere 

nævnt forsøgte de store europæiske og nordamerikanske producenter at etablere sig i Asien før 

finanskrisen, men har generelt haft svært ved at konkurrere med de lokale producenter.  
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Vestas bedste strategiske mulighed på de asiatiske markeder er hvis kunderne ændrer præferencer 

og begynder at efterspørge mere teknologisk avancerede og pålidelige vindturbiner og samtidig er 

villige til at betale en højere pris. På den lange bane er det forholdsvis sandsynligt, da det kan 

forventes at de asiatiske markeder med tiden vil modnes og komme til at ligne de europæiske og 

nordamerikanske. Det er så spørgsmålet om de asiatiske producenter formår at udvikle deres egen 

teknologi, så den kommer op på niveau med Vestas, GE Wind, Siemens og de øvrige producenter i 

de modne markeder. På den korte bane og derved i holdingperioden må det dog forventes, at de 

asiatiske kunder stadig vil have fokus på pris og dermed bliver det meget vanskeligt for Vestas at 

tage markedsandele. Dermed virker det sandsynligt, at Vestas markedsandel i Asien vil være 

forholdsvis stabil i holdingperioden og det forventes at Vestas markedsandel forbliver på omkring 

3% indtil 2017E.  

 

I Latinamerika leverede Vestas i 2010A ordrer på i alt 199 MW og i 2011A ordrer på i alt 78 MW, 

svarende til samlede markedsandele på henholdsvis 28% og 5% (se bilag 5 for yderligere 

information). Udviklingen i Latinamerika forventes at blive ganske signifikant, og især lande som 

Mexico, Brasilien og Chile forventes at bidrage til denne udvikling. Som nævnt i afsnit 4,1 er 

Latinamerika generelt ganske velegnet til vindkraft og dermed forholdsvis rentabelt, hvilket kan 

være medvirkende til at forklare den forventede udvikling, som dog starter fra et forholdsvist lavt 

niveau. Vestas har haft en meget svingende markedsandel fra 2010A til 2011A og det er derfor 

svært at fastlægge et niveau fremadrettet. Man kan på den ene side argumentere for, at der er 

forholdsvis stor geografisk afstand fra Europa til Latinamerika og dermed vil det være 

omkostningstungt at skulle transportere vindturbiner med skib. Vestas har dog fabrikker i 

Latinamerika (Vestas 2011) og har derfor mulighed for at levere nogle dele derfra. Man kan dog 

forvente, at som det latinamerikanske marked for vindkraft vokser, bliver det mere attraktivt for 

andre vindturbineproducenter og dermed forøges konkurrencen. Det forventes dog, at Vestas vil 

være i stand til at sikre en markedsandel på 10% indtil 2015E og herefter forventes markedsandelen 

at falde til 8% i 2016E og 2017E. 

 

I Oceanien leverede Vestas i 2010A ordrer på i alt 150 MW og i 2011A ordrer på i alt 236 MW, 

svarende til samlede markedsandele på henholdsvis 75% og 34% (se bilag 5 for yderligere 

information). 
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Markedet i Oceanien er primært drevet af Australien, hvori det politiske klima er begyndt at 

fokusere mere på vedvarende energi, herunder vindkraft. Derudover forventes New Zealand også at 

forsøge deres installerede årlige kapacitet. Vestas har haft forholdsvis store ordrer i Australien i 

både 2010A og 2011A, og dermed fået nogle meget signifikante markedsandele. Det virker dog 

ikke umiddelbart realistisk, at Vestas formår at holde denne markedsandel, dels fordi den er baseret 

på meget små kvantiteter og dels fordi især de asiatiske producenter er langt bedre strategisk 

beliggende til at servicere dette marked. Dermed forventes selskabets markedsandel at falde med 

3% point årligt indtil 2017E. 

 

I Afrika & Mellemøsten leverede Vestas i 2010A ordrer på i alt 2 MW og i 2011A ordrer på i alt 23 

MW, svarende til samlede markedsandele på henholdsvis 1% og 3% (se bilag 5 for yderligere 

information). Det afrikanske og mellemøstlige marked er primært drevet af udviklingen i Sydafrika 

og til nogen udstrækning lande som, Kenya, Tanzania og Etiopien. Vestas har i 2010A og 2011A 

haft forholdsvis små markedsandele, men burde på disse markeder have en geografisk fordel i 

forhold til de nordamerikanske producenter og være stillet nogenlunde på lige fod med de asiatiske. 

Der kan argumenteres for, at de Asiatiske producenter bedre kan levere billige turbiner til de 

afrikanske & mellemøstlige lande end Vestas, men omvendt har Vestas en meget bred 

produktportefølje som beskrevet i afsnit 4,3 og burde være i stand til at vinde markedsandele og fx 

Vestas V52-0,85 MW turbine kunne forventes at blive populær. Det forventes derfor at selskabet vil 

være i stand til at forøge sin markedsandel med 1% point årligt igennem holdingperioden.  

Nedenstående tabel viser omsætningen for salg af vindturbiner for Vestas baseret på den forventede 

prisudvikling, den forventede udvikling i installeret kapacitet og den forventede udvikling i Vestas 

markedsandele. 
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Tabel 7 

 

 

Som tidligere nævnt i denne afhandling består Vestas forretning imidlertid af to dele, produktion og 

salg af vindturbiner samt installation og vedligeholdelse af disse turbiner. Ud fra analysen af Vestas 

ordrer i perioden 2008-2011 ses det, at Vestas ved langt de fleste ordrer samtidig tegner kontrakt på 

installation samt vedligeholdelse i en periode på typisk 2 til 15år. Derved er der en forholdsvis stor 

korrelation mellem salg af nye turbiner og indtægter fra installation og vedligeholdelse (Se bilag 1 

for yderligere information). I 2011A udgjorde servicedelen af forretningen 9% af den samlede 

omsætning og selskabet forventer at denne del af forretningen vil vokse hurtigere end den øvrige 

forretning. Dermed virker det realistisk, at servicedelen af forretningen i holdingperioden vil udgøre 

omkring 10% af den samlede omsætning og dermed kan denne illustreres i nedenstående tabel. 

 

Tabel 8 

 

 

7,3 Forecast på EBITDA margin 

Budgettering af EBITDA marginen vurderes at være et af de vigtigste input i en LBO og i 

værdiansættelse generelt. For Vestas vil budgetteringen være splittet på omkostningsposterne 

DKK millioner 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

12 mrd 12mrd 12mrd 12mrd 12mrd 12mrd

Europa offshore 4892 5830 6758 9014 11349 14309

Europa onshore 17203 18631 20875 21977 23729 23645

Nordamerika 16909 19150 21462 21690 21703 21452

Asien 3392 3621 3864 4274 4727 5228

Latinamerika 1015 1457 1922 2193 2002 2284

Oceanien 998 1154 1055 1429 1897 2453

Afrika & Mellemøsten 126 244 401 603 887 1283

I alt 44534 50086 56338 61179 66293 70655

DKK millioner 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Salg af turbiner 44.534    50.086    56.338    61.179    66.293    70.655    

Service af turbiner 4.948     5.565     6.260     6.798     7.366     7.851     

Omsætning i alt 49.482    55.651    62.598    67.976    73.659    78.505    
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produktionsomkostninger, forsknings- og udviklingsomkostninger, salgs- og 

distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. 

 

Nedenstående tabel viser et uddrag af Vestas resultatopgørelse for perioden 2009A til 2011A der 

viser omsætningen, de ovennævnte omkostninger i % af omsætningen, EBITDA og EBITDA 

marginen. 

 

Tabel 9 

 

Note  Da Vestas har foretaget en ændring af regnskabspraksis mht. indregning af indtægter fra 2010A, giver det kun begrænset mening at 
sammenligne med tidligere år og derfor er dette udeladt 

Kilde  Vestas 2011 og Vestas 2010 

 

Af tabellen fremgår det, at Vestas omsætning faldt drastisk fra 2010A til 2011A og at Vestas ikke 

formåede at tilpasse sine omkostninger til det lavere aktivitetsniveau. Selskabets fire 

omkostningsposter blev alle forværret i forholds til omsætningen og især selskabets 

produktionsomkostninger oplevede en signifikant forværring på omkring 4% point i forhold til 

2010A. Det overordnede resultat var et fald i EBITDA marginen på 5,6% point og en EBITDA der 

faldt fra DKK 5.558 millioner til DKK 2.269 millioner. Hvor faldet i omsætningen i stor grad kan 

tilskrives dårlige markedsforhold og faldende priser på salget af vindturbiner og relaterede services 

(eksterne faktorer), skyldes de stigende omkostninger i høj grad selskabets egne dispositioner og 

manglende tilpasning af omkostningsstrukturen til de nye markedsforhold (interne faktorer). 

Der kan argumenteres for, at der i selskabet har været en tendens i selskabet til at allokere flere 

ressourcer til forskning og udvikling (0,8% af omsætningen i 2009A, 1,0% af omsætningen i 2010A 

og 1,3% af omsætningen i 2011A) og denne tendens kan være et bevidst strategisk valg, der 

relaterer til ledelsens ønske om at udbygge selskabets førende teknologiske kapaciteter, hvilket vil 

være i overensstemmelse med den overordnede markedstrend beskrevet i afsnit 4,2, hvor de 

DKK millioner 2009A 2010A 2011A

Omsætning 37.788    51.485    43.420    

Produktionsomkostninger (30.660)   (41.649)   (36.843)   

% af omsætning 81,1% 80,9% 84,9%

Forsknings- og udviklingsomkostninger (298)       (491)       (558)       

% af omsætning 0,8% 1,0% 1,3%

Salgs- og distributionsomkostninger (1.138)    (1.280)    (1.250)    

% af omsætning 3,0% 2,5% 2,9%

Administrationsomkostninger (2.202)    (2.507)    (2.500)    

% af omsætning 5,8% 4,9% 5,8%

EBITDA 3.489     5.558     2.269     

Margin 9,2% 10,8% 5,2%
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europæiske producenter skal forsøge at udvikle teknologisk overlegne turbiner til konkurrence 

dygtige priser. Men hvad angår udviklingen i produktionsomkostninger, salgs- og 

distributionsomkostninger samt administrationsomkostninger kan tendensen udelukkende tolkes 

som et manglende fokus/overblik fra ledelsens side mht. at begrænse omkostningerne. 

Dette kunne være relateret til den tidligere forholdsvis komplicerede selskabsstruktur og 

topledernes typisk ingeniørmæssige baggrund som beskrevet i afsnit 4,3.  

Hvis en kapitalfond skulle vælge at afnotere Vestas, vurderes der i hvert fald at være fornuftige 

muligheder for at forbedre EBITDA marginen og dermed cash flows i holdingperioden. Dette 

skyldes, at selskabets omkostninger som nævnt i høj grad kan styres af selskabets ledelse, hvorimod 

omsætningen i høj grad er styret af eksterne faktorer, der ikke eller kun i begrænset omfang 

påvirkes af selskabet. Som aktienalytiker Michael Friis Jørgen (tidligere nævnt i afsnit 4,3) 

pointerer, så er Vestas umiddelbare problem ikke ordreringangen, som i 2011A var det højeste 

nogensinde, men selskabets evne til at tjene penge. For en kapitalfond kunne der derved 

umiddelbart være et fornuftigt perspektiv i at afnotere Vestas, sørge for at ledelsen og bestyrelsen 

har den rigtige sammenhængen af personer med fokus på omkostningsreduktioner og supply chain 

management og de mere teknologisk/ingeniørmæssige kompetencer. Derudover har selskabet 

mulighed for at tilpasse den nye direktion og bestyrelses lønpakke til udviklingen i selskabets 

finansielle resultater, der i høj grad vil være relateret til selskabets evne til at nedbringe 

omkostningsbasen. Derudover vil den nuværende meget spredte ejerkreds blive erstattet af en 

mindre og sandsynligvis meget erfaren ejerkreds, der i langt højere grad har mulighed for at sætte 

ind overfor problemer i organisationen. Endelig vil selskabet sparer en del omkostninger der er 

forbundet med at være børsnoteret, idet kravene til selskabets regnskaber, ordrer offentliggørelse og 

lign. falder betydeligt. Overordnet set må det forventes, at en kapitalfond ved et køb af Vestas vil 

have et meget stærkt fokus på at reducere selskabets omkostningsbase, da det er her værdien af en 

LBO af Vestas kan skabes. Det er umiddelbart vanskeligt at kvantificere i hvor høj grad en 

kapitalfond vil have held til at nedbringe selskabets omkostninger uden internt data, men hvis det 

antages at en kapitalfond formår at forbedre produktionsomkostninger, salgs- og 

distributionsomkostninger og administrationsomkostninger i forhold til omsætningen gennem 

holdingperioden således at de ender på niveau med de bedste historisk realiserede resultater, kan 

selskabet opnå signifikante forbedringer og dermed øgede cash flow. Det forventes dog, at 

udviklingen af teknologien inden for vindkraft er meget vigtig for at Vestas kan bevare sin 
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nuværende position på især de modne markeder og dermed vil den post forblive på det nuværende 

niveau gennem holdingperioden. 

Nedenfor er givet et bud på udviklingen i Vestas omkostningsbase i holdingperioden 2012-2017 

ved kapitalfondsejerskab. 

 

Tabel 10 

 

Kilde  Vestas 2011 og Vestas 2010 

 

Det forventes at kapitalfonden vil formå at nedbringe Vestas produktionsomkostninger gennem 

holdingperioden og nå et niveau en smule højere end 2009A. Særligt fra 2011A til 2012E forventes 

en stor forbedring i denne udgiftspost i forhold til omsætningen, og dette er i høj grad relateret til 

selskabets annoncerede afskedigelser af 2,335 medarbejder i forbindelse med årsregnskabet (Vestas 

2011). De fleste afskedigelser forventes at være relateret til nedbringelsen af kapaciteten for 

produktion af onshore møller, og afskedigelserne forventes primært at være relateret til 

produktionsstillinger på de modne markeder, hvor lønningsniveauet er forholdsvist højt (se bilag 7 

for yderligere information). Derudover forventes det, at selskabets salgs- og 

distributionsomkostninger kan bringes ned til niveauet for 2010A i 2014E og holdes konstant i den 

øvrige holdingperiode. Der forventes desuden gradvise forbedringer af selskabets 

administrationsomkostninger og i 2017E vil denne post være på niveau end 2010A. Som nævnt 

forventes selskabet at være interesseret i at holde niveauet af forsknings og udviklingsomkostninger 

forholdsvis højt, og denne er sat til 1,3% i holdingperioden. 

Samlet set forventes EBITDA margin at stige stødt gennem holdingperioden og i 2017E være på 

9,7%, hvilket er på et niveau mellem 2009A og 2010A. Det bemærkes at den ovenstående 

budgettering ligger meget langt for de tidligere meget ambitiøse 2015 mål og i stedet skal opfattes 

DKK millioner 2009A 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Omsætning 37.788    51.485    43.420    49.482    55.651    62.598    67.976    73.659    78.505    

Produktionsomkostninger (30.660)   (41.649)   (36.843)   (40.576)   (45.523)   (51.142)   (55.537)   (60.106)   (64.060)   

% af omsætning 81,1% 80,9% 84,9% 82,0% 81,8% 81,7% 81,7% 81,6% 81,6%

Forsknings- og udviklingsomkostninger (298)       (491)       (558)       (643)       (723)       (814)       (884)       (958)       (1.021)    

% af omsætning 0,8% 1,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

Salgs- og distributionsomkostninger (1.138)    (1.280)    (1.250)    (1.386)    (1.503)    (1.565)    (1.699)    (1.841)    (1.963)    

% af omsætning 3,0% 2,5% 2,9% 2,8% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Administrationsomkostninger (2.202)    (2.507)    (2.500)    (2.870)    (3.061)    (3.255)    (3.467)    (3.683)    (3.847)    

% af omsætning 5,8% 4,9% 5,8% 5,8% 5,5% 5,2% 5,1% 5,0% 4,9%

EBITDA 3.489     5.558     2.269     4.008     4.842     5.822     6.390     7.071     7.615     

Margin 9,2% 10,8% 5,2% 8,1% 8,7% 9,3% 9,4% 9,6% 9,7%
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som et langt sejt træk der skal minimere selskabets omkostningsbase til et fornuftigt historisk 

niveau. Den umiddelbare vurdering er, at EBITDA marginen er den mest usikre post i 

budgetteringen og at den potentielt set kan ændres signifikant både positivt og negativt afhængig af 

hvorledes en kapitalfond formår at tilpasse omkostningerne. Ovenstående skal derfor betragtes som 

et konservativt middelret estimat på hvordan EBITDA marginen kunne forventes at udvikle sig i 

holdingperioden (i afsnit 11 vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse på EBITDA marginen, for 

at teste investeringens påvirkning af ændringer i marginen). Der er forsøgt at lave sammenligninger 

med andre vindturbine producenter, for at skabe et klarere perspektiv for mulige 

omkostningsforbedringer. Det virker dog ikke umiddelbart relevant at sammenligne med asiatiske 

producenter, da disse som tidligere nævnt har en markant anderledes omkostningsstruktur, som 

Vestas ikke forventes at kunne matche. Af de vesteuropæiske producenter er sammenligneligheden 

med GE Energy og Siemens (Vind division) begrænset, idet begge er en del af større koncerner og 

dermed ikke udskiller deres omkostningsposter for vindaktiviteterne i deres respektive regnskaber. 

