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The  directors of such [joint-stock]  companies, however, being the  managers rather  of  other 

people’s money than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with 

the same anxious vigilance with which the partners in a private copartnery frequently watch over 

their own. Like the stewards of a rich man, they are apt to consider attention to small matters as not 

for their master’s honour, and very easily give themselves a dispensation from having it. Negligence 

and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of such 

a company. 

— Adam Smith (1776) 
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Executive summary:  

The purpose of this master thesis is to analyze the possibility for a UK leveraged buyout (LBO) for 

Private Equity (PE) investors during a difficult financial environment. But how exactly does this 

current difficult environment influence the PE funds’ ability to conduct public-to-private (PTP) 

transactions in the most sophisticated and largest market for PE, the UK? 

From the theoretical discussion I find that PE funds create value through direct value creation in the 

form of operational effectiveness and indirectly through the reduction of agent cost occurring in the 

public corporation. The high level of debt should be negative in a recession, because it increases the 

likelihood of bankruptcy. On the other hand, bankruptcy theories provide arguments for why PE 

owned firms could be able to operate with higher debt without increasing the risk of bankruptcy. 

Through more stable cash flows and easier access to new equity, they could neutralize the effects of 

the higher debt.  

The empirical research of PE funds and their portfolio companies showed that on average PE funds 

improve the profitability and productivity of the portfolio companies before and after the financial 

crisis and generate a higher return in the funds than for comparable firms, although the variation in 

the funds’ performance are huge.  

To test the theories and the empirical research I conduct my own financial PE target screening of 

current UK public companies, using a number of different financial criteria. From this I identify 25 

potential target companies from a pure financial perspective. I selected Kesa Electricals (hereafter, 

Kesa)  as a case study for a potential PTP transaction because of the company’s current low 

valuation and the potential turnaround of this company, which could make it an attractive 

Leveraged Buyout (LBO) case for a PE investor.  

Finally, I conduct a strategic assessment of Kesa combined with a profitability analysis. These 

analyzes makes the foundation of a budget for the DCF-valuation. The overall conclusion is that the 

LBO of Kesa would generate an IRR of 183 %. Compared with the required return of 30 %, the 

overall recommendation is that the LBO case is an attractive investment for a PE investor. As 

always with DCF-analyzes one must take into account that the results are highly sensitive to the 

assumptions in the model. 
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1. Indledning 

Jeg har interesseret mig for kapitalfonde lige siden den tidligere statsminister Poul Nyrup 

Rasmussen postulerede, under et CBS foredrag tilbage i 2008, at kapitalfonde var uigennemsigtige 

og negativt for samfundet.  Poul Nyrups udsagn skal ses i forlængelse af, at betingelserne i årene før 

finanskrisen særligt begunstigede kapitalfonde. Derfor synes jeg, at det var ekstra interessant at 

undersøge kapitalfonde, ikke bare på grund af Poul Nyrups udsagn, men også fordi at betingelserne 

i årene efter finanskrisen har ændret sig. 

 

Betingelserne for en kapitalfond var unægtelig bedre før finanskrisen; renteniveauet var lavere, der 

kunne lånes masser af penge og bankerne var mindre risikoaverse. Forholdene var altså optimale for 

kapitalfondene og det var nemt for kapitalfonde at få institutionelle investorer til at investere i 

kapitalfonde som en aktivklasse
1
. 

 

Den høje likviditet og muligheden for at få finansiere kapitalfondsopkøb billigt endte dog med 

finanskrisen i 2007/2008. Finanskrisen, som startede i USA, men hurtigt spredte sig til resten af 

verden, førte til en reduceret risikoaversion i banker og til en fastfrosset finansiel situation, som 

gjorde det sværere at geare kapitalfondenes investeringer.  

 

Derfor har grundelementet i kapitalfondsinvesteringen, gearingen af transaktionen, fået en mere 

tilbagetrukket rolle i årene efter finanskrise, eftersom finansieringen er blevet dyrere. Skatteskjoldet 

af de fratrukne renter er derfor også blevet mindre samtidig med, at de finansielle markeder er 

blevet mere ustabile
2
. Indtil begyndelse af 2011 var likviditeten ikke desto mindre begyndt at flyde 

tilbage til kapitalfondene og de finansielle markeder var begyndt at stabilisere sig igen, men med 

dårlige nyheder fra USA og gældskrisen i Sydeuropa blev betingelserne igen vanskelige for 

kapitalfondene
3
. 

 

Det nuværende finansielle miljø har altså gjort det sværere for kapitalfonde at få skaffet sig deres 

sædvanlige finansiering til transaktionen, hvilket har gjort det mere risikabelt at lave en LBO. På 

den anden side har krisen medført at priserne på finansielle aktiver, herunder aktiekurserne på 

                                                 
1 Børsen, 27. februar 2008 
2 Børsen, 27. februar 2008 
3 Bain and Company Global Private Equity Report 2012 
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virksomheder, er faldet til et attraktivt niveau for kapitalfonde. De spørgsmål jeg begyndte at stille 

mig selv var derfor: er kapitalfondsmodellen stadig legitim i det nuværende vanskelige finansielle 

miljø? Baserer kapitalfondsmodellen sig udelukkende på finansieringen af LBO transaktionen, eller 

er der andre alternative værdiskabende initiativer en kapitalfond kan iværksætte, når nu 

finansieringen er mindre begunstiget end før?  

 

Eftersom de fleste andre kandidatstuderende fra CBS har fokuseret på kapitalfonde i dansk 

sammenhæng, synes jeg, at det kunne være interessant, at se på LBO’er i et andet land end 

Danmark. Jeg valgte at finde en case virksomhed i Storbritannien, eftersom Storbritannien blev 

hårdere ramt af finanskrisen end de fleste andre lande på grund af landets store banksektor. 

Derudover tog jeg udgangspunkt i den engelske elektronik butik Kesa Electricals (herefter Kesa). 

Det hænger sammen med at: 

 Kesa er lavt gearet og har nettodriftsaktiver 

 Kesa er en mellemstor virksomhed i modningsfasen 

 Kesa har en sund balance 

 Analytikerne interesserer sig ikke synderligt for Kesa 

Bemærk ligeledes, at der i det følgende vil der blive brugt betegnelser som PTP og LBO. Her menes 

det samme. Med andre ord, at en kapitalfond køber en børsnoteret virksomhed, privatiserer 

virksomheden og efterfølgende sælger virksomheden. 

Alt dette har ledt mig til følgende problemformulering: 

1.1 Problemformulering  

Hvilket afkast kan en kapitalfond realisere ved en LBO af Kesa i dag i en finansiel og 

realøkonomisk svær periode og kan en kapitalfond på nuværende tidspunkt stille sig tilfreds med et 

sådant afkast? 

 

Til at besvare opgavens hovedspørgsmål undersøges følgende underspørgsmål: 

1) Hvordan har det internationale og engelske marked for kapitalfonde udviklet sig og hvordan 

er det påvirket af kreditkrisen? 

2) Hvad er de teoretiske argumenter og det empiriske bevis for værdiskabelsen under 

kapitalfondsejerskab og er disse valide i et vanskeligt finansielt miljø?  
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3) Hvilke børsnoterede engelske selskaber er attraktive set fra et finansielt synspunkt i et 

vanskeligt kreditmiljø? 

4) Kan et strategisk og finansielt case studie afsløre et attraktivt kapitalfondsopkøb? 

5) Hvilke værdiskabende initiativer kan en kapitalfond foretage sig i den pågældende 

virksomhed? 

1.1 Afgrænsninger 

Denne afhandling omhandler et potentielt køb af Kesa foretaget af en kapitalfond via en LBO. 

Afhandlingen vil koncentrere sig om, at vurdere hvorvidt Kesa er et attraktivt opkøb for en 

kapitalfond. Valget af Kesa som LBO er foretaget på baggrund af, at der ikke tidligere er foretaget 

en LBO af en engelsk virksomhed af andre kandidatstuderende fra CBS. 

 Opgaven vil have en blanding af en teoretisk og praktisk tilgang til, hvordan denne LBO kunne 

foregå.  

 Eftersom der eksisterer en del litteratur om kapitalfonde vil jeg benytte mig af denne sekundære 

litteratur og ikke selv foretage mig undersøgelser af kapitalfonde.  

 Som analysen vil vise er grundelementet i LBO transaktionen, finansieringen, blevet mindre 

betydningsfuldt, hvorfor der også fokuseres på de strategiske værditilførende initiativer en 

kapitalfond kan iværksætte i deres target-virksomhed.  

 Der er i opgaven ikke inkluderet et perspektiv i de engelske rentefradragsregler. I Danmark er 

der begrænsninger i de renteudgifter en kapitalfond kan trække fra, men da emnet er forholdsvis 

juridisk og da undertegnet ikke er bekendt med det engelske juridiske system, ses der bort fra 

dette. 

1.2 Metode, validering og reliabilitet 

 Datamaterialet er fundet i Bloomberg og Datastream. Fordelen ved at bruge disse data er 

brugervenligheden og tidsbesparelsen. Til gengæld må man have tillid til at disse databaser 

bruger valide data og at der er anvendt konsistent regnskabspraksis.  

 Artikler fra internettet og avisartikler er så vidt muligt valgt ud fra tilstrækkelig høj validitet og 

reliabilitet. 

 Modeller såsom PEST, SWOT og DCF inddrages, men antages at være kendte for læseren og 

teorierne gengives derfor ikke. 
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 Det empiriske og teoretiske afsnit anvender sekundær litteratur. Her bruges kilder fra 

anerkendte forskere indenfor buyouts og finansiering generelt, hvorfor det vurderes at disse 

kilder har tilstrækkelig validering og reliabilitet. 

 Der er anvendt en række ”delkonklusioner og action” (inspireret af Andreas 2009) for at henvise 

til afsnittets betydning for den senere værdiansættelse af Kesa 

1.4 Struktur 

Specialets struktur ses nedenfor:  

Figur 1: Struktur

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den problematiserende del indleder afhandlingen med en beskrivelse af indledningen, 

problemformuleringen, afgrænsningerne i opgaven samt metode og struktur. Den beskrivende del 

vil kort sammenfatte generelle kendetegn for opkøbte kapitalfondsselskaber samt kortlægge den 

historiske udvikling for PTP markedet globalt og for Storbritannien, hvor Kesa er børsnoteret. I den 

teoretiske del afdækkes, hvad der hidtil er undersøgt omkring kapitalfondes værdiskabelse. 

Formålet med dette er, at tidligere undersøgelser kan fungere som guide for min senere analyse af 

de værditilførende initiativer, som en kapitalfond kan tilføre. De empiriske studier af kapitalfonde 



LBO af Kesa   18 juni 2012 

10 

 

foretages for at inddrage den nyeste viden omkring, hvordan kapitalfonde tilfører værdi både på 

fondsniveau, men også i porteføljeselskaberne. I den empiriske del lægges ud med at lave en 

finansiel screening af mulige selskaber en engelsk kapitalfond kunne tænkes at opkøbe. Efter dette 

laves en strategisk analyse af Kesa for at give en forståelse af de markeder som Kesa opererer på 

samt give en forståelse af de fremtidige perspektiver for branchen. Derefter laves en 

værdiansættelse af Kesa for at nå frem til en markedsværdi for egenkapitalen. Dernæst laves en 

analyse af de initiativer en kapitalfond kunne tænkes at tilføre et Kesa. Til slut diskuteres opgavens 

vigtigste antagelser og afhandlingen konkluderes.   

2. Introduktion til kapitalfonde 

Dette afsnit vil kort beskrive, hvad en kapitalfond er samt beskrive markedet for kapitalfonde i 

England.  

Denne kandidatopgave fokuserer på kapitalfonde, som via et ”leveraged buyout” opkøber modne 

selskaber for lånte midler. På engelsk kaldes kapitalfonde for ”private equity” og dækker også over 

venture-fonde, der investerer tidligt i virksomhedens opstart
4
. I denne afhandling fokuseres der på 

kapitalfondens investeringer i modne selskaber. Typisk for kapitalfonde er det at den opkøbte 

virksomhed typisk har en ejerskabsperiode på 3-7 år, hvor selskabet gøres mere rentabelt med 

henblik på senere salg med fortjeneste
5
. 

Derudover kan en LBO opdeles i tre faser:  opkøb, ejerskab og exit
6
. Opkøbsfasen indeholder 

fastsættelsen af en opkøbskandidat, due diligence, værdiansættelse, budrunde og sammensætning af 

købssummen. I ejerskabsperioden implementeres de organisatoriske, strategiske og operationelle 

tiltag som skal øge værdien i selskabet. Exit-fasen er karakteriseret ved frasalget af virksomheden, 

enten gennem en børsnotering eller salg til en privat køber. 

2.1 Karakteristika ved opkøbte selskaber
7
 

 Lav finansiel gearing 

 Højt cash flow  

 Manglende interesse fra analytikere 

                                                 
4 Robert Spliid. Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab. 2007. s. 10. 
5 Robert Spliid. Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab. 2007. s. 16 
6 Berg & Gottschalg. Understanding the Value Generation in Buyouts 2003 pp. 5-6. 
7 http://financecareers.about.com/od/investmentcompanies/a/privateequity.htm 

http://financecareers.about.com/od/investmentcompanies/a/privateequity.htm
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 Store og voksende aktiver 

 Højere profit margin 

 Højere likviditet 

 Sund balance og aktiver, der kan opveje større gæld 

 Svag governance struktur 

2.2 Finansieringen af kapitalfonde 

En kapitalfonds finansiering består af tre elementer: seniorgæld, mezzaninen og egenkapital
8
. 

Banken stiller med seniorgælden, investorerne mezzaninen og til sidst stiller kapitalfonden selv den 

risikovillige kapital. Banken, som stiller størstedelen af finansieringen, vil naturligvis kræve den 

største sikkerhed for lånet. Til at sikre kapitalfondens tilbagebetaling af lånet bruges en række 

lånebetingelser eller ”covenants”. Disse lånebetingelser er en række nøgletal, som kapitalfonden 

skal overholde. Brydes aftalen kan banken i princippet opsige lånet, hvortil virksomheden kan 

bringes til konkurs. Dette sker dog sjældent i praksis, da lånebetingelserne i højere grad er bankens 

mulighed for at genforhandle med kapitalfonden
9
. Der er desuden forskellige afkastkrav til de tre 

forskellige lånetyper.  Den billigste form for finansiering findes i seniorgælden, hvorfor 

kapitalfonde typisk bruger seniorgælden som hovedkilde til gældsfinansieringen
10

. Den dyreste 

form for finansiering findes i form af egenkapitalen. En illustration af kapitalformernes risiko og 

omkostning/afkastkrav vises i nedenstående figur
11

: 

Figur 2: Risiko og afkastkrav/omkostning for de forskellige finansieringsformer i kapitalfonde 

 

Kommentar: Viser risiko og afkastkrav for forskellige finansieringsformer. 

Kilde: Andreas 2009. 

                                                 
8 Robert Spliid. Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab. 2007. s. 27. 
9 Robert Spliid. Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab. 2007. s. 30. 
10 Bain & Co. Global Private Equity Report 2012. 
11  Andreas 2009.  
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3. Markedet for PTP buyouts globalt 

I det følgende vil jeg gennemgå markedet for PTP transaktioner globalt og for Storbritannien 

specifikt. En LBO kan ses som en PTP transaktion, eftersom en virksomhed afnoteres fra børsen, 

hvorefter virksomheden enten genetableres på børsen eller sælges til en anden virksomhed.  

De seneste tal for aktive kapitalfonde pr. marts 2012 viser, at der er omkring 1885 aktive fonde 

globalt, som repræsenterer omkring $ 777,5 milliarder. Rent geografisk, målt på deal values, udgør 

Europa 23 % (436), USA 44 % (832) og Asien og resten af verden 32 % (617)
12

. USA 

repræsenterer dermed stadig verdens største marked for LBO-transaktioner, mens Europa udgør 

anden pladsen. Asien er til gengæld det hurtigst voksende marked for PE-transaktioner. 

Udviklingen ses på nedenstående figur.  

Figur 3: Private Equity markedet målt i milliarder US $ fra 2009-2011 i kvartaler. 

Kilde: Bain & Company Global Private Equity Report 2012, side 4. 

De seneste tal for PE markedet viser, at markedet er ved at komme sig efter katastrofeåret i 2009.  

For at få et indtryk af, hvor katastrofalt året var for Europa og USA i et historisk perspektiv, se bilag 

16. Her kan for eksempel nævnes, at det europæiske marked for LBO transaktioner var 3 gange så 

stort i 1999 som i 2009. 1999 var markedet EURO 15,31 milliarder og i 2009 var markedet EURO 

4,66 milliarder.   

På trods af finanskrisen, som for alvor påvirkede kapitalfonde i 2009, steg PE markedet stadig fra $ 

96 milliarder i 2009 til $ 184 milliarder i 2010 og $ 184 milliarder i 2011.  

                                                 
12 Preqin Special Report: European Private Equity, marts 2012, side 6. 
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Europas PE marked faldt dog i 2011 med 50 % i forhold til 2010 på grund af dårlige nyheder i USA 

og Europa. Til gengæld udgør PTP transaktioner kun 5 % i det europæiske PE marked målt på deal 

value, hvorimod andelen i USA udgør 36 % af markedet
13

.  

Det lave tal fra Europa skyldes bl.a. de enkelte landes forskellige lovsystemer, hvilket gør det mere 

besværligt at lave PTP transaktioner. I Danmark skal det opkøbende selskab eksempelvis have 90 % 

af aktierne i det targetselskabet før minoritetsaktionærerne kan presses ud
14

. I anglo-saksiske lande 

er aktionærernes minoritetsrettigheder mindre reguleret end i Centraleuropa, hvilket gør PTP 

transaktioner nemmere
15

. 

3.1 Udviklingen i PTP buyout markedet 

Op til slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne var der en udbredt tro på at 

børsnoterede virksomheder var et ubetinget gode; børsnoterede virksomheder havde nemlig en 

række fordele over private virksomheder. Disse inkluderede bl.a. at børsnoterede selskaber havde 

en højere likviditet på grund af børsnoteringen af selskabets aktier, en højere grad af synlighed for 

pressen, og på et mere personligt plan havde de børsnoterede selskaber mere prestige for 

grundlæggerne af selskabet og de ansatte
16

. Dette ændrede sig dog i starten 1980’erne i USA og 

efterfølgende i England, hvor PTP aktiviteterne i kapitalfonde tog over
17

.  

 

Denne periode sidst i 1970’erne og start 1980’erne markerede således den første af tre ”bølger” i 

PTP markedet. Denne første bølge fra 1979-1989 var drevet af de lave amerikanske renter, 

dereguleringen af banksektoren samt opfindelsen af ”junk bonds markedet”, som sikrede et udbud 

af billige lån. Perioden kulminerede med PTP transaktionen, RJR Nabisco, af kapitalfonden 

Kohlberg, Kravis og Roberts som stod for den største transaktion nogensinde på $ 24,7 milliarder
18

. 

På dette tidspunkt var det muligt at gældsfinansiere selskaber med op til 90 % af LBO-

transaktionen, hvilket skal ses i forhold til det nuværende niveau på omkring 50 % af LBO-

transaktionerne. Bilag 17 beskriver udviklingen i gældsanvendelsen i LBO-transaktioner i USA. I 

denne periode var PTP aktiviteten i central Europa moderat. 

 

                                                 
13 Bain & Company Global Private Equity Report 2012, side 17. 
14 OECD 2007 
15 OECD 2007 
16 L., Renneboog & Simons, T. (2005) 
17 S., Kaplan & P., Strömberg, Leveraged Buyouts and Private Equity,  2008, side 7 
18 Brealey, Myers & Allen, 2008,  side 917. 
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Den anden bølge kom frem i 1992-1997. Gunstige økonomiske betingelser og et stigende 

aktiemarked sørgede for at PTP markedet steg igen. Her var især Kontinentaleuropa et afgørende 

marked. Efterspørgsel for PTP transaktioner var desuden drevet af internetboblen. USA og England 

var dog stadig de mest interessante markeder for PTP transaktioner, hvilket i høj grad skyldes 

ejerstrukturen i Europa. Her er ejerstrukturen koncentreret og stadig domineret af mange banker, 

familier og fonde, hvilket gør det sværere at opkøbe disse virksomheder, selvom de stadig udgør 

attraktive kapitalfonds targets. Den spredte ejerstrukturen i USA og England gør, at der er mindre 

usikkerhed for en mulig succesfuld transaktion
19

. 

 

Den tredje bølge varede fra 2002-2007. PTP transaktioner blev i denne periode særligt hjulpet på 

vej af den lave rente, lempeligere lånestandarder og de generelle positive makroøkonomiske miljø
20

. 

En fjerde ting, der satte fremdrift i PTP transaktionerne i den tredje bølge var vedtagelsen af 

Sarbanes-Oxley act i 2002, hvilket gjorde det væsentligt dyrere og mere komplekst at drive en 

børsnoteret virksomhed
21

. Loven skærpede kravene til styringen af selskabet og betød en øget 

overvågning af virksomhederne. Dette var med til at øge PTP transaktionerne. I denne periode var 

det også karakteristisk at kapitalfondene skiftede mere fokus på den strategiske værdiskabelse via 

konsolidering eller en ændret markedsposition.  Den tredje bølge varede indtil 2007, hvor den 

amerikanske boligboble sprang og dette betød en reducering af likviditeten og aktiviteten for 

kapitalfonde. Kapitalfondenes afkast faldt også i denne periode fordi renterne steg, hvilket betød en 

lavere tilbagediskonteringsrente
22

.  

3.2 Det engelske marked for PTP 

England oplevede deres første PTP transaktion i 1985 i form af en MBO
23

. Den engelske udvikling 

i PTP markedet kan inddeles i to bølger. Den første bølge var, da PTP aktiviteterne steg fra 1985 og 

kulminerede i 1989, hvorefter en række nye regler, som skulle regulere adfæren og proceduren i 

PTP transaktioner, satte en stopper for PTP efterspørgslen. Se nedenstående figur for et 

illustratorisk overblik over PTP aktiviten i England. Først i 1997 tog den anden bølge fat og PTP 

efterspørgslen steg for alvor igen. I perioden 1997-2003 blev der til gengæld lavet 211 PTP deals til 

en værdi af £ 30 milliarder. Forklaringen på den anden bølge var, at der var en øget tiltro til 

                                                 
19 Matias Helmer Steen. Danish Public-to-private transactions in a credit crisis environment, 2008, CBS.  
20 Quinten Birkhoff,  2008, The Private Equity market: Industry Focus and Temporal Preference, Master thesis. 
21 Quinten Birkhoff,  2008. 
22 Quinten Birkhoff,  2008, The Private Equity market: Industry Focus and Temporal Preference, Master thesis. 
23 Management buyout. 
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kapitalfonde og gældsfinansieringen
24

. Særligt betydningsfuldt for det engelske marked var også, at 

især små investorer henvendte sig til engelske kapitalfonde. De små investorer manglede likviditet 

og det kunne de få hos engelske kapitalfonde, hvilket er med til at forklare PTP aktiviteten i denne 

periode. 