Endelig er der forsøgt sammenligninger med Gamesa og Nordex, men begge selskaber opstiller 

deres omkostningsposter anderledes end Vestas og derudover har ingen af selskaberne (pr. 1. marts 

2012) offentliggjort årsregnskab for 2011, hvilket minimerer sammenligneligheden betydeligt (da 

Vestas oplevede et markant fald i EBITDA marginen fra 2010A til 2011A). I stedet er der foretaget 

en sammenligning med analytiker estimater for Vestas (vist i tabel 2) og ifølge disse estimater vil 

Vestas i 2012E opnå en EBITDA margin på 8,9%, i 2013E en EBITDA margin på 9,9% og i 2014E 

en EBITDA margin på 10,7%. Dermed er analytikerne umiddelbart mere optimistiske på Vestas 

vegne end i denne afhandlings budgettering, og de vurderer at det dårlige resultat for 2011A var et 

enkeltstående tilfælde. Det må naturligvis antages, at de analytikere der dækker selskabet er meget 

kvalificerede og har et indgående kendskab til Vestas. Det skal dog påpeges, at deres estimater er 

baseret på at selskabet fortsætter under den nuværende ejerstruktur, og derudover har analytikere et 

ry for at være meget optimistiske. Men det er dog klart, at sammenlignet med analytikernes 

EBITDA margin estimater, virker estimaterne i denne afhandling til at være i den lave ende, og 

dette er meget relevant at undersøge konsekvenserne af i følsomhedsanalysen og vurdere effekten i 

diskussionsafsnittet.  

 

7,4 Øvrige forecast 

Formålet med dette afsnit er at budgettere udviklingen i arbejdskapitalen, CAPEX, skat og 

afskrivninger til udledning af de frie cash flows genereret i holdingperioden. 
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Nedenstående tabel viser den historiske udvikling i arbejdskapitalen, CAPEX niveau og 

afskrivninger og for perioden 2006A til 2011A. 

 

Tabel 11 

 

Kilde  Vestas 2011 

 

Den historiske udvikling for afskrivninger i forhold til omsætningen har været nogenlunde på 

samme niveau i perioden og har udgjort mellem 2,3% til 5,9% med et gennemsnit på 3,8%.  

For Vestas er afskrivninger primært relaterede til materielle aktiver såsom bygninger og maskiner, 

og kun i mindre grad relateret til immaterielle aktiver (Vestas 2011). Derved må der forventes en 

forholdsvis stor korrelation mellem selskabets materielle aktiver og selskabets afskrivninger. Vestas 

bogførte værdi af materielle aktiver var i 2010A DKK 12.678 millioner og i 2011A DKK 14.121 

millioner, hvilket er på forholdsvis samme niveau. Men da omsætningen faldt med 15,7% i samme 

periode stiger nøgletallet afskrivninger / omsætning fra 4,0% i 2010A til 5,9% i 2011A. Dette er 

relateret til problemstillingen der blev debatteret i afsnit 7,3 om Vestas ledelses manglende 

initiativer til at sænke omkostninger, herunder at reducere selskabets aktivmasse for at begrænse 

overkapacitetsproblemet. Der forventes dog at være et behov for yderligere investeringer i de 

kommende år, særligt i forbindelse med udvikling og produktionen af den nye V164-3,0 MW 

turbine, hvor Vestas nuværende faciliteter ikke er tilstrækkelig store til at varetage produktionen og 

dermed vil selskabet skulle investere i nye fabrikker (Børsen 2011B). Selskabet forventer selv at 

have samlede investeringer for på DKK 4.098 millioner i 2012E, men samtidig regner selskabet 

med at frasælge materielle aktiver til en værdi af DKK 1.118 millioner og dermed bliver den 

samlede CAPEX for 2012E på 2.980, svarende til 6,0% af omsætningen. Derefter er selskabets 

CAPEX budgetteret til at udgøre 7,5% af omsætningen i 2013E og 2014E, hvilket er relateret til den 

videre opbygning af kapacitet til produktion af V164-7,0 MW turbinen. For 2015E forventes 

CAPEX at udgøre 6,5% af omsætningen idet de nye faciliteter her overordnet må forventes at være 

DKKm 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A

Omsætning 31092 28480 43926 37788 51485 43420

vækst n.a. -8,4% 54,2% -14,0% 36,2% -15,7%

Afskrivninger -945 -1012 -1004 -1622 -2076 -2552

% af omsætning -3,0% -3,6% -2,3% -4,3% -4,0% -5,9%

CAPEX -1071 -2358 -5059 -6012 -5870 -5662

% af omsætning -3,4% -8,3% -11,5% -15,9% -11,4% -13,0%

Nettoarbejdskapital 82 -3058 -543 2358 5000 -528

% af omsætning 0,3% -10,7% -1,2% 6,2% 9,7% -1,2%
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klar til produktion af den nye turbine (forventes som nævnt at indgå i produktsortimentet fra 2015E) 

og derudover er CAPEX for 2016E og 2017E sat til 6,3% af omsætningen. Det forventes at 

selskabets afskrivninger i forhold til omsætningen for 2012E vil være på niveau med 2011A og 

derefter stige med 0,1% point i 2013E og 2014E (relateret til de store investeringer i faciliteter til 

V164-7,0 MW), og herefter forventes posten konstant at udgøre 6,1% af omsætningen i den 

resterende holdingperiode. Den historiske udvikling i arbejdskapitalen viser et meget bredt niveau, 

svingende fra -10,7% af omsætningen i 2007A til 9,7% af arbejdskapitalen i 2010A med et 

gennemsnit i perioden på 0,5% af omsætningen. Det lykkedes Vestas at nedbringe sin 

arbejdskapital fra DKK 5,000 millioner i 2010A til DKK -528 millioner i 2011A (svarende til 

10,9% point forbedring i forhold til omsætningen). Forbedringen er ifølge ledelsen relateret til 

reduktion af selskabets lagre, højere forudbetalinger og højere leverandørgæld. Det virker dog 

umiddelbart ikke sandsynligt at Vestas kan fastholde en negativ arbejdskapital i de kommende år og 

det virker mere sandsynligt at niveauet skal tilbage på det historiske gennemsnitsniveau på 0,5% af 

omsætningen. Det forventes derfor at Vestas i 2012E vil realiserer en nettoarbejdskapital i % af 

omsætningen på -1,0%, i 2013E -0,5%, i 2014E 0,0%, i 2013E 0,3% og fra 2016E til 2017E er 

nettoarbejdskapitalen tilbage på det historiske gennemsnit på 0,5%. Da Vestas interne 

skatteregnskaber ikke er tilgængelige for offentligheden, antages det at skattesatsen i 

holdingperioden er 25%, svarende til den danske selskabsskattesats (Dam et alles 2011). 

 

7,5 Sammenfatning 

Det antages at Vestas vil blive opkøbt af en kapitalfond d. 1. juni 2012 og denne kapitalfond vil 

videresælge selskabet d. 1. januar 2018, dermed bliver holdingperioden af selskabet 5,5år. Der er i 

dette afsnit foretaget budgettering af omsætningen, EBITDA marginen, afskrivninger, CAPEX, 

nettoarbejdskapital og skat. Disse vil blive anvendt i slutningen af afsnit 8, til at vurdere 

afbetalingen af gælden gennem holdingperioden. 

 

8,0 Gældsstruktur 

Formålet med dette afsnit er at fastlægge finansieringen ved en LBO af Vestas. Der er overordnet to 

problemstillinger der skal klarlægges, hvoraf den første problemstilling er forholdet mellem den 

egenkapital kapitalfonden forventes at stille med selv og lånefinansieringen af residual beløbet 

(gearingen). Den anden problemstilling vedrører sammensætningen af lånefinansiering i henhold til 

de forskellige produkter på markedet omtalt i afsnit 3,2.  



LBO af Vestas Wind Systems  23 marts 2012  

  54 of 100 

 

 

8,1 Fremmedfinansiering og egenkapitalfinansiering 

Ved bestemmelse af gearingen i LBO transaktioner benyttes i praksis meget ofte NIBD/EBITDA 

multipler. Dette skyldes, at EBITDA har en forholdsvis høj konverteringsrate til cash flows (der 

skal som udgangspunkt korrigeres for betalt skat, ændringer i arbejdskapitalen og CAPEX) og 

dermed er nøgletallet en god indikator for et selskabs evne til at servicere rentebetalinger og afdrag.  

Nedenstående graf viser udviklingen i NIBD/EBITDA multipler (gennemsnit) ved europæiske LBO 

transaktioner i perioden 1997 til 2010.  

 

Graf 6 

 

Kilde  PwC 2011 

 

Det bemærkes, at der er forholdsvis store udsving mellem NIBD/EBITDA multiplerne i perioden og 

disse udsving er i høj grad korreleret til de makroøkonomiske konjunkturer. Den senest tilgængelige 

multipel er baseret på det finansielle år 2010 (2011 er endnu ikke udkommet) og her forventedes en 

gennemsnitlig gearing på 4,4x EBITDA (PwC 2011). I rapporten var forventningen til udviklingen 

for 2011 at gearingen ville stige og det derfor ville blive muligt at øge lånefinansieringen i LBO 

transaktioner (PwC 2011). Men taget eskaleringen af den europæiske gældskrise i 2011 (Business 

2011A) i betragtning, som særligt vedrører Grækenland, Italien og Spanien, virker det ikke 

sandsynligt at multiplerne er steget i 2011, men nok snarere faldet når man tager den tætte 

korrelation til makroøkonomien i betragtning. Et kvalificeret bud ville være, at multiplerne nu er på 

niveau med 2009 (4,0x), hvor finanskrisen var værst. Som tidligere nævnt i afsnit 5, er Vestas 

fundamentale risikoprofil højere end for den gennemsnitlige LBO transaktion, og derved må den 
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umiddelbare vurdering være, at selskabet ikke vil kunne opnå den sammen gearing som den 

gennemsnitlige LBO og dermed er et mere kvalificeret bud at en kapitalfond vil kunne opnå en 

gearing på 3,3x EBITDA. Som i afsnit 6,4 anvendes Vestas realiserede EBITDA for 2011A på 

DKK 2.269 millioner og ved en NIBD/EBITDA multipel på 3,3x vil selskabet kunne lånefinansiere 

DKK 7.488 millioner under de givne forudsætninger. I afsnit 6,4 udledtes det, at Vestas kunne 

opkøbes på gældfri basis for et beløb på DKK 14.374 millioner (ved en aktiekurs på DKK 56 og en 

opkøbspræmie på 25%) og selskabet ville derved have en enterprise value på DKK 18.434 millioner 

(Vestas har en eksisterende nettorentebærende gæld på DKK 4.060 millioner). Kapitalfonden ville 

derfor via den viste selskabskonstruktion i figur 1 stille med DKK 14.374 millioner i en 

kombination af egenkapital og lånefinansiering til opkøb af Vestas. Når transaktionen er 

gennemført og kapitalfonden har overtaget kontrollen med selskabets, vil der blive foretaget den 

omtalte debt push down transaktion, således at gælden ligger i selskabet Vestas A/S. I praksis 

betyder dette, at Vestas optager gæld for i alt DKK 7.488 millioner og herunder refinansieres 

selskabets eksisterende nettorentebærende gæld på DKK 4.060 millioner, således at den samlede 

nettorentebærende gæld i selskabet er på DKK 7.488 millioner og markedsværdien af egenkapitalen 

er på DKK 14.374 millioner, hvilket svarer til en enterprise value på DKK 21.862 millioner. 

Herefter indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det besluttes at udbetale et 

ekstraordinært udbytte svarende til forskellen mellem DKK 21.862 millioner (enterprise value efter 

debt push down) og DKK 18.434 millioner (enterprise value før debt push down), svarende til et 

ekstraordinært udbytte på DKK 3.428 millioner, der gennem selskabsstrukturen kanaliseres til 

selskabet Equity Konsortium, således at kapitalfonden i praksis minimerer den stillede egenkapital 

ved at optage lån sikret i selskabets aktiver. Dermed kommer kapitalfonden ultimativt til at stille 

med DKK 10.946 millioner i egenkapital og der lånefinansieres DKK 7.488 millioner svarende til 

en enterprise value på DKK 18.434 millioner. Dermed bliver den endelige gearing ved opkøbet på 

59% i egenkapital og 41% i lånefinansiering. Sammenlignet med den gennemsnitlige indskudte 

egenkapital i niveauet 32,1% til 40.0% i perioden 2000 til 2005 illustreret i afsnit 3,1, vil gearingen 

i Vestas være betydeligt mindre. Dette passer dog meget fint overens med den overordnede 

udvikling i NIBD/EBITDA multiplerne vist tidligere i dette afsnit, hvor en gearing på 4,0x 

EBITDA er det laveste i perioden 1997-2010 og en LBO af Vestas forventes kun at kunne opnå en 

gearing på 3,3x EBITDA. 
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8,2 Gældstyper 

Formålet med dette afsnit er at bestemme de gældstyper der skal indgå i finansieringen af en LBO 

af Vestas, herunder løbetid, afdragsprofil og rentesatser. 

Den overordnede sondring er som beskrevet i afsnit 3,2 om lånet er sikret i selskabets realiserbare 

aktiver eller ej. For at kunne vurdere dette, er det relevant at vurdere værdien af selskabets aktiver i 

tilfælde af en konkurs (likvidationsværdiansættelse), da summen af disse aktiver vil kunne stilles 

som sikkerhed for långivere. 

Nedenfor er vist Vestas balance (hele aktivsiden og de dele af passiv siden der ikke vedrører 

nettorentebærende gæld og egenkapital) for 2011A. 

 

Tabel 12 

 

Kilde  Vestas 2011 

 

For passivsiden er fravalgt de aktiver der er relateret til egenkapitalen da disse har den laveste 

prioritet i tilfælde af en konkurs og derudover er fjernet selskabets eksisterende bogførte værdier af 

gælden, da denne forventes at blive refinansieret. Herudover er selskabets udskudte skatteposter og 

selskabsskat nettet ud mod hinanden, så de kun fremgår på enten aktiv eller passiv siden. Dermed er 

der kun de passiv poster tilbage der relaterer til driften og som må forventes at skulle indfries før 

långiverne kan få indfriet deres tilgodehavender i tilfælde af konkurs. 

Aktiver (DKK millioner) Udvalgte passiver (DKK millioner)

Regnskabspost Bogført værdi Regnskabspost Bogført værdi

Goodwill 2381 Pensionsforpligtelser 15

Færdiggjorte udviklingsprojekter 4293 Forudbetalinger fra kunder 13876

Software 670 Entreprisekontrakter 283

Udviklingsprojekter under udførelse 1905 Leverandørgæld 11629

Immaterielle aktiver i alt 9248 Andre gældsforpligtelser 2649

Netto selskabsskat 7

Grunde og bygninger 7589

Produktionsanlæg og maskiner 2879

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2425

Materielle aktiver under udførelse 1228

Materielle aktiver i alt 14121

Kapitalandele i associerede selskaber 30

Andre tilgodehavender 327

Netto udskudt skat 2388

Andre langfristede aktiver i alt 2745

Langfristede aktiver i alt 26114

Varebeholdninger 18942

Tilgodehavender fra salg 4933

Entreprisekontrakter 1094

Andre tilgodehavende 2939

Likvide beholdninger 2790

Kortfristede aktiver i alt 30697

Aktiver i alt 56812 Udvalgte forpligtelser i alt 28458
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Ifølge Petersen og Plenborg (Petersen og Plenborg 2008) er det nødvendigt at de bogførte værdier 

er et rimeligt estimat for salgsværdien, for at disse kan benyttes i forbindelse med likvidation. Dette 

er i praksis ikke særlig sandsynligt, idet årsregnskabet aflægges med henblik på fortsat drift. 

Derudover kan visse aktiver være så specialiserede, at der kun findes ganske få købere (hvis nogen 

overhovedet), hvilket vil få aktivets salgsværdi til at være (betydeligt) lavere end den bogførte 

værdi. Petersen og Plenborg kommer med nogle indikative guidelines til likvidationsværdien af 

forskellige typer af regnskabsposter illustreret i nedenstående tabel.  

 

Tabel 13 

 

Kilde  Petersen og Plenborg 2008 

 

Hvis disse indikative realisationsværdier anvendes på Vestas udvalgte balanceposter (præsenteret 

ovenfor), kan det give et bud på likvidationsværdien af Vestas aktiver efter driftsposter er indfriet 

og derved på hvor stor en del af lånefinansieringen der kan sikres i selskabets aktiver.  

Nedenstående tabel viser nettorealisationsværdien af de før viste udvalgte balanceposter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabspost Bogført værdi Realisationsværdi

Aktiver

Immaterielle aktiver 100% 10%

Materielle anlægsaktiver 100% 78%

Finansielle anlægsaktiver 100% 0%

Varelager 100% 80%

Tilgodehavender 100% 86%

Likvider og værdipapirer 100% 100%

Passiver

Hensatte forpligtelser 100% 100%

Driftsgæld 100% 100%
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Tabel 14 

 

Kilde Vestast 2011 

 

Dermed vil Vestas aktiver kunne realiseres for DKK 36.911 millioner og der skal indfries poster på 

passivsiden for DKK 28.458 millioner, hvilket betyder at DKK 8.453 millioner af 

lånefinansieringen kan sikres i selskabets nettorealiserbare aktiver. I afsnit 8,1 udledtes det at 

kapitalfondens samlede låneoptag i forbindelse med opkøbet af Vestas ville være DKK 7.488 

millioner, og dermed vil 100% kunne optages med sikring i selskabets aktiver.  

I afsnit 3,2 udledtes det at seniorlån typisk opdeles i seniorlån A og seniorlån B, og at den typiske 

rente er på LIBOR + 2,0-3,5%. Som tidligere nævnt er forskellen på disse lån deres 

prioritetsrækkefølge i tilfælde af en konkurs og dermed må renten for seniorlån B forventes at være 

en smule højere end for seniorlån A. LIBOR renten er på nuværende tidspunkt 1,07% (Bankrate 

2012) og dermed vil den forventede rente ifølge denne kilde være omkring 2,07-3,67% pr. år. 

Vestas nettorentebærende gæld pr. 31-12-2011 var på DKK 6.854 millioner og selskabets 

nettorenteudgifter på DKK 447 millioner for 2011A (Bloomberg og Vestas 2011), svarerende dette 

en rente på 6,5%. Det virker derfor ikke umiddelbart realistisk, at en kapitalfond vil kunne sikre 

seniorgæld til en rente i niveauet 2,07-3,67%, når selskabet på nuværende tidspunkt betaler 6,5% i 

rente og har en væsentligt lavere gearing (som nævnt i afsnit 3,4). Dette kunne skyldes, at kilden til 

” LIBOR + 2,0-3,5%” er skrevet af Andersen 2007 og således er baseret på studier foretaget før den 

finansielle krise. På det tidspunkt var LIBOR renten højere og derudover vurderes det, at bankerne 

umiddelbart var mere villige til at udlåne penge til LBO opkøb på det tidspunkt (PwC 2011). Den 

Aktiver (DKK millioner) Udvalgte passiver (DKK millioner)

Regnskabspost Bogført værdi Realisationsværdi Regnskabspost Bogført værdi Realisationsværdi

Goodwill 2381 238 Pensionsforpligtelser 15 15

Færdiggjorte udviklingsprojekter 4293 429 Forudbetalinger fra kunder 13876 13876

Software 670 67 Entreprisekontrakter 283 283

Udviklingsprojekter under udførelse 1905 190 Leverandørgæld 11629 11629

Immaterielle aktiver i alt 9248 925 Andre gældsforpligtelser 2649 2649

Netto selskabsskat 7 7

Grunde og bygninger 7589 5919

Produktionsanlæg og maskiner 2879 2246

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2425 1892

Materielle aktiver under udførelse 1228 958

Materielle aktiver i alt 14121 11014

Kapitalandele i associerede selskaber 30 0

Andre tilgodehavender 327 281

Netto udskudt skat 2388 0

Andre langfristede aktiver i alt 2745 281

Langfristede aktiver i alt 26114 12220

Varebeholdninger 18942 15154

Tilgodehavender fra salg 4933 4228

Entreprisekontrakter 1094 0

Andre tilgodehavende 2939 2519

Likvide beholdninger 2790 2790

Kortfristede aktiver i alt 30697 24691

Aktiver i alt 56812 36911 Udvalgte forpligtelser i alt 28458 28458

http://www.bankrate.com/rates/interest-rates/libor.aspx
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overordnede vurdering er således, at en kapitalfond ikke vil kunne sikre lån til en LBO af Vestas i 

niveauet omkring LIBOR + 2,0-3,5%, men at lånerenten snarere vil være i niveauet 6,5% som 

Vestas betaler på sine nuværende lån, og så muligvis en præmie på dele af lånet, idet gearingen 

øges. Det kan herefter diskuteres hvor stor en del af lånene der kan finansieres som seniorlån A og 

som seniorlån B. Ved opkøbet af ISS i 2005 af EQT og Goldmann Sachs udgjorde seniorlån A 35% 

og seniorlån B 65% af de samlede seniorlån (Andersen 2007). Det skal dog her påpeges, at ISS 

driver en signifikant anderledes virksomhed end Vestas og har en langt mindre base af aktiver med 

høj realisationsværdi (ISS har få aktiver da det er en service virksomhed). Det virker derfor 

sandsynligt, at en kapitalfond ville kunne sikre end højere andel med seniorlån A end ved ISS 

transaktionen, og et bud kunne være 50% seniorlån A og 50% seniorlån B. Med hensyn til renterne 

må det som nævnt forventes, at disse er på et niveau omkring 6,5%. For seniorlån er det vurderet, at 

den rente Vestas pt. betaler på 6,5% er et realistisk bud og at selskabet kan få lov til at optage 

seniorlån A til denne rente. Da seniorlån B er en smule mere risikofyldt end seniorlån A, tillægges 

en præmie på 0,25%. Afdragsprofilen for både seniorlån A og seniorlån B er 5% af hovedstolen i 

2012E, 3% af hovedstolen i 2013E, 3% af hovedstolen i 2014E, 5% af hovedstolen i 2015E, 15% af 

hovedstolen i 2016E og 25% af hovedstolen i 2017E. Derved vil de resterende 44% af lånet blive 

indfriet når virksomheden sælges. 

Der vil dog udover seniorlån A og seniorlån B blive oprettet en kassekredit på DKK 965 millioner, 

da der især i de første år af investeringen kan forventes at forekomme negative cash flows når der 

skal foretages afdrag på gælden og det derfor kan blive nødvendigt med yderligere finansiering. 

Kassekreditten vil blive sikret i selskabets nettorealiserbare aktiver, men prioriteret efter seniorlån 

A og seniorlån B. Da kassekreditten er sikret efter seniorlånene og der forventes at komme et træk 

på den i de første år af investeringen, forventes rentesatsen at være højere end de øvrige lån sikret 

med aktiver og sættes til 8% (det bemærkes at disse renteudgifter tillægges hovedstolen) (PwC 

2011). Dermed vil der optages lån sikret i nettorealiserbare aktiver for DKK 3,744 millioner 

(seniorlån A), DKK 3,744 millioner (seniorlån B) og DKK 965 millioner (kassekredit). Dermed vil 

hele selskabets lånefinansiering kunne sikres i nettorealiserbare aktiver og dermed er det ikke 

umiddelbart nødvendigt at benytte mere avancerede låneinstrumenter som mezzaninlån og PIK lån i 

denne LBO. 
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8,3 Sammenfatning 

Nedenstående tabel viser de vigtigste aspekter af gældsfinansieringen af Vestas. 

 

Tabel 15 

 

 

Cash flow (DKK million) 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

6 mrd 12 mrd 12 mrd 12 mrd 12 mrd 12 mrd

EBITDA 2004 4842 5822 6390 7071 7615

Afskrivninger -1460 -3339 -3818 -4147 -4493 -4789

EBIT 544 1503 2003 2243 2578 2826

Finansielle poster -249 -514 -518 -468 -430 -371

Resultat før skat 295 989 1485 1775 2148 2455

Skat 90 -247 -371 -444 -537 -614

CAPEX -1490 -4174 -4695 -4418 -4641 -4946

∆ Nettoarbejdskapital -17 -217 -278 -204 -164 -24

Free cash flow (selskabet) 587 204 477 1324 1729 2031

Seniorlån A

Afdrags struktur 0,05 0,03 0,03 0,05 0,15 0,25

Start 3744 3557 3444 3332 3145 2583

Afdrag 187 112 112 187 562 936

Slut 3557 3444 3332 3145 2583 1647

Rentesats 3,25% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

Renteudgifter -122 -231 -224 -217 -204 -168

Cash flow  til rådighed (efter seniorlån A) 278 -140 141 920 963 927

Seniorlån B

Afdrags struktur 0,05 0,03 0,03 0,05 0,15 0,25

Start 3744 3557 3444 3332 3145 2583

Afdrag 187 112 112 187 562 936

Slut 3557 3444 3332 3145 2583 1647

Rentesats 3,38% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75% 6,75%

Renteudgifter -126 -240 -233 -225 -212 -174

Cash flow  til rådighed (efter seniorlån B) -36 -492 -204 508 189 -183

Kassekredit

Start 0 -37 -572 -837 -356 -180

Træk/afdrag -36 -492 -204 508 189 -183

Slut -36 -529 -775 -330 -167 -363

Rentesats 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Renteudgifter -1 -42 -62 -26 -13 -29

Kassekredit (ul imo) -37 -572 -837 -356 -180 -392

Renter i alt -249 -514 -518 -468 -430 -371

Afdrag lån i alt 374 225 225 374 1123 1872

Udvikling i nettorentebærende gæld (DKK million) 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

6 mrd 12 mrd 12 mrd 12 mrd 12 mrd 12 mrd

Gæld (primo) 7488 7114 6889 6664 6290 5167

Afdrag 374 225 225 374 1123 1872

Gæld (ultimo) 7114 6889 6664 6290 5167 3295

Kassekredit (primo) 0 0 0 0 0 0

Træk/afdrag -36 -492 -204 508 189 -183

Kassekredit ultimo -37 -572 -837 -356 -180 -392

Nettorentebærende gæld (ultimo) 7151 7460 7502 6646 5347 3687



LBO af Vestas Wind Systems  23 marts 2012  

  61 of 100 

 

Det bemærkes, at selskabet gennem holdingperioden formår at nedbringe seniorlånene fra DKK 

7.488 millioner ultimo til DKK 3.295 millioner ultimo 2017E, hvilket er relateret til afdragene på 

seniorlån A og seniorlån B i perioden 2012E til 2017E. Selskabet benytter kassekreditten i løbet af 

holdingperioden (dog aldrig mere end grænsen på DKK 965 millioner) og ultimo 2017E har 

selskabet en gæld på DKK 392. Dermed bliver den samlede nettorentebærende gæld ultimo 

holdingperioden på DKK 3,687 millioner, og dette beløb bliver betalt når kapitalfonden 

videresælger Vestas. 

 

9,0 Vurdering af exit prisen 

Formålet med dette afsnit er at vurdere en kapitalfonds muligheder for et videresalg af Vestas ved 

exit d. 1. januar 2018, herudover at give et perspektiv på den pris selskabet kan videresælges til. Der 

tages udgangspunkt i den multipel Vestas ville blive handlet til ved opkøbet i juni 2012 (udledt i 

afsnit 6,5) og herefter foretages en værdiansættelse af selskabet ud fra en DCF analyse, for at give 

et yderligere værdiansættelses perspektiv på. 

 

9,1 Potentielle købere 

Ved et exit af en kapitalfondsinvestering er der traditionelt tre forskellige måder at videresælge et 

selskab på, genintroduktion til børsen, salg til en anden kapitalfond eller salg til en strategisk køber. 

Det må forventes at en genintroduktion til børsen er en mulighed for et selskab af Vestas størrelse 

og omdømme efter holdingperiodens afslutning og dermed vurderes det umiddelbart at 

kapitalfonden vil være i stand til at foretage et exit. Derudover vurderes det, at et videresalg til en 

anden kapitalfond ikke er sandsynligt. Dette skyldes, at Vestas på nuværende tidspunkt er lavt 

prisfastsat og har store problemer med rentabiliteten. Hvis en kapitalfond opkøber selskabet pr. 1. 

juni 2012 er det med henblik på at forbedre omkostningsstrukturen og lave en turn-around af 

selskabet. Hvis dette er succesfuldt er der begrænset forbedringspotentiale tilbage for en anden 

kapitalfond og derudover må det umiddelbart forventes, at prissætningen vil være så forholdsvis 

høj, at det er begrænset hvor mange kapitalfonde der reelt er potentielle købere (det er tidligere i 

den afhandling nævnt, at det umiddelbart vurderes at kun er de største kapitalfonde som KKR, CVC 

og Blackstone der potentielt vil kunne foretage en LBO af Vestas i 2012). Den sidste exit mulighed 

ville være et salg til en strategisk investor. I afsnit 4,2 blev den nuværende branchesituation 

beskrevet og der har som tidligere nævnt været en meget stor vækst blandt de kinesiske 

vindturbineproducenter i senere år på især de umodne markeder. Det blev i afsnit 7,1 diskuteret 
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hvorvidt producenter som Sinovel og Goldwind ville lykkedes med at komme ind på de modne 

markeder, og den umiddelbare vurdering var at det kun ville lykkedes i begrænset omfang grundet 

de kulturelle forskelle, deres begrænsede knowhow på markederne og især en væsentlig forskel i 

teknologisk formåen. Det kinesiske marked (og øvrige Asien) forventes dog at have høje vækstrater 

i de kommende år og flere af de omtalte kinesiske selskaber har en forholdsvis stærk finansiel 

position og dermed kunne disse tænkes at være interesserede i et opkøb af Vestas som en mulighed 

for at komme ind på de modne markeder. Yderligere nævntes det i afsnit 4,2 at flere energiselskaber 

forsøger at integrere op i værdikæden og udvide deres portefølje til at inkludere vindenergi herunder 

Alstom og Acciona. Derudover forsøger en række selskaber med ekspertise inden for blandt andet 

skibsbygning og konstruktion af bygninger generelt at udbytte deres ingeniørmæssige styrker til at 

komme ind i en række vedvarende energibrancher, herunder vindenergi (Mergermarket).  

Det vurderes derfor, at en kapitalfond vil have fornuftige muligheder for at kunne videresælge 

Vestas efter afslutningen på holdingperioden, og det vurderes at enten en genintroduktion til børsen 

eller en strategisk køber er de mest oplagte exit muligheder.  

 

9,2 Værdiansættelse 

I afsnit 6,5 udledtes det at en kapitalfond ville kunne købe 100% af aktierne i Vestas for DKK 

14.374 millioner og da den nettorentebærende gæld var DKK 4.060, svarede dette til en 

EV/EBITDA multipel på 8,1x. Det skal dog påpeges, at denne multipel var inklusiv en 

opkøbspræmie på 25%. Vestas markedsværdi ved opkøbet var som tidligere nævnt DKK 11.523 

millioner og tillagt selskabets nettorentebærende gæld på DKK 4.060 millioner var enterprise value 

på DKK 15.583 og dermed bliver EV/EBITDA indgangs multiplen 6,9x (eksklusiv opkøbspræmie). 

Da det ikke vides om Vestas ved exit vil blive genintroduceret til børsen, solgt til en strategisk 

køber eller muligvis solgt til en anden finansiel køber, benyttes indgangs multiplen eksklusiv 

opkøbspræmie til den videre analyse. Ved LBO transaktioner vil det ofte blive antaget at exit 

multiplen er den samme som indgangs multiplen, da det i praksis er utroligt svært at vurdere hvad et 

selskab kan sælges til efter et kapitalfondsejerskab på typisk 3 til 7år og ved at anvende samme 

multipel både ved indgang og exit antages der ikke at være noget værdiskabelse forbundet ved blot 

at eje selskabet, idet multiplen er konstant. Det er svært at finde teoretiske argumenter for denne 

praksis, udover at der i meget modne industrier (uden vækst) kan formodes at være et forholdsvis 

konstant multipelniveau (hvis man ser bort fra fx finansielle kriser og lign.). Markedet for vindkraft 

falder dog ikke inden for kategorien af meget modne industrier og taget i betragtning af at branchen 
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i høj grad er påvirket af de makroøkonomisk konjunkturer, er det svært at argumentere for at 

multiplen ved exit bliver den samme som ved opkøbet. Hvis det antages at selskabet ville blive 

handlet til samme multipel, så ville selskabets realiserede 2017E EBITDA på DKK 7.615 millioner 

multipliceret med en EV/EBITDA multipel på 6,9x give en enterprise value på DKK 52.298 

millioner. En alternativ værdiansættelsesmetode ville være at foretage en DCF analyse af selskabets 

værdi ved exit i 2017E. Denne analyse dog også forbundet med stor usikkerhed, idet den ikke alene 

beror på det budgetterede data for perioden 2012-2017E, men også for perioden 2018E til 

uendelighed.  

Det vil være utroligt usikkert at budgettere udviklingen i selskabets cash flows i de enkelte år for 

2018E og fremadrettet, og derfor vil værdiansættelsen blive foretaget som en terminalværdi der 

består af selskabets frie cash flow for 2018E, et afkastkrav til investeringen i selskabet (WACC) og 

den forventede vækstrate for selskabets cash flows fremadrettet. 

Et selskabs WACC består af beta værdien, kapitalstruktur, en selskabsskattesats, den risikofrie 

rente, en lånerente (illustreret nedenstående som den risikofrie rente, tillagt en selskabsspecifik 

præmie) og en markedsrisikopræmie. 

 

Nedenstående figur viser udledningen af Vestas WACC. 

 

Figur 2 
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Der er benyttet Vestas nuværende betaværdi og kapitalstruktur i udledningen af den ovenstående 

WACC. Derudover er anvendt Vestas nuværende lånerente på 6,5% (præsenteret i afsnit 8,2), 

illustreret som dels den risikofrie rente på 1,8% og så en selskabsspecifik gældspræmie på 470 basis 

point (For yderligere information se bilag 6). Hvis man derudover antager, at selskabets cash flows 

vil vokse en anelse mere end inflationen, da vindturbineindustrien ikke forventes at være modnet i 

2017E (jf. afsnit 4,1), kan vækst raten sættes til 3%. 