Figur 4: UK public-to-private aktivitet fra 1979-2003, målt på antallet af kapitalfonde samt handler i mio. pund. 

 

Kilde: L., Renneboog & Simons, T. (2005), side 38. 

Storbritannien udgør i dag det næststørste private equity marked i Europa efter USA og siden 2006 

er der blevet gennemført over 1600 transaktioner. Det er over dobbelt så mange som Frankrig (785) 

og seks gange så mange som Sverige (284) på fjerdepladsen
25

. Engelske kapitalfondsinvesteringer 

er spredt ud på mange sektorer, dog med en stærk koncentration af teknologi virksomheder, 

forbruger service virksomheder og industri virksomheder. Figuren nedenfor er baseret på BVCA for 

2010 på 823 virksomhedsopkøb af kapitalfonde.  

Figur 5: Kapitalfondsinvesteringer fordelt på sektorer i 2010 i %. 

 

Kilde: http://admin.bvca.co.uk/library/documents/RIA_2010.pdf. 

                                                 
24 L., Renneboog & Simons, T. (2005), side 5. 

25 Preqin,2012 marts, Special Report: European Private Equity, side 11. 

http://admin.bvca.co.uk/library/documents/RIA_2010.pdf
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4. Teoretisk diskussion af værdiskabelse i kapitalfondens 

ejerskabsperiode 

For at besvare min problemformulering, er det vigtigt at analysere de redskaber kapitalfonde 

benytter til at skabe værdi i deres ejerskabsperiode. Eftersom der ikke er nogen universelt accepteret 

teori om værdiskabelsen i kapitalfondens ejerskabsperiode vil min diskussion af de teoretiske 

argumenter tage udgangspunkt i Luc Renneboog og Thomas Simons model fra 2007, som har 

opsamlet de forskellige teorier, hvilket kan ses i bilag 24. 

 

Værdiskabelsen kan ifølge forfatterne til modellen opsummeres i en value capturing og value 

creation del. Value capturing delen, er den del af værdiskabelsen, der er påvirket af 

udefrakommende faktorer. Det kan fx være generelle forbedringer i makromiljøet. Value creation er 

den del af værdiskabelsen, som finder sted under en kapitalfonds ejerskabsperiode og som skabes 

internt i virksomheden. Value creation kan opdeles i en direkte værdiskabelse og en indirekte 

værdiskabelse. Direkte værdiskabelse er kendetegnet ved at være den værdi, der direkte kan måles 

på virksomhedens performance og drift. Den indirekte værdiskabelse er lidt sværere at kvantificere, 

men er karakteriseret ved en reduktion af agent omkostninger under holdningperioden.  

4.1 Direkte værdiskabelse 

4.1.1 Skattehypotesen 

Skattehypotesen er idéen om, at værdiskabelsen ved at privatisere en børsnoteret virksomhed, er 

resultatet af skattegevinsten i forbindelse med den højere gældsstiftelse ved kapitalfondens 

overtagelse af selskabet
26

. Den grundlæggende tanke bag denne idé er, at et selskab kan optimere 

afkastet til deres aktionærer ved at mindske betalingen til staten
27

. Ved at en kapitalfond påfører et 

selskab en gearing kan renterne trækkes fra i skat og derved bliver der skabt et stort skatteskjold. 

Skattebesparelsen vil svare til det resultat før skat og renter (EBIT) et selskab kan genere ud fra £ 1 

i rentebetaling, altså £ 0,24, eller svarende til den engelske selskabsskat på 24 % i år 2012
28

.  

                                                 
26 L., Renneboog & Simons, T. (2005), side 8. 
27 Brealey, Myers & Allen 2008 
28 http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm + Bjørn Lund-Nielsen 2010, side 13.  

http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm
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For at forstå skatteskjoldet skal teorien bag skattehypotesen forstås. Teorien er udarbejdet af 

Modigliana & Miller (1958), der præsenterer to ligninger for en verden uden gæld (ligning 1) og en 

verden med gæld (ligning 2). Den første ligning konkluderer, at værdien af virksomheden er 

uafhængig af andelen af gæld og egenkapital i et selskab, eller kort sagt uafhængigt af 

kapitalstrukturen i en konkurrencedygtig skattefri økonomi
29

.  

I M&M’s (1963) anden ligning opstilles de skattebesparelser, en virksomhed kan opnå ved en øget 

gearing, som en ligning:  

Virksomhedens værdi = Værdi af den 100 % egenkapital finansierede virksomhed + PV 

(skatteskjoldet) – PV (omkostninger ved for meget gæld). 

Den anden ligning siger med andre ord, at en virksomheds værdi stiger med gælden, hvorfor en 

gearing på 100 % gæld er en optimal kapitalstruktur. Som modtræk til dette blev der introduceret 

konkursomkostningerne til denne teori. Denne tilføjelse sagde ganske enkelt at forholdet mellem 

gearingen og virksomhedens værdi ikke kunne være et lineært 1:1 forhold på grund af risiko for 

konkurs. En øget gearing øger konkursrisikoen i form af direkte omkostninger (juridiske og 

administrative) og indirekte (tab af kunder, likviditet og ry)
 30

. M&M argumenterer for, at der findes 

et optimalt punkt for fordelingen mellem egenkapital og gæld, hvor trade-off’et, eller den marginale 

fordel ved at have mere gæld er lig den marginale omkostning, der opstår som følge af den øgede 

konkursrisiko. En kapitalfond kan herved skabe værdi, hvis et selskab ikke ligger på dette optimale 

punkt mellem gæld og egenkapital
31

.  

Den potentielle skattebesparelse for kapitalfondens ejerskabsperiode er dog forskellig fra land til 

land og afhænger af et lands finanspolitiske miljø, reguleringer og skatten. Der er lavet en lang 

række af studier indenfor corporate finance om skattens indflydelse på en virksomheds 

kapitalstruktur og hermed dens gældssammensætning. Spørgsmålet er så om gearingen kan være 

værdiskabende? I bilag 20 har jeg samlet en oversigt over forskellige studier af skattehypotesen.  

Hovedkonklusionen fra disse forskellige studier er, at gearingen kan være en værdiskabende faktor. 

De fleste studier fra 80’erne og 90’erne viser, at skattebetalingerne har skabt værdi for 

kapitalfondene. Effekten synes dog at være større for USA end for Europa. Efter finanskrisen viser 

nogle af studierne desuden, at skattebetalingerne er blevet mindre som følge af et mindre 

                                                 
29 M&M 1958 
30 Brealey, Myers & Allen 2008, side 504-507. 
31 Bjørn Lund Nielsen 2010 
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gearingsniveau og en lavere rente. Det er med andre ord ikke kun skattebetalingerne, der er med til 

at skabe værdi, men dog helt klart noget, der er med til at give kapitalfonde en fordel overfor andre 

virksomheder
32

.  Interessant er det at se på forskellen mellem de amerikanske og europæiske 

resultater for skattehypotesen. De fleste amerikanske studier støtter skattehypotesen, mens de fleste 

europæiske undersøgelser ikke støtter hypotesen
33

.  

4.1.2 Wealth transaktionshypotesen 

Wealth transaktionshypotesen er baseret på idéen om, at fordelen ved have et privat selskab frem 

for en børsnoteret virksomhed kan forklares ved fjernelsen af kreditorer eller andre interessenter. 

Hypotesen er med andre ord tanken om, at kapitalfonde privatiserer et selskab for at skille sig af 

med belastende kreditorer eller andre interessenter, som fx ansatte, for at sætte gang i deres opkøb, 

hvormed kapitalfonden tilgodeser ejerne og ikke kreditorerne mere end de gjorde før PTP 

transaktionen.  

Renneboog & Simons (2005) konkluderer, at beviserne for at kreditorer skulle være særligt ramt af 

kapitalfondens overtagelse ikke er signifikante på baggrund af fire forskellige amerikanske studier 

af forskellige MBO’er og LBO’er i 1970’erne og 1980’erne
34

.   

Det er også tvivlsomt om, hvorvidt det opkøbte selskabs medarbejdere unødigt skulle lide under 

kapitalfondens opkøb. De seneste og mest omfattende undersøgelser blev foretaget i 2011 af Davis 

et al (2011) af 3.200 amerikanske kapitalfondsopkøb mellem 1980 og 2005. Konklusionen var, at 

netto job tabet (dvs. efter frasalg af ikke-kerne aktiver samt reduktion i medarbejderstaben minus 

nyansættelser ved nye etableringer) var mindre en 1 % af den initiale stab af ansatte. Det kan 

selvfølgelig være det er anderledes for Europa. Der er dog ikke noget, der tyder på det, selvom 

undersøgelserne her ikke er ligeså omfattende som overstående amerikanske studie. Amess and 

Wright (2007) finder frem til i deres studie af engelske kapitalfonde, at der kun er en moderat effekt 

på beskæftigelsen i et overtaget kapitalfondsselskab.  Boucly, Sraer, and Thesmar (2009) 

konkluderer i deres undersøgelse af europæiske kapitalfonde, at target selskaberne får en øget 

beskæftigelse efter et kapitalfondsopkøb.  

                                                 
32 T., Jenkinson & R., Stucke 
33 Betzer, 2004; Andres, Betzer and Hoffmann, 2004; Sudarsanam, Wright and Huang, 2007; Weir, Laing and Wright 

(2003). 
34 Renneboog & Simons 2005, s. 141.  
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4.1.3 Transaktionomkostnings hypotesen 

Hypotesen om transaktionsomkostninger er idéen om, at gevinsten ved at privatisere en virksomhed 

er, at man fjerner omkostningerne ved at være børsnoteret. Der er en række belastende 

omkostninger som en privat virksomhed ikke behøver at varetage som fx finansiel rapportering, 

investor relationer og dermed tab af ledelsens tid. De empiriske resultater har været sparsomme og 

er derfor blevet udeladt.  

4.1.4 Underperformance hypotese 

Underperformance hypotesen er baseret på idéen om, at en kapitalfond kan opkøbe virksomheder, 

der underperformer, og få selskabet på rette vej igen ved en bedre brug af dens aktiver
35

. 

Kapitalfonde benytter sig af en række værktøjer til at skabe en øget værdi. De vil typisk frasælge 

nogle ikke-kerne relaterede aktiviteter, ændre på strategien, reducere omkostningerne og reducere 

arbejdskapitalen, hvilket forbedrer cash flowet. Der kan også være tale om en ændring i strategien 

ved en international ekspansion, en opkøbsstrategi eller et skift til et nyt marked eller produkt. Som 

et eksempel kan her nævnes TDCs strategiskifte, efter at de blev overtaget af en kapitalfond. 

Strategien skiftede fra Centraleuropa til Nordeuropa, hvor aktiviteter syd for Danmark blev frasolgt 

og der blev nu fokuseret på kerne-aktiviteterne og optimering af forretningen
36

.   

Men spørgsmålet er stadig, hvorfor private equity fonde skulle være bedre end andre ejerformer til 

at forbedre den operationelle værdiskabelse. Europæiske og amerikanske studier viser ret klart, at 

de opkøbte selskaber viser forbedringer i profit-marginen, produktiviteten og væksten
37

. Derudover 

er reduktionen i beskæftigelsen og lønningerne moderate ifølge et hhv. amerikansk og engelsk 

studie
38

. I det nuværende miljø, hvor kapitalfonde har sværere ved at få adgang til kapital, er der 

ifølge Bain & Capital, en kapitalfond, i endnu højere grad fokus på det operationelle og strategiske. 

Interessant nok er der i øjeblikket, som noget nyt, fokus på det organisatoriske. Det er med årene 

blevet endnu vigtigere at ”få folk med sig”, dvs. det at overbevise, ikke bare den øverste ledelse, 

men også de ansatte er blevet vigtigere. Dette skal også ses i sammenhæng med, at det er svært at 

tilegne sig samme gearingsgrad som før i tiden. Denne tendens er tydelig når man kaster et blik på 

gældsandelen af amerikanske LBO transaktioner, som er faldet til omkring 50 % i dag. 

                                                 
35 Renneboog  & Simons 2005. 
36 http://aarsrapport2010.tdc.dk/Materiale/Files/AR2010_DK.pdf 
37 Viral et al 2011 Corporate Governance and Value Creation: Evidence from Private Equity + Centre for Economic and 

Business Research (2008), side 5.  
38 Davis et al (2011) + Kevin Amess, Sourafel Girma & Mike Wright, September 2008 

http://aarsrapport2010.tdc.dk/Materiale/Files/AR2010_DK.pdf
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Gearingsniveauet var oppe på omkring 90 % i 1980’erne. Se bilag 16 for en illustration af 

udviklingen i gearingsniveauet
39

. 

4.2 Indirekte værdiskabelse 

4.2.1 Agentomkostningsrelaterede hypotese 

Agentomkostninger opstår når agenten (ledelsen) og principalen (ejeren) agerer ud fra forskellige 

interesser
40

. Problemerne opstår, som Coase observerede i 1937, fordi virksomheder ikke bare 

består af et individs interesse eller kontrakt, men består af et netværk af kontrakter, der skal bringes 

i ligevægt. Men på grund af den begrænsede rationalitet forbliver alle kontrakter ukomplette og 

grundet den menneskelige opportunisme forsøger mennesket altid at maksimere sin nytte ved 

strategisk adfærd, som medfører ”adverse selection” og ”moral hazard”, hvilket ikke altid er til 

fordel for virksomheden
41

. Når man med andre ord har et børsnoteret selskab med et spredt 

ejerskab, hvor ejerskabet og kontrollen er adskilt, så vil der opstår agentomkostninger i form af 

opportunistisk adfærd og ikke optimale kontrakter på grund af begrænset rationalitet. En 

kapitalfond kan altså ved en PTP transaktion kontrollere hele porteføljevirksomheden og dermed 

koncentrere ejerskabet ved at fungere som en dominerende ejer og dermed ifølge teorien mindske 

agentomkostningerne og endeligt øge profitten
42

.  

Agentomkostningerne kan minimeres på groft sagt to måder: enten ved at give agenten et 

incitament til at følge principalens interesser bedre og på den måde mindske overvågningen eller 

ved at overvåge mere gennem et aktivt ejerskab. På baggrund af agentomkostningshypotesen kan en 

kapitalfond hjælpe børsnoterede virksomheder med tre problemer, som vil blive gennemgået 

herunder. 

4.2.2 Kontrol problem og aktivt ejerskab 

Kontrol problemet referer til overvågnings- eller kontrol-problemet som aktionærerne har i 

forbindelse med ledelsens handlinger i virksomheden. Problemet opstår typisk i selskaber med en 

spredt ejerkreds. For i virksomheder med en spredt ejerkreds er incitamentet for at overvåge 

ledelsen lille, eftersom det er tidskrævende og omkostningstungt. Små investorer kan derfor have en 

                                                 
39 Bain & Company foredrag d. 23. marts 2012 på CBS. 
40 Jensen & Meckling1976. Som også blev observeret allerede af Adam Smith i 1776 ifølge Renneboog & Simons 

2005. 
41 Williamson, O.E. 1998 
42 Kaplan, 1989 
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tendens til at underinvestere i at overvågne ledelsen
43

. Dette leder til free-rider problemer, hvor 

aktionærerne forsømmer deres kontrol af ledelsen
44

. Problemet kan løses ved, at en kapitalfond 

køber et selskab. Det har nemlig flere fordele. Kapitalfonden kan nu indsætte deres egne folk samt 

fjerne inkompetente bestyrelsesmedlemmer. Empiriske studier har vist, at en større koncentration af 

ejere fører til en øget overvågning og en mere aktiv bestyrelse
45

. En aktiv bestyrelse har også den 

fordel, at de har større frihed til at agere, fordi de har større mulighed for at fokusere på cash flowet 

end på den kort-sigtede profit optimering
46

.  

4.2.3 Incitamentsproblem og ledelsens medejerskab 

Det har en række fordele, når en kapitalfond koncentrerer ejerskabet i den opkøbte virksomhed. 

Incitamentsproblemet opstår i børsnoterede virksomheder når ledelsen fristes til at varetage deres 

egne personlige interesser (magt, anerkendelse, bekvemmelighed), som ikke skaber værdi for 

aktionærerne. 

Kapitalfondens ejerskab af porteføljeselskaber kan derimod være med til at formindske kløften 

mellem ejerskab og kontrol, på grund af koncentrationen af magten, hvilket kan være med til at øge 

effektiviteten og skabe værdi
47

. Kapitalfonde kan bl.a. skabe sammenfaldende interesser for 

ledelsen og aktionærerne ved at gøre ledelsen til medejere af virksomheden. 

Problemet i børsnoterede virksomheder er bl.a. at ledelsen får tildelt optioner, hvilket giver en 

ensidig upside, hvor ledelsen deltager i gevinsterne men ikke får del i tab
48

. Dette giver ledelsen et 

incitament til at tage alt for store risici. Normalt er risiko negativt for investeringerne, da risiko 

mindsker nutidsværdien af investeringerne. For optioner er det omvendt, for her øger risiko 

sandsynligheden for gevinster og tab. Dette tjenes der ofte store summer på, men det kan gå galt 

som det gjorde med Fona, hvor direktøren måtte gå fra hus og hjem, fordi kapitalfondens initiativer 

slog fejl ved bl.a. at bruge optioner i motivationen af ledelsen
49

. Kapitalfondens ordning med at give 

ledelsen del i både upside og downside kan give bedre incitamenter end de der findes i børsnoterede 

virksomheder. Aktieoptionsordninger i børsnoterede virksomheder er derfor ikke en optimal 

aflønningsmetode, da ledelsen ikke kan tabe men kun vinde på deres adfærd. Endvidere er det 

                                                 
43 Renneboog & Simons 2005 
44 Møller & Nielsen 2004. 
45 Lowenstein 1986 
46 Jensen 1986 
47 Jensen & Meckling. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure 1976 s. 5 og 

Robert Spliid. Kapitalfonde – rå pengemagt eller aktivt ejerskab. 2007 s. 23.  
48 Møller & Nielsen. Den kapitalstyrede virksomhed. 2004 
49 Robert Spliid. Kapitalfonde – rå pengemagt eller aktivt ejerskab. 2007 s. 23-24 + BMA s. 565. 
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problematisk at ledelsens aflønning er bestemt af aktiemarkedet, som i høj grad er påvirket af 

faktorer udenfor ledelsens kontrolsfære, som fx den makroøkonomiske udvikling. Aktiekursen 

varierer dog både på grund af selskabsspecifikke tiltag og generelle markedsforhold
50

. En 

koncentration af ejerskabet kan derfor afhjælpe dårligt sammensatte incitamenter i forhold til 

ledelsen. 

En alt for høj koncentration af ejerskabet er dog heller ikke ubetinget positivt
51

. For familieejedede 

virksomheder, som har en høj grad af koncentration af ejerskab, kan en for lav risici være fatal. Man 

kunne forestille sig, at en familievirksomhed tog en mindre risiko, fordi deres opsparing er bundet 

op i virksomhedens midler og at risikoen for en konkurs var mere tungtvejende end muligheden for 

en gevinst.  

Thomson, Wrigth og Ken (1992)
52

 beskriver den risikoaversion, der kan opstå hos ledelsen i 

familieejedede virksomheder, som en ”double lock-in” effekt, hvor ledelsen både har deres human 

kapital, altså deres arbejdskraft, og al deres opsparing på spil i virksomheden. Denne risikoaversion 

og mangel på diversifikation kan føre til et lavere afkast for virksomheden, fordi ledelsen ikke tør 

tage de nødvendige risici.  

4.2.4 Free-cash flow problem  

Denne hypotese, udviklet af Jensen (1986), går ud på at en virksomhed kan skabe en øget værdi ved 

at fjerne de agentomkostninger, som kan opstå ved, at en virksomheds ledelse foretrækker at 

investere i projekter med en negativ netto nutidsværdi i stedet for at give pengene tilbage til 

aktionærerne
53

.  

Dette problem kan opstå fordi ledelsen kan være fristet til ”emperie-byggeri”, hvor ledelsen 

investerer i projekter med negativ netto nutidsværdi. Ledelsen fristes eftersom en øget omsætning 

medfører en højere løn, prestige og indflydelsesfære – men dette er ikke nødvendigvis 

hensigtsmæssigt for virksomheden
54

. 

For det andet, vil en højere gearing stille større krav til ledelsen om at overholde deres 

gældsforpligtelser i form af renter og afdrag til kreditorerne. Det motiverer, fokuserer og lægger et 

                                                 
50 Møller & Nielsen. Den kapitalstyrede virksomhed. 2004. S. 218. 
51 Berg and Gottschalg. Understanding Value Generation in Buyouts. 2003. S. 28. 
52 Thomson et al. Buy-outs, Divestment, and Leverage: Restructuring transactions and corporate governance. P. 58-69. 
53 Jensen 1986 + Renneboog & Simons 2005. 
54  Jensen 1986 
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ekstra pres på ledelsen og hele organisationen til at benytte sig af den ekstra likviditet som selskabet 

nu har tilrådighed i kapitalfondens ejerskabsperiode
55

. For det tredje, gør den højere gearing 

virksomheder i stand til at investere i færre uprofitable projekter
56

. 

4.3 Kritik af gennemgåede studier 

Ovenfor er gennemgået de vigtigste teoretiske undersøgelser og deres empiriske berettigelse i 

forhold til spørgsmålet om, hvad der kan være værdiskabende faktorer i kapitalfonde. I dette afsnit 

vil jeg kritisere modellerne, se hvor meget man kan bruge undersøgelserne til og hvad der rent 

faktisk kan konkluderes på baggrund af dem. 

4.3.1 Amerikanske undersøgelser 

Man må gøre sig klart, at undersøgelserne som er gennemgået, primært vedrører det amerikanske 

marked.  Det vil derfor være naturligt at spørge sig selv, om de samme forskningsresultater gælder 

tilsvarende for engelske forhold. Der er nemlig ikke altid foretaget lignende undersøgelser for det 

engelske marked, og det har derfor været nødvendigt at tage udgangspunkt i amerikanske analyser. 

Der er dog en række ligheder mellem det engelske og amerikanske marked: de har begge common 

law, restriktionerne er ikke ligeså hårde for minoritetsaktionærer som de er for resten af Europa og 

den engelske og amerikanske økonomi er tættere forbundet end resten af den europæiske 

økonomi
57

. 

Til gengæld bruger USA og UK forskellige regnskabssystemer. I USA bruger de US GAAP og UK 

bruger de IFRS. Det kan altså have en betydning for undersøgelserne. Endvidere er der forskel på 

den anvendte skattesats for virksomheder i USA og UK. I UK er skattesatsen 24 % for 2012 og i 

USA kan den være helt op til 35 % (omend den kan variere fra 15-35 %), hvilket alt andet lige vil 

gøre en LBO mindre attraktiv for en virksomhed i UK
58

.  

Det vurderes samlet set, at det engelske og amerikanske marked er det tætteste man kan komme på 

en reel sammenligning af to LBO markeder, hvorfor det vurderes at det er rimeligt at overføre de 

fleste amerikanske resultater til de engelske. 

                                                 
55 Jensen 1986 + Lowenstein 1986 
56 Jensen 1986 
57 Cao et Al, 2011 
58 http://www.irs.gov/ + http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm 
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4.3.2 Konklusion af gennemgang samt action 

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes, at den værdiskabelse, der skabes i 

kapitalfonde i dag er anderledes end den var tilbage i 1980’erne og 1990’erne. Dengang var det 

muligt at geare op til 90 % af investeringen, mens gearingsniveauet nu udgør omkring 50 %.  

Værdiskabelsen var derfor dengang meget koncentreret omkring de skattebetalinger en virksomhed 

kunne opnå ved at trække rentebetalingerne fra i skat. Nu er det mindre tvivlsomt om 

værdiskabelsen ligger her, omend den stadig giver kapitalfonde en kæmpe fordel i forhold til andre 

virksomheder, der vil købe eller sælge virksomheder. Værdiskabelsen er derimod i dag 

repræsenteret af mere strategiske og organisatoriske ændringer, hvilket opkøbet af TDC er et godt 

eksempel på. Det er derfor mere et spørgsmål om en kapitalfond kan bygge en vækst case med 

lancering af nye produkter og markeder eller en restrukturerings case ved at skabe en mere ”lean” 

organisation, end det er spørgsmålet om finansieringen af kapitalfondsopkøbet.  

Den direkte værdiskabelse skabes igennem skatteskjoldet som fremkommer ved et øget 

gearingsniveau ved kapitalfondsovertagelsen. Denne værdiskabelsesmetode er dog i de senere år 

blevet mindre betydningsfuld. Den direkte værdiskabelse skabes derudover ved reduktionen af 

transaktionsomkostninger, operationelle forbedringer og ved at prioritere de vigtigste interessenter. 

Alle disse muligheder er stadig relevante for en kapitalfond i det nuværende vanskelige kreditmiljø.  

Den indirekte værdiskabelse sker ved begrænsningen af agentomkostninger. Kapitalfonde kan i 

modsætning til børsnoterede virksomhed koncentrere ejerskabet og via incitamenter skabe en mere 

effektiv organisation. Kontrol problemet og free cash flow problemet fjernes også ved at privatisere 

virksomheden. Den indirekte værdiskabelse er stadig relevant i et miljø med vanskelig adgang til 

kapital eftersom meget af den indirekte værdiskabelse er uafhængig af de økonomiske cyklusser.  

I det efterfølgende vil jeg forsøge at inddrage de teoretiske aspekter i de initiativer en kapitalfond 

kan tilføre en virksomhed.  

5 Empiriske studier af kapitalfondes værdiskabelse 

Efter at have gennemgået de teoretiske argumenter for kapitalfondes værdiskabelse under deres 

ejerskabsperiode af target-virksomheden, vil dette afsnit undersøge de empiriske studier af 

kapitalfondes performance i porteføljevirksomhederne og i selve kapitalfondene. I relation til denne 
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opgave er undersøgelserne af porteføljevirksomhederne de mest relevante, men kapitalfondenes 

afkast på fondsniveau inddrages kort for at få en fornemmelse af deres afkast over tid og 

præstationen i det nuværende vanskelige kreditmiljø. 

5.1 Studier på fondsniveau 

Baseret på data fra Burgiss, Venture Economics, Prequin, Rosinson Sensoy og Cambridge 

Associates undersøgte Harris, Jenkinson og Kaplan 3338 buyout kapitalfonde, der var etableret 

mellem 1984 og 2008. I undersøgelsen medtog de 1400 af disse, da mange af dem var uofficielt 

likviderede. Undersøgelsen viser, at afkastet for den gennemsnitlige kapitalfond har været 20 % 

højere end benchmarkindekset, S&P 500. Hver enkel kapitalfond har dermed i gennemsnit 

udkonkurreret S&P 500 med 3 % årligt.  Nedenfor ses en graf over kapitalfondenes afkast målt i 

forhold til den interne rente, IRR %. 

Figur 7: Det gennemsnitlige interne afkast i % for amerikanske gearede kapitalfonde i perioden 1984-2008 

 

Kilde: Robert Harris et al. Private Equity Performance: What Do We Know? Februar 2012 

 

Der er dog en stor variation af resultaterne, hvilket skyldes at de forskellige databaser bruger 

forskellige data. Kapitalfondenes afkast følger dog hinanden i store træk. Det ses af figuren, at de 

amerikanske kapitalfonde toppede i 1996 og faldt indtil omkring år 2000. Fra år 2000 til år 2004 

steg afkastene igen, for så at ligge relativt stabilt på omkring 10 % fra 2004-2008. 
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5.2 Studier på portefølje niveau 

De empiriske studier af kapitalfondenes performance på virksomhedsniveau, er de mest relevante 

for min problemformulering. De forskellige studier er blevet udført med afsæt i forskellige perioder, 

metoder og fokusområder for værdiskabelse; der er blevet målt på rentabilitet, produktivitet, vækst, 

beskæftigelse, arbejdskapital, cash flow og skattebetalinger.  

Studierne kan inddeles i de føromtalte tre kapitalfondsbølger. Derfor vil bølgerne udgøre strukturen 

i den efterfølgende gennemgang af studierne. Der vil blive gennemgået de to vigtigste studier 

indenfor hver af bølgerne. De vigtigste studier er valgt efter antallet af referencer på google scholar.  

5.2.1 Internationale studier 

Den første bølge (1980-1990) af kapitalfonde i 1980’erne udgør hovedparten af studierne om 

kapitalfondes performance på porteføljeniveau. Studierne er primært fokuseret på USA.  

Kaplan (1989) var den første til at undersøge den operationelle ændring af kapitalfondes overtagelse 

af et porteføljeselskab. Han undersøgte 76 amerikanske PTP MBO-kapitalfondsopkøb i perioden 

1980 til 1985. Kaplan ser på ændringen i 3 før-skat cash flow mål. Det er henholdsvis operating 

income (EBITDA), capital expenditures og net operating cash flow (EBITDA – capital 

expenditures). Disse tre mål-parametre observeres i et år før opkøbet og tre år efter opkøbet. 

Resultaterne viser, at operating income stort set er uændret efter to år, men efter tredje år er denne 

oppe på 24 %. Median cash flowet er i det første år 22 %, andet år 43,1 % og 80,5 % i det tredje år. 

Værdiskabelsen og de operationelle forbedringer stiger med andre ord efter en kapitalfond har 

overtaget et selskab.  

Long & Ravenscraft (1993) undersøgte 257 amerikanske kapitalfondsopkøb i perioden fra 1978 til 

1989. Hertil var der knyttet 37.628 referenceselskaber, fordelt på 35 brancher. Fælles for 

selskaberne er, at de har over 25 millioner dollars i aktiver. Resultaterne er, at porteføljeselskaberne 

har en 15 % større indtjening, målt på EBITDA eksklusiv ekstraordinære poster divideret med 

omsætningen, end referenceselskaberne. Denne indtjening er signifikant et til tre år efter opkøbet, 

men forbedringen i indtjeningen forsvinder efter fjerde og femte år. Undersøgelsen viser derudover, 

at selskaber med høj gearing klarer sig bedre end selskaber med lav, mens arbejdskapitalen ikke ser 

ud til at være signifikant bedre under en kapitalfondsejer.  

Anden bølge (1990-2007): af kapitalfonde i 90’erne og start 00’erne inkluderer både studier i USA, 

Storbritanien og Europa. 
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Cressy et al. (2007) undersøgte 122 kapitalfondsopkøbte virksomheder i Storbritannien i perioden 

fra 1995 til 2000. Der udvælges herefter 217 tilfældige opkøb og på grund af manglende data for 

hovedparten af opkøbene i årene 0-3 efter opkøbet, kommer undersøgelsesgruppen ned på 122. De 

122 kapitalfondsopkøb matches herefter på omsætning og branche med en referencegruppe på 122 

selskaber. Dataene kommer fra regnskabsdatabasen FAME. Som mål for, hvor godt 

virksomhederne klarer sig, bruges operating profitability (EBIT/Total Assets) og omsætningsvækst. 

Resultaterne viser, at de kapitalfondsopkøbte selskaber ”outperformer” med 9,06 % i operating 

profitability overfor referencegruppens 4,74 %. I opkøbsåret var rentabiliteten 8,51 % for 

kapitalfondenes selskaber, mens referencegruppen nøjes med 6,23 %.  Omsætningsvæksten var 

14,05 % for de kapitalfondsopkøbte selskaber, mens den var 7,081 % for referencegruppen. 

Kapitalfonde er altså markant bedre til at skabe overskud samt omsætning i deres opkøbte selskaber 

end de tilsvarende selskaber er.  

Guo et al. (2011) undersøger 270 amerikanske kapitalfondsopkøb i perioden 1990 til 2006. Der 

fravælges herefter 78 kapitalfonde på grund af manglende detaljeringsgrad i opkøbstransaktionerne. 

Resultaterne viser, at rentabiliteten målt som EBITDA eller netto cash flowet fra omsætningen er 

højere end for tilsvarende virksomheder. I året efter opkøbsåret var ”EBITDA/Sales” 7,83 % bedre 

end benchmarked, i år to 11,43 %, i år tre 1,57 % og for det sidst mulige år 6,60 %. For ”net cash 

flow/sales” 5,36 % for første år, 14,27 % for andet år, 10,35 % for tredje år og sidst mulige år for 

undersøgelsen 14,33 %. Disse rentabilitets tal var dog først signifikante efter, at man i 

undersøgelsen havde taget højde for branchen, performance og marked-to-book. Kapitalfondene er 

altså stadig signifikant bedre end deres sammenlignelige konkurrenter, omend performancen er 

lavere end den Kaplan fandt for net cash flow / Sales på hhv. 45,5 %, 72,5 % og 28,3 % for de 

første tre år efter opkøbsåret. 

Tredje bølge (2007-2012): er undersøgelser efter finanskrisen. Her er der kun lavet få studier.  

Et nyere engelsk studie fra 10. november 2011 af Wilson et al. undersøger 15.392 

kapitalfondsopkøbte virksomheder i perioden 1995 til 2009 for Storbritannien. Dataene stammer fra 

Centre for Management Buyout Research. Resultaterne viser, at kapitalfondenes porteføljeselskaber 

klarede sig bedre, målt på rentabilitet, aktivafkast, vækst og værditilførsel under krisen fra 2007-

2009 end før krisen fra 2003-2006. De kapitalfondsopkøbte virksomheder outperformede ikke-

kapitalfondsopkøbte selskaber (private og børsnoterede virksomheder) med 5-15 % i produktivitet 

og 3-5 % i rentabilitet, målt på dækningsbidraget. Der er dermed ikke nogen grund til at tro, at 
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kapitalfonde i Storbritannien skulle klare sig dårligere under krisen. Derimod tilfører kapitalfonde 

mere værdi til porteføljeselskaberne uanset den økonomiske cyklus.  

5.3 Kritik af gennemgåede studier 

I det foregående afsnit er gennemgået den empiriske viden omkring den værdiskabelse kapitalfonde 

har skabt for investorer og for de opkøbte selskaber. Dette afsnit vil gennemgå hvad der kan 

konkluderes på baggrund af undersøgelser og gennemgå hvilke problemer der eventuelt kan være i 

fortolkningen af resultaterne. 

5.3.1 Problemer med måling af kapitalfondes afkast 

Den typiske måde, at måle kapitalfondes afkast til deres investorer, er ved at beregne deres afkast. 

Her bruges den interne rente ofte som måleenhed. Fordelen ved at bruge den interne rente er, at den 

er nem at forstå. Ulempen er, at den interne rente ofte er mere kompleks end man umiddelbart 

skulle tro.  

Det første problem ved at anvende den interne rente er ifølge Peter Morris, at det er sjældent at 

afkastet i to kapitalfonde udregnes på samme måde. Dette skyldes til dels, at der ikke eksisterer en 

standard metode som kapitalfonde skal udregne deres rapporterede afkast på
59

. 

Et andet problem, er ifølge et studie af Ludovic Phalippou fra 2011, at det rapporterede afkast ofte 

overvurderes. Den interne rente antager implicit, at alle pengestrømmene reinvesteres til samme 

rente. Dette er et problem, hvis afkastet er udenfor 5-15 %’s intervallet. Han nævner som eksempel 

på dette en database fra Cambridge Associates, som målte kapitalfondes afkast fra 1998 til 2008. 

Afkastet var her på 40,2 %. Med andre ord har hver enkelt investor fået et afkast på 40 % hvert år, 

hvilket virker urealistisk højt set i lyset af dot-com boblen og finanskrisen
60

. De 40 % i afkast 

matcher heller ikke overens med cash multiplen (totalt udbetalt af cash flow/totalt indbetaling af 

cash flow), som gerne skulle være på 30 (hvis de 40 % ‘s afkast skulle være valide), men cash 

multiplen overstiger end ikke 7.  

Bias i afkastene kan desuden stamme fra kapitalfondenes ugennemsigtige natur. For kapitalfonde er 

relativt dårlige til at give tilstrækkelige med oplysninger til offentligheden. Dette gør, at 
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undersøgelsen i realiteten ikke er repræsentativ. Sandsynligheden for at de ”gode” afkast dermed 

kommer foran i købet på de ”dårlige” afkast er dermed større
61

.  

Et endeligt af afkast kræver desuden at fonden er lukket, hvilket gør, at de nyeste studier 

overvurderer afkastet, mens de ældre studier er mere pålidelige
62

.  

Endelig er der problemet med at finde et passende benchmark for kapitalfondenes afkast. Ifølge et 

studie af Oliver Gottschalg fra 2009 sammenligner kapitalfonde sig ofte med det ledende 

aktieindeks, fx S&P500 for amerikanske selskaber, hvilket er problematisk, eftersom de fleste 

kapitalfonde er mellemstore selskaber, der har klaret sig bedre end de store virksomheder i det 

ledende aktieindeks.  

5.3.2 Amerikanske, engelske og europæiske undersøgelser 

Som gennemgået i forbindelse med gennemgangen af de teoretiske aspekter af kapitalfondes 

værdiskabelse, er der også for de empiriske studier af kapitalfondenes performance en overvægt af 

amerikanske studier. Men som det blev redegjort for i de empiriske studier, er de amerikanske og 

engelske studier overvejende enige i deres konklusioner.  Derimod er der grund til at tro, at der er 

forskel på anglo-saksiske studier og central europæiske studier. Især afhænger en LBO transaktion 

af ejerskabsstrukturen i branchen og dermed hvor let det er at købe og sælge virksomheder
63

. Som 

tidligere nævnt skal man bl.a. i Danmark have opkøbt 90 % af aktierne i en virksomhed før man kan 

afnotere de sidste 10 %. Denne regel gælder dog ikke for anglo-saksiske lande, hvilket gør det 

lettere for amerikanerne og englænderne, at opkøbe og sælge virksomheder end for 

kapitalfondsinvesteringer i Centraleuropa.  

5.3.3 Diskussion og konklusion fra empirisk gennemgang af litteratur 

Konklusionen fra den overstående gennemgang af kapitalfondenes afkast viser med al tydelighed, at 

de er i stand til at skabe et højere afkast end deres benchmark, omend man skal være opmærksom 

på eventuelle biases i datamaterialet. Afkastet ser ud til at have toppet i 1980’erne, eftersom 

kapitalfondene havde bedre betingelser for at geare deres investeringer. Dog er afkastet fra fondene, 

selv efter finanskrisen højere end for tilsvarende virksomheder.  

Den operationelle værdiskabelse kapitalfonde skaber i porteføljeselskaber ser også ud til at være 

signifikant. Kapitalfonde ser desuden heller ikke ud til at lide nævneværdigt under krisen. 
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63 Venture capital and management-led leveraged buyouts: a European perspective, Wrigth, 1992. 
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Tværtimod har kapitalfondene øget beskæftigelsen, rentabiliteten, produktivitet og væksten i 

omsætningen i forhold til før krisen.  

Det kan altså konkluderes, at kapitalfonde skaber værdi selv under vanskelige finansielle 

betingelser. Tværtimod ser det ud til, at kapitalfonde har lettere ved at skaffe sig adgang til kapital, 

hvilket kan forklares med kapitalfondenes tætte forhold til bankerne.  

6 Target screening af porteføljevirksomheder 

Når kapitalfonde skal udvælge sig et selskab til opkøb, så foretages der både en strategisk og 

finansiel due diligence. Kapitalfonden står altså overfor et ”selection problem”.  Dette afsnit 

indeholder en finansiel screening af børsnoterede engelske virksomheder, der udvælges ud fra 

finansielle kriterier, som er vigtige for kapitalfonde.  Der udvælges dermed en engelsk virksomhed 

ud fra nogle finansielle kriterier og derefter ses der på om der kunne være nogle strategiske årsager 

til at vælge et specifikt opkøb. 

6.1 Finansiel screenings model for potentielle engelske targets 

Denne screening undersøger nuværende børsnoterede engelske virksomheder som kunne være 

mulige opkøbsmål for en kapitalfond set ud fra krav til en opkøbspræmie, gearing og cash flow. 

Bilag 14 viser outputtet fra screenings modellen af 25 engelske børsnoterede virksomheder. I 

forbindelse med udarbejdelsen af en screenings model har jeg begrænset screeningen på en række 

måder for at kunne finde bedre opkøbskandidater. 

 

Ved første søgning på børsnoterede virksomheder i Storbritannien fandt jeg 80 millioner 

virksomheder. Efterfølgende brugte jeg en række kriterier, som jeg vil gennemgå forneden, til at 

udvælge en case blandt de mange millioner virksomheder.  

 

Først og fremmest har jeg ekskluderet virksomheder med en markedsværdi på mindre end 

DOLLAR 5 millioner, eftersom kapitalfonde opkøber virksomheder af en vis størrelse over dette 

niveau
64

. Gennemsnitstransaktionen for LBO transaktioner er på DOLLAR 560 millioner ifølge 

EVCA statistikken fra 2010. Derfor sættes et kriterium for, at de børsnoterede virksomheder skal 

være indenfor denne ramme. Jeg har desuden fravalgt sektorer som ikke passer til kapitalfonde 

                                                 
64 Cao et al. 2010, Creditor rigths and LBO, pp. 32.  
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såsom finansielle institutioner, biotech virksomheder og farmaceutiske virksomheder, fordi de 

kræver store investeringer og ofte har ustabile cash flows.  

 

For det andet skal en kapitalfond betale en betydelig præmie for den nuværende aktiepris, hvilket er 

forsøgt at inkludere i kriterierne. Et studie af Jenkinson & Stucke (2011) viser, at LBO præmierne 

ligger i niveau 25 % hvorfor denne præmie anvendes. Dog tillægges, som det vil blive gennemgået i 

et senere afsnit, 5 % i risikopræmie på grund af den øgede risikoaversion under krisen. 

 

En vigtig tredje finansiel parameter for kapitalfonde, er den potentielle gældsandel af den totale 

finansiering. Denne del er blevet markant forværret under den finansielle krise.  

 

Kreditkrisen har gjort, at kapitalfonde har været nødsaget til at øge deres egenkapitalandel. Før 

krisen op til august 2007 forventedes det at kapitalfonde deltog med en 20-40 % egenkapitalandel 

afhængig af branchen og virksomhedens indtjening. I dag er bankerne derimod mindre villige til at 

låne ud til gearede forhandlinger og det forventes nu at kapitalfonde bidrager med op til 40-50 % 

egenkapital. Denne tendens kan ses i bilag 17. Her ses, at på det amerikanske marked er 

kapitalfondenes bidrag til egenkapitalen steget til de før omtalte 40 % af LBO transaktionen. Jeg 

sætter gældsdelen til 55 % i screening modellen for at afspejle, at det er blevet sværere at 

gældsfinansiere i denne lavkonjunktur / kreditkrise som vi stadig befinder os i.  

 

Det fjerde kriterium er virksomhedens EBITDA coverage ratio, hvilket fortæller hvor godt 

virksomhedens cash flow dækker gælden. Denne multiple har også rykket sig som resultat af 

kreditkrisen. Før krisen tilbød bankerne finansiering for opkøb med en EBITDA coverage ratio på 

5-6x, mens ratioen faldt til det laveste niveau siden 1997 i 2009 til og derefter steg til 4,2-4,4x. 

Dette ses af figur 8 nedenfor.  
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Figur 8 – europæiske kapitalfonde viser samlede billedet 

 

Kommentar: europæiske kapitalfonde 

Kilde: S&P LCD s. 24 i PWC uk-debt-market-update-q1-2011. 

 

Dette kriterium endte dog op med efterfølgende at være irrelevant, eftersom jeg satte kriteriet til en 

så lav gæld i forhold til EBITDA som muligt. Til sidst endte jeg op med kun at få outputtet fra de 

virksomheder, som havde en netto gæld på 0, hvorfor NIBD/EBITDA står som 0x i figur 9. 

 

Den femte multiple er købs-multiplen. I 2011 var den gennemsnitlige købs-multiple på 8,4x 

EBITDA, hvilket var højere end i 2006. For at være konservativ sætter jeg denne til 7x 

EV/EBITDA
65

.  

 

Kriterier kan dermed opsummeres som: 

1. Markedsværdi på mindst £60 millioner 

2. 30 % præmie 

3. 55 % gældsfinansieret.  

4. Gæld/EBITDA på 5x.  

5. EV/EBITDA 8x.  

6.2 Valget af case virksomhed 

Figur 9 viser resultater af de virksomheder, der kunne leve op til de finansielle kritiker i screenings-

modellen. Virksomhederne er dermed ikke valgt på en strategisk due diligence, som en kapitalfond 

formentlig også vil foretage sig før et opkøb.  