Dermed kunne en indikativ værdiansættelse af Vestas udledes af nedenstående formel: 

(FCF 2017E * (1+vækst)) / (WACC - vækst) ↔ 

(DKK 2.031 millioner * 1,03) / (0,075 – 0,03) = DKK 46.492 millioner  

Denne værdiansættelse er lavere end den enterprise value udledt vha. multipler på DKK 52.298 

millioner. Som udgangspunkt anser man en DCF værdiansættelse som den teoretisk korrekte 

metode, og dermed den der normalt skal tillægges størst vægt ved udarbejdelse af en 

værdiansættelse (Petersen og Plenborg 2008). De to værdier er forholdsvis ens og den overordnede 

vurdering at en enterprise value omkring DKK 47.000 millioner er et kvalificeret bud, svarende til 

en EV/EBITDA multipel på 6,2x når Vestas 2017E EBITDA på DKK 7.615 anvendes. Som nævnt 

er denne exit pris er forbundet med stor usikkerhed og en anderledes exit pris vil umiddelbart kunne 

påvirke investeringens rentabilitet forholdsvis signifikant. Dermed er det et oplagt parameter at teste 

i følsomhedsanalysen i afsnit 11.  

 

9,3 Sammenfatning 

Det vurderes umiddelbart som sandsynligt, at en kapitalfond vil kunne videresælge Vestas efter endt 

holdingperiode, og at enten et salg til en strategisk køber eller en genintroduktion til børsen er de 

mest realistiske exit strategier. Baseret på DCF og multipel værdiansættelse vurderes det, at Vestas 

ved exit d. 1. januar 2018 vil kunne videresælges for en enterprise value omkring DKK 47.000 

millioner. Selskabets nettorentebærende gæld forventes jf. afsnit 8,3 at være nedbragt til DKK 

3,687 millioner og dermed bliver markedsværdien af selskabets egenkapital DKK 43.313 millioner.  

 

10,0 Investeringens IRR 

Formålet med dette afsnit er at vurdere den forventede IRR og money back multipel (under givne 

forudsætninger) ved en LBO af Vestas pr. 1. juni 2012 og et exit pr. 1. januar 2018 (holdingperiode 

på 5,5 år). Derudover skal den forventede IRR og money back multipel sammenlignes med 

afkastkravet udledt i afsnit 5, for at vurdere investeringens attraktivitet. 
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I afsnit 8,1 udledtes det, at en kapitalfond ved overtagelse af Vestas skulle stille med DKK 10.946 

millioner i egenkapital for at overtage Vestas og i afsnit 9,3 udledtes det at markedsværdien af 

selskabets egenkapital ved exit ville være DKK 43.313 millioner. 

Dermed kan investeringens IRR og moneyback multipel udledes nedenunder: 

(43.313 / 10.946) ^ (1 / 5,5) – 1 = 28,4% 

(43.313 / 10.946) = 4,0x 

 

I afsnit 5,4 udledtes afkastkravet til investeringen i Vestas til at være en IRR på omkring 30% (mod 

et normalt IRR niveau for LBO transaktioner på omkring 25%) og en money back multipel i 

niveauet 3,0-4,0x. Det vurderes (under givne forudsætninger), at en LBO af Vestas vil kunne 

generere en tilstrækkelig høj money back multipel til at retfærdiggøre en investering. Derimod er 

investeringens forventede IRR på 28,4% en smule under det forventede niveau på omkring 30%. 

Men da det forventede realiserede IRR er forholdsvis tæt på afkastkravet, vurderes det at yderligere 

analyser er påkrævet, for at kunne vurdere om et kapitalfond vil stille sig tilfreds med dette afkast.  

I det næste afsnit vil der blive foretaget en række følsomhedsanalyser på udvalgte nøgleparametre, 

for at kunne vurdere attraktiviteten af en LBO af Vestas mere dybdegående. 

 

11,0 Følsomhedsanalyse 

Formålet med dette afsnit er at teste hvordan ændringerne i udvalgte nøgleforudsætninger vil 

påvirke en LBO af Vestas.  

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i investeringens IRR afhængig af om skatterabatten i USA 

forlænges (markeret med gul) eller ikke forlænges (markeret med hvid) ved udløbet i 2012. 
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Tabel 16 

 

 

USA er Vestas største enkeltmarked og derved er selskabet forholdsvis afhængig af at 

skatterabatten bliver forlænget. USA er klart det største marked i Nordamerika og udgjorde i 2010A 

88% af den samlede installerede kapacitet (GWEC 2010). Ifølge analysefirmaet IHS Emerging 

Energy kan det amerikanske marked falde med 85% hvis skatterabatten ikke forlænges (Børsen 

2011C). For en LBO af Vestas vil dette have meget stor betydning, idet den budgetterede EBITDA 

for 2017E falder fra DKK 7.615 million til DKK 5.886 og grundet den lavere omsætningen vil 

selskabet generere lavere cash flows til afbetaling af gæld og dermed stiger den budgetterede 

nettorentebærende gæld fra DKK 3,687 millioner til DKK 5,331 millioner, hvis skatterabatten ikke 

forlænges. Overordnet set betyder dette et fald i den forventede realiserede IRR fra 28,4% til 20,8% 

og et fald i money back multiplen fra 4,0x til 2,8x. Dette betyder, at hvis den amerikanske 

skatterabat ikke forlænges (under antagelse af at de øvrige parametre er konstante), vil hverken IRR 

eller money back multiplen kunne leve op til de fastsatte afkastkrav og dermed vurderes en LBO af 

Vestas ikke at være interessant for en kapitalfond.  

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i investeringens IRR ved forskellig udvikling i EBITDA 

margin niveauerne (base case markeret med gul), når alle øvrige parametre holdes konstant. 

 

 

 

 

 

 

Skatterabat USA

EV/EBITDA multipel (exit) 6,2 6,2

EBITDA 2017E 5886 7615

Enterprise value (stand-alone) 36326 47000

Nettorentebærende gæld 5331 3687

Markedsværdi af egenkapitalen 30995 43313

Egenkapital (start) 10946 10946

Holdingperiode (år) 5,5 5,5

IRR 20,8% 28,4%

Money back multipel 2,8 4,0
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Tabel 17 

 

 

Det bemærkes, at EBITDA 2017E ændres da marginen for 2017E ændres i de forskellige cases og 

derudover ændres den nettorentebærende gæld, da forskellige marginer har forskellig påvirkning på 

cashflows og derved LBO modellen. Som forventet er IRR forholdsvis følsom overfor udsving i 

EBITDA margin niveauerne og ved de det to dårligste cases bliver IRR væsentligt lavere end 

afkastkravet på 30% og derved er investeringen ikke rentabel for en kapitalfond. Ved de mere 

optimistiske cases er IRR mellem 30,5% til 32,5% og indikerer dermed et fornuftigt potentiale for 

en kapitalfond, hvis denne formår at forbedre marginen mere end budgetteret i denne afhandlings 

base case scenarie. 

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i investeringens IRR og money back multipel ved 

EV/EBITDA exit multipler i niveauet 4,7x til 7,7x (base case 6,2x markeret med gul), når alle 

øvrige parametre holdes konstant i forhold til base case scenariet. 

 

 

 

 

 

Udvikling i EBITDA margin

EBITDA margin (2012E) 7,1% 7,6% 8,1% 8,6% 9,1%

EBITDA margin (2013E) 7,7% 8,2% 8,7% 9,2% 9,7%

EBITDA margin (2014E) 8,3% 8,8% 9,3% 9,8% 10,3%

EBITDA margin (2015E) 8,4% 8,9% 9,4% 9,9% 10,4%

EBITDA margin (2016E) 8,6% 9,1% 9,6% 10,1% 10,6%

EBITDA margin (2017E) 8,7% 9,2% 9,7% 10,2% 10,7%

EV/EBITDA multipel (exit) 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

EBITDA 2017E 6830 7222 7615 8008 8400

Enterprise value (stand-alone) 42155 44577 47000 49423 51845

Nettorentebærende gæld 7023 5355 3687 2019 351

Markedsværdi af egenkapitalen 35132 39223 43313 47404 51495

Egenkapital (start) 10946 10946 10946 10946 10946

Holdingperiode (år) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

IRR 23,6% 26,1% 28,4% 30,5% 32,5%

Money back multipel 3,2 3,6 4,0 4,3 4,7
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Tabel 18 

 

 

Det bemærkes, at investeringen er meget følsom overfor ændringer i exit prisen. Ved de tre laveste 

exit priser vil investeringens IRR falde væsentligt under afkastkravet på omkring 30%, og dermed 

ikke være interessant for en kapitalfond. Derimod repræsenterer en højere exit prise et betydeligt 

opadgående potentiale for en kapitalfond. 

 

12,0 Diskussion 

Der er gennem denne afhandling udlagt det perspektiv, at det globale energibehov forventes at stige 

i de næste årtier, grundet en række økonomiske og demografiske faktorer såsom øget 

befolkningstilvækst og forbedrede levevilkår i ulandede. Derudover forventes en stor del af dette 

energibehov at skulle dækkes af vedvarende energiformer, hvilket især beror på faktorer som 

nedbringelse af den globale udledning af CO2 og sikkerhedspolitiske spørgsmål omkring USA's og 

Europas afhængighed af energilevering samt det faktum at fossile brændstoffer forventes at slippe 

op inden for en overskuelig tidshorisont. Dermed er det fundamentale perspektiv for vindenergi 

meget positivt i denne afhandling, hvilket også illustreres i de forholdsvis høje vækstrater for 

installeret vindturbinekraft i perioden 2012 til 2017. Som nævnt i afsnit 4,1 anses vindenergi på 

nuværende tidspunkt som den mest avancerede form for vedvarende energi, men der er ingen tvivl 

om at gennembrud fra andre vedvarende energiformer som fx solenergi kan påvirke efterspørgslen 

på vindenergi signifikant (nedad) og dermed forringe en potentiel LBO af Vestas (forudsagt at 

forbedringerne finder sted i holdingperioden). Derudover kan et ændret perspektiv på atomkraft 

som alternativ energiform eller store fund af hidtil ukendte reserver af fossile brændstoffer også 

påvirke den globale efterspørgsel på vedvarende energi og dermed vindenergi. Vindenergi er stadig 

meget afhængig af politiske subsidier og velvilje, og ville således ikke være konkurrencedygtig 

Exit pris

EV/EBITDA multipel (exit) 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7

EBITDA 2017E 7615 7615 7615 7615 7615 7615 7615

Enterprise value (stand-alone) 35577 39385 43192 47000 50808 54615 58423

Nettorentebærende gæld 3687 3687 3687 3687 3687 3687 3687

Markedsværdi af egenkapitalen (stand-alone) 31891 35698 39506 43313 47121 50928 54736

Egenkapital (start) 10946 10946 10946 10946 10946 10946 10946

Holdingperiode (år) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

IRR 21,5% 24,0% 26,3% 28,4% 30,4% 32,3% 34,0%

Money back multipel 2,9 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 5,0
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uden på nuværende tidspunkt. Som nævnt i afsnit 4,1 forventes mængden af fossile brændstoffer at 

falde fra 2022 (peak oil) og dette vil betyde prisstigninger, da efterspørgslen samtidig forventes at 

stige (jf. afsnit 4,1). Derudover er udnyttelse af vindenergi blevet betydeligt mere rentabelt i de 

seneste år og denne udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Disse to mekanismer 

kombineret forventes overordnet set at gøre vindenergi til en konkurrence dygtig energiform på sigt. 

Men det er klart, at hvis den politiske opbakning til vindenergi bliver mindre i de kommende år (fx 

pga. den europæiske gældskrise) vil det forværre markedsudsigterne signifikant og dermed påvirke 

en potentiel LBO af Vestas signifikant. Der er gennem denne afhandling lagt forholdsvis stor vægt 

på en række markedsrapporter omkring vindenergi og disses fremskrivninger på den forventede 

installerede kapacitet for perioden 2012 til 2017. Disse fremskrivninger danner grundlag for den 

forventede omsætning for Vestas i holdingperioden (sammen med den forventede markedsandel og 

prisudvikling), og dermed et vigtigt parameter i udledningen af investeringens IRR. Som tidligere 

nævnt er disse fremskrivninger baseret på forholdsvis høje vækstrater på alle markeder og dermed 

vil lavere realiserede vækstrater betyde et dårligere investeringsresultat.  

Der er i denne afhandling foretaget en forholdsvis simplificeret opdeling af kontinenterne i to 

grupper, henholdsvis modne markeder (Europa og Nordamerika) og umodne markeder (Asien, 

Oceanien, Latinamerika og Afrika & Mellemøsten), hvilket især kommer til udtryk ved 

fremskrivningen på pris/MW. Der kan dog rejses spørgsmål ved om fx det asiatiske marked og det 

afrikanske & mellemøstlige marked er på samme udviklingsstadie, og det ville muligvis have givet 

et mere nuanceret perspektiv at opdele især de umodne markeder i flere kategorier. Det vurderes 

dog overordnet, at denne simplifikation ikke har haft signifikant indflydelse på denne afhandlings 

konklusioner, idet de latinamerikanske, oceaniske og afrikanske & mellemøstlige markeder udgør 

en begrænset andel af den historisk og fremtidige forventede installerede kapacitet.  

Ved diskussionen omkring Asiens status som umodent marked er denne primært relateret til et 

forholdsvist stort fokus på billige vindturbiner, men med de meget signifikante installerede 

kapaciteter der bliver installeret i Asien (især Kina) i disse år, kan det diskuteres om dette marked 

vil nærme sig de samme karakteristika som de modne markeder i løbet af en overskuelig årrække. 

Dette ville som udgangspunkt betyde et større fokus på teknologisk avancerede turbiner med større 

pålidelighed, og derved vil Vestas som teknologisk førende producent have mulighed for at øge sin 

markedsandel på det attraktive asiatiske marked, forudsat at de asiatiske producenter ikke er i stand 

til at levere tilsvarende teknologi. Den umiddelbare vurdering er, at de asiatiske markeder må 

forventes at nærme sig et mere modent stadie, og selvom dette forventes at blive realiseret efter 
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holdingperiodens afslutningen, kan der argumenteres for at det fx kunne forøge værdien af Vestas 

gennem en højere exit pris, hvilket ikke er indregnet i base case.  

Vestas betragtes i dag som teknologiførende på offshore området sammen med Siemens, og taget i 

betragtning af at Vestas største turbine på nuværende tidspunkt er typen V112-3,0 MW, så vurderes 

det at den nye V164-7,0 MW turbine vil kunne forbedre selskabets position i Europa, men omvendt 

er Siemens i gang med at lancere deres egen V150-6,0 MW turbine og derved kan det ikke 

forventes at Vestas vil kunne tage meget store markedsandele (fra Siemens) i Europa. Det 

interessante spørgsmål er så i hvor høj grad offshore vindkraft vinder indpas i de øvrige markeder. 

Hvis Vestas formår at skabe succes med denne nye type i Europa, må det forventes at især 

efterspørgslen fra det nordamerikanske marked vil være signifikant. Derudover omtales især 

Latinamerika og Oceanien som markeder der er velegnet til vindkraft og taget de store 

kyststrækninger i betragtning samt de forholdsvis høje vækstrater (dog fra et lavt udgangspunkt), vil 

Vestas muligvis kunne tage signifikante markedsandele her og dermed klarer sig bedre end 

budgetteret i base case. Derudover nævnes især Kina som et stort potentielt marked for offshore 

vindenergi i fremtiden. I februar 2012 meddelte den kinesiske regering, at den har intentioner om at 

installere 28.620 MW offshore vindenergi frem mod 2020 og dette kunne potentielt set betyde 

signifikant vækst for Vestas, forudsat at selskabet får succes med deres nye V164-7,0 MW og at de 

kinesiske producenter ikke formår at udvikle tilsvarende teknologi (Renewableenergyworld 2012). 

For selve investeringen er det antaget at en kapitalfond vil kræve en IRR på omkring 30% og en 

money back multipel i niveauet 3,0-4,0x for en investering i Vestas, mod et normalt niveau på 

omkring 25%. Det er mit klare perspektiv, at en LBO af Vestas er mere risikobetonet end den 

gennemsnitlige LBO grundet især den politiske indvirkning, selskabets nuværende situation og det 

meget svingende ordrerindtag, og dermed vil en kapitalfond kræve en højere forrentning af den 

investerede egenkapital. Der kan dog argumenteres for at grundet investeringens forholdsvis store 

størrelse (sammenlignet med andre LBO transaktioner), vil en kapitalfond stille sig tilfreds med en 

lidt lavere IRR end de 30%, idet deres investeringer kan spredes over færre selskaber og dermed 

skal de bruge færre omkostninger på overvågning, rådgivere med mere. Omvendt vil investering i 

færre selskaber betyde mindre diversifikation og dermed større risiko, så overordnet set vurderes et 

IRR krav på 30% at være fornuftigt. Det kan dog ikke udelukkes at visse kapitalfonde har erfaring 

inden for energibranchen, og dermed anser investeringen for mindre risikobetonet, og dermed har et 

lavere afkastkrav end øvrige kapitalfonde. 
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Prisen for et opkøb af Vestas er baseret på henholdsvis den nuværende markedsværdi af 

egenkapitalen og en hertil tillagt opkøbspræmie. Der hersker ikke den store usikkerhed omkring det 

første parameter (udover det faktum at der i denne afhandling indhentes aktiekurser d. 1. marts og 

værdiansættelsesdagen er d. 1. juni). Den forventede opkøbspræmie repræsenterer dog et 

usikkerhedsmoment og det er derfor svært at vurdere om en opkøbspræmie på 25% vil betyde at 

90% af aktionærerne ville acceptere tilbuddet. De 25% er baseret på opkøbspræmier ved lignende 

transaktioner og derudover et fundamentalt perspektiv på Vestas ejerskabsstruktur. Det kan dog 

ikke afvises at denne præmie ville kunne variere betydeligt (i undersøgelsen af opkøbspræmier var 

der en meget stor spredning af observationer) og derudover kan det ikke afvises at nogle af de 

nuværende aktionærer vil handle irrationelt, idet de muligvis har købt Vestas aktien til en meget høj 

kurs og ikke ønsker at realisere et tab (dette fænomen er nok primært gældende for private 

aktionærer, men da Vestas aktien er 100% flee float og der generelt er meget få storaktionærer, kan 

dette fænomen muligvis få betydning. Derudover er Vestas klassificeret som ”folkeaktie” og dette 

kunne indikere at mange private investorer har denne aktie som en del af deres portefølje). 

Et af de vigtigste spørgsmål i budgetteringen er om den amerikanske skatterabat forlænges eller ej. 

Taget i betragtning af at det amerikanske marked forventes at falde med 85% hvis den fjernes, er 

det i base case antaget at den forlænges, og så er der i følsomhedsanalysen indlagt at den fjernes. 

Der er en forskel i realiseret IRR på omkring 7,6% point ved de to scenarier og derved vil denne 

udvikling have meget signifikant betydning for en LBO af Vestas. En anden vigtig antagelse i 

budgetteringen er, at det forventedes at alle markeder undtagen Europa får samme vækstrate i 

2015E, 2016E og 2017E (grundet manglende estimater). Denne antagelse er vurderet til at være den 

mest fornuftige approksimation, og i henhold til afsnit 4,1 vurderes markedet for vindenergi ikke at 

være modnet i 2016E og 2017E (i hvert fald ikke for Asien, Latinamerika, Oceanien og Afrika & 

Mellemøsten) og dermed virker de forholdsvis signifikante vækstrater til at være realistisk. Et andet 

vigtigt spørgsmål var om de asiatiske producenter formåede at tage markedsandele på de modne 

markeder. Det forventes umiddelbart at lykkes, men kun i begrænset omfang. De asiatiske 

producenter har en klar prismæssig fordel i forhold til producenter i de modne markeder, men de får 

meget svært ved at udnytte denne fordel på markeder der er geografisk distancerede (grundet høje 

transportomkostninger) og dermed forventes de kun at kunne tage begrænsede markedsandele i 

Europa og Nordamerika. Et af de allervigtigste spørgsmål i denne afhandling er vurderingen af 

kapitalfondens omkostningsforbedringer i Vestas gennem holdingperioden. I base case scenariet 

forventes gradvise forbedringer gennem holdingperioden, og at Vestas EBITDA margin i 2017E er 
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på et niveau mellem 2009A og 2010A. Det er dog samtidigt en af de poster der er mest vanskelig at 

forecaste og derfor er der foretaget en følsomhedsanalyse af denne parameter. Af denne analyse 

fremgår det meget tydeligt, at investeringens resultat er meget tæt korreleret til forbedringer i 

omkostningsstrukturen og at en kapitalfond derfor bør have et meget klart perspektiv på realiserbare 

forbedringer, da dette vil afgøre om projektet er rentabelt eller ej. Det skal i den forbindelse 

påpeges, at de nuværende aktieanalytikere der dækker Vestas er mere optimistiske på selskabets 

vegne mht. til EBITDA margin end budgetteret i denne afhandling, og dette kunne indikere et 

opadgående potentiale, hvis budgetteringen i denne afhandling er for konservativ. 

Et andet meget relevant og diskuteret spørgsmål er hvilken exit pris Vestas vil kunne sælges til ved 

udgangen af holdingperioden. Som udgangspunkt er exit prisen baseret på en kombination af en 

DCF analyse, og den indgangsmultipel selskabet forventes at blive handlet til (eksklusiv 

opkøbspræmien). Det kan dog diskuteres om dette er det mest fornuftige perspektiv, idet markedet 

for vindenergi generelt er forholdsvist presset og dermed lavt prisfastsat i forhold til tidligere år. 

Med det forholdsvis positive fundamentale perspektiv for vindenergi generelt og hvis en kapitalfond 

formår at lave en turn-around på Vestas, kan der argumenteres for at selskabet vil handle til en 

højere exit pris (og muligvis med en strategisk præmie), hvilket er forsøgt indarbejdet i 

følsomhedsanalysen. Der kan dog argumenteres for, at de to valgte metoder gav et forholdsvis 

ensartet resultat og repræsenterer et fornuftigt skøn.  

Det kan desuden diskuteres hvilken indvirkning det vil få på investeringen at udskifte i ledelsen og 

forbedre den nuværende selskabsstruktur. Som udgangspunkt er dette emne en del af de samlede 

forventede EBITDA margin forbedringer, og dermed ikke særskilt. Vestas nuværende ejerkreds har 

foretaget udskiftning af bestyrelsesformanden og næstformanden i februar 2012 og har erstattet 

disse med forholdsvis erfarne folk inden for virksomhedsdrift i form af Bent Nordberg og Lars Olof 

Josefsson. Men som nævnt har disse udskiftninger ikke påvirket aktiekursen i høj grad (Se bilag 2 

for yderligere information) og dermed kan det antages at markedet vil se selskabet skabe resultater, 

før der kommer stigninger i aktiekursen. Overordnet set vurderes det, at ændringer i selskabets 

struktur kan være en positiv trigger for en investering i Vestas, der dermed vil give mulighed for en 

højere realiseret IRR og money back multipel end budgetteret i base case scenariet. Derudover kan 

beslutningen om ikke at inkludere de danske rentefradragsregler i denne afhandling også diskuteres. 

Beslutningen blev truffet på baggrund at den forholdsvis moderate gearing i LBO af Vestas, og det 

vurderes derfor ikke umiddelbart at denne ville komme i alvorlige konflikter med hverken EBIT 

reglen eller reglen om tyndkapitalisering. Men under alle omstændigheder ville det kun kunne 
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påvirke LBO casen negativt at inkludere det, men omvendt udgør skattebetalingen en forholdsvis 

begrænset del af udledningen af de frie cash flows og beslutningen om at udelade 

rentefradragsreglerne vurderes således ikke at have haft signifikant betydning for denne afhandlings 

konklusioner. Et andet relevant perspektiv er længden af holdingperioden og timingen for opkøbet. 

Der kan argumenteres for, at den valgte holdingperiode er forholdsvis statisk og der er således en 

vis optionsværdi i at kapitalfonden har mulighed for at forlænge eller forkorte investeringshorisont 

undervejs hvis dette er rentabelt, og dermed kan man argumentere for at den forventede realiserede 

IRR og money back multipel ved investeringen er en smule undervurderet. Den valgte 

holdingperiode er baseret på, at selskabets turn-around forventes at lægge i det høje interval af 3-7 

år (den normale LBO holdingperiode), og dermed er en holdingperiode på 5,5 år et kvalificeret bud 

(men en smule arbitrært). Derudover kan man også argumenterer for, at den valgte opkøbsdato 1. 

juni 2012 er meget arbitrær og at en kapitalfond kunne have en interesse i at se udviklingen på det 

globale marked for vindenergi an, og især om den amerikanske skatterabat bliver forlænget. 

Ovenstående parametre vil reducere risikoen ved investeringen, men omvendt må man også 

forvente en stigende aktiekurs, og hvis den forlænges er det derfor spørgsmålet hvilken effekt der 

vil veje tungest ved vurderingen af en potentiel LBO af Vestas 

 

13,0 Konklusion 

Den overordnede konklusion på denne afhandling er, at en LBO af Vestas som udgangspunkt ikke 

anbefales. Den fundamentale vurdering var, at en LBO af Vestas skulle give en IRR i omkring på 

30,0% og en money back multipel i niveauet 3,0-4,0x. Med udgangspunkt i de forudsætninger og 

antagelser der er opstillet i denne afhandlings base case scenarie, er vurderingen at en LBO af 

Vestas vil give en IRR på 28,4% og en money back multipel på 4,0x og dermed ikke står mål med 

risikoen og derfor ikke bør gennemføres under de nuværende omstændigheder (som præsenteret i 

base case scenariet). Det vurderes umiddelbart, at selvom investeringen er meget tæt på at opfylde 

IRR kravet på 30%, så gør især den store usikkerhed omkring udviklingen på det amerikanske 

marked, og konsekvenserne hvis skatterabatten ikke bliver forlænget (IRR falder med 7,6% point 

og money back multiplen falder til 2,8x) at investeringen ikke er tilstrækkelig attraktiv for en 

kapitalfond. Det vurderes dog, at der ved ændringer af nogle af de fundamentale forudsætninger vil 

kunne skabes et tilstrækkeligt afkast, herunder især et mere optimist perspektiv på forbedringer af 

omkostningsstrukturen i holdingperioden eller et mere optimistisk perspektiv på exit prisen (fx at en 

potentiel køber betaler en strategisk præmie) som Vestas forventes at kunne handles til ved exit i 
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januar 2018. Derudover vil andre faktorer som en større succes for offshore segmentet i 

Nordamerika, Kina og muligvis også øvrige markeder påvirke investeringen positivt, de asiatiske 

producenter får muligvis ikke succes med at komme ind på de modne markeder og muligvis 

modnes det asiatiske marked i holdingperioden, således at efterspørgslen efter Vestas mere 

teknologisk avancerede vindturbiner stiger. Dermed vil en kapitalfond have en umiddelbar case der 

giver en IRR på mere end de 28,4% som kan realiseres ifølge base case scenariets forudsætninger. 

Man kan sige at der findes en række optioner der enkeltvis eller kombineret vil kunne bringe 

investeringen ind i et meget attraktivt afkastinterval. Derudover vil nogle kapitalfonde have erfaring 

inden for vindturbine eller relaterede industrier, og har derfor erfaringer der gør, at risikoen for dem 

er lavere end for andre kapitalfonde og derved har de et mindre afkastkrav. Det skal dog samtidig 

påpeges, at en LBO af Vestas også indeholder en række negative udviklingsscenarier, der vil 

forværre investeringen betydeligt. Som nævnt vil især et stop for den amerikanske skatterabat på 

vindenergi betyde et IRR fald på omkring 7,6% point og en money back multipel der falder uden 

for det fastlagte investeringskriterium og dermed vil investeringen ikke længere være interessant. 

Derudover kan især problemer med Vestas nye 164-7,0MW turbine betyde, at selskabet ikke opnår 

den forventede markedsposition på offshore segmentet i Europa og dermed bliver investeringen 

forværret i forhold til base case. Endelig kan det nævnes, at de asiatiske producenter kan få større 

succes end forventet på de modne markeder, og kapitalfonden kan opleve at det ikke er muligt at 

forbedre omkostningsstrukturen som budgetteret, samt at exit mulighederne er dårligere end 

umiddelbart forventet.  

Det overordnede perspektiv for denne kandidatafhandling er, at base case scenariet repræsenterer et 

middelret estimat for den forventede udvikling ved en LBO af Vestas. Dette estimat kan udvikle sig 

både positivt og negativt i løbet af holdingperioden, men den overordnede anbefaling er, at afkastet 

ved en LBO af Vestas umiddelbart ikke står mål med risikoen under de nuværende omstændigheder 

og dermed at en kapitalfond ikke vil være tilfreds med det forventede afkast ved en LBO af Vestas. 

 

14,0 Perspektivering 

Formålet med dette afsnit er at præsentere et alternativt scenarie i forhold til afhandlingens 

hovedproblemstilling, idet kapitalfonde ikke formodes at være de eneste potentielle købere af 

Vestas jf. afgrænsningen tidligere i denne afhandling. Hvor fokus gennem afhandlingen har været 

på kapitalfonden og en vurdering af rentabiliteten ved en LBO af Vestas, skifter fokus nu til Vestas 

nuværende aktionærer og dette afsnit giver således et perspektiv på hvilke strategiske købere der 
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kunne være interesseret i at opkøbe Vestas på nuværende tidspunkt, hvorfor Vestas kunne være et 

interessant opkøbsemne og hvorledes et sådan opkøb ville kunne skabe værdi for selskabets 

eksisterende aktionærer. 

 

Som nævnt i afsnit 9,2 er der en række potentielle selskaber der kunne være potentielle købere af 

Vestas ved en kapitalfonds exit og disse kan også formodes at have en interesse i et opkøb på 

nuværende tidspunkt. Derudover er der i kølvandet på Vestas offentliggørelse af årsregnskabet for 

2011, kommet en del rygter i markedet om andre selskaber der potentielt set kunne være 

interesserede i et opkøb af Vestas. Herunder nævnes selskaber som Siemens, Hyundai, Generel 

Electric, Samsung, Mitsubishi og Shanghai Electric Group (Mergermarket).  

Nedenstående tabel viser de enkelte selskabers primære forretningsområde, samt udvalgte 

finansielle nøgletal. 

 

Tabel 19 

 

Note  Der er anvendt senest tilgængelige årsregnskabstal for ovenstående selskaber 

Kilde Bloomberg 

 

I afsnit 8,1 vurderes det, at kapitalfonde måtte kunne forventes at kunne optage lån for 4,0x 

selskabets EBITDA (i gennemsnit), men set i forhold til strategiske købere vurderes denne gearing 

at være forholdsvis høj og et niveau omkring 2,5x EBITDA virker mere realistisk (PwC 2011). Det 

forventes at gearingen ved et opkøb vil blive optaget med sikring i aktiver for både det opkøbende 

selskab og Vestas. Som nævnt i afsnit Vestas havde i 2011A en EBITDA på DKK 2.269 millioner 

og derudover har selskabet en nuværende nettorentebærende gæld på DKK 4.060 millioner. 

DKK millioner Land Forretningsområde Omsætning EBITDA NIBD NIBD/EBITDA Medarbejdere

Acciona ES Energi 49517 9254 51967 5,6x 31857

Alstom FR Energi 155879 16718 23613 1,4x 92701

Daewoo Shipbuilding KR Skibsbygning 58704 5700 12788 2,2x 11913

Doosan Corporation KR Konglomerat 7444 1432 1126 0,8x 2663

General Electric US Konglomerat 761931 133287 1429283 10,7x 301000

Goldwind CN Energi 14523 2156 -5379 -2,5x 5336

Hyundai KR Biler 206858 30189 -30400 -1,0x 56679

Mitsubishi JP Biler 343275 30324 275497 9,1x 58740

Samsung KR Elektronik 584275 91825 -50892 -0,6x 101393

Shanghai Electric Group CN Energi 52323 3413 -12068 -3,5x 28128

Siemens DE Konglomerat 548007 77428 52487 0,7x 405000

Sinovel CN Vindturbiner 16845 2694 23 0,0x 2042
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Nedenstående tabel illustrer de potentielle kombinerede EBITDA og nettorentebærende gæld 

værdier ved et opkøb af Vestas for hvert af selskaberne. Derudover er der vist en kombineret 

NIBD/EBITDA multipel, og heraf udledt den potentielle købesum som der vil kunne optages 

(yderligere) lån til (under antagelse af at en kombineret gearing på 2,5x EBITDA kan opnås).  

 

Tabel 20 

 

Kilde  Vestas 2011og Bloomberg 

 

Som tidligere nævnt i afsnit 6,3 handles Vestas til en aktiekurs på 56 og selskabet har i alt 203.704 

udestående aktie, svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på DKK 11.499 millioner. 

Der vurderes derfor på baggrund af denne analyse, at Alstom, Goldwind, Hyundai, Samsung, 

Shanghai Electric Group og Siemens alle har den fornødne potentielle finansielle styrke til at 

opkøbe Vestas. Derudover kan der argumenteres for, at General Electric har forholdsvis store 

aktiviteter inden for den finansielle sektor og at deres gearing er udtryk for bankdrift, at selskabet 

muligvis stadig vil kunne rejse penge til et opkøb, og derudover bemærkes det, at selskabet er 

markant større end Vestas. Tilsvarende er Mitsubishi markant større end Vestas, og man må 

formode at de vil være i stand til at rejse et tilstrækkeligt beløb, forudsat at interessen for et opkøb 

af Vestas er tilstrækkelig stor. Derudover skal det nævnes, at alle ovenstående selskaber er 

børsnoterede og derfor vil have mulighed for at foretage en aktieemmision til finansiering af et 

opkøb (forudsat at selskabets eksisterende aktionærer vil slutte op om en sådan aktieemmision). 