  

                                                 
65 &P LCD s. 24 i PWC uk-debt-market-update-q1-2011. 
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Figur 9: Resultat af kapitalfonds screening af engelske børsnoterede virksomheder 

 £m d. 08-02-2012

Virksomhed Market Cap EV Net assets NIBD/EBITDA Lav gearing Branche 

Kesa Electricals 420 609.721 x 0 x Engros

MORGAN SINDALL 301 163.577 x 0 x Byggebranchen

GALLIFORD TRY 390 395.585 x 0 x Byggebranchen

JD SPORTS 393 324.511 x 0 x Sport

STHREE 328 296.513 x 0 x Service

FORTUNE OIL 211 209.608 x 0 x Olie og Gas

KOFAX 273 299.487 x 0 x Service

SPORTINGBET 280 255.921 x 0 x Internet service

CLARKSON 217 82.417 x 0 x Shipping og finansiering

PAYPOINT 377 258.375 x 0 x Forbruger betaling

HAMWORTHY 235 166.305 x 0 x Olie og Gas

Anglo-Eastern Plan. 273 255.985 x 0 x Landbrug

DIALIGHT 239 153.920 x 0 x LED

NICHOLS 220 150.206 x 0 x Mad

GULFSANDS Pet. 199 410.797 x 0 x Oil and Gas

BLINKX 241 309.694 x 0 x Information

ANGLO PACIFIC GROUP 337 362.301 x 0 x Ressourcer

Targets der bedst matcher mine kriterier

 

Kommentar: Tabellen viser en finansiel screening af mulige kapitalfonds opkøb af børsnoterede engelske virksomheder. 

Tabellen skal endvidere forstås således, at alle virksomhederne har netto aktiver, NIBD/EBITDA på 0 – dvs. en 

nettorentebærende gæld i forhold til indtjeningen på 0. Alle virksomhederne har dermed en meget sund balance samt en 

meget lav gearing. 

Kilde: Bloomberg og virksomhedernes årsrapport 2012 8. februar 

 

Figuren viser de mulige engelske PTP transaktioner på det engelske marked, som jeg har 

identificeret. Der er her identificeret 17 virksomheder. Oprindeligt blev der screenet over 80 

millioner virksomheder. De 17 virksomheder, som blev identificeret, er spredt ud over forskellige 

brancher, såsom service, bryggeri, energi, detail og telekommunikation med det tilfælles at 

virksomhederne har en relativ lav gearing, stærk balance og en fornuftig markedsværdi i forhold til 

et LBO opkøb.  

 

Jeg har valgt Kesa som case virksomhed. Dette skyldes at: 

 Kesa er lavt gearet. Gæld/egenkapital ratioen er 26,87. NIBD/EBITDA for 2011 er 0x. 

Egenkapitalen er på EURO 216,1m, hvilket kunne interessere en kapitalfond, da 

egenkapitalen muligvis uden den store risiko kan udbetales.  

 Virksomheden har nettoaktiver, hvilket yderligere tydeliggøre selskabets stærke finansielle 

position. WACC kan sænkes ved en LBO og mere værdi kan skabes. 
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 Kapitalfonde på det engelske marked har været særlig tiltrukket af mellemstore 

industriselskaber og serviceselskaber i vækst/modningsfasen.  

 Kesa søger vækst og har med deres geografiske spredning i 11 lande erfaring med at 

ekspandere. Dette ville en kapitalfond kunne udnytte til yderligere at ekspandere. 

 Kesa markedsværdi på £ 419 mio. svarer fint overens med det gennemsnitlige LBO opkøb 

på £ 400 mio.
66

.  

7 Strategisk analyse 

I den strategiske analyse identificeres Kesas ikke-finansielle value drivere for sammen med 

regnskabsanalysen at estimere Kesas finansielle value drivere og fremtidige omsætning og 

indtjening. Denne analyse skal sammen med regnskabsanalysen danne fundamentet for en ”ren” 

base case værdiansættelse uden kapitalfondens forbedringer i ejerskabsperioden. 

Analyseværktøjerne PEST og brancheanalysen anvendes til den strategiske analyse, men kun hvor 

de er relevante. Analysen starter med en markedsdefinition. Derefter analyseres de eksterne og 

interne faktorer. Den eksterne analyse omfatter en omverdensanalyse og en brancheanalyse samt en 

intern analyse af selskabets ressourcer.  

Omverdensanalysen fokuserer på de eksterne faktorer, som menes at have indflydelse på Kesa 

indtjenings potentiale fremadrettet. Brancheanalysen skal vurdere hvor attraktiv branchen er. Den 

interne analyse skal klarlægge virksomhedens konkurrencedygtighed, hvilket er centralt i 

vurderingen af virksomhedens indtjeningsmuligheder fremadrettet. Analyserne samles til sidst i en 

SWOT-model.  

7.1 Præsentation af Kesa  

Kesa er Europas tredjestørste forbruger elektronik og husholdnings detail-gruppe. Produkterne kan 

groft set inddeles i tre kategorier
67

: hvide goder som køleskabe, vaskemaskiner, mikroovne og 

kaffemaskiner; de brune goder som TV, DVD afspillere og MP3-afspillere; grå goder som 

mobiltelefoner, computere, bærbare, digitale kameraer, printere, spil og elektronik. Porteføljen af 

indtægter omfatter desuden også en række services som installation og garanti. 

                                                 
66 Februar 2012. 
67 Globaldata side 11 fra Investtext d. 14. februar 2012 
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7.2 Ejerforhold 

I figur 10 vises Kesa hovedaktionærer: 

Figur 10 – oversigt over ejerfordelingen i Kesa 

Navn Antal Aktier Aktieandel % 

KNIGHT VINKE ASSET MANAGEMENT LLC 105.963.598,52 20,01 

CAPITAL GROUP COMPANIES, INC,, THE via its funds 44.906.112,72 8,48 

UBS AG via its funds 40.987.418,92 7,74 

FMR LLC via its funds 27.748.588,52 5,24 

SCHRODERS PLC via its funds 27.166.079,98 5,13 

BLACKROCK, INC, via its funds 23.353.296,83 4,41 

VIDACOS NOMINEES LIMITED 21.870.547,82 4,13 

Antal aktier, Dato: 15. februar 2012 

 

529.553.216 

Kilde: Årsrapport 2011 samt en søgning på Amadeus igennem CBS’s eksterne link 

Dette afsnit undersøges for at finde ud af, om der eventuelt er en dominerende ejer. Den største 

aktionær har 20 % af aktierne, men da dette ikke er en dominerende ejerandel vurderes ejerne ikke 

til at være et problem i forbindelse med overtagelsen af virksomheden
68

. 

7.3 Markedsdefinition 

Det er relevant at definere Kesas afsætningsmarkeder for at lave en relevant strategisk analyse. 

Kesa sælger primært elektronik og hvidevarer til forbrugere. Af den seneste årsrapport fremgår det, 

at Kesas hovedmarked er Frankrig og England, som tilsammen tegnede sig for 81 % af den samlede 

omsætning. Men med salget af divisionen i England d. 3. februar 2012 betyder det, at Frankrig står 

for 71 % af omsætningen i 2011. Dette efterlader 29 % til de øvrige lande. Virksomheden opererer i 

11 europæiske lande, hhv. Holland, Belgium, Tjekkiet, Slovakiet, Italien, Schweiz, Tyrkiet, Spanien 

og Portugal, hvor specielt Spanien, Italien, Tyrkiet, Tjekkiet, Belgium og Schweiz spiller en særlig 

rolle
69

.  Derfor vil den strategiske analyse fokusere på primært det franske marked.  

7.4 PEST-analyse 
70

af Kesa  

PEST-analysen skal udgøre omverdensanalysen for budgetteringen af Kesas salg. Branchen for 

elektronikgoder er konjunkturfølsom og især i årene før krisen med masser af kredit var udviklingen 

særlig gunstig, hvorfor den makroøkonomiske udvikling er vigtig for Kesas afsætning for det 

fremtidige salg. Derfor vurderes det, at særligt økonomiske, teknologiske og sociale faktorer er de 

mest interessante at undersøge via PEST-modellen. Politiske faktorer udelades, da de anses som 

irrelevante. Det politiske kan dog på længere sigt blive interessant, da liberaliseringer på 

                                                 
68 Èn aktie er en stemme68. 20 % af stemmer giver altså en stemmeandel på 20 %. 
69 Kesa  Annual Report 2011 pp. 65. Kesa  opererer i alt på 11 europæiske markeder 
70 Politic, Economic, Social, Technology. 
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arbejdsmarkedet i Sydeuropa potentielt kunne gavne Kesas forretning, men dette er svært at 

kvantificere og udelades derfor. 

7.4.1 Økonomiske faktorer  

Det økonomiske klima betyder en hel del for forbruget af elektroniske goder
71

 og jeg har derfor 

valgt at lave en udførlig analyse af de økonomiske faktorer. Følgende mest indflydelsesrige 

økonomiske faktorer har jeg fundet mest relevant for Kesas ikke-finansielle værdidrivere: 

 Forbrugertilliden 

 Husholdningernes forbrug 

 BNP udviklingen globalt og i Europa 

7.4.1.1 Forbrugertilliden 

Forbrugertilliden er en nøglefaktor for forbruget af elektroniske goder. I Kesas årsrapport beskriver 

de en såkaldt ”feel good” faktor, som er vigtig for forbruget. Denne ”feel good” faktor kan muligvis 

opfanges af den generelle forbrugertillid i Europa, hvilket jeg vil gennemgå i det følgende. Den lave 

europæiske forbrugertillid, som er udarbejdet af den europæiske kommission i januar 2012, påvirker 

stadig forbruget i negativ retning. Og som det kan aflæses af figur 11 befinder forbrugertilliden sig 

på omkring minus 20 % under det langsigtede europæiske gennemsnit for forbrugertilliden. Omend 

forbrugertilliden steg 1,3 % i hele EU og 0,6 % i euro-området i marts måned
72

.  

 

 

Figur 11 – Forbrugertilliden i Europa 

 

Kommentar: EU – alle Eurolandene. EA – EU long-term average. 

Kilde: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm 

                                                 
71 Kesa Årsrappor 2011 side 27. 
72 Europæiske lande med i euroen 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm
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Den lave forbrugertillid betyder, at forbrugerne er forsigtige med at bruge for mange penge. Alle 

forretninger er naturligvis påvirket af forbrugertilliden, men særligt forbrugerelektronik branchen er 

særligt følsomt overfor denne faktor, da Kesas goder er varige forbrugsgoder. Det skal understreges 

at forbrugertilliden er lav i Europa og ikke i Kesas definition af emerging markets som Tyrkiet og 

Schweiz
73

. Noget tyder dog på at forbrugerne måske er lidt for pessimistiske. I hvert fald hvis man 

sammenligner med aktiemarkedet i Europa. Det ses at forbrugerindekset ”lagger”, mens 

aktiemarkedet ”leader” udviklingen i markedet, se figur 12.  

Figur 12 – sammenligning af aktiemarkedet og forbrugerindekset i Europa i 2011 februar (indeks 100)  

 

Kilde:  http://www.msci.com. 

7.4.1.2 Husholdningernes forbrug: 

Ser man derimod på figur 14 ses det at husholdningernes forbrug i Euro-området stort set er 

upåvirket af krisen. Forbruget i hele Euro området er i 2010 på samme niveau som i 2007 og der ses 

en pæn stigning i forbruget fra 2003-2010. Der er dog forskelle på landenes enkelte 

forbrugsmønstre. Forbruget i Spanien og Italien har udviklet sig svagt, mens Tyrkiet og Kesa se ud 

til at vokse relativt stabilt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Euromonitor International Annual Study 2011. Consumer Buying behavior in a recession. January 2011. 
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Figur 14 – Husholdningernes forbrug ved konstant $ på pris- og PPP-niveauet 2005 

 

Kommentar: Udviklingen i husholdningernes forbrug på Kesas hovedmarkeder er upåvirket af finanskrisen 

Kilde: OECD. Key tables from OECD - ISSN 2074-384x - © OECD. 15 februar 2012. http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/household-spending-at-constant-us-dollars_2074384x-table15 

 

7.4.1.3 Rådighedsbeløb – reallønnen: 

Fra perioden i sidst 1980’erne var reallønsudviklingen neutral. Efter 1980’erne og frem til 2007 gik 

reallønsudviklingen kun en vej: fremad. Udviklingen gik så en anden vej under finanskrisen: nedad. 

Så forbrugernes rådighedsbeløb er faldet fra 2007 til 2009. Dette kan ses af figur 7.  

 

Figur 16 – udsnit af husholdningernes realvækst i % fra 2003-2010 

 

Kilde: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/real-household-disposable-income_2074384x-table19 

Kommentar: Udviklingen i husholdningernes realvækst fra 2003-2010 

 

0,0 

1000,0 

2000,0 

3000,0 

4000,0 

5000,0 

6000,0 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

-5     

0     

5     

10     

15     

20     

25     

30     

35     

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Switzerland 

Spain 

Slovenia 

Slovak Republic 

Portugal 

Netherlands 

Italy 

France 

Belgium 

http://www.oecd-ilibrary.org/economics/household-spending-at-constant-us-dollars_2074384x-table15
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/household-spending-at-constant-us-dollars_2074384x-table15
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/real-household-disposable-income_2074384x-table19


LBO af Kesa   18 juni 2012 

39 

 

Forbrugerne på Kesas største markeder er stadig rige, men faldet i købekraften i 2007-2010 betyder, 

at forbrugerne bruger færre penge på dyre forbrugsgoder som Kesas. 

7.4.1.4 BNP udviklingen i Europa og Emerging markets samt geografisk spredning: 

Som det ses af nedenstående figur forventer IMF at væksten forbliver lav i Europa. Pointen med 

denne graf er ikke at fokusere på denne tendens, men at illustrere den væsentlig højere vækst som 

emerging markets præsterer. Hvis Kesa valgte at øge deres ekspansion til emerging markets, hvilket 

de i og for sig allerede gør i Østeuropa og i Tyrkiet, ville det kunne øge salget gevaldigt 

fremadrettet. Af figur 17 fremgår IMF’s seneste opgørelse over BNP væksten. 

Figur 17 – Den globale BNP vækst målt i % 

Kommentar: Den hidtidige og fremtidige BNP-udvikling for verdensøkonomierne 

Kilde: IMF 24 januar 2012. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/ 

 

7.4.1.5 Delkonklusion og action på økonomiske faktorer 

Den økonomiske analyse bruges til at forecaste omsætningen, hvor det antages, at Kesas 

produktsalg udvikler sig negativt i 2012 som følge af den forsat meget svage udvikling i den 

europæiske økonomi og på markedet for elektronik. Salget ventes dog at stige i 2013 og stige 

markant fra 2014, hvis Kesa formår at kapitalisere på deres handel online og vækste på emerging 

markets. 

7.4.2 Sociale faktorer 

Følgende mest indflydelsesrige sociale faktorer har jeg fundet mest relevant for Kesas ikke-

finansielle værdidrivere. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/
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 Befolkningsudviklingen 

 Indkomstfordelingen for kvinder 

 Ændringer i livsstil 

7.4.2.1 Befolkningsudviklingen: 

Befolkningsudviklingen påvirker i høj grad forbruget af elektronik og hermed påvirkes også 

afsætningen af Kesas produkter
74

. En udfordring for Kesa i den forbindelse er den aldrende 

befolkning i Europa. Det  kan påvirke Kesas salg i en negativ retning, fordi den ældre generations 

forbrugsmønstre er forskellige fra de yngre generationer.  

 

De unge plejer som regel at være mere villige og modtagelige overfor teknologiske produkter, mens 

ældre forbrugere er mindre tilpasningsdygtige og modtagelige overfor nye elektroniske produkter
75

. 

Dette er i høj grad en trussel for Kesa lige nu. Kesa kan på den anden side omstille sig til de ældres 

præferencer og sælge budskabet om sundhed i anvendelsen af  elektroniske produkter. Her kan det 

nævnes Nintendo Wii’ens succesfulde salg til det ældre segment, som kan dyrke motion ved at 

spille på Nintendos konsol
76

. 

 

En anden udfordring for Kesa er den faldende arbejdsdygtige befolkning. Europa er generelt plaget 

af lav befolkningsvækst og dette gælder også for Kesas hovedmarked, Frankrig.  Frem til 2030 vil 

befolkningen i Frankrig mellem år 35-55 falde med 1,4 millioner mellem 2010 og 2030, hvilket er 

Kesas målgruppe
77

. Dette vil utvivlsomt påvirke salget i en negativ retning. På et af Kesas andre 

hovedmarkeder, Tyskland, vil befolkningen falde med omkring 7,2 % i Tyskland til 75,8 millioner i 

år 2030
78

. Dette er bare to eksempler på det faldende købedygtige segment i Europa og det kan 

påvirke salget i en negativ retning. 

7.4.2.2 Indkomstfordelingen79 

Ifølge Euromonitor er der et kæmpe skifte i gang. Ikke bare i den vestlige verden, som stadig er den 

mest relevante for Kesa, men også for emerging markets som kan blive ligeså relevante for Kesa 

fremover. Skiftet er, at kvinderne nu tjener flere penge end nogensinde og at denne trend vil 

                                                 
74Euromonitor International. Consumer Electronics Global Overview: Growth trends and analysis. Dec. 2011 pp. 12.  
75 Euromonitor International. Q&A: Ageing populations Euromonitor International. 2009, 27 November. 
76Euromonitor International. Age and consumption in Europe: A closer look at the latest trends. 23 February 2009. 
77 Euromonitor. France in 2030: The Future Demographic. June 2011. 
78 Euromonitor. Germany in 2030: The Future Demographic. June 2011. 
79 Euromonitor International. Female breadwinners: how the rise in working women is influecing spending patterns. 

July 2011. 
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fortsætte. Det er der mange årsager til, men nogle af de væsentligste skal findes i en større accept af 

kvinder på arbejdsmarkedet, et større antal af kvinder som uddanner sig samt det faktum at mænd 

blev ramt hårdere af finanskrisen end kvinder, da brancher som finans, bygge og produktion blev 

ramt relativt hårdere end kvinders brancher. Kvinder repræsenterer nu 40 % af verdens økonomisk 

aktive befolkning med 1,25 milliarder i 2010. Kvinder møder nu også mindre diskrimination på 

arbejdspladsen og stadig flere formår at kæmpe sig op i hierarki som manager. Kvinders indkomst 

er dog stadig lavere end mændenes, dog er kvindernes indkomst steget dramatisk de seneste par 

årtier. Af figur 19 fremgår kvinders årlige rådighedsbeløb for 2010 og den estimerede vækst i deres 

indkomst per kvindelig indbygger fra 2010 til 2015. 

Figur 19 – Det årlige forventede rådighedsbeløb for kvinder per indbygger fra 2010 til 2015 i 1000’er $ og den 

procentvise vækst  

 

Kommentar: Figuren skal aflæses således at norske kvinders rådighedsbeløb er på omkring $ 25.000 i 2010 priser med 

en årlig vækst på omkring 25 %.  

Kilde: Euromonitor International. Female breadwinners: how the rise in working women is influencing spending 

patterns. Juli, 2011. 

 

Det ses desuden at den højeste vækst i kvinders indkomst per indbygger frem til 2015 kommer fra 

emerging countries, her Kina med 36 %. Den højeste indkomst vil fortsat være i Schweiz, Norge og 

Australien. Men Kesas vigtigste markeder som Frankrig vokser med fine 7 %, Belgien 8,8 %, 

Holland 4,2 %, Italien 6,7 %, Tjekkiet 15,6 % mens Spanien kun vokser 1,9 %. Generelt set, er 

kvinders indkomst dog lavere end mænds, hvilket har at gøre med at kvinder vælger lavere 

indkomstgenererende brancher samt en højere grad af deltidsarbejde. 

 

Alt dette betyder at kvinder kommer til at have en større købekraft fremover og det kan betyde at 

der bliver købt flere ikke-essentielle forbrugervarer som Kesas goder, herunder flere elektroniske 
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goder, computere og køleskabe
80

. Kvinder er tilsyneladende også interesseret i teknologi og bruger 

også mange penge på smartphones. En stigende fleksibilitet på arbejdsmarkedet vil også være 

fordelagtigt for kvinder og mænd som ønsker at kombinere en karriere med at være forældre. Ifølge 

verdensbanken var kvinders købekraft i 2009 omkring $ 5 billioner, men forventes at stige til $14 

billioner  i 2014. Dette betyder at der er en enorm købekraft til premium goods som Kesas. En 

anden grund til at kvinder tilbyder store muligheder for salg af produkter til kvinder er at det i 

stigende grad er kvinderne der bestemmer hvad pengene skal bruges til, ifølge et fransk studie fra 

2009
81

. 

 

7.4.2.3 Ændringer i livsstil 

Nye ændringer i livsstil betyder meget for salget af Kesas produkter. Vores samfund udvikler sig 

hurtigt i disse år med en øget tendens til brug af internet og det at være forbundet eller ”connected” 

hele tiden. Det, at være konstant på og forbundet til omverdenen, er drivkraften bag forbrugernes 

køb af forbrugerelektronik og relaterede goder, ifølge Euromonitor International i december 2011
82

. 

Kesas produktportefølje bestående af tv, mobiltelefoner og tablets kan i høj grad bygge bro til denne 

øgede ”connectivity” og dermed kan salget øges fremadrettet.  

Ifølge Internet World Stats er internet penetrationen i verdensbefolkningen d. 31 december 2011 på 

32,7 % med en vækstrate på mere end 528 % over de sidste 10 år. Verdensmarkedet er dermed ret 

interessant for Kesa fremover. Desuden er internet penetrationen for Kesas hovedmarked, Europa, 

på 61,3 % af befolkningen i Europa med en vækstrate på 376,4 % for årene 2000-2011
83

. Der er 

altså stadig et behov for at penetrere de resterende 38,7 % af internet markedet.  

7.4.2.4 Delkonklusion og action på de sociale faktorer 

Kvinders stigende andel af indkomsten vil også påvirke væksten positivt på længere sigt til 

omsætningsvæksten. En key ikke-finansiel værdidriver for Kesa er derudover også de allerede 

forekomne, men fremtidige ændringer i livsstil, hvor den stigende ”connectiveness” til omverdenen 

betyder at omsætningsvæksten yderligere kan øges i år 2013. 

                                                 
80 Euromonitor International. Consumer Electronics Global Overview: Growth trends and analysis. December 2011. 
81 Euromonitor International. Consumer Electronics: Growth trends and analysis. December 2011. 
82 Euromonitor International. Consumer Electronics: Growth trends and analysis. December 2011. 
83 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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7.4.3 Teknologi 

Følgende mest indflydelsesrige teknologiske faktorer har jeg fundet mest relevant for Kesas ikke-

finansielle værdidrivere. 