Som udgangspunkt anses Vestas for at være et interessant target for en strategisk køber, da 

selskabet til dels er lavt prisfastsat i forhold til tidligere (som tidligere nævnt er aktiekursen faldet 

DKK millioner NIBD/EBITDA Potentiel købesum

Selskab Vestas Begge Selskab Vestas Begge NIBD/EBITDA (Kombineret)

Acciona 9254 2269 11523 51967 4060 56027 4,9x -27218

Alstom 16718 2269 18987 23613 4060 27673 1,5x 19795

Daewoo Shipbuilding 5700 2269 7969 12788 4060 16848 2,1x 3074

Doosan Corporation 1432 2269 3701 1126 4060 5186 1,4x 4066

General Electric 133287 2269 135556 1429283 4060 1433343 10,6x -1094452

Goldwind 2156 2269 4425 -5379 4060 -1319 -0,3x 12383

Hyundai 30189 2269 32458 -30400 4060 -26340 -0,8x 107484

Mitsubishi 30324 2269 32593 275497 4060 279557 8,6x -198075

Samsung 91825 2269 94094 -50892 4060 -46832 -0,5x 282066

Shanghai Electric Group 3413 2269 5682 -12068 4060 -8008 -1,4x 22214

Siemens 77428 2269 79697 52487 4060 56547 0,7x 142697

Sinovel 2694 2269 4963 23 4060 4083 0,8x 8324

EBITDA Nettorentebærende gæld



LBO af Vestas Wind Systems  23 marts 2012  

  77 of 100 

 

med 92% siden toppen i 2008) og derudover giver et opkøb af selskabet adgang til avanceret 

teknologi og globale salgskanaler (Mergermarket). Derudover må det forventes mange af de 

potentielle købere vil kunne realisere synergier ved et opkøb og dermed vil selskabet have en højere 

værdi end på stand-alone basis. Det skal selvfølgelig påpeges, at der vil være forskel i de potentielle 

synergier afhængig af hvilket selskab der potentielt set ville skulle overtage Vestas. Det vurderes 

umiddelbart, at det potentielle køberfelt kan inddeles i tre grupper, selskaber med aktiviteter inden 

for vindturbine produktion (General Electric, Siemens, Sinovel, Goldwind og Mitsubishi), selskaber 

med aktiviteter inden for den bredere energisektor (Acciona, Alstom og Shanghai Electric Group) 

og selskaber med et umiddelbart ønske om at etablere sig inden for vindturbineindustrien (Daewoo 

Shipbuilding, Doosan Corporation, Hyundai og Samsung). Det vurderes overordnet, at de selskaber 

der allerede har produktion af vindturbiner vil kunne realisere flest synergier, idet der er mulighed 

for krydssalg til eksisterende kunder, udnyttelse af selskabernes teknologi til at forbedre 

eksisterende produkter, mulighed for stordriftsfordele i forbindelse med køb af råvarer og bedre 

forhandlingsposition overfor leverandører. Der kunne også være en række synergi effekter 

forbundet med et opkøb for gruppen af selskaber inden for den bredere energisektor, idet disse 

selskaber typisk er næste led i værdikæden (se bilag 3 for yderligere information) og derfor har 

opbygget en stor viden inden for industrien, der kan medvirke til videns deling om potentielle 

forbedringer for produkterne og derudover må man formode en del samhandel mellem selskaberne 

og en større kontrol over værdikæden. For gruppen af selskaber med et ønske om at etablere sig 

inden for vindturbineindustrien, må man formode at selskaberne har ekspertise inden for relaterede 

industrier og at flere af dem vil kunne benytte deres eksisterende ingeniørmæssige kundskaber til at 

forbedre turbinerne (som nævnt i afsnit 4,2) og her kunne fx viden om motorer og aerodynamik (fra 

bilindustrien) være eksempler på potentielle forbedringer. Derudover er det gældende for disse 

selskaber (og til en vis udstrækning også for de øvrige potentielle købere), at et opkøb af Vestas 

giver adgang til en industri hvor der forventes signifikante vækstrater i de kommende år (som nævnt 

i afsnit 4,1 og 4,2) og derudover vil et opkøb kunne medvirke til en general diversifikation af 

selskabernes risiko (det kan så diskuteres om det er mest efficient at selskaberne eller de private 

investorer foretager diversifikation, men det udelades her).  

Endelig må man formode at alle de potentielle købere vil kunne realisere en række synergier og 

omkostningsbesparelser i forbindelse med nedlukning af især administrations og salgsfunktioner 

der kan flyttes til det enkelte selskabs hovedkontor, udflytning af arbejdspladser inden for 

produktion og forskning fra især nordamerikanske og vesteuropæiske lande til fx østeuropæiske, 
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latinamerikanske eller asiatiske lande, og muligvis i den forbindelse frasalg af materielle 

anlægsaktiver (bygninger, fabrikker, maskiner).  

 

Nedenstående tabel illustrerer Vestas medarbejdersammensætning pr. 31-12-2011. 

 

Tabel 21 

 

Note  Andre formodes primært at dække over administration 

Kilde  Vestas 2011 

 

Det må formodes at en stor del af stillingerne i især kategorien Europa og Afrika er relateret til 

danske arbejdspladser (Vestas oplyser ikke de nøjagtige tal i deres årsregnskaber) og 

vesteuropæiske arbejdspladser i øvrigt.  

Det må forventes at de fleste ansatte i produktionen har en form for industriteknisk eller 

erhvervsfaglig baggrund, derudover må det forventes at de fleste inden for salg har en handels eller 

salgsmæssig baggrund, at de fleste inden for forskning har en længerevarende ingeniør baggrund og 

at de fleste inden for andre (administration) har en kontoruddannelse. Hvis der tages udgangspunkt i 

danske lønninger, så har en ingeniør en årlig indkomst på omkring DKK 443.046 (Business 2011B), 

en faglært arbejder har en årlig indkomst på omkring DKK 358.313 (Business 2011B), en HKer i 

det private har en årlig indkomst på omkring DKK 373.824 (HK 2011) og en sælger har en årlig 

indkomst på omkring DKK 436.500 (Jobindex 2012). Ifølge en undersøgelse foretaget af UBS 

(UBS 2011) ligger de københavnske lønninger på en tredjeplads over de højeste lønninger i verden, 

med et indeks på 118,2 (hvor indeks 100 er lønningsniveauet i New York) (Se bilag 7 for yderligere 

information). Derudover kan udregnes et gennemsnitligt lønindeks for Vesteuropa og Østeuropa 

ved hjælp af tallene fra denne undersøgelse, og dette indikerer et gennemsnitligt vesteuropæisk 

lønindeks på 76,1 og et gennemsnitligt østeuropæiske lønindeks på 25,2. Hvis disse lønindeks 

antages at være gældende for de fire før omtalte jobtyper, vil lønningsniveauerne være som 

præsenteret nedenstående tabel. 

 

 

 

Europa og Afrika Nord- og Sydamerika Asien og Oceanien Total

Produktion 6871 1710 2419 11000

Salg 4450 1472 1759 7681

Forskning 1283 211 543 2037

Andre 1514 100 389 2003

Total 14118 3493 5110 22721

http://www.business.dk/investor/danske-loenninger-er-verdens-naesthoejeste
http://www.jobindex.dk/cgi/cv/salaryindex.cgi?gclid=CIz57-7bwK4CFYFzmAodlTfkNg
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Tabel 22 

 

 

Der er forholdsvis betydelige forskelle mellem de vesteuropæiske og østeuropæiske lande (det skal 

dog nævnes, at lønningsniveauet for Danmark er baseret på København og da Vestas arbejdspladser 

primært er beliggende i Århus og Randers, kan disse umiddelbart forventes at være en smule lavere. 

Undersøgelsen er dog udelukkende baseret på lønniveauer for hovedstæder, og dermed må effekten 

formodes at være den samme for alle lande) og der er derfor umiddelbart et signifikant potentiale 

ved dels at kunne nedlukke de danske aktiviteter pga. stordriftsfordele på administrations og 

salgssiden, men også ved at udflytte danske og vesteuropæiske arbejdspladser til fx Østeuropa. 

Derudover kan der evt. realiseres betydelige værdier ved salg af anlægsaktiver, og det må forventes 

at være betydeligt billigere at erhverve tilsvarende bygninger til fx produktionsformål i Østeuropa 

(der er potentielt set muligvis for at opnå lavere omkostninger andre steder end i Østeuropa, men da 

Vestas har meget betydeligt salg i Europa, og transportomkostninger er forholdsvis høje som nævnt 

i afsnit 4,2, må det formodes at være mest interessant at erstatte vesteuropæiske arbejdspladser med 

østeuropæiske arbejdspladser). Overordnet set må det forventes, at de fleste af de potentielle købere 

vil have den finansielle styrke til at foretage et opkøb af Vestas, og derudover vil de fleste selskaber 

kunne realiserer synergier ved et opkøb (dog i forskelligt omfang), der kunne betyde at Vestas har 

en højere værdi for en potentielle køber end stand-alone værdi og derved kunne en potentiel køber 

være i stand til at betale en strategisk præmie. I afsnit 6,1 udledtes en strategisk præmie for Vestas 

på omkring 25% som et fornuftigt bud på hvad en kapitalfond ville kunne byde, og denne præmie 

var umiddelbart baseret på tre faktorer, en kontrolpræmie, en illikviditetsrabat og en betaling for 

synergier. Umiddelbart vil en strategisk køber skulle betale samme kontrolpræmie og kræve samme 

illikviditetsrabat som en kapitalfond. Men med hensyn til synergier, må det formodes at en 

strategisk køber kan realiserer flere synergier end en kapitalfond (hvis denne overhovedet kan 

realisere synergier) og derved må en strategisk køber umiddelbart være i stand til at betale en højere 

strategisk præmie. I studiet af Hutson og Mahone (Hutson og Mahone 2008) er der også foretaget 

en analyse af den præmie en strategisk køber historisk har betalt for at overtage andre børsnoterede 

selskaber (for perioden 2004-2007). Denne undersøgelse var baseret på 59 transaktioner og den 

gennemsnitlige præmie var 28,6% (22,0% ved LBO transaktioner) og dermed bekræfter denne 

DKK Danmark Vesteuropa Østeuropa

Ingeniør 443.046  250.008       82.890       

Salg 436.500  246.314       81.666       

Administration (Hker) 373.824  210.946       69.939       

Faglært 358.313  202.193       67.037       
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undersøgelse ovenstående formodning, idet en strategisk køber vil kunne betale en højere strategisk 

præmie end en kapitalfond og vil dermed for selskabets aktionærers perspektiv være en bedre 

køber.  

Derudover er det interessant at vurdere, om disse synergieffekter kan ”forsvare” en præmie på 6,6% 

(i forhold til ved et opkøb fra en kapitalfond). Med udgangspunkt i Vestas nuværende 

markedsværdi af egenkapitalen på DKK 11.499 millioner, vil en præmie på 6,6% svarer til en ekstra 

betaling på DKK 759 millioner, der således skal kunne ”spares” ved et strategisk opkøb i forhold til 

en LBO for at retfærdiggøre denne præmie. Som nævnt kan der argumenteres for, at en strategisk 

køber vil have mulighed for at opnå omkostningssynergi effekter på administrationsdelen, da det 

købende selskab må forventes at have deres eget hovedkontor, og dermed kan IT funktioner, HR 

funktioner, administration af løn og lign. funktioner muligvis slås sammen, og derved vil der kunne 

nedlægges en række stillinger. Vestas har på nuværende tidspunkt 1.514 medarbejdere ansat i andre 

(administrations) funktioner i Europa og Afrika. Hvis det antages at halvdelen af disse 

medarbejdere sidder på det danske hovedkontor og den anden halvdel sidder på lign. mindre 

kontorer i det øvrige Vesteuropa (det antages dermed at der ikke sidder personer i administration i 

Østeuropa eller Afrika), kan det sandsynliggøres at de danske ansatte har en løn på DKK 373.824 

og de vesteuropæiske ansatte har en løn på DKK 210.946. Hvis det derudover antages, at der vil 

blive afskediget lige mange medarbejdere fra Danmark og det øvrige Vesteuropa i forbindelse med 

et strategisk opkøb, vil den gennemsnitlige besparelse pr. afskediget medarbejder være DKK 

292.385. Derudover antages det, at disse besparelser har samme afkastkrav som det øvrige selskab 

(da de sparede beløb forrentes til selskabets WACC) på 7,5%. Det må forventes at afskedigelserne 

vil ske i forbindelse med opkøbet d. 1. juni 2012 (som ved en LBO) og at medarbejderne har tre 

måneders opsigelse med løn. Dermed vil besparelsen kun gælde for fire måneder (september, 

oktober, november og december) i 2012 og først fra 2013 vil afskedigelserne få fuld effekt. Der er 

derefter beregnet den procent del af de 1.514 medarbejdere der ville skulle afskediges, for at 

nutidsværdien af besparelserne er lig med DKK 759 millioner (der var den ekstra betalte præmie i 

forhold til en kapitalfond) og under de givne forudsætninger vil 13% af medarbejderne inden for 

administration i Europa og Afrika skulle afskediges (197 medarbejdere), for at denne ekstra præmie 

kan retfærdiggøres. Den helt umiddelbare vurdering er, at det ved et strategisk opkøb vil kunne lade 

sig gøre at afskedige 13% af medarbejderne inden for administration i Europa og Afrika uden at 

kvaliteten af administrationen bliver væsentligt forringet, og dermed kan denne ekstra præmie for 

en strategisk køber i forhold til en kapitalfond umiddelbart forsvares i det konkrete tilfælde. 
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Det vurderes overordnet, at der vil være en række selskaber inden for vindturbineindustrien, 

relaterede energiindustrier og øvrige industrier der umiddelbart kunne have en interesse i et opkøb 

af Vestas d. 1. juni 2012. Disse selskaber vil umiddelbart kunne betale en højere strategisk præmie 

end en kapitalfond, idet disse selskaber kan realiserer en række synergieffekter og dermed vil være 

en bedre køber for Vestas nuværende aktionærers synsvinkel. 
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16,0 Bilag 

De følgende bilag er alle gengivelser af data fra printede kilder og er inkluderet for at øge 

forståelsen af afhandlingen og de relaterede analyser.  

 

Bilag 1 – Vestas ordrer 2008-2011 

 

Kilde  Vestas hjemmeside 

 

Da t o T y pe A nt a l MW Serv ice Ku nde La n d

Q1 2008

Jan-08 V90-3,0 MW 33      99         5 år Renew able Energy System s USA

Jan-08 V52-0,85 MW 232    197       2 år China Guangdong Nuclear Kina

Jan-08 V90-2,0 MW 16      32         5 år Vortex Energy Group Polen

Jan-08 V90-2,0 MW 15      30        5 år Elecnor Spanien

Jan-08 V80-2,0 MW 12      24        5 år Isolux Ingenieria Spanien

Feb-08 V90-3,0 MW 22      66         5 år TransAlta Wind Canada

Feb-08 V90-3,0 MW 33      99         3 år SUEZ Group Canada

Feb-08 V90-2,0 MW 18      36         2 år Vindkom paniet Sverige

Feb-08 V90-2,0 MW 16      32         5 år EAB Projektbau Polen

Feb-08 V90-2,0 MW 17      34        5 år Vortex Energy Group Polen

Feb-08 V90-3,0 MW 16      48        5 år Vortex Energy Group Polen

Feb-08 V90-1,8 MW 32      58        5 år CATER Spanien

Mar-08 V82-1,65 MW 109    180      5 år E. On USA

T otal MW Q1 935       

Q2 2008

Apr-08 V90-2,0 MW 45      90        5 år Renew able Energy System s Sverige

Apr-08 V90-1,8 MW 3        5           5 år Renew able Energy System s Sverige

Apr-08 V90-2,0 MW 25      50        5 år n.a. Spanien

Apr-08 V90-1,8 MW 19      34        5 år n.a. Spanien

Apr-08 V90-3,0 MW 10      30        5 år n.a. Spanien

Apr-08 V80-2,0 MW 7        14         5 år n.a. Spanien

Apr-08 n.a. n.a. 123       Ingen EDF Flere

Apr-08 V90-3,0 MW 34      102       5 år Enersis Portugal

May-08 V52-0,85 MW 34      29         5 år REnInvest Grækenland

May-08 V90-3,0 MW 15      45        5 år MET Group Tyrkiet

May-08 V90-1,8 MW 7        13         2 år IVPC Italien

May-08 V90-3,0 MW 11       33         2 år IVPC Italien

May-08 V90-3,0 MW 22      66         5 år TransAlta Wind Canada

May-08 V90-2,0 MW 37      74        5 år Eolia Renovables Spanien

Jun-08 V82-1,65 MW 303    500      Ingen Alliant Energy Corporation USA

Jun-08 V82-1,65 MW 92      152       5 år Multiner Brasilien

Jun-08 V90-3,0 MW 10      30        5 år Guris  Insaat Tyrkiet

Jun-08 V90-2,0 MW 31      62         5 år SUEZ Group Italien

Jun-08 V52-0,85 MW 5        4          5 år SUEZ Group Italien

Jun-08 V90-1,8 MW 49      88        5 år n.a. Spanien

Jun-08 V90-2,0 MW 12      24        5 år n.a. Spanien

Jun-08 V80-2,0 MW 50      100      2 år China Datang Kina

Jun-08 V90-1,8 MW 28      50        5 år EUFER Spanien

Jun-08 V80-2,0 MW 8        16         5 år EUFER Spanien

T otal MW Q2 1,734   
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Kilde  Vestas hjemmeside 

 

 

 

 

 

Da t o T y pe A nt a l MW Serv ice Ku nde La n d

Q3 2008

Jul-08 V90-2,0 MW 24      48        5 år EOLE-RES Frankrig

Jul-08 n.a. 44     132       5 år n.a. USA

Jul-08 V90-2,0 MW 9        18         5 år ENEL Frankrig

Jul-08 V90-2,0 MW 25      50        5 år n.a. Spanien

Jul-08 V80-1,8 MW 16      29         5 år n.a. Spanien

Jul-08 V52-0,85 MW 100    85        2 år China Guangdong Nuclear Kina

Aug-08 V80-2,0 MW 20      40        2 år FCG Wind Pow er Kina

Aug-08 V90-2,0 MW 9        18         Ingen BEWAG Group Tjekkiet

Aug-08 V90-2,0 MW 24      48        2 år CNOOC Energy Investm ent Kina

Aug-08 V90-2,0 MW 50      100      2 år Vattenfall Vindkraft Sverige

Sep-08 V82-1,65 MW 17      28        Ingen Ecopart Investim entos Brasilien

T otal MW Q3 596       

Q4 2008

Oct-08 V90-1,8 MW 26      47        2 år IVPC Italien

Oct-08 V90-3,0 MW 5        15         2 år IVPC Italien

Oct-08 V90-2,0 MW 20      40        2 år IVPC Italien

Oct-08 V90-2,0 MW 16      32         Ingen Raiffeisen Group Bulgarien

Oct-08 V90-3,0 MW 18      54        5 år EDP Group Spanien

Oct-08 V90-1,8 MW 25      45        5 år EDP Group Spanien

Oct-08 V90-3,0 MW 5        15         5 år Akkok Holding Tyrkiet

Oct-08 V52-0,85 MW 116     99         2 år China Guangdong Nuclear Kina

Oct-08 V90-2,0 MW 23      46        Ingen SN Pow er Chile

Nov-08 V80-2,0 MW 22      44        5 år Puget Sound Energy USA

Nov-08 V52-0,85 MW 35      30        5 år Theolia Group Italien

Nov-08 V90-2,0 MW 29      58        Ingen n.a. Grækenland

Nov-08 V90-1,8 MW 11       20        3 år Iktinos  Group Grækenland

Dec-08 V90-3,0 MW 19      57         Lang Green Energy Com pany Irland

Dec-08 V90-3,0 MW 100    300      5 år Vattenfall Vindkraft England

Dec-08 V90-3,0 MW 10      30        Ingen Hutting Windenergy Antillerne

Dec-08 V52-0,85 MW 116     100      2 år China Guangdong Nuclear Kina

Dec-08 V90-2,0 MW 25      50        Ingen Enertrag Bulgarien

Dec-08 n.a. n.a. 100      2 år n.a. Kina

Dec-08 V90-2,0 MW 22      44        5 år Hudson Clean Energy Spanien

Dec-08 V80-1,8 MW 3        6           5 år Hudson Clean Energy Spanien

T otal MW Q4 1,232    

T ot a l  MW 2008 4,497   



LBO af Vestas Wind Systems  23 marts 2012  

  87 of 100 

 

 

Kilde  Vestas hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da t o T y pe A nt a l MW Serv ice Ku nde La nd

Q1 2009

Jan-09 V90-3,0 MW 67      201       Lang S.C. Ew ind Rumænien

Jan-09 V90-2,0 MW 13      26         5 år Inergia Italien

Feb-09 V80-2,0 MW 12      24        10 år n.a. Frankrig

Mar-09 V90-3,0 MW 11       33         5 år Agaoglu Group Tyrkiet

Mar-09 V90-2,0 MW 37      74        5 år EDF Italien

T otal MW Q1 358      

Q2 2009

Apr-09 V90-3,0 MW 76      228      5 år EDP Group Rumænien

Apr-09 V52-0,85 MW 58      50        2 år China Datang Kina

Apr-09 V90-3,0 MW 23      69         5 år TransAlta Wind Canada

Jun-09 V90-3,0 MW 17      51         5 år Dong Energy Polen

Jun-09 V90-2,0 MW 12      24        3 år Euro Green Energy Ungarn

T otal MW Q2 422      
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Kilde  Vestas hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da t o T y pe A nt a l MW Serv ice Ku nde La nd

Q3 2009

Jul-09 V80-2,0 MW 17      34        2 år Fujian Investment Group Kina

Jul-09 V90-1,8 MW 7        13         2 år n.a. Kina

Jul-09 V90-2,0 MW 6        12         2 år n.a. Kina

Jul-09 V80-2,0 MW 25      50        2 år n.a. Kina

Jul-09 V90-3,0 MW 55      165       5 år Belw ind Belgien

Jul-09 V90-2,0 MW 41      82        5 år DK Windsupply Cypern

Aug-09 V90-3,0 MW 37      111        10 år CLP Australien

Aug-09 V90-2,0 MW 24      48        5 år EUFER Spanien

Aug-09 V90-1,8 MW 16      29         5 år EUFER Spanien

Sep-09 V82-1,65 MW 60      99         10 år CLP Indien

T otal MW Q3 643      

Q4 2009

Oct-09 V90-2,0 MW 29      58        10 år New  Green Molise Italien

Oct-09 V80-2,0 MW 51      102       10 år Dragados  Proyectos Mexico

Dec-09 V60-0.85 MW 58      49        2 år China Datang Kina

Dec-09 V100-1,8MW 50      90        5 år Global Wind Pow er Flere

Dec-09 V90-2,0 MW 25      50        5 år Global Wind Pow er Flere

Dec-09 V90-2,0 MW 20      40        2 år China Datang Kina

Dec-09 V90-2,0 MW 17      34        3 år Eolus  Vind Sverige

Dec-09 V90-2,0 MW 48     96         Ingen Prokon Group Polen

Dec-09 V90-2,0 MW 24      48        5 år n.a. Spanien

T otal MW Q4 567       

T ot a l  MW 2009 1,990   
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Kilde  Vestas hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

Da t o T y pe A nt a l MW Serv ice Ku nde La nd

Q1 2010

Jan-10 V90-2,0 MW 40     80        10 år Nordw ind Handels Tyskland

Jan-10 V90-3,0 MW 18      54        5 år TransAlta Wind Canada

Feb-10 V90-3,0 MW 33      99         2 år Noble Environmental Pow er USA

Feb-10 V80-2,0 MW 24      48        2 år Shanghai Huitong Energy Kina

Mar-10 V90-2,0 MW 17      34        5 år Enerman Italien

Mar-10 V90-2,0 MW 21      42        10 år n.a. Frankrig

Mar-10 V90-1,8 MW 14      25         2 år EGE Haina Dom. Republik

Mar-10 V90-1,8 MW 81      145       2 år We Energies USA

Mar-10 n.a. n.a. 50        2 år n.a. Kina

Mar-10 V90-1,8 MW 80     144      10 år Collgar Wind Farm Australien

Mar-10 V90-2,0 MW 31      62         10 år Collgar Wind Farm Australien

Q1 10 n.a. n.a. 475      n.a. Øvrige ordrer n.a.

T otal MW Q1 1,258   

Q2 2010

Apr-10 n.a. n.a. 50        2 år n.a. Kina

Apr-10 V90-3,0 MW 31      93         10 år Agaoglu Group Tyrkiet

Apr-10 V52-0,85 MW 58      49        2 år n.a. Kina

Apr-10 V90-2,0 MW 25      49        2 år Master Investment Company Kina

Apr-10 V90-2,0 MW 25      49        2 år Ningxia Hanas  New  Energy Kina

Apr-10 V82-1,65 MW 16      26         10 år Red Lily Energy Partnership Canada

Apr-10 n.a. n.a. 1,500   2 år EDP Group Flere

Apr-10 V52-0,85 MW 116     99         5 år n.a. Kina

Apr-10 V90-1,8 MW 5        9           5 år n.a. Kina

Apr-10 V90-2,0 MW 45      90        5 år n.a. Kina

May-10 V90-1,8 MW 27      49        5 år International Pow er Canada Canada

Jun-10 V80-2,0 MW 25      50        Ingen China Datang Kina

Jun-10 V80-2,0 MW 25      50        Ingen China Datang Kina

Jun-10 V100-1,8 MW 44     79         10 år Capital Pow er Corporation Canada

Jun-10 V90-1,8 MW 35      63         10 år Capital Pow er Corporation Canada

Jun-10 V80-2,0 MW 24      48        2 år Fujian Investment Group Kina

Jun-10 V90-1,8 MW 139    250      Ingen Renew able Energy Systems USA

Q2 10 n.a. n.a. 428      n.a. Øvrige ordrer n.a.

T otal MW Q2 3,031   
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Kilde  Vestas hjemmeside 

Da t o T y pe A nt a l MW Serv ice Ku nde La n d

Q3 2010

Jul-10 V100-1,8 MW 10      18         10 år Enhol Group Spanien

Jul-10 V90-2,0 MW 20      40        Lang UKA Group Tyskland

Jul-10 V90-1,8 MW 13      23         5 år Volturino Wind Italien

Jul-10 V90-3,0 MW 21      63         15 år Nasudden Vast Invest Sverige

Jul-10 V90-2,0 MW 25      49        2 år Ningxia Hanas  New  Energy Kina

Jul-10 V90-3,0 MW 190    570      5 år Terra-Gen Pow er USA

Jul-10 V90-2,0 MW 16      32         2 år E. On Sverige

Aug-10 V80-2,0 MW 18      36         2 år China Longyuan Pow er Kina

Aug-10 V90-3,0 MW 22      66         10 år ESB Wind Developm ent England

Aug-10 V112-3,0 MW 140    420      10 år AGL Energy Australien

Aug-10 V90-2,0 MW 37      74        2 år n.a. Kina

Aug-10 V52-0,85 MW 87      74        2 år China Guangdong Nuclear Kina

Aug-10 V82-1,65 MW 24      40        10 år CLP Indien

Sep-10 n.a. n.a. 400      2-10 år n.a. n.a.

Sep-10 V90-3,0 MW 18      54        5 år Edison Italien

Sep-10 V90-2,0 MW 29      58        5 år Polish Energy Partners Polen

Sep-10 V112-3,0 MW 17      51         Ja Prokon Group Tyskland

Sep-10 V112-3,0 MW 7        21         Ingen Enertrag Tyskland

Q3 10 n.a. n.a. 189       n.a. Øvrige ordrer n.a.

T otal MW Q3 2,278   

Q4 2010

Oct-10 n.a. 55      128       15 år Sacram ento Municipal Utility USA

Nov-10 V80-2,0 MW 14      28        10 år Renew able Energy System s England

Nov-10 V100-1,8 MW 32      58        6 år UAMPS USA

Nov-10 V100-1,8 MW 21      38        5 år n.a. Brasilien

Nov-10 V90-3,0 MW 16      48        5 år n.a. Brasilien

Nov-10 n.a. n.a. 100      Ingen n.a. Flere

Nov-10 V82-1,65 MW 34      56         7 år Acciona Energy Indien

Nov-10 V100-1,8 MW 50      90        10 år John Deere Wind Energy USA

Nov-10 V90-1,8 MW 43      77         5 år Em gasud Argentina

Nov-10 V82-1,65 MW 20      33         10 år OGPL Indien

Dec-10 V90-1,8 MW 24      43        5 år MMPA USA

Dec-10 V52-0,85 MW 30      26         12 år Cabeolica Cape Verde

Dec-10 V90-2,0 MW 25      49        2 år Master Investm ent Com pany Kina

Dec-10 V100-1,8 MW 44     79         10 år Ridgeline Energy USA

Dec-10 V100-1,8 MW 28      50        10 år Elem ent Pow er USA

Dec-10 V100-1,8 MW 55      99         10 år n.a. Canada

Dec-10 V100-1,8 MW 23      41         15 år Renew able Energy System s Sverige

Dec-10 V112-3,0 MW 7        21         3 år Erneuerbare Energien Teetzleben Tyskland

Dec-10 V52-0,85 MW 58      49        Ja Hebei Construction Kina

Dec-10 n.a. 44     100      Ingen n.a. Tyskland

Dec-10 V90-2,0 MW 70      140      Ingen Prokon Group Polen

Dec-10 V90-3,0 MW 18      54        5 år Trom s Kraft Norge

Dec-10 V112-3,0 MW 17      51         15 år Windpark Gross  Eils torf Tyskland

Dec-10 V90-3,0 MW 22      66         10 år Winbis Italien

Q4 10 n.a. n.a. 582      n.a. Øvrige ordrer n.a.

T otal MW Q4 2,106   

T ot a l  MW 2010 8,673   
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Kilde  Vestas hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da t o T y pe A nt a l MW Serv ice Ku nde La nd

Q1 2011

Jan-11 V90-2,0 MW 25      50        Ja Hebei Construction Kina

Jan-11 V90-2,0 MW 19      38        Lang Boreas  Energie Tyskland

Feb-11 V90-2,0 MW 22      44        5 år E. On England

Mar-11 n.a. n.a. 12         n.a. Iberw ind Portugal

Mar-11 V90-2,0 MW 22      44        5 år Eolus  Vind Sverige

Mar-11 n.a. 75      150       5 år Energisa Brasilien

Q1 11 n.a. n.a. 292       n.a. Øvrige ordrer n.a.

T otal MW Q1 630      

Q2 2011

Apr-11 V80-2,0 MW 24      48        Ja China Longyuan Pow er Kina

Apr-11 V90-2,0 MW 25      50        Ja China Datang Kina

Apr-11 V90-1,8 MW 58      104      10 år n.a. Canada

May-11 V90-2,0 MW 50      100      Ingen n.a. Kina

May-11 V80-2,0 MW 25      49        Ja GSI Kina

May-11 V90-3,0 MW 34      102       2 år Brookfield Renew able Pow er USA

May-11 n.a. 36      72         7 år Aksu Temiz Enerji Tyrkiet

May-11 n.a. 40     80        10 år Galvao Energia Brasilien

May-11 V80-2,0 MW 25      50        6 år E. On Skotland

May-11 V90-1,8 MW 111     200      5 år Enel Green Pow er USA

May-11 V90-3,0 MW 73      219       5 år Terra-Gen Pow er USA

May-11 V90-1,8 MW 83      149       10 år n.a. Canada

Jun-11 V112-3,0 MW 6        18         6 år TuuliWatti Finland

Jun-11 V100-1,8 MW 17      31         10 år OGPL Indien

Jun-11 V60-0.85 MW 58      49        2 år China Datang Kina

Jun-11 V100-2,6 MW 30      78        5 år Sjiska Vind Sverige

Jun-11 n.a. n.a. 80        Ja EDF Flere

Q2 11 n.a. n.a. 786      n.a. Øvrige ordrer n.a.

T otal MW Q2 2,265   
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Kilde  Vestas hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da t o T y pe A nt a l MW Serv ice Ku nde La nd

Q3 2011

Jul-11 V200-2,0 MW 30      60        5 år Atlantic Energias  Renovaveis Brasilien

Jul-11 V90-1,8 MW 16      29         10 år REM Mexico

Jul-11 V100-1,8 MW 13      23         5 år Gestamp Renew ables Puerto Rico

Jul-11 V90-3,0 MW 10      30        10 år Brennand Energia Brasilien

Jul-11 V100-2,0 30      60        10 år Brennand Energia Brasilien

Jul-11 V100-1,8 MW 51      92         15 år n.a. Flere

Aug-11 V100-1,8 MW 26      47        10 år Pow erica Indien

Aug-11 V90-2,0 MW 46      92         12 år VAPAT Spanien

Aug-11 V100-1,8 MW 112     202      5 år E. On USA

Sep-11 V90-2,0 MW 13      26         10 år Repow er Italien

Sep-11 V90-1,8 MW 22      40        5 år Blue Pow er & Energy Nicaragua

Sep-11 V90-2,0 MW 18      36         Ja Eolus  Vind Sverige

Q3 11 n.a. n.a. 579       n.a. Øvrige ordrer n.a.

T otal MW Q3 1,316    

Q4 2011

Oct-11 V112-3,0 MW 43      129       15 år Arise Windpow er Sverige

Oct-11 V112-3,0 MW 21      65         15 år Green Mountain Pow er USA

Oct-11 V100-1,8 MW 55      99         5 år E. On USA

Oct-11 V90-1,8 MW 99      178       5 år n.a. Canada

Oct-11 V100-1,8 MW 56      101       Ingen Consumers  Energy USA

Oct-11 V112-3,0 MW 8        24        6 år TuuliWatti Finland

Oct-11 V112-3,0 MW 89      267       5 år E. On Flere

Nov-11 V100-1,8 MW 77      139       10 år First Wind USA

Nov-11 n.a. 22      42        12 år VAPAT Spanien

Nov-11 V100-1,8 MW 33      59         10 år Exelon Wind USA

Nov-11 V112-3,0 MW 1        3           Ingen Vindkraft Ukraina Ukraine

Dec-11 V90-2,0 MW 24      48        2 år n.a. Kina

Dec-11 V90-3,0 MW 56      168       10 år Hydro Tasmania Australien

Dec-11 V112-3,0 MW 32      96         15 år Stena Renew able Sverige

Dec-11 V90-2,0 MW 26      52         12år VAPAT Spanien

T otal MW Q4 1,470   

T ot a l  MW 2011 5,681   



LBO af Vestas Wind Systems  23 marts 2012  

  93 of 100 

 

Bilag 2 – Vestas aktiekurs 

Nedenstående graf viser udvikling i Vestas aktiekurs (DKK) i perioden 01-03-1999 til 01-03-2012 

(justeret for udbyttebetalinger). 
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Bilag 3 – Værdikæde for vindturbinebranchen 

 

Overordnet set kan aktørerne i vindturbinebranchen inddeles i fire lag som vist i illustration af 

værdikæden nedenfor: 

 

 

Producenter af komponenter: 

Komponentproducenterne leverer nogle af de større dele af en vindturbine som fx gearboksen, 

generatorer, tårne og vinger.  