 Teknologisk skift 

 Produkter 

7.4.3.1 Teknologisk skifte – internettet84: 

Et gigantisk teknologisk skifte er ved at ske i øjeblikket. Det er ikke en teknologi, der er ukendt for 

særligt mange mennesker. Teknologien er internettet eller mere specifikt handlen over internettet 

eller e-commerce som det hedder i jargonen. Det estimeres, at kun 3,4 % af Europas produkter og 

services sælges igennem internettet, sammenlignet med 4,6 % i USA. Men det er ved at ændre sig. 

E-handel vokser meget hurtigere nu end for et par år siden. Den europæiske kommission har 

udregnet af andelen af europæere, som anvender e-handel er steget fra 20 % til 40 % mellem 2004 

og 2010.  Storbritanniens center for detail research forudsiger, at det europæiske online marked vil 

vokse med 16 % i 2012. Dette skyldes, at krisen har gjort europæerne mere prisbevidste og den 

gamle bekymring med at stole på internettet undertrykkes i højere grad. I Frankrig, som er Kesas 

største marked, synes 63 % af de franske forbrugere, at de kan stole på online shopping bl.a. på 

grund af forbedringer i betalingssikkerheden. Når man handler online koster det mindre og nogen 

kan levere det til din dør. Det er det forbrugerne, er ved at indse
85

.    

Desuden er europæerne relativt godt udrustet med teknologisk udstyr til at shoppe via mobilen. 48 

% af spanierne har en smartphone. Samme andel har smarphones i Italien. I Tyrkiet er det omkring 

14 % af forbrugerne der har en smartphone
86

.  

Kesas branche vil i høj grad bestå af salg over nettet fremover. Det udgør i hvert fald en kæmpe 

mulighed. Kesa har muligheden for at koble sig på denne trend indenfor online detailhandel i 

Europa, hvor vi europæere er særligt disponerede overfor at udnytte handel igennem mobil 

telefonen. Internettet generer allerede i 2011 omkring 11 % af Kesas totale salg af produkter, oppe 

fra 2 % siden 2010. Salget gennem internettet steg 23 % fra 2009-2010 og 17 % fra 2010-2011
87

. 

                                                 
84 Euromonitor International. Consumer Electronics: Growth trends and analysis. December 2011. 
85 http://www.economist.com/node/21545988 
86 Passport GMID. Mobile Phones in Turkey. 6. december 2011. 
87 Kesas årsrapport 2011 side 8. 

http://www.economist.com/node/21545988
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Internetsalget er dog også samtidig en trussel mod Kesas profit, priser og marginer idet 

konkurrenter også benytter sig af dette
88

. 

 

Det giver Kesa muligheden for at sælge merchandise igennem dens hjemmeside og de kan samtidig 

maksimere deres tilstedeværelse i fysiske butikker og på nettet, hvilket er den bedste kombination
89

. 

Kesa kan desuden markedsføre sig nemt i Europa igennem deres webbutikker. Ifølge Internet World 

Stats er internet penetrationen i verdensbefolkningen d. 31. december 2011 på 32,7 % med en 

vækstrate på mere end 528 % over de sidste 10 år. Verdensmarkedet er derfor ret interessant for 

Kesa fremover. Desuden er internet penetrationen på 61,3 % af befolkningen i Europa med en 

vækstrate på 376,4 % over de sidste 10 år
90

. 

 

Kesa har med udviklingen af en ”out of store” online og ”in store” butik et bredt sortiment af 

produkter og en stor dybde i deres produkt information. Med den øgede brug af internet i Europa 

står virksomheden til at kunne øge dens indtægter. 

 

Det er dog stadig vigtigt at have en fysisk butik. ”Seeing is believing” gælder stadig for 

forbrugeren. Før en forbruger ”committer” til en produkt skal han/hun stadig sammenligne 

anvendelsen af produktet, oplevelsen og prisen i den fysiske butik før der endelig besluttes for et 

køb. Online salget er især også afhængigt af god service på internetsiden, idet der stadig er mange 

tekniske termer, som kan forvirre den ikke så teknisk-mindede forbruger. Der er med andre ord 

vækst i salget på internettet og det er område, hvor der er kæmpe muligheder for Kesa
91

. 

7.4.3.2 Delkonklusion og action på de teknologiske faktorer 

Det antages at salget udvikler sig delvist positivt i år 2013 som følge af den stigende interesse for 

internettet og salget af nye produkter, her LCD TV og 3D-TV. Der er stadig en høj efterspørgsel 

efter disse produkter og det vurderes derfor at salget begynder at stige i år 2013. Salget er sat til 

ikke at sige i år 2012. 

                                                 
88 Kesas årsrapport 2011 side 26. 
89 Euromonitor International. Consumer Electronics: Growth trends and analysis. December 2011. 
90 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
91 Euromonitor International. Consumer Electronics: Growth trends and analysis. December 2011. 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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7.5 Brancheanalyse 

Formålet med dette afsnit er at afdække konkurrencesituationen i elektronikbranchen, for at forstå 

Kesas nuværende situationen samt indtjeningsmuligheder fremover.  

 

Den interne rivalisering i branchen er præget af meget høj konkurrenceintensitet, specielt på de 

modne vesteuropæiske markeder, og det påvirker væksten i salget og værdiskabelsen i en negativ 

retning. Rivaliseringen intensiveres af, at der på Kesas hovedmarkeder forventes en negativ vækst 

frem mod år 2015 på grund af lav forbrugertillid og dårlige økonomiske betingelser
92

. Dette 

betyder, at Kesa i fremtiden er nødt til at satse på markeder med vækstmuligheder, hvilket 

virksomheden allerede er godt i gang med i Tyrkiet og Østeuropa, her Tjekkiet og Slovakiet, og 

fremtiden afhænger således af selskabets evne til at udnytte deres potentiale her. Selvom Kesa har 

en stærk tredje position på det europæiske marked, så står Kesa overfor en enorm udfordring i 

forhold til dens konkurrenter som Best Buy, DSG International, METRO AG, PPR og Wal-Mart. I 

bilag 21 er sammenlignet en række amerikanske og europæiske peers, valgt ud fra at 

hovedforretningen skulle bestå af forbruger elektronik og andre relaterede goder. En række nøgletal 

er valgt som omsætning, overskud butikker og antal ansatte. Som det ses af bilag 21 står Kesa 

overfor nogle stærke konkurrenter. Samtlige konkurrenter outperformede Kesa på butikker, antal 

eksisterede år, omsætning (på nær Dixons), omsætningsvækst (på nær Dixons igen), antal ansatte 

og EBITDA vækst. Til det skal der også lægges, at de fleste af konkurrenterne har en større 

geografisk udbredelse (Best Buy og Wallmart har væsentlig større udbredelse udenfor Europa i 

Kina og PPR i Sydamerika og Japan), en større brand anerkendelse og større finansielle 

ressourcer
93

. Alt dette er med til at trække Kesas vækst udsigter i en negativ retning, da 

rivaliseringen lægger en naturlig dæmper på den profit, der kan opnås i branchen.  

 

På kort sigt er truslen for potentielle indtrængere ikke signifikant, da markedet er meget presset i 

øjeblikket. Det vurderes på mellemlang sigt at barrieren for potentielle indtrængere vil udgøre en  

middel trussel, eftersom kapitalinvesteringerne ikke er særligt store. Elektronikbranchen er 

derudover karakteriseret  ved prisfølsomme og kvalitetskrævende kunder, hvilket giver kunderne en 

høj forhandlingsstyrke
94

. Der er minimale ”switching costs” for forbrugerne, hvilket også er med til 

                                                 
92 Euromonitor International. Consumer Electronics: Growth trends and analysis. pp. 10. 
93 Globaldata. Januar 2012. Via Investtext d. 17/02/12. pp. 12-13. 
94 Årsrapport 2011. 



LBO af Kesa   18 juni 2012 

46 

 

at presse indtjeningen i branchen
95

. Et stærkt leverandør netværk er desuden essentielt for elektronik 

branchen. Antallet af leverandører varierer alt efter produktet. Eksempelvis er der relativt få 

producenter af LCD-skærme, mens der findes et stort antal producenter af køleskabe. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke er derfor generelt af varierende styrke, men den samlede 

vurdering er, at leverandørenes generelle forhandlingsstyrke i branchen er middel.  Truslen fra 

substituerende produkter vurderes til at være lav på kort sigt, men middel på længere sigt. At truslen 

er lav på kort sigt hænger sammen med at der ikke er nogen produkter, der kan udskifte TV’et, 

køleskabet, opvaskemaskinen og telefoner. Til gengæld kan smartphonen fjerne behovet for 

kamera’et, bærbare musikafspillere og håndholdte computere på længere  sigt. 

7.5.1 Delkonklusion og action på brancheanalyse 

Analysen viser, at kundernes forhandlingsstyrke er høj og leverandørernes forhandlingsstyrke 

middel. Endvidere er truslen fra nye indtrængere på markeder middel og truslen fra substitutter 

middel på længere sigt. Konkurrencen er desuden ekstremt hård i elektronik branchen.  Der er ikke 

nogen grund til at tro, at dette vil ændre sig i de kommende år, hvorfor salgsudviklingen for 2012 er 

på 0 %. Salgsudviklingen forventes at være positiv i fra år 2013. 

7.6 Den interne analyse 

Analysen af Kesas ressourcer foretages med udgangspunkt i et Ressource Based View, hvor det 

vurderes om virksomheden besidder ressourcer, som kan sikre vedvarende konkurrencefordele i 

forhold til deres konkurrenter. Ressourcerne vurderes ud fra nogle fastlagte sustainable competitive 

advantage  kriterier. Modellen samt resultaterne er derudover vist i bilag 22. 

  

En af de vigtigste materielle ressourcer i Kesa er bredden på deres portefølje af elektroniske 

produkter, som er med til at tiltrække kunder og forbedre salget. Produkterne spænder fra tv, 

computere, mobiltelefoner til køleskabe, møbler og kaffemaskiner, hvilket vurderes til at være en 

værdifuld ressource for selskabet. Det vurderes ikke, at ressourcerne er sjældne eller dyre at 

efterligne, da virksomhedens ressourcer kan matches af de både større og stærkere konkurrenter. 

Kesa har en stærk finansiel situation, hvilket gør dem i stand til at reagere på ændringer i 

markedsvilkårene. Virksomheden har netto aktiver og en gæld/egenkapital på 26,38 %. Den 

finansielle position er derfor værdifuld for Kesas fremtid. 

                                                 
95 Best Buy årsrapport 2011 
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Kesa væsentligste immaterielle ressourcer er deres handelsfilosofi, hvilket vurderes til at være 

blandt de allervigtigste i virksomheden. Kesas handelsfilosofi er baseret på tre principper – bedste 

pris, bedste valg og bedste service, hvilket gør Kesa i stand til at servicere deres kunder bedre
96

. 

Ved at garantere kunderne lave priser hver dag holder selskabet konstant øje med konkurrenternes 

priser, hvilket gør at forbrugeren kan føle sig sikker på at få en fair pris hver gang. Samtidig sørger 

Kesa for, at der er en bred række af forskellige produkter med billige til dyre brands. Kesa 

differentierer sig yderligere ved at tilbyde deres kunder en total service oplevelse før, under og efter 

salget. Kesa tilbyder desuden ”free home delivery”, hvilket ifølge en undersøgelse af Best Buy, er 

en af de største barrierer for køber over internettet
97

. Desuden leverer Kesa igennem deres 

salgsteam en effektiv service for salget af elektroniske produkter. 

7.7 SWOT 

For at skabe et overblik over de tidligere analyser af Kesa opsummeres konklusionerne fra både den 

strategiske analyse og regnskabsanalysen i en SWOT model. SWOT modellen indeholder Kesas 

interne styrke og svagheder samt omverdenens muligheder og trusler
98

. 

Figur 21 - SWOT 

Styrker: 

 En lav nettorentebærende gæld 

 Markedsleder i Frankrig 

 Handelsfilosofi 

 Geografisk spredning på afsætningsmarkeder 

Svagheder: 

 Svag udvikling i rentabiliteten, specielt under og 

efter finanskrisen 

 

Muligheder: 

 Voksende trend indenfor e-handel 

 Vækstpotentiale i emerging markets 

 Stigende efterspørgslen fra kvinder i vesten og 

på emerging market pga. højere indkomst 

Trusler: 

 Sæsonpræget forretning 

 Substitutter 

 Hård konkurrence indenfor salg af elektronik 

 Vækstnedgang i Europa 

Kilde: Egen tilvirkning 

8 Regnskabsanalyse, valuedrivere og budgetantagelser 

De følgende afsnit indeholder en regnskabsanalyse og en identificering og anvendelse af 

valuedrivere til forecastingen. Dette er gjort for at øge læsevenligheden. 

                                                 
96 http://kesa.com/trading-philosophy 
97 Gary Eastwood. 2007. Future Online Strategies and Technologies. 
98 Christian V. Petersn & Thomas Plenborg. Financial Statement Analysis. Side 192 og 193. 

http://kesaelectricals.com/trading-philosophy
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Nedenfor er identificeret Kesas finansielle value drivere. Driverne er ratios, som findes med 

udgangspunkt i resultatopgørelsen og balancen og bruges til at forecaste posterne. De finansielle-

drivere påvirker selskabets profitabilitet og pengestrømme og dermed i sidste ende hvilken pris en 

kapitalfond er villig til at betale. Regnskabsanalysen viser den historiske udvikling i driverne og 

giver et fingerpeg om trends, der kan hjælpe til at antage nogle realistiske budgetantagelser. På den 

måde tager value driverne udgangspunkt i regnskabsanalysen, Kesas egne forventninger, samt 

markedets og konkurrenternes forventninger til kommende regnskaber. Value driverne findes i 

forbindelse med korrektioner fra de historiske regnskaber, hvorfra de historiske nøgletal og 

marginer samt nøgletal fra peergruppen. De historiske tal korrigeres på bedst mulig vis, så det på 

mest hensigtsmæssige måde kan undersøges, hvordan driften er den primære værdiskaber for 

værdiskabelsen, mens finansiering viser, hvordan driften er finansieret.   

Følgende regnskabsmæssige områder vurderes:  

 1. Resultatopgørelsen, 2. Balancen, 3. Egenkapitalen og 4. Pengestrømsopgørelsen.  

I regnskabsanalysen har jeg forsøgt at justere for såkaldte ”støjkilder” i forhold til ratios og nøgletal, 

som kan være med til at forstyrre tallene, således at man fortolker på et forkert grundlag. 

Støjkilderne kan være ændret regnskabspraksis over tid, ekstraordinære og usædvanlige poster, køb 

og salg af forretningsområder, manglende ensretning i tæller og nævner samt en ændret risikoprofil 

på nye markeder eller introduktion af nye produkter.  

 

Følgende value drivers er valgt for resultatopgørelsen:  

 Omsætningsvækst     I 

 EBITDA-margin     II 

 Af- og nedskrivninger i procent af immaterialle og anlægsaktiver III 

 Lånerente     IV 

 Nettofinansielle omkostninger efter skat   V 

Følgende value drivers er valgt for balancen: 

 Immaterielle og materielle anlægsaktiver i pct. af omsætn.  VII 

 Arbejdskapitalen:     VII 

 Varebeholdninger i pct. af omsætning 
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 Tilgodehavender i pct. af omsætning 

 Driftsgæld i pct. af omsætning 

 Den investerede kapital (egenkapital og gæld)   VIII 

8.1 Ejerskabsperioden 

Det antages, at Kesa bliver opkøbt af en kapitalfond d. 1. juli 2012 og at kapitalfonden videresælger 

selskaber d. 1. november 2018, hvilket giver en holdningperiode på 6,4 år. En kapitalfonde vil 

typisk have en ejerskabsperiode på 3-7 år og 6,4 år vurderes derfor til at være et realistisk bud på en 

holdningperiode. Derfor er posterne i det følgende forecastet ud fra denne periode. 

8.2 Korrektion af resultatopgørelsen 

I figur 23 ses de historiske samt forecastede valuedrivere for resultatopgørelsen.  

Figur 23: 
Valuedrivere, 
% ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 Snit ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 

  Forecastet 

Oms. vækst.  
i alt 4,5 3,6 9,8 36,4 -19,3 16,9 2,2 7,7 0 0 5 7 15 16 6 2,5 
Oms. vækst  i 
alt, peers  1 10 13 7 -8 9 6 4 7 4 4 6 6 6 6 5 
EBITDA-
margin i % af 
oms. 5,4 6,2 17,4 16,3 0,3 7,5 4,1 7,5 7,7 0 2 3 8 7 7 7 
EBITDA-
margin i % af 
oms., peers  8 7 7 9 11 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
EBIT-margin i 
% af oms. 3,5 4,2 16 14,8 -1,6 4,7 2 5,6 7,5 0 4 5 7 4 4 3 

EBIT-margin i 
% af oms., 
peers 7 6 5 6 9 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Lånerente 3,6 2,3 3,6 4,1 7,9 9,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Eff. 
Skattesats % 51,8 51,3 39,5 37,6 -29,4 76,3 40,4 40,4 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 56,1 51,8 
Af- og 
nedskr. I % af 
imm+mat. 17,8 16,3 10,8 13,1 12,0 11,7 14,8 14,8 12,0 13,0 16,0 15,0 14,0 14,8 18,3 17,8 
Imm. og mat.  
i % af 
omsætn. 17,8 16,3 10,8 13,1 12,0 11,7 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 18,3 17,8 
Varebehold. 
af oms. 15,0 13,6 10,8 13,4 13,8 13,2 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 15,2 15,0 
Tilgodehav.  
af oms 6,2 6, 4,6 5,2 4,9 5,3 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 6,4 6,2 
Driftsgæld i  
af oms. 26,4 25,7 19,8 26,6 27,1 27,6 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 25,5 26,4 
NRBG i  af 
inv. kap. 42,6 21,4 -9,6 10,0 -20,5 -58,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 48,0 42,6 

Kilde: Egen tilvirkning  
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8.3 Andre korrektioner af resultatopgørelsen 

Alle finansielle indtægter og udgifter opstilles efter driftposterne, eftersom det ikke er muligt at 

adskille drifts og finansieringstransaktionerne i disse poster. De finansielle nettoomkostninger 

forecastes ud fra Kesas primo nettorentebærende gæld
99

.  

Faste og variable omkostninger forecastes ud fra omsætningen. 

 

8.4 Omsætningsforecast: I 

Omsætningsvæksten er den vigtigste valuedriver i forecastet, da posten direkte eller indirekte 

påvirker de andre poster. Væksten i omsætningen er vurderet ud fra konklusionerne i strategi 

analysen. Se bilag 23 for en illustration af omsætningsvæksten. Væksten i terminalåret er sat til 2,5 

%. G, eller terminalvæksten, sættes typisk til 2-5 % alt afhængig af branche og selskab. Der er også 

i den fremadrettede forecast taget hensyn til den historiske udvikling af Kesas omsætningsvækst 

sammenlignet med konkurrenterne. Jeg har desuden fundet det relevant at tage højde for de sløve 

økonomiske forecasts, herunder specielt for den franske økonomi eftersom 70 % af Kesas 

omsætning ligger her. Det forventes af OECD at væksten i BNP-udviklingen i 2012 er på 0,3 % og 

1,3 % i 2013 for Frankrig – og derfor kan væksten i terminalåret ikke forventes at være højere
100

. 

Bilag 24 viser den historiske omsætningsvækst for Kesa (rød streg) og peers (grøn streg) samt 

forventningerne til de kommende år (grå søjler). Kesas omsætning har udviklet sig mere volatilt end 

konkurrenterne. Det kan bl.a. ses af at Kesas standardafvigelse på 11 % er mere dobbelt så stor som 

peer gruppens 5 %. Bemærk desuden at for Kesas vedkommende skyldes en stor del af variationen i 

2007 og 2008 frasalget af nogle divisioner. Bemærk ligeledes at omsætningen i 2012 er negativ 

påvirket af frasalget af Comet divisionen i England.  

8.5 EBITDA-margin: II 

Figur 24 viser EBITDA-marginen, der historisk set har ligget ca. 3 % under peer gruppens. Det 

forventes, at Kesas EBITDA-marginen (illustreret med røg streg) for 2012 fortsat vil være lav pga. 

den lave forbrugertillid i Frankrig samt den generelle økonomiske nedtur. Derefter forventes det, at 

Kesa kan holde de variable- og faste omkostninger nede, mens der ekspanderes på 

vækstmarkederne organisk.  

 

 

                                                 
99 Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. 2010.  s.196-197 
100 http://www.oecd.org/document/35/0,3746,en_33873108_33873376_45268643_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/document/35/0,3746,en_33873108_33873376_45268643_1_1_1_1,00.html
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Figur 24 – Kesas EBITDA,EBIT i % sammenlignet med peers 

 

Kommentar: Kesa og peers historiske og forcastede EBITDA samt EBIT udvikling i % fra 2003-2017. 

Kilde: virksomhedernes årsrapporter samt Bloomberg, d. 21. marts 2012 

EBIT-marginen viser i samme graf Kesas (illustreret med lyseblå) evne til at tjene penge på driften 

inklusiv omkostninger afholdt til afskrivninger og nedskrivninger. Som det kan ses ovenfor på figur 

24, så toppede hele branchens EBIT-margin omkring ved finanskrisens indtrædelse i start 2007 og 

tog for alvor et dyk i negativ retning i 2008, hvor EBIT indtjeningen stort set gik i 0. For det meste 

har Kesa ligger under peers EBIT-performance, på nær 2006 og 2007. Det antages, at Kesa kan 

outperforme deres konkurrenter i 2012-2017. Efter frasalget af den tabende division i England, 

Comet, kan Kesa nu desuden for alvor fokusere på at tjene penge. 

8.6 Af- og nedskrivninger: III 

Afskrivninger og nedskrivninger forecastes ud fra omsætningen. Historisk udgør afskrivninger 15 

% af omsætningen og har ligget relativt stabilt på dette niveau. Derfor anvendes det historiske 

gennemsnit som valuedriver for de langsigtede afskrivninger. 

8.7 Estimering af skattesats: IV 

Skattesatsen er i det seneste regnskabsår 27,1 % (EBT/Årets skat). Denne skattesats er dog påvirket 

af Kesas forretning i England, som nu er frasolgt. Fra 2011 til 2012 benyttes en gennemsnitlig 

skattesats ud fra Kesas hovedmarkeder – Frankrig, Holland, Belgien og Tjekkiet og Slovakiet. Der 
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ses bort fra England i estimeringen af Kesas skattesats, da UK Comet blev frasolgt i februar 

2012
101

. Det ses af nedenstående tabel 1.2. 