 

Turbine producenter: 

Turbineproducenterne ejer teknologien og patenterne associeret med produkterne. Turbine 

producenter kan også tilbyde rådgivning vedrørende områder til opstilling af vindturbineparker, 

installation og service af vindturbiner.  

 

 

 

 

Producenter af komponenter

Turbine producenter

Udviklere af projekter

Operatører Slutbrugere
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Udviklere af projekter: 

Udviklere af projekter køber vindturbiner fra turbineproducenterne og opsætter dem i 

vindturbineparker. Ved afslutningen af et projekt kan vindturbineparken sælges til 

forsyningsselskaber. 

 

Operatører: 

Operatører er ansvarlige for den daglige drift af vindturbineparkerne. Det er typisk enten 

turbineproducenterne eller specialiserede selskaber der tilbyder overvågning og vedligeholdelse af 

vindturbineparkerne via længerevarende kontrakter. 

 

Slutbrugere: 

Slutbrugerne er typisk enten forsyningsselskaber eller elproducenter 

 

Kilde  F&S 2011C 
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Bilag 4 – Estimering af opkøbspræmien 

 

Da t o T a rget Køber EV  (DKKm ) Børsku rs T ilbu dsku rs Præ m ie

Sep-11 Moria FR Edmond de Rothshild 865               42.0         51.0                 21.5%

Jun-11 Outremer Telecom FR AXA Private Equity 1,979            10.8         12.0                 11.6%

May-11 Versatel DE KKR 4,157            7.9           5.5                   -30.6%

May-11 Gruppo Coin IT BC Partners 10,396          7.0           6.5                   -7.1%

Mar-11 Metrologic Group FR Carlyle Group 1,044           37.4         38.0                1.6%

Mar-11 Forth Ports UK Arcus 8,617            17.7          19.0                 7.7%

Feb-11 ToLuna UK Verlinvest 1,307            3.0           3.8                  28.8%

Nov-10 Stallergenes FR Ares  Life Science 5,631            64.4         59.0                -8.4%

Oct-10 BRIT Insurance Holdings UK Achilles  Group 7,182            9.0           12.0                 33.2%

Aug-10 Smartrac NL One Equity Partners 2,377            14.6         20.0                36.7%

Jul-10 Tomkins UK Pinafore Acquis itions 27,306         2.7           3.9                   43.9%

May-10 Inspired Gaming Group UK Vitruvian Partners 1,105            0.6           0.7                  16.7%

Apr-10 AcadeMedia SE EQT Partners 2,477           14.9         21.4                 43.9%

Mar-10 Care UK UK Bridgepoint Capital 3,629            3.3           5.0                  52.6%

Feb-10 SkillSoft IE SSI Investments 6,568           7.7           8.3                  7.4%

Feb-10 Payzone IE Duke Street 774               0.5           0.2                  -48.9%

Oct-09 HTL Strefa PL EQT Partners 1,807           2.9           3.3                   14.3%

Sep-09 Goldshield Group UK Hg Capital 1,217            4.0           5.3                   33.1%

Sep-09 Just Retirement UK Permira 1,855            0.6           0.8                  40.7%

Sep-09 Permasteelisa IT Investindustrial 1,015            12.2          13.0                 6.8%

Jan-09 Terveystalo Healthcare FI Bridgepoint Capital 2,323            0.6           2.0                  257.1%

Jul-08 Alta Fides DE Goethe Investments 1,203            14.4         15.0                 4.2%

Jul-08 SSP Holdings UK Hellman & Friedman 1,867            2.0           2.4                  20.4%

Jul-08 Gunnebo Industrier SE Segulah 1,857            13.4         19.6                 46.0%

Jul-08 Evans  Analytical Group IE Odyssey Investment 963               0.8           1.6                   118.7%

Jul-08 Nord Anglia Education UK Baring Private Equity 1,744           3.9           5.8                  48.7%

Jun-08 Guala Closures IT DLJ Merchant Bank 4,194           4.1           4.3                  5.4%

May-08 Neochimiki L.V. Lavrentiadis  GR Carlyle Group 4,962           17.9          19.0                 5.9%

Apr-08 Expro International Group UK Umbrellastream 18,132          12.1          20.2                66.8%

Mar-08 Civica UK 3i Group 2,085           2.6           3.4                  32.2%

Mar-08 Premier Research Group UK ECI Partners 945               0.8           1.3                   58.8%

Feb-08 Migros  Turk Ticaret TR BC Partners 15,998          11.5          12.6                 9.2%

Feb-08 Biffa UK Montagu 15,679          3.6           4.7                  29.8%

Dec-07 Northgate Information Solutions  UK KKR. 9,952            0.8           1.3                   59.8%

Dec-07 KCA Deutag UK Turbo Alpha 15,049         4.2           5.4                  28.7%

Nov-07 Stork NL Candover 12,987          46.6         48.4                3.8%

Nov-07 Kelda Group UK Saltaire Water 57,285         13.0         15.3                 17.8%

Nov-07 Securitas  Direct SE EQT Partners 7,560           2.1            2.9                   36.4%

Sep-07 Domestic and General Group UK Advent International 5,745           18.4         21.0                 14.4%

Sep-07 Petit Forestier FR Sofina 3,530           72.8         95.0                30.5%

Aug-07 Nefab SE Nordic Capital 2,203           8.1           10.4                27.1%

Jun-07 Immo Croissance LU Baugur Group 1,079            283.5       329.2               16.1%

Jul-07 Oasis  Healthcare UK Duke Street 1,233            0.7           1.4                   101.4%

Jun-07 Valentino Fashion Group IT Permira 21,862          33.4         35.0                4.9%

Jun-07 Actavis  Group IS Novator Partners 36,152          0.9           1.1                   20.0%

May-07 Calyx Managed Services  UK Alchemy Partners  1,140            1.2            1.5                   25.2%

May-07 EMI Group UK Terra Firma 29,848         3.3           3.9                   17.9%

May-07 Endemol NL Edam 23,344         22.9         25.0                9.2%

Apr-07 Alliance Boots CH KKR. 132,355        12.0         16.8                 39.9%

Mar-07 Camaieu FR Cinven 11,063          215.0       267.0              24.2%

Mar-07 Enterprise Group Holdings  UK 3i Group 6,174            7.0           8.9                  28.1%

Mar-07 Freeport MC Carlyle Group 1,689            5.8           6.0                  3.8%

Mar-07 Koninklijke Nedschroef Holding NL Gilde Buy Out Partners 1,976            46.5         59.0                26.9%

Mar-07 Crest Nicholson UK West Coast Capital 9,503           8.5           9.1                   7.1%

Mar-07 Countryw ide UK Apollo 11,038          8.1           9.0                  10.3%

Feb-07 Advanced Production and Loading NO BW Offshore 3,369            8.3           9.9                   18.9%

Dec-06 Wraith UK TDR Capital 809              1.4           1.6                   15.4%

Dec-06 Caffe Nero Group UK Rome Holdco 2,669            3.6           4.0                  12.1%

Nov-06 Apem BE Equistone Partners  787               60.5         75.0                24.0%

Nov-06 BorsodChem HU Permira 5,017            9.6           11.6                 20.9%
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Kilde  Mergermarket 

 

Oct-06 Quick Restaurants  BE Qualium Investissement 5,865           30.8         37.8                22.6%

Oct-06 Matalan UK Missouri Topco 9,360           2.4           3.0                  21.8%

Oct-06 Viridian Group UK Arcapita 21,522          16.1          19.8                 23.4%

Oct-06 Gondola Holdings  UK Cinven 9,943           5.3           6.2                   15.6%

Oct-06 AWG UK Osprey Acquis itions 62,736          20.2         23.4                15.8%

Sep-06 Retail Decis ions  UK Palamon 1,847           1.9            3.0                  57.8%

Sep-06 Incis ive Media UK Apax Partners 2,716            2.4           2.9                   20.3%

Sep-06 John Laing UK Henderson Equity 26,213          4.1           6.0                  47.2%

Sep-06 SHL Group Limited UK Hg Capital 1,086           2.0           2.7                   33.0%

Sep-06 NEA Gruppen SE Segulah 950               14.0         15.5                 10.8%

Aug-06 McCarthy & Stone UK Bank of Scotland 12,087         13.4         15.7                 17.0%

Jul-06 Color Print DK Polaris 974               76.4         73.7                 -3.5%

Jul-06 DX Services UK Candover 4,493           4.7           6.0                  28.3%

Jun-06 Telent UK Fortress  3,773            6.8           7.8                  13.5%

Jun-06 Associated British Ports  Holdings  UK Admiral Acquis ition 33,711          10.1          12.3                 21.4%

Jun-06 WMF Wuerttembergische DE Crystal Capital 2,079           19.6          19.1                 -2.6%

May-06 Mayborn Group UK 3i Group 1,492            6.5           7.3                   12.4%

May-06 Eircom Group IE BCM 32,860         2.2           2.2                   2.3%

May-06 R&R Ice Cream UK Oaktree Capital 2,334           9.6           11.0                 14.3%

Apr-06 Systems Union Group UK Golden Gate Capital 2,495           2.6           3.1                   20.2%

Apr-06 The Garden Centre Group UK West Coast Capital 4,837           7.6           8.0                  5.9%

Mar-06 Parkdean Holidays  UK Alchemy Partners  2,293            3.4           3.9                   13.7%

Mar-06 Center Parcs  Group UK The Blackstone Group 2,893           1.0           1.2                   14.7%

Feb-06 Telepizza ES Permira 6,322            1.9            3.2                   70.7%

Feb-06 Alain Afflelou FR Bridgepoint Capital 4,045           27.4         33.0                20.4%

Feb-06 Chorion UK 3i Group 1,515            5.0           6.3                   25.4%

Dec-05 Tommy Hilfiger Corporation NL Apax Partners 8,547           15.2          14.2                 -6.7%

Nov-05 TDC DK NTC 96,599          46.9         51.2                 9.3%

Oct-05 Somerfield UK Violet Acquis itions 13,111           2.4           2.9                   23.0%

Sep-05 Onduline FR Abenex Capital 1,562            144.6       265.0              83.3%

Aug-05 TVSL NL KKR. 10,774         34.0         46.0                35.3%

Jul-05 Taittinger FR Starw ood 11,372          249.2       333.3               33.7%

Jul-05 Buffalo Grill FR Colony Capital 2,530           18.0         20.0                11.1%

Jul-05 PHS Group UK Charterhouse Capital 7,924           1.3            1.7                   32.8%

Jun-05 Cortefiel ES Permira 11,056          18.6         18.4                -0.8%

Apr-05 Equity Insurance Group UK Englefield Capital 3,275            0.9           1.4                   46.2%

Apr-05 International Energy Group UK Prime Infrastructure 2,597            3.2           4.0                  26.2%

Apr-05 East Surrey Holdings  UK Terra Firma 6,442           6.1            7.8                  28.0%

Mar-05 ISS DK EQT Partners 30,226         47.5         63.1                 33.0%

Mar-05 Vita Group UK TPG Capital 7,477           4.1           5.2                   28.1%

Mar-05 HIT Entertainment Limited UK Apax Partners 6,246           3.6           4.3                  19.7%

Mar-05 Amadeus  IT Group ES BC Partners 32,356          4.9           7.4                  49.4%

Dec-04 Recoletos  Grupo de Comunicacion ES Retos  Cartera 5,541            6.1            7.2                   19.0%

Dec-04 Rexel FR Ray Acquis ition 27,528         36.0         38.5                6.9%

Nov-04 Nursing Home Properties  UK The Blackstone Group 11,546          3.4           3.7                   9.1%

Nov-04 Falck DK Nordic Capital og ATP 3,205           6.6           8.1                   21.7%

Nov-04 Countryside Properties UK Copthorn 3,767            2.9           4.0                  40.2%

Oct-04 South Staffordshire Water UK First Is lamic IB 2,530           12.7          16.1                 27.0%

Jul-04 Grandi Navi Veloci IT Permira 3,884           2.3           2.9                   23.9%

Jul-04 DFS Furniture Company UK Full Circle Future 5,021            6.1            6.8                  11.6%

Jul-04 Ristretto FR TDR Capital 4,422           71.1          100.0              40.7%

Jun-04 Yates  Group UK GI Partners 1,745            1.5            2.2                   44.8%

May-04 Petroplus  International NL Carlyle Group 4,719            6.3           9.0                  42.4%

Apr-04 Maxeda NL KKR 16,733          11.4          15.4                 35.3%

Mar-04 Delft Instruments  NL AlpInvest Partners  1,188            14.9         17.5                 17.4%

Feb-04 Vivarte FR PAI Partners 10,844         38.0         40.0                5.4%

Feb-04 ASK Central UK TDR Capital 2,294           2.6           3.3                   25.9%

Feb-04 New  Look Group UK Trinitybrook 7,536            4.5           5.2                   15.2%

Feb-04 GrandVis ion FR HAL Holding 5,016            20.8         25.5                 22.7%

Jan-04 Chels field UK Elliott Bernerd 20,279         3.5           4.7                  34.7%

Gennem snit 25.8%
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Bilag 5 – Vestas ordrer fordelt på geografi 2010A og 2011A 

 

 

Kilde  Vestas 2011 

 

Ordrerindgang 2010A 2011A

Europa

Tyskland 261        390        

Sverige 358        309        

Frankrig 212        287        

Rumænien 228        216        

Tyrkiet 96          180        

Italien 248        178        

Spanien 179        161        

Danmark 77          130        

Storbritanien 533        106        

Grækenland 155        100        

Polen 87          72          

Østrig 6            46          

Holland 6            41          

Portugal 10          35          

Irland 118        30          

Belgien 183        20          

Bulgarien 219        11          

Finland -            9            

Tjekkiet 14          4            

Ukraine -            3            

Cypern 82          -            

Ungarn 21          -            

Schweiz 16          -            

i alt 3.109     2.328     

Nordamerika

USA 1.093     1.552     

Canada 172        192        

Dominikanske Republik -            25          

Jamaica 18          -            

i alt 1.283     1.769     

Asien

Kina 857 501

Indien 242 276

Vietnam 0 6

i alt 1.099     783        

Latinamerika

Argentina 0 76

Uruguay 20 2

Mexico 102 0

Brasilien 74 0

Chile 3 0

i alt 199 78

Oceanien

Australien 150 200

New Zealand 0 36

i alt 150 236

Afrika & Mellemøsten

Cap Verde 0 23

Sydafrika 2 0

i alt 2 23

Samlet 5.842     5.217     
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Bilag 6 – Supplerende oplysninger om Vestas WACC 

Markedsrisikopræmien for Vestas er baseret på et studie af Holm, Petersen og Plenborg (2005), 

hvori der konkluderes, at danske revisionsfirmaer, banker, private equity investorer og management 

konsulenter i gennemsnit anvender en markedsrisikopræmie på mellem 4,0-5,0%  

Kilde: Skat 2012 

 

Betaværdien for Vestas er baseret på en regressionsanalyse af selskabets aktiekurs mod OMX C20 i 

perioden 05-03-2010 til 24-02-2012 og her findes en beta værdi på 1,317. 

Kilde: Bloomberg 

 

Den risikofrie rente er baseret på den effektive rente for en 10årig dansk statsobligation og var pr. 

14-03-2012 1,8% 

Kilde: Bloomberg 

 

Gældspræmien er baseret på forskellen mellem den risikofrie rente, og den rente Vestas betaler på 

sin gæld. Markedsværdien af Vestas gæld ved regnskabsafslutning 31-12-2012 var DKK 6.854 

millioner og selskabet havde renteudgifter for DKK 447 millioner, svarende til en rente på 6,5% og 

derved en præmie på 4,7% over den risikofrie rente. 

Kilde: Bloomberg og Vestas 2011 

 

Skattesatsen er baseret på den danske selskabsskattesats. 

Kilde: Skat 2012 

 

Gældsstrukturen er baseret på den nuværende gældsstruktur af selskabet (det antages at Vestas 

nuværende kapitalstruktur repræsenterer en normaliseret gældsstruktur for selskabet), der på 

nuværende tidspunkt er 74% egenkapital og 26% gæld.  

Kilde: Bloomberg 
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Bilag 7 – Globalt lønindeks 

 

Kilde  UBS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr By Land Indkomst index

1 Zürich Schweiz 144,1

3 København Danmark 134,8

4 Oslo Norge 116,9

6 Stockholm Sverige 101,9

12 Bruxelles Belgien 90,2

13 Helsinki Finland 87,4

16 Dublin Irland 83,0

17 Amsterdam Holland 82,7

18 Berlin Tyskland 81,3

22 London England 79,6

23 Wien Østrig 77,9

24 Paris Frankrig 73,6

29 Madrid Spanien 58,3

31 Rome Italien 52,2

32 Lissabon Portugal 47,7

33 Athen Grækenland 46,9

35 Ljubijana Slovenien 45,4

45 Prag Tjekkiet 29,0

46 Tallin Estland 28,1

47 Warszawa Polen 28,0

50 Budapest Ungarn 23,6

51 Bratislava Slovakiet 22,7

52 Vilnius Lithauen 21,9

55 Riga Letland 20,6

57 Bukarest Rumænien 18,4

64 Sofia Bulgarien 14,5

København

Vesteuropa

Østeuropa