Figur 25 – Selskabsskatter for 2011 på Kesas hovedmarkeder i Europa 

Kommentar: Selskabsskatter på Kesas hovedmarkedet i 2011 

Land Skattesats 2011 

Frankrig 34,4% 

Holland 25% 

Belgien 33,99% 

Tjekkiet/Slovakiet 19% 

Gennemsnit 28,1% 

Kilde: http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls 

På grundlag af hovedmarkedernes skattesatser indikeres det at en skattesats på 28 % forekommer 

rimelig. Denne skattesats ligger også tæt på Kesas gennemsnitlige skattesats på 27 %. Der 

budgetteres dermed med 28 % i budgettet for resultatopgørelsen og balancen. 

8.8 Netto finansielle omkostninger efter skat: V 

Den finansielle omkostning før skat findes ved at gange den nettorentebærende gæld i begyndelsen 

af året med lånerenten. For 2012 er denne: Den nettorentebærende gæld i 2012 er fundet ved at 

gange den investerede kapital på EURO 280,9 millioner med lånerenten på 6,5 %. Lånerenten er 

gennemsnittet af Kesas historiske lånerente fra 2004-2011. I 2012 var de netto finansielle 

omkostninger før skat 6,4 %. 

  

                                                 
101 http://kesa.com/cache/downloads/80y5sjhr1ns4co8wo48g888wc/Comet%20disposal%20announcement.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/26/56/33717459.xls
http://kesaelectricals.com/cache/downloads/80y5sjhr1ns4co8wo48g888wc/Comet%20disposal%20announcement.pdf


LBO af Kesa   18 juni 2012 

53 

 

8.9 Korrektion af balancen 

Balancen opdeles i drift og finansieringsposter, således at driftsaktiver, finansielle aktiver, 

driftsgæld, finansielle forpligtelser og egenkapital er adskilt. Balanceposterne forecastes i figur 26 

med omsætningsvæksten som driver. 

  Historisk Forecast 

Figur 26: Balance poster historisk og 

forecastet, EUROm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Immaterielle og materielle anlægsaktiver VI 
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Nettorentebærende gæld (NRBG): VIII 
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Balance drivere i % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Imm. og mat.  i % af omsætn., snit: 15 % 16 11 13 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 

Varebeholdninger i pct. af omsætning, snit: 12 

% 14 11 13 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12 

Tilgodehavender i pct. af omsætning, snit: 6 % 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

Driftsgæld i pct. af omsætning, snit: 24 % 26 20 27 27 28 24 26 35 40 50 55 45 24 

NRBG i % af inv. kap., snit: 5 % 21 -10 10 -20 -58 5 35 50 50 45 35 15 4 

Kilde: Egen tilvirkning 

8.10 Immaterielle og materielle anlægsaktiver: VI 

De immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør virksomhedens uhåndgribelige (patenter fx) og 

håndgribelige (bygninger fx) aktiver. Disse poster sættes som det historiske gennemsnit for andelen 

af omsætningen, som var på 14,8 % fra 2004-2011.  

8.11 Arbejdskapital: VII 

Arbejdskapitalen er en vigtig balancepost, da en stigende arbejdskapital binder flere penge og 

reducerer det frie cash flow. Posten udgøres af varelager, tilgodehavender og driftsgæld. Alle 3 

underposter af arbejdskapitalen er forecastet ud fra omsætningen. Varebeholdninger har historisk 

set udgjort 12 % af omsætningen, hvorfor denne post sættes til 12 % i forecastet. Tilgodehavender 

sættes til det historiske snit på 6 %, mens driftsgæld sættes til 24 %.  
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8.12 Andre korrektioner af balancen 

Likvide midler anses for at være finansielle aktiver, da Kesa er en ikke-finansiel virksomhed. Da 

Kesa ikke har investeringer i aktie- eller obligationsdepoter er disse poster naturligvis ikke 

inkluderet. Finansielle aktiver består dermed udelukkende af likvide midler, som er sat til at vokse 

betragteligt i budgettet.  

8.13 Investeret kapital: VIII 

Den investerede kapital kan udregnes ud fra selskabets aktiv- og passivside: 

 Nettodriftsaktiver = Totale aktiver minus ikke driftsmæssige aktiver og driftsgæld. 

 Investeret kapital = Korrigeret egenkapital inkl. minoritetsinteresser + NRBG
102

 

Det bemærkes, at den investerede kapital er ens på både aktiv- og passivsiden. Den investerede 

kapital ses i figur 26. Den investerede kapital består af gæld og egenkapital. Den nettorentebærende 

gæld findes ved først at finde nettodriftsaktiverne, hvilket gøres ved at lægge de immaterielle og 

materielle anlægsaktiver sammen med nettoarbejdskapitalen. Denne post ganges derefter på 

nettorentebærende gæld i % af omsætningen. Herefter lægges egenkapitalen til som udgøres af 

nettoresultat minus udbyttet.  

8.14 Gæld 

Den rentebærende gæld fremgår også af figur 26 og det forventes at posten fremover består af kort- 

og langsigtede lån. Den nettobærende rentegæld er rentebærende gæld minus rentebærende aktiver. 

Den rentebærende gæld er faldet fra 681,2 mio. EUR i 2005 til 131,9 mio. EUR i 2011. Den 

rentebærende gæld indeholder pensionsmidler, som vurderes at være rentebærende fremover. 

Markedsværdien af Kesas gæld antages ligeledes for at være lig den bogførte værdi. Der sættes en 

fast kapitalstruktur i LBO, således at forholdet mellem den rentebærende gæld og egenkapitalen er 

fast. 

8.15 Korrektion af egenkapitalen 

Opgørelsen af den korrigede egenkapital findes i bilag 9. Egenkapitalopgørelsen indeholder i 2011 

en stor negativ aktuar regulering af pensionsmidlerne i Kesa på EUR mio. 115, som antages at være 

en transitorisk post fremover, eftersom posten primært har stået i 0 i de foregående år.  

                                                 
102 Nettorentebærende gæld 
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Minoritetsinteresser opstår når moderselskabet ikke ejer et datterselskab 100 %. Posten 

budgetteres ud fra historiske tal.  

8.16 Korrektion af pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets in- og outflows af penge. Den historiske opgørelse af 

pengestrømmen er opgjort her for neden i figur 27. 

8.17 Performancemål 

En række rentabilitetsmål gennemgås i det efterfølgende. Det er vigtigt for et selskabs overlevelse 

på længere sigt at sikre et tilfredsstillende afkast til aktionærerne, hvorfor den er essentiel at 

gennemgå for Kesas budgettering fremadrettet. Rentabiliteten viser økonomisk styrke og er derfor 

afgørende at måle
103

. 

 ROIC = NOPLAT/middel investeret kapital 

 ROIC angiver værdiskabelsen af virksomhedens investerede kapital  

 ROIC – WACC = SPREAD – bør være positiv for at virksomheden skaber værdi 

 ROE = koncernresultat inkl. Minoritetsinteresser / middel EK 

 ROE angiver afkastet til ejerne 

8.17.1 Rentabiliteten i forhold til ROIC og WACC 

Denne rentabilitetsanalyse af Kesas og peergruppens ROIC og ROE er baseret på Bloomberg data 

d. 12. april 2012. Dette er gjort for at gøre analysen sammenlignelig, eftersom de reformulerede 

data kan have påvirket rentabilitetstallene. Det ses i figur 28 at Kesa outperformede peergruppen i 

alle historiske år på nær finanskriseåret 2009. Kesas ROIC faldt i 2002 til 2008 fra 24 % til 13 %. 

På grund af en højere gearing i 2003-2008 har ROE outperformet ROIC. Efter 2008, hvor gælden 

blev nedbragt er ROIC højere end ROE. I 2010 og 2011 har ROE nydt godt af en lav rente og 

desuden har de nettofinansielle aktiver også haft en positiv indvirkning på ROE. Kesa tabte således 

penge i 2009 ifølge ROIC og ROE. 

  

                                                 
103 Financial Statement Analysis. Christian V. Petersen & Thomas Plenborg. pp. 94. 
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Figur 28 – Kesas og peers ROIC, ROE samt WACC 

 
Kommentar: Sammenligning af Kesas og peers historiske og forecastede ROIC, ROE samt WACC 

Kilde: Bloomberg d. 12. april 2012 samt virksomhedernes årsrapporter  

I 2012 antages det, at på grund af den europæiske gældskrise og hård konkurrence, at ROE og 

ROIC for Kesa er lavere end konkurrenternes. Efter 2013 antages det, at ROIC og ROE dog igen er 

positive og Kesa skaber herefter værdi (ROIC > WACC = positiv EVA). Det antages, at 

forbrugertilliden og den europæiske økonomi vil udvikle sig positivt, hvorfor Kesa kan hjælpes på 

vej til et højere salg og profit i 2013 og fremadrettet. 

8.18 Estimering af WACC 

Til at værdiansætte Kesa til brug i værdiansættelses-modellen skal der bruges en diskonteringsrente 

eller den gennemsnitlige vægtede omkostnings kapital (WACC). WACC’en består af tre dele, som 

skal estimeres. Komponenterne er: egenkapitalsomkostningen, efter skat gældsomkostningen og 

virksomhedens kapitalstruktur. Ingen af disse dele er direkte observerbare, hvorfor WACC eller 

investorernes afkastkrav estimeres. 

       
 

 
          

 

 
   

104    [1] 

WACC’en bygger på en række antagelser. Herunder at: 

 Fast beta 

 Fast skatteprocent 

                                                 
104, hvoraf D/V er gælden i forholdet til virksomhedens værdi, E/V er egenkapitalen i forhold til selskabets værdi, ke er 

egenkapitalsomkostninger, kd er fremmedkapitalsomkostningen, tm er virksomhedens marginale skatte procent Koller, 

T., Goedhart, M. & Wessels, D. 2010 s.231-234. 
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 Fast lånerente 

 Fremmedkapital og egenkapital måles til markedsværdi 

  Fast kapitalstruktur 

I denne opgave vil de fire første bullets følge den normale praksis indenfor værdiansættelse af en 

virksomhed. Egenkapitalen vil være et usikkerhedselement i WACC’en, eftersom det er denne del 

som der prøves at estimeres i værdiansættelsen. 

8.19 Egenkapitalomkostningen 

Egenkapitalomkostningen består af tre dele: den risiko frie rente, markedets risikopræmie og den 

virksomheds specifikke risiko. Jeg vil anvende den mest benytte model til at estimere 

egenkapitalomkostningen eller ejernes kompensation for at investere i virksomheden, nemlig capital 

asset pricing modellen (CAPM)
105

. CAPM har fået en del kritik i de seneste par år, bl.a. fordi den 

empirisk set ikke holder, men den er stadig det bedste redskab
106

. CAPM måler en akties risiko som 

følsomheden overfor aktiemarkedet. En akties forventede afkast er dermed den risikofri rente samt 

en risikopræmie. Den risikofrie rente findes ved at se på statsobligationer. Risikopræmien 

bestemmes i relation til Security Market Line og her kompenseres investorerne kun for den ikke-

diversificerbare risiko og ikke den diversificerbare risiko. Beta’en måler en akties samvariation med 

markedet, således at aktie med en beta over en skal have et forventet afkast, som overstiger 

markedets risikopræmie
107

. 

                          108   [2] 

8.20 Risikofri rente 

Ideelt set bør den risikofri rente til estimering af ejernes afkastkrav findes ved at bruge en risikofri 

rente fra et risikofrit aktiv med en beta på nul, såsom en statsobligation med forfaldsdatoer, der 

præcis matcher selskabets cashflow
109

. Jeg vælger at bruge en tysk statsobligation på 10 år, der 

tilnærmelsesvis matcher varigheden på budgettet (6,4 år) og dermed pengestrømme, som skal 

tilbagediskonteres. Den tyske statsobligation er valgt fordi den er mere likvid og har en lavere 

                                                 
105 Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. 2010s.234. 
106 Bodie, Zvi, Kane, Alex, Marcus, Alan J. 2009 s. 290-291. 
107 Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. 2010 s.234-257. 
108 Hvor E(Ri) er aktien’s forventede afkast, rf = risiko-fri rente, β = aktien’s følsomhed overfor markedet og E(Rm) = 

det forvende markedsafkast på porteføljen.  Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. 2010. s.235. 
109 LBO af Rockwool International s. 56 
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kreditrisiko end andre europæiske obligationer. Den interne rente på den tyske statsobligation er på 

1,783 % i bilag 5 pr. d. 12. april 2012 benyttes i WACC beregningen.  

8.21 Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmien er det merafkast som en investor kræver for at investere i 

markedsporteføljen af aktiver frem for en investering i et risikofrit aktiv. 

                 => 8-1,783 = 6,217 %    [3] 

 Jeg har valgt at basere markedsrisikopræmien på en undersøgelse af 56 lande, hvor analytikere, 

virksomheder og professorer blev spurgte om deres vurdering af markedsrisikopræmien, som har 

været på 6 % i Frankrig, hvorfor denne vælges
110

. Det franske tal er baseret på 45 svar. Eftersom 

den europæiske økonomi i øjeblikket stadig har det meget svært og samtidig med at Frankrig for 

nylig er blevet nedgraderet af Standard & Poors – sættes risikopræmien til 8 %
111

. 

8.22 Beta estimering 

Beta er defineret i CAPM som en akties covarians i forhold til aktiemarkedet og betegner dermed  

den systematiske risiko som en investor ikke kan bort-diversificere. 

 
  

          

       

      [4] 

For at estimere beta’en benyttes tre metoder. Den første findes ved at korrelere Kesas aktieafkast 

med markedsafkastet, FTALLSHARE, som inkluderer FTSE100, FTSE250 og FTSE Small Cap. – 

altså 98-99 % af det engelske aktiemarked, hvilket ses i bilag 2. Dernæst kan den empiriske beta 

justeres i forhold til elektronik branchen og analytiker estimater
112

. Bilag 3 viser Kesas 5 års 

månedlige, akkumulerede afkast regresseret mod FTALLSHARE indekset, hvilket viser en beta på 

3,281243 med en signifikant p-værdi på 5 %. Regressionen har ikke desto mindre en lav 

forklaringsgrad (R
2
).  

 

Beta’en kan muligvis være estimeret forkert, da et korrekt aflæst beta kræver en høj likviditet i 

aktien. Som det kan ses på bilag 1, så er Kesa aktiens likviditet faldet til omkring 6-7 millioner 

aktie, hvilket er lavt set i forhold til 2007 og 2008, hvor det ikke var unormalt at Kesa havde en 

handelsvolumen på 90, 60 eller 40 millioner aktier.  

 

                                                 
110 Fernandez et al. 2011. Market Risk Premium Used in 56 Countries In 2011: A Survey With 6.014 Answers.  
111 http://epn.dk/tema/gaeldskrise/article2665203.ece d. 16.01.12 
112 Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. 2010. s.245 

http://epn.dk/tema/gaeldskrise/article2665203.ece
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For yderligere at undersøgende Kesas beta undersøges beta’en via Bloomberg på en anden måde 

her. Her findes en metode, som hedder beta smoothing. Denne ”smoothing af beta” går ind og tager 

højde for ekstreme observationer i forhold til det totale gennemsnitlige beta. Denne metode bygger 

på Marshall Blume’s observation af at beta’er går tilbage mod et gennemsnit set over tid
113

. Her 

angiver Bloomberg beta’en til at være 1,413. Bemærk at det dog er FTSE ALL-SHARE indekset 

som Kesa er korrelleret imod.  Se bilag 4 for en yderligere uddybning.  

 

En tredje måde at finde en virksomheds beta er, at sammenligne Kesa med peergruppens beta. 

Aktieindekset DJ EuroStoxx er vurderet til at være det bedst sammenlignelige grundlag for 

peergruppen. Peergruppen og indeksets månedlige afkast for de sidste 5 år sammenlignes.  

 

Tabel 1: Peergruppens beta 

Asset Beta Regression 

 
R2 

5 års Beta ud fra 
regression R2 

1 års Beta ud fra 
regression 

Kesa 0.261 1.125 0.529 1.678 
Metro AG 0.431 1.174 0.284 0.927 
Tesco  0.192 0.479 0.008 -0.022 
Wal-Mart 0.088 0.231 0.32 0.243 
Dixon 0.246 1.877 0.253 1.527 
PPR S.A 0.352 1.097 0.63 1.121 
Middel ex Kesa 0.261667 0.997166667 0.337 0.912333333 
John Lewis ingen data     
Kilde: Bloomberg d. 23. april 2012. 

Kommentar: Virksomhedernes afkast er korreleret med markedsindekset DJ Eurostock for hhv. 5 og 1 år med 

månedlige afkast. For 5 år er der 60 datapunkter og for 1 år 10 datapunkter.  

 

Denne fremgangsmåde indikerer en beta på omkring 1 for den femårige beta, mens den 1-årige beta 

er lidt under 1. Denne beta virker dog noget lavt sat og det kan skyldes den meget lave 

forklaringsgraden. Beta’en for den normale værdiansættelse sættes til 1,413 for den normale 

værdiansættelse uden kapitalfondens forbedringer. 

8.23 Estimering af afkastkrav på gæld efter skat 

Dette afsnit udgør første del af WACC-formlen [1], efter skat gældsomkostningen = 

gældsomkostningen * (1 – virksomhedens skat),  virksomhedens netto gæld efter skat. Til 

estimering af denne skal der bruges en kredit spread på virksomhedens rente versus den risikofri 

                                                 
113 Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. 2010.  s. 253. 
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rente og selskabets skat.  Da Kesa ikke er kredit rated, estimeres Kesas kredit spread ud fra 

peergruppen. I tabellen nedenfor ses, at kredit spread’ed i snit for AAA-ratede selskaber var på 0,50 

%, mens det for CCC-ratede selskaber var helt op til 6,02 %. Det antages dog, at kredit spreaded vil 

tilpasse sig de langsigtede kredit ratings på lang sigt, som altså kan ses i nedenstående tabel. 

 

Tabel 2: Carnegie’s Valuation Guide. Risk premiums.

 

Kilde: Carnegie’s Valuation guide. 

Kommentar: Tabellen viser risikopræmierne for 10-årige statsobligationer. 

 

Den store tyske forbruger elektronik gigant, Metro AG, fik i 30. april 2009 sænket kredit ratingen 

hos S&P fra BBB+ til BBB, dog med kommentaren ”stable outlook”. Denne rating indikerer en 

kredit spread på 1,84 %. Fich giver samme rating som S&P, mens Moody’s giver Baa2, hvilket 

angiver samme rating, nemlig en moderat kredit risiko
114

.  

Tesco plc har siden 2008/9 stabilt ligget på en A- credit rating. Moody’s giver Baa1. Denne kredit 

rating indikerer en rating på 1,25 %.  

Wal-mart rates af S&P , Fitch og DBRS til en AA kredit rating, hvilket giver Wal-mart en kredit 

rating på 0,79 %.  

Dixons Retail rates af Moody’s til en kredit rating på B1 med kommentaren ”negative outlook” og 

af Fitch kredit rater Dixon med samme negative outlook på B. Denne rating indikerer et kredit 

spread på 4,04 %.  

PPR S.A. kredit rates BBB af S&P med kommentaren ”stable outlook”. Dette giver en kredit rating 

på 1,84 %. John Lewis kredit rates ikke. 

Det vurderes ud fra de 5 ratede peers, at Kesa har et kredit spread på 2 % og dette indikerer at Kesas 

lånerente er 2 % + 1,783 % = 3,783 %. Denne låne rente bruges til normal-modellen.  

                                                 
114 M o o d y ’s R a t i n g S y m b o l s & D e f i n i t i o n s. S. 8  

http://www.moodys.com/sites/products/AboutMoodysRatingsAttachments/MoodysRatingsSymbolsand%20Definitions.

pdf 
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I LBO-modellen antages det at Kesas kredit rating vil falde til B, hvilket får credit-spreaded til at 

stige til 4 %. Dermed fås en lånerente på  5,783 %. 

 

Virksomhedens skat på gælden er en vigtig faktor til bestemmelsen af WACC. Det mest fornuftige 

er at bruge virksomhedens selskabsskat
115

. Ifølge John Graham så vil den nuværende selskabsskat 

dog overvurdere den fremtidige marginal skat på grund af virksomheder kan udskyde 

skattebetalinger på grund af underskud. Han påstår også at den typiske virksomhed ikke altid bruger 

deres skatteskjold fuldt ud. Graham estimerer derfor at den gennemsnitlige marginal skat er 5 % 

point lavere end den oplyste marginale skat. I afsnit 7,24 fandt jeg skatten til at være 28,1 %. Derfor 

vil jeg bruge en skat rate på 23,1 % i WACC’en.  

8.24 Ejerafkastkravet ke 

I det følgende vil jeg afgøre, hvad afkastkravet er på egenkapitalen eller hvad ejernes afkastkrav 

udgør. Til det skal der bruges tre faktorer: den risikofri rente, systematisk risiko og 

markedsrisikopræmien. 

                           116 1,783 % + 1,413 * 6,217 % = 10,56761 % 

8.25 Kapital struktur i normal-modellen 

I en værdiansættelse bør en fast kapitalstruktur benyttes, i stedet for at anvende den aktuelle, 

eftersom det antages at kapitalstrukturen på lang sigt nærmer sig peergruppens
117

.  

 

Gearingsniveauet beregnes som: 
 

 
 

     

     
118    [3] 

NRBG budgetteres som:              
     

     
  

119
  [4] 

 

MV EK eller markedsværdi af Kesa egenkapital beregnes ud fra dagens aktiekurs (23. april 2012) 

og dette tal sammenlignes derefter med den seneste egenkapital fra 2011. Det vedhæfter 

beregningen af egenkapital med en del usikkerhed, men det vurderes at være den bedste metode.   

Kesas gearing er faldet væsentligt de seneste par år. Således er gearingen (gæld/egenkapital 

forholdet) faldet fra 85 % i 2007 til 26 % i 2011. Kesas historiske gearingsniveau på 57 % har ligget 

                                                 
115 Carnegie’s Valuation guide (2002). 
116 Hvor E(Ri) er aktien’s forventede afkast, rf = risiko-fri rente, β = aktien’s følsomhed overfor markedet og E(Rm) = 

det forvende markedsafkast på porteføljen.  Koller, T., Goedhart, M. & Wessels, D. 2010. s.235. 
117 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias36_en.pdf 
118 D/E = gæld / egenkapital. MV FK = markedsværdi af gælden. MV EK = markedsværdien af egenkapitalen. 
119 Se fodnote 81 for forklaring af betegnelserne. 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias36_en.pdf
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væsentlig lavere end peergruppens gearingsniveau på 85 %. I 2010 faldt gearingsniveauet for Kesa 

dog til 26,38 %. I det følgende vil jeg forsøge at sammenligne Kesas gearing med dens peers, se 

bilag 15 for yderligere detaljer. Konkurrenten, PPR. S.A., har det mest sammenlignelige 

gearingsniveaeu, men har dog stadig dobbelt så meget gæld som Kesa. Den højest gearede er den 

tyske elektronik butik, Metro AG, som historisk set har haft en gearing på 128 %.  Kesas gearing er 

dog også påvirket af transitoriske poster, som af frasalget af divisioner i 2010 og der er endvidere, 

som tidligere nævnt i opgaven, også solgt Comet-divisionen i 2012, hvilket vil sænke gearingen 

yderligere. Derfor vil jeg tage højde for Kesas historiske gearing på 57 % og samtidig ændre 

gearingen i henhold til peergruppens gennemsnit, hvorfor et gearingsniveau sættes til 31 %. Dette 

gearingsniveau antages at Kesa fastholder uændret i budgetperioden, således at Kesa enten afdrager 

eller optager ny gæld for at holde kapitalstrukturen uændret. Det bemærkes, at gearingsniveauet 

holdes konstant i den ”rene” værdiansættelse og varieres i LBO-modellen. 

8.25.1 Delkonklusion & action på WACC  

I nedenstående figur beregnes WACC og bruges i alle budgetårene, på trods af at WACC’en 

varierer lidt år efter år alt efter kapitalstrukturen, den risikofri rente, skatteforhold, beta, 

egenkapital- og gældsomkostning. 

Figur 29 - WACC 

Figur 29: WACC 2012 

£ bruges som enhed 

Dagskurs 23. april 2012 54,5 

Market Cap 288.3417 

MV EK d. 23 april 2012  288.3417 

Credit spread på fremmedkapital 2% 

Afkastkrav på fremmedkapital 3.78% 

D/V 31% 

E/V 69% 

Dagsværdi af egenkapital  d. 23. april 2012 288.3417 

MV NRBG 136.27 

Market Cap 288.3417 

MV EK d. 23 april 2012  288.3417 

Credit spread på fremmedkapital 2% 

Afkastkrav på fremmedkapital 3.78% 

D/V 31% 

E/V 69% 

Dagsværdi af egenkapital  d. 23. april 2012 288.3417 

MV NRBG 136.27 

EV Kesa d. 23. april 424.6117 

Skattesats  23,10% 

Antal aktier 529.553.200 

Implicit Beta 1,413 

Risikofri rente (GER stat2022) 1,78% 
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Risikopræmie E(RM)-Rf 3.87% 

Afkastkrav på egenkapital 13,3696 % 

WACC  10,92% 

      
 

 
          

 

 
                                                  

Kilde: Egen tilvirkning d. 23. april 2012 

9 DCF-værdiansættelse af Kesa  

Kesa vil i det efterfølgende værdiansættes. Dette er gjort eftersom en potentiel køber af Kesa vil 

have en unik vinkel på værdiansættelsen af Kesa og dermed nå frem til en forskellig værdi af Kesa, 

alt efter analytikerens syn på risici, antagelser i budgetter, synergier og stillingtagen til forpligtelser 

og aktiver. 

 

Ifølge Plenborg & Petersen findes der fire værdiansættelses metoder. Realoption, EVA og 

likvidations-værdiansættelsesmetoderne er fravalgt, mens den cash flow baserede DCF bruges som 

styrende værdiansættelsesmodel
120

. DCF er valgt eftersom den cash flow baserede 

værdiansættelsesmodel udelukkende tager højde for relevante indtægts- og omkostningseffekter på 

cash flowet. Irrelevante poster sorteres dermed fra, hvis de ikke påvirker FCFF i 

pengestrømsopgørelsen. DCF er dog ikke bedre end sine inputs. DCF er ganske følsom overfor 

WACC og væksten. Ofte vil terminalværdien udgøre en relativ stor andel af nutidsværdien i 

værdiansættelsen. Dette er problematisk eftersom cash flow langt ude i tiden må anses for at være 

mere usikre end cash flow tættere på i dag. Endvidere antages det at diskonteringens renten er 

statisk, hvilket er urealistisk, eftersom en WACCs inputs vil variere over tid.  

9.1 Værdiansættelse af Kesa via DCF 

Efter at have lavet et budget og estimeret diskonteringsrenten kan Kesa nu værdiansættes ud fra 

DCF-metoden. Denne værdiansættelse angiver mit base case scenarie for værdien af Kesa. Figur 30 

nedenfor viser en opsummering af DCF-modellen for Kesa, mens en resultatopgørelse, balance, 

pengestrømsopgørelse og egenkapitalen findes i bilag 9-12. Nedenfor i figur 30 ses 

værdiansættelses outputtet: 

  

                                                 
120 Financial Statement Analysis. Christian V. Petersen & Thomas Plenborg. pp. 6-7. 
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Figur 30 – DCF-output af værdiansættelsen af Kesa 

Figur 30: DCF - normal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Terminal 

FCFF 482,5 178,2 172,9 400,0 500,0 401,9 1092,2 
WACC i % 10,92       

Væksten g I % 4,0 6,0 7,0 7,0 9,0 4,0 2,5 
Diskonteringsfaktor (1+WACC)^t 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 

Nutidsværdi, FCFF 291,9 -28,4 -11,3 605,5 839,5 748,6 27347,4 
Sum af PV af FCFF i forecast perioden 2445,7       

Sum af PV af FCFF i terminalværdi perioden 27347,4       

Enterprise value 29793,1       
Nettorentebærende gæld 131,9       

MV EK 296.661,2       
Antal aktier 529550000       

Kurs per aktie 56       

Kilde: Egen tilvirkning 

Det bemærkes, at kursen på aktien er EURO 56 hvortil den nuværende aktiekurs ligger EURO 

59,55. Min værdiansættelse vurderer med andre ord at Kesa er mindre værd end markedet vurderer 

aktien til at være. 

10 Værditilførende initiativer af en kapitalfond 

I det foregående afsnit blev Kesa værdiansat og nu er det kommet til LBO værdiansættelsen, som 

skal vurdere, hvad en kapitalfond er i stand til at betale for Kesa. Derudover vil det blive 

gennemgået i det følgende, hvilke værditilførende initiativer en kapitalfond kan foretage i 

ejerskabsperioden af Kesa. 

10.1 Direkte værditilførelse via gearingen 

Et af argumenterne for værdiskabelsen i buyouts relaterer sig til skattehypotesen, som blev 

identificeret i det teoretiske afsnit, og den praktiske gennemgang af denne hypotese med antagelser 

omkring renter og skat vil blive gennemgået i dette afsnit for at se på, hvad værdien af 

skatteskjoldet potentielt kunne frembringe.  

10.1.1 LBO værdiansættelses modellen 

LBO værdiansættelses modellen har til formål at vise hvilken værdiskabelse, der kan skabes ved at 

en kapitalfond opkøber Kesa. Der indgår hertil en række inputs og antagelser heri. Kapitalfonden 

skal bl.a. have et attraktivt IRR eller intern afkast for at investere i Kesa, en exit-multiple, et 

førbestemt gearingsniveau og antagelser omkring renter og den sammensatte gældspakke. 
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Outputtet af modellen bliver en exit-multiple som en kapitalfond kan betale for targetselskabet ud 

fra givet et afkastkrav og et exit år.  

Exit-multiplen skal afspejle den værdi en kapitalfond kan skabe ved targetselskabets overtagelse og 

den efterfølgende afhændelsen af det opkøbte selskab.  

Efter at have estimeret IRR vurderes, hvor stor gearingen skal være af virksomheden. Efter det 

vurderes det om de fremtidige cash flows kan dække gearingen og hvor meget kapitalfonden bør 

indskyde af egenkapital.  

10.1.1.1 Antagelser i modellen 

1) Afkastkravet 

Denne antagelse har til formål at afdække det afkastkrav en kapitalfond kunne tænkes at betale for 

en LBO af Kesa. Afkastkravet vil være baseret på den interne rente (IRR), som jeg vil udlede på 

baggrund af historiske LBO-transaktioner. 

Historiske LBO transaktioner: 

Tabellen nedenfor med en række LBO transaktioner i perioden fra 2000 til 2011, som kan hjælpe til 

at fastlægge et realistisk niveau for et afkastkrav for en kapitalfond. Tabellen viser forskellige 

kapitalfondes opkøb og efterfølgende salg af et selskab. IRR’en er udregnet på baggrund af den 

investerede egenkapital og væksten i egenkapitalen ved salget.  

Tabel 3: Kapitalfonds køb og salg af virksomheder i perioden 2000-2011, DKKm 
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Kilde: Nichlas Jacobsen (2012) baseret på Mergermarket 

Som det ses af tabel 3 så varierer afkastkravet relativt meget. IRR når et maksimum på 82,6 % i 

2005 og et minimum på 1,3 % i 2006. Den gennemsnitlige IRR ligger på 28,6 %. Dog skal man 

ikke tage tallene for gode varer. Tallene indeholder således en winner-bias, eftersom denne tabel 

kun indeholder succesfulde IRR investeringer og således ikke de LBO-transaktioner, som er gået 

mindre godt. Desuden er disse 24 cases en lille datamængde.  

I den tidligere gennemgang af kapitalfondes afkastkrav i forbindelse med de empiriske studier ses 

en tydelig tendens til, at afkastkravene har ændret sig meget siden finanskrisen. Et fornuftigt bud på 

et afkastkrav ligger i forhold til de historiske LBO-transaktioner på omkring 28,6 %.  

En anden ting man kunne inkludere i vurderingen af en kapitalfonds afkastkrav er Kesas beta. Og 

da Kesas beta på 1,4 er højere, set i forhold til den gennemsnitlige peers på 1,0, så kunne man 

argumentere for at en kapitalfonds afkastkrav skulle være tilsvarende højere.  

Kesas risikoprofil skal også ses i sammenhæng med den stadig kontinuerlige strøm af dårlige 

nyheder fra gældskrisen i Europa – hvilket gør, at markedet stadig er meget nervøst. Derfor vil en 

kapitalfond højst sandsynligt kræve en præmie for at lave en LBO-transaktion i øjeblikket. 

Min vurdering er derfor, at en præmie på 30 % kan vurderes som et fornuftigt afkastkrav, for netop 

at afspejle den øgede risiko aversion i markederne. 

2) Hvad kan Kesa købes for? 

Formålet med dette afsnit, er, at klarlægge hvad en kapitalfond kunne tænkes at købe Kesa for. 

Denne vurdering vil tage udgangspunkt i den nuværende markedsværdi for Kesa samt en 

overtagelsespræmie, som en kapitalfond vil være villig til at betale for en 100 % overtagelse af 

virksomheden. Præmien vil være baseret på en gennemgang af sammenlignelige historiske LBO-

transaktioner.  

Markedsværdien af Kesa: 

Kesa handles pr. 25. maj 2012 for 59,65 EURO per aktie. Aktien har oplevet en del volatilitet i de 

sidste par år og måneder og blev således handlet til 145 EURO per aktie i starten af 2011. I forhold 

til den seneste kurs vil markedsværdien af egenkapitalen være 315.900.000 EURO. 
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Præmien ved historiske LBO transaktioner: 

Det ville være nærliggende, at starte med en amerikansk undersøgelse af LBO opkøbspræmierne, 

eftersom markedet for amerikanske LBO-transaktioner er det største og mest sofistikerede. 

I et studie af Jenkinson & Stucke (2011) blev det undersøgt, hvilken præmie kapitalfonde har betalt 

for børsnoterede virksomheder. Undersøgelsen blev foretaget fra 2003 til 2008 og omfatter 100 

LBO-transaktioner. Præmien er forskellen mellem kapitalfondens overtagelseskurs og aktieprisen 

henholdsvis 1 dag, 1 måned og 2 måneder før offentliggørelsen af buddet. For hele perioden 2003-

2008 er den gennemsnitlige præmie hhv. 16,8 %, 22,3 % og 22,6 %. Præmierne er dog relativ 

følsom overfor perioden og kan således svinge fra 43,8 % i 2003 til 18 % i 2005. Dette udsving kan 

aflæses af nedenstående figur over opkøbspræmierne. 

Figur 31 : Kapitalfondes opkøbspræmier 

 

Kilde: Jenkinson & Stucke (2011) 

Eftersom mit fokus i opgaven har været på, hvordan kapitalfonde klarer sig igennem den nuværende 

kreditkrise vil jeg fokusere på den periode som kan fange ”et vanskeligere kreditmiljø” og jeg har 

derfor valgt at fokusere på 2006-2008 perioden. 

Tager man gennemsnittet af de tre perioders opkøbspræmier når studiet frem til en opkøbspræmie 

på 27 %. Set i forhold til denne amerikanske undersøgelse vurderes det at en realistisk 

opkøbspræmie i dette svære kreditmiljø vil være omkring 27 %. 

For at gøre sammenligneligheden større for Kesa har jeg derudover valgt at vurdere opkøbspræmien 

ud fra europæiske transaktioner. Her har Nichlas (2012, 23. marts) undersøgt LBO-transaktioner for 

over EURO 100 millioner. Dette passer meget godt overens med den samlede værdi af Kesa, målt 

på enterprise value (gæld + egenkapital) på omkring EURO 400 millioner (2012, 25. maj eksklusiv 
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opkøbspræmie). Dataene stammer fra ”Mergermarket”. Jeg har valgt at benytte mig af hans data 

efter 2006. Se bilag 18 og 19 for yderligere information. 

Konklusionen er, at europæiske LBO-transaktioner fra 2006 til 2011 i gennemsnit blev handlet i en 

præmie på 25,46 % over opkøbskursen. Der er dog en del variationen i datasættet, hvilket ses i at 

standardafvigelsen var på 34,5 %, mens minimum opkøbspræmien var -48,90 % og maksimum 

opkøbspræmien 257,10 %.  

Min vurdering er, at en realistisk opkøbspræmien som en kapitalfond er villig til at betale over 

markedskursen på Kesa ligger på omkring 25 %. Til denne præmie skal lægges en præmie for de 

forbedringer en kapitalfond kan foretage under ejerskabet af selskabet, hvilket bliver gennemgået i 

et senere afsnit. Præmien på 25 % skal også ses i lyset af, at Kesa ikke handles særligt ofte, hvilket 

gør aktien illikvid og dermed mere risikofyldt, hvorfor der derfor er en ekstra præmie inkluderet i 

overtagelsespræmien.  

Eftersom alle Kesas aktier (529.553.216) er free float og altså alle handles på markedet anses det 

derfor heller ikke for noget problem at opkøbe Kesas aktier. Som det blev gennemgået i afsnit 8.3 

om Kesas ejerforhold så ejer Knigth således 20,01 % af aktierne og er dermed den største 

enkeltforhindring for en overtagelse. Men på grund af den meget lave aktiekurs i øjeblikket 

vurderes ejerne ikke til at være en hindring for at kunne købe alle aktierne. Derfor er der altså ikke 

nogen ekstra præmie her for at skulle skille sig af med ejerne.  

Kesas aktier blev som nævnt ovenfor handlet til en kurs på EURO 59,65. Hvis en kapitalfond 

betaler en præmie på 25 % vil aktierne blive opkøbt til EURO 74,56 per aktie og kapitalfonden ville 

dermed eje selskabet 100 %. På en gældsfri basis ville markedsværdien af egenkapitalen dermed 

være EURO 394.845.719
121

.  Tillægges den nettorentebærende gæld på EURO 131,9 millioner 

medfører dette, at Kesa har en enterprise value på EURO 526.745.719 millioner.  Kesa generede i 

2011 en EBITDA på EURO 241,6 millioner og dermed handles Kesa til en EV/EBITDA multiple 

på 2,1802x.  Denne pris tages der udgangspunkt i ved vurderingen af LBO potentialet for Kesa.  

3) Gearingsniveau 

                                                 
121 59,65 (seneste aktiekurs) * 25 % præmie = 74,5625*525,55m udestående aktier = 394.845.719 
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I det følgende vil jeg forsøge at estimere en kapitalfonds kapitalstruktur i forbindelse med købet af 

Kesa. Det vil jeg gøre ved at se på historiske LBO-transaktioner, hvilket jeg vil gennemgå i dette 

afsnit. 

Når en kapitalfond skal foretage en LBO af en virksomhed bruges ofte NIBD/EBITDA multiplen. 

Det hænger sammen med, at EBITDA er et relativ ”clean” indtjeningsmål uden afskrivninger, 

nedskrivninger, skat osv., hvilket gør at nøgletallet er en god indikator at bruge til at vise et selskabs 

evne til at servicere sin gæld. I figuren nedenfor vises den seneste udvikling for NIBD/EBITDA 

multipler for europæiske LBO-transaktioner i perioden 1997-2010. 

Figur 32 – NIBD/EBITDA for europæiske LBO-transaktioner i perioden 1997-2010 

 

Kilde: PWC 2010. 

Som det kan ses på overstående figur er NIBD/EBITDA nøgletallet i høj grad påvirket af den 

makroøkonomiske udvikling. Sammenhængen er tydeligvis den, at når der er en positiv udvikling i 

makroøkonomien, så stiger NIBD/EBITDA multiplen (2003-2006) og når økonomien er inde i en 

negativ udvikling falder multiplen (2006-2009). Nøgletallet toppede i 2006 på 6,1x NIBD/EBITDA 

til det seneste niveau på 4,4x i 2010 (2011 rapporten er endnu ikke publiceret). PWC rapporten er 

optimistiske og tror på en stigning i nøgletallet fremover for 2011 og 2012. Dette virker noget højt 

sat set i forhold til den volatitet markedet oplevede i 2011 i forbindelse med eskaleringen af den 

europæiske gældskrise i midten af 2011 (rapporten er fra starten af første kvartal i 2011).  

Tager man den økonomiske usikkerhed, som Grækenland, Spanien, Italien, Irland og Portugal 

skaber på markedet i øjeblikket i betragtning, virker det mere sandsynligt at nøgletallet vil falde og 
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ikke stige
122

. Min vurdering er, at multiplen skal ligge i niveauet mellem lavpunktet i 2009 og den 

mindre genoprejsning i 2010. Det vurderes derfor at en multiple på 4,2x NIBD/EBITDA virker 

realistisk. 

Det virker dog også rimeligt, at nøgletallet påvirkes af Kesas noget højere risikoprofil end dens 

tilsvarende virksomheder. Derfor vurderes det, at et rimeligt niveau for gearingen, er på 3,5x 

NIBD/EBITDA. 

I afsnit 8.5 fremgik det, at Kesa realiserede en EBITDA på 241,6 mio. euro og en NIBD på 131,9 

mio. euro, hvilket giver en NIBD/EBITDA på 0,55x for 2011. Med en NIBD/EBITDA på 3,5x vil 

Kesa kunne lånefinansiering 461.650.000 mio. euro under disse antagelser. I antagelse nummer to 

blev det gennemgået at Kesa på gældsfri basis kunne opkøbes for EURO 394.845.719 (pr. aktie 

EURO 74,5625 til en præmie på 25 %). For at en kapitalfond skal kunne opkøbe Kesa skal de altså 

stille med EURO 394.845.719 i egenkapital. 

Efter at kapitalfonden har overtaget Kesa har dette selskab nu en øget gæld, som det er 

kapitalfondens opgave at reducere. Det betyder, at Kesa efter en kapitalfonds overtagelse nu har en 

gæld på EURO 461.650.000 og at den tidligere gæld på bare EURO 131.900.000. refinansieres, 

således at den nuværende nettorentebærende gæld er på EURO 461.650.000. Enterprise value bliver 

dermed på 856.495.719, hvis den nuværende markedsværdi af egenkapitalen (efter indregning af 

præmien på 25 %) å 394.845.719 EURO indregnes i det regnestykke. Kapitalfonden skal dermed 

stille med EURO 461.650.000 i gæld samt 394.845.719 i egenkapital. Det giver en gearing ved 

opkøbet på 46,1001 % i egenkapital og 53,8999 % i lånefinansiering. Kapitalfonden skal dog stille 

med 5 % mindre egenkapital, eftersom ledelsen stiller med 5 % af egenkapitalen i selvfinansiering, 

se senere afsnit om kapitalfondens værditilførende initiativer. Derfor bliver den endelige 

egenkapital 394.848.718,05 og gearingsniveauet udgør dermed 43,7951 % i egenkapital og 53,8999 

% i gæld.  

4) Gældsammensætningen 

Formålet med dette afsnit er, at fastlægge typen af gæld, som en kapitalfond skal finansiere købet af 

Kesa med. Afsnittet indeholder dermed løbetid, afdrag og rentesatser.  

                                                 
122 http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904353504576566960800871004.html 

http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904353504576566960800871004.html
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I forrige afsnit blev det udledt at kapitalfondens samlede låneoptag i forbindelse med købet af Kesa 

udgjorde EURO 461.650.000. Dette er altså gældsbeløbet, som skal sammensættes. 

Lånekonstruktionen sammensættes af forskellige finansielle produkter, som varierer i 

omkostninger. Jeg vil opbygge Kesas lånepakke således, at de afspejler europæiske LBO-

transaktioner, men også de svære kredit realiteter i markedet. Ifølge en ny rapport af Bain & Co. 

(2012) sammensættes LBO-transaktioner primært af ”senior debt”. Seniorgælden udgør omkring 90 

% af finansieringen, resten af subordinated debt. Dette skyldes, at kreditorerne har førsteprioritet i 

tilfælde af konkurs, hvilket også er med til at gøre dette lån billigst. Løbetiden og afdragsprofilen 

afhænger helt af den enkelte LBO-transaktion og kan derfor variere meget. Historisk set har 

renterne ligget i niveauet LIBOR 2-3,5 %. Seniorlånene kan opdeles i forskellige klasser i A, B og 

C med forskellige løbetider. Forskellen er, at senior A er placeret først i prioritetsrækkefølgen og 

har dermed en lavere rente end de andre
123

. Den nuværende LIBOR er på 1,0692 % (Bloomberg, 

27. maj 2012) og det forventes at renten vil være omkring 2,07-3,67 % pr. år. Det virker derfor ikke 

realistisk, at en kapitalfond i det nuværende miljø kan sikre sig en rente på seniorgælden i niveauet 

2,07-3,67 %. Det vurderes, at rente spread’ed må øges en smule på grund af bankernes 

risikoaversion i øjeblikket, kort sagt, der inkluderes en risikopræmie. Renterne forventes at være for 

hhv. A, B og C lånene 3 %, 3,5 % og 4 %.  

Min vurdering er, at det ville være mere realistisk at en kapitalfond ville kunne skaffe en rente som 

ligger tæt på Kesas nuværende rente på 5,783 % og en stigende risikopræmie på 0,25 % oveni, frem 

for LIBOR renterne. Derfor vurderes det, at renterne for seniorlånene er hhv. 6,033 %, 6,283 % og 

6,533 % for A, B og C seniorlånene. 

Herefter kan der ses på, hvor stor en del af lånepakken hhv. A, B og C af senior gælden skal udgøre. 

Ifølge Jenkinson & Stucke’s (2011) studie vil en gennemsnitlig amerikansk kapitalfond finansiere 

cirka 40 % med senior A lån og 40 % med senior B lån og 20 % med senior C lån. Det virker 

sandsynligt, at en kapitalfond ville kunne sikre sig 30 % seniorlån A, 40 % seniorlån B og 25 % 

seniorlån C. Renterne forventes, at følge det ovenstående beskrevne renteniveau. Risikopræmien for 

renterne stiger dermed med 0,25 % for hvert trin ned af prioritetsrækkefølgen. Afdragsprofilen for 

både seniorlån A, seniorlån B og seniorlån C er 7 % af hovedstolen i 2012E, 5 % af hovedstolen i 

2013E, 5 % af hovedstolen i 2014E, 5 % af hovedstolen i 2015E, 7 % af hovedstolen i 2016E, 20 % 

                                                 
123 Andersen, 2007. 
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af hovedstolen i 2017E og 30 % af hovedstolen i 2018E. Derved vil de resterende 16 % af lånet 

blive indfriet når virksomheden sælges. 

Andre populære subordinated gældstyper er junior gæld, kassekredit og Payment in Kind
124

 

faciliteter. Jeg har ikke fundet det nødvendigt at inkludere flere finansieringsformer, eftersom det 

antages at seniorgælden er tilstrækkelig finansiering. Subordinated debt typerne har det endvidere 

stadig svært i det nuværende kreditmiljø, som det kan ses i Bain & Co.’s (2012) rapport og derfor 

vurderes dette til at være en realistisk antagelse. En sammenfatning af de vigtigste aspekter af 

gældsfinansiering af Kesa ses i bilag 23. Det bemærkes, at Kesa nedbringer seniorlånene fra EURO 

462 millioner primo 2012 til primo EURO 274 millioner, hvilket skyldes afdragene fra seniorlånene 

A, B og C i perioden på 6,4 år fra 2012-2018. Dermed bliver den samlede nettorentebærende gæld 

ultimo i kapitalfonds ejerskabsperiode på EURO 192 millioner, som betales når kapitalfonden 

videresælger Kesa.    

5) Skattesatsen 

En femte antagelse er selskabets skat. Den er på 24 % i 2012 for engelske virksomheder og jeg vil 

antage at den forbliver på dette niveau fremadrettet.
125

. 

10.1.2 Resultat af den direkte værdiskabelse i LBO modellen - gearingen 

Tabel 5 viser nedenfor værdien af skatteskjoldet, som er selskabsskatten gange den 

nettorentebærende gæld. 

 

Tabel 5: Værdien af en øget gearing 

 

Buyout valuation (EUROm) EV 

Stigning i nettorentebærende gæld 462-131,9=329,1 

Værdien af skatteskjoldet 329,1*24 % = 78,984 

Source: Egen tilvirkning 

 

 

 Tabellen viser, at kapitalfondsovertagelsen af Kesa øger den finansielle gearing fra 0,55x 

NIBD/EBITDA til 3,5x NIBD/EBITDA. Værdien af skatteskjoldet er EURO 78,984 millioner. 

                                                 
124 Usikrede lån med høj rente. 
125 http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm 

http://www.hmrc.gov.uk/rates/corp.htm
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10.2 Indirekte værditilførsel 

Ovenfor er gennemgået de mest håndgribelige og direkte målbare initiativer en kapitalfond kan 

gennemføre ved overtagelsen af Kesa, såsom den øgede gearing og koncentrationen af ejerskabet og 

kontrollen i kapitalfonden. Men at koncentrere magten i selskabet har også en indirekte 

værditilførsel i form af reducerede agent omkostninger, som dog i praksis er svære at kvantificere. 

Helt konkret vil de forbedringer en kapitalfond potentielt set kan tilføre blive oversat til højere cash 

flows i budgetantagelserne under LBO-modellen. I DCF analysen af kapitalfondsopkøbet vil dette 

betyde en højere EV, mens det for kapitalfonden betyder en højere intern rente.  

10.2.1 Eliminering af incitaments problem 

Der eksisterer, som det blev gennemgået i afsnit 5, et moral hazard problem når ledelsen arbejder 

for aktionæren. Jensen & Meckling (1976) beskrev, hvordan problemet opstår som et resultat af 

adskillelsen af ejerskab og kontrol, hvilket kan lede til overinvesteringer og emperie-byggeri 

eftersom incitamenterne mellem agenten (ledelsen) og principalen (aktionæren) ikke er i 

overensstemmelse. Jensen’s (1986) løsning på dette problem var, at forbinde agentens performance 

med virksomhedens performance. Derfor kan en kapitalfond reducere dette moral hazard problem 

ved at lade agenten medfinansiere opkøbet af selskabet – det man kalder en management buyout 

(MBO) på engelsk. Ledelsens bidrag til kapitalfondsfinansieringen vil jeg antage er på 5 % i LBO-

modellen, hvilket vil gøre det mere attraktivt for ledelsen at skabe en øget egenkapitalværdi under 

kapitalfondsejerskabet end for eksempel at fokusere på at øge omsætningen. De 5 % bidrag fra 

ledelsen stammer fra at Kaplan (1989) fandt ud af at ledelsen gennemsnitligt bidrager med 5-10 % 

af egenkapitalen i kapitalfondsopkøb. Det virker derfor som en rimelig antagelse at Kesas ledelse 

kan bidrage med denne andel. Ledelsens medfinansiering er desuden vigtig for afsnittet nedenfor 

om reduceringen af omkostningerne i Kesa, eftersom ledelsen nu har incitamentet til at lave svære 

nedskæringer og undgå dårlige investeringer.  

10.2.2 Reducering af free cash flow problemet 

For at maksimere virksomhedens værdi bør frie pengestrømme udbetales til enten aktionærerne 

eller investeres i projekterne hvor afkastet er højere end WACC. Det er muligt i Kesas tilfælde at 

der har været et overskud af likviditet, som resultatet af separationen af ejerskab og kontrol, og at 

ledelsen derfor ikke har placeret disse penge hensigtsmæssigt. Et eksempel på dette kunne være 

Kesas geografiske ekspansion til England, som fra 2004-2011 har haft en lavere EBIT-margin end 
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alle selskabets aktiviteter på nær Kesas ”developing markets” (Tyrkiet, Italien, Spanien ect.)
126

. Den 

øgede gearing efter kapitalfondsovertagelsen af Kesa vil altså fjerne en del af den overskydende 

likviditet i selskabet, hvilket kan være værdiskabende for selskabet. Stigningen i gælden vil dog 

også øge agent omkostningerne i form af konkursomkostninger for Kesa. Disse er dog reflekteret i 

højere renter i LBO-modellen i gældssammensætningen overfor. Værdien af reduceringen af det 

frie cash flow er altså efter at jeg har taget højde for de øgede omkostninger for gælden.  

Alt andet lige må det dog antages at reduceringen af det frie cash flow problem var større før krisen, 

eftersom gearingen var højere før kredit krisen og kapitalen ikke nær så knap som nu. Kredit krisen 

har derfor reduceret den disciplinerende effekt fra den øgede gearingen i forhold til før kredit 

krisen. 

10.2.3 Kapitalfonds fordelen 

En af de komparative fordele som gør kapitalfonde så stærke er deres nemme adgang til kapital. 

Kapitalfondenes tætte samarbejde med bankerne giver dem en fordel i forhold til mange andre 

virksomheder. Det antages, at Kesas ledelse ikke kan opnå samme favorable finansiering end under 

en kapitalfondsejer, hvilket forekommer rimeligt i betragtning af at det i øjeblikket er svært for 

virksomheder at låne penge. 

Men en kapitalfond vil have lettere ved at opnå denne finansiering, specielt hvis banken og 

kapitalfonden har arbejdet sammen før. En kapitalfonds erfaringer med at afdrage gælden vil være 

endnu mere værdifuldt i det nuværende svære kreditmiljø og det vil dermed gøre en 

kapitalfondsfinansiering lettere. Lave afkast på aktier og lave renter på obligationer i øjeblikket gør 

desuden, at man kunne forestille sig at bankerne var mere villige til at hjælpe kapitalfondene.  

10.2.4 Værdiskabelse igennem operationelle forbedringer 

Kapitalfondenes primære redskab til at skabe værdi var i 1980’erne og 1990’erne den øgede 

gearing. Nu er fokus skiftet til værdiskabelsen gennem operationelle og strategiske forbedringer i 

target selskabet, eftersom det ikke længere er muligt at opnå samme gearingsniveau som før kredit 

krisen. Empiriske studier viser, at kapitalfonde kan skabe værdi under deres operationelle 

initiativer, hvorfor jeg i det følgende vil gennemgå nogle af disse tiltag. Tiltagene bygger videre på 

den indirekte værdi en kapitalfond kan skabe.  

                                                 
126 Deutsche Bank Investor Rapport, d. 20. januar  
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10.2.5 Omkostningsreduktioner 

Noget af det første en kapitalfond gør når de overtager en virksomhed er, at reducere 

omkostningerne
127

. Omkostningerne reduceres typisk i produktionen eller gennem 

produktivitetsforbedringer.  

En reduktion af produktionsomkostningerne kan udelukkes med det samme, eftersom Kesa ikke 

producerer elektroniske produkter. Derfor skal reduktionen af omkostningerne findes i 

effektivitetsforbedringer i Kesas drift. Ifølge Kesa er de allerede i gang med forskellige 

effektivitetsforbedringer, såsom at personalet skal kunne klare flere forskellige back office opgaver 

– og dermed mindre arbejdsinput og altså en højere produktivitet samt en højere produktivitet ved 

levering af produkter og til slut en bedre efter-salgs service.  

Lichterberg & Siegel (2004) fandt i deres undersøgelse frem til at forbedringerne i produktiviteten 

var størst i de første tre år efter kapitalfondsovertagelsen. Forbedringerne var omkring 3,1 % til 4,5 

%, hvilket blev forklaret af chok effekten ved de organisatoriske ændringer, eftersom folk arbejdede 

hårdere for at sikre deres position i virksomheden. Kesa vil højest sandsynligt også opleve 

forskellige organisatoriske implementeringer, som vil fokusere på at vokse på især 

vækstmarkederne, som fx Tyrkiet eller ved at implementere et nyt ledelses-team. Jeg forventer, at 

Kesa kan reducere omkostningerne med omkring 3 %. Den øgede værdi som følge af 

omkostningsreduktionerne estimeres til at være på EURO 30m. 

Tabel 6: Effektivitets forbedringer 

Effektivitetsforbedringer i EUROm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EBITDA, Før initiativ  305 373 403 459 430 416 429 
EBITDA, Efter initiativ * 1,03 314 384 415 473 443 429 442 
Forbedringer i EBITDA, år for år 9 11 12 14 13 12 13 
Forbedringer i EBITDA, total 84        
FCFF før  612,4 154,4 165,4 132,3 184,4 401,9 1092,2 
FCFF efter 618,9 162,5 174,1 142,2 193,6 410,9 1101,4 
Stigning i LBO værdi 6,6 8,1 8,7 9,9 9,3 9,0 9,2 
FCFF, total 60,7        
Stigning i LBO-værdi 61          
EBITDA, Før initiativ  305 373 403 459 430 416 429 
EBITDA, Efter initiativ * 1,03 314 384 415 473 443 429 442 
Forbedringer i EBITDA, år for år 9 11 12 14 13 12 13 

Forbedringer i EBITDA, total 84        

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Matias (2008). 

10.2.6 Reducering af den anvendte kapital 

Et andet område, hvori kapitalfonde kan lave operationelle forbedringer er ved at reducere den 

anvendte kapital i virksomheden. Ved at reducere kapitalen (inputtet) øges produktiviteten, idet der 

                                                 
127 Muscarella & Vetsuypens 1990 
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skal anvendes mindre input for hvert output. En ofte anvendt måde at gøre dette på i target 

selskaberne er ved at reducere arbejdskapitalen i virksomheden.  

Virksomheder neglicerer ofte arbejdskapitalen i deres jagt på en øget omsætning, eftersom fokus er 

på omsætningen og ikke cash flowet. Hermed kan der gives lidt for meget plads til at kunderne kan 

betale lidt senere, leverandørerne får deres penge lidt hurtigere og varelageret bygges op for hurtigt, 

hvilket alt sammen er med til at kapitalen og pengestrømme påvirkes negativt. Fokuseres der 

herimod på arbejdskapitalen kan virksomheden frigive kapital og dermed øge cash flowet og 

værdien af virksomheden. 

En kapitalfond kan forbedre arbejdskapitalen betragteligt ved at indføre ”best practice” i styringen 

af kapitalen. Dette kunne fx være, at forlænge betalingstiden af leverandørgælden, indkræve debitor 

betalinger hurtigere og styre varelageret mere effektivt. En undersøgelse af RSM McGladrey tilbage 

fra 2009 i USA viste at for størstedelen af de adspurgte kapitalfonde så var styringen af 

arbejdskapitalen mere i fokus efter finanskrisen end før i forhold til IT, lovgivning og indkøb
128

. 

I min budgetteringsmodel består arbejdskapitalen af tre dele: varebeholdninger, tilgodehavender og 

leverandørgæld. Lad os tage varebeholdninger først. Kaplan’s amerikanske undersøgelse (1989) 

fandt frem til at kapitalfonde i gennemsnit reducerer deres varebeholdninger med 10 % om året 

efter kapitalfondsovertagelsen. I LBO-modellen antages varelageret derfor at blive reduceret med 

10 % for år 2012. Leverandørgæld og tilgodehavender blev ikke undersøgt i dette studie.  

Smith’s europæiske undersøgelse (1990) finder tilsvarende, at reduceringen af debitorer var på 13,2 

% for det første år. For andet og tredje år var denne 10,2 % og 8,3 %. Smith fandt til gengæld ikke 

frem til at leverandørgælden blev reduceret signifikant. LBO-modellen antager, at tilgodehavender 

kan reduceres med 10 % i år 2012. Spørgsmålet er så om leverandørgælden er et element som 

kapitalfonde ikke fokuserer på i ejerskabsperioden.  

Ifølge en spørge-undersøgelse af Wrigth (1992), svarer 57 af 182 MBO’er at de efter en overtagelse 

af en virksomhed øger kredittiden på leverandørgælden. For budgetåret 2012 antages det derfor, at 

leverandørgælden vil falde med 4 %. I samme undersøgelse svarede de fleste at reduceringen af 

tilgodehavenderne stadig var den vigtigste post at reducere.  

 

                                                 
128 http://mcgladrey.com/News-Releases/Private-equity-firms-focusing-on-portfolio-company-performance-RSM-

McGladrey-survey-finds?itemid=885&mid=885 

http://mcgladrey.com/News-Releases/Private-equity-firms-focusing-on-portfolio-company-performance-RSM-McGladrey-survey-finds?itemid=885&mid=885
http://mcgladrey.com/News-Releases/Private-equity-firms-focusing-on-portfolio-company-performance-RSM-McGladrey-survey-finds?itemid=885&mid=885
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Tabel 7: Effektivitets forbedringer i EUROm 

Effektivitetsforbedringer i EUROm 2012 

Værdi målt i FCFF, før 489,1163 
FCFF-ændring  i varebeholdninger 52 

FCFF-ændring  i tilgodehavender 25 

FCFF-ændring  i driftsgæld 53 
FCFF, total efter 130 

Værdi målt i FCFF, efter 619 
FCFF total 130 

Bidrag til LBO-model 130 

Source: Egen tilvirkning med inspiration fra Matias (2008). 

 

10.2.7 LBO værdiansættelses opsummering 

For det første blev det vist i LBO værdiansættelsen af Kesa at en kapitalfond ville være i stand til at 

betale en 25 % premium og stadig forvente en IRR på 30 %. 

For det andet blev det vist at en kapitalfond kan skabe værdi igennem gearingen af Kesa. Det blev 

vist at denne værdi var EURO 79m. 

For det tredje blev det vurderet, hvor meget værdi en kapitalfond kan skabe igennem operationelle 

forbedringer i form af omkostningsreduktioner og reduktionen af arbejdskapitalen i Kesa. Det blev 

vist, at omkostningerne kunne reduceres med henholdsvis EURO 84m ved hjælp af 

produktivitetsforbedringer, mens forbedringen af arbejdskapitalen beløb sig på EURO 96m. 

For det fjerde blev det vist, hvordan effektivitetsforbedringerne under kapitalfondsejerskabet blev 

understøttet af reduceringen af agent omkostninger, såsom moral hazard problemet, der kan opstå 

mellem ejeren og aktionæren og free cash flow problemet.  

Ved kapitalfondsovertagelsen af Kesa gives et incitament til ledelsen om at arbejde hårdere og 

klogere, hvilket forventes at ville reducere moral hazard problemet. Desuden er kontrol og 

koncentrering af magten i selskabet også behjælpelig. Den øgede gearing af selskabet vil også 

mindske ledelsens fristelse til at investere i uprofitable investeringer og derfor vil kapitalen blive 

brugt mere effektivt – og free cash flow problemet forventes dermed at blive reduceret. Dog er 

effekten af løsningen af de to nævnte problemet svære at kvantificere og antages derfor at være 

indregnet indirekte i de operationelle forbedringer.  

Den kombinerede værdiskabelse i en LBO af Kesa af en kapitalfond estimeres til at være omkring 

EURO 204m.  
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Tabel 8: Egenkapitals forbedring i EUROm som følge af kapitalfondsejerskabet 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

LBO værdiansættelses outputtet fra Kesa og forbedringerne under kapitalfondsejerskabet er vist 

nedenfor. 

10.2.8 LBO værdiansættelse af Kesa 

I forrige afsnit blev det gennemgået at en kapitalfond ved 100 % overtagelse af aktierne ville kunne 

købe Kesa for EURO 856 millioner, inklusiv gæld og egenkapitalen, for en EV/EBITDA multiple 

på 2,81x. Denne multiple var inklusiv en opkøbspræmie på 25 %. Markedsværdien ved opkøbet var 

som sagt EURO 315,9 millioner på gældsfri basis og tillagt selskabets nettorentebærende gæld på 

EURO 131,9 millioner, blev EV/EBITDA dermed 1,47x (eksklusiv opkøbspræmien), hvilket kan 

ses på nedenstående tabel.   

Tabel 9: Egenkapital værdien ved entry 

EV i EUROm Værdi 

Egenkapital værdi at entry EUROm 

Entry multiple (EV/EBITDA 2012) 1,47 
Implied EV at entry 448 
Gældsfinansiering (59 % af EV) 264 
100 % Senior gæld 264 
Seniorlån A 106 
Seniorlån B 106 
Seniorlån C 26 

Egenkapital finansiering (41 % pga. MBO ) 184 

Source: Egen tilvirkning samt inspiration af J.P. Morgan kalkuleringsmetode 

 

Dette giver en EV på EURO 448 millioner, hvilket kan ses af overstående tabel. Herudover er vist 

sammensætningen af gælden og egenkapitalen ud fra EV.  Gælden består af EURO 242 millioner 

udregnet efter gennemgangen af gearingsniveauet. Egenkapitalen udgør EURO 184 millioner.  

Der er herefter foretaget en DCF-analyse af kapitalfondens forbedringer i budgettet. Der er stor 

usikkerhed vedrørende disse cashflows, men det er vurderet at dette er den bedste og mest 

brugervenlige fremgangsmåde til at illustrere kapitalfondens forbedringer.  

 

Værdi fra øget gearing 
Forbedring af 

arbejdskapitalen 
Effektivitets-
forbedringer 

Kombinerede 
værdiskabelse 

EUROm 79 96 30 204 

0 

100 

200 

300 
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Tabel 10: DCF-analyse af kapitalfondens forbedringer 

Gældsstruktur EUROm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Antagelser 

Rente betalinger i alt 16 27 25 24 23 21 17 Årlige afdrag fra seniorlånene 

Afdrag i alt 32 21 20 19 26 68 82 Forskellige renter 

Debt balance primo 462 429 408 387 368 342 274 

 Debt balance ultimo 429 408 387 368 342 274 192 

 

         Cash flow kalkulation 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 *EBIT, inklusiv forbedringer i 

omkostningerne 237 295 296 346 315 298 383 3 % årlig forbedring 

- SKAT 57 71 71 83 76 72 92 - 24 % skat(af EBIT - renter) 

= NOPLAT 180 224 225 263 240 227 291 Net operating profit less adjusted taxes 

- Afdrag 32 21 20 19 26 68 82 Årlige afdrag 

- Servicering af renter 16 27 25 24 23 21 17 Totale rentebetalinger' 

+ Af- og nedskrivninger 77 90 119 128 127 130 58 Ikke en cash flow omkostning 

- Capex 100 107 116 132 141 137 141 

Udgjorde 2,3 % i 2011 af salget. Derfor 2,3 %.i 

perioden. 

**+ / - ændring i arbejdskapital 79 55 48 0 0 0 0 

 = Free cash flow 188 214 230 215 177 131 109 

 Σ Akkumuleret cash 

      

1264 Summen af 6,4 år 

Kilde: Egen tilvirkning 

Tabellen viser cash flow kalkulationen for kapitalfondens forbedringer. Først og fremmest er der i 

EBIT’en indregnet en forbedring af omkostninger på 3 %. Derfor er EBIT 3 % højere end i den 

normale værdiansættelse af Kesa. Den næste forbedring er inkluderet i arbejdskapitalen. Ændringen 

i pengestrømmene er her gjort større end de var før kapitalfondens overtagelse. For de første tre år i 

budgettet, dvs. 2012, 2013 og 2014 er varelageret hhv. 10 %, 10 % og 8 % mindre i disse år. 

Tilgodehavenderne er 10 % højere i 2012 og driftsgælden er 5 % højere ligeledes i 2012. Disse 

ændringer i arbejdskapitalen forbedrer cash flowet med i alt EURO 98,58 mio., hvilket ses af 

nedenstående figur 33
129

. 

Figur 33: Kapitalfondsændringer af arbejdskapitalen 

Kapitalfondsændringer 2012 2013 2014 

Antagelser:    
Varelager -10 % - 10 % -  8 % 
Tilgodehavender +10%   
Driftsgæld + 5%   
    
Cash flow før (1) kapitalfondsændringer 263,1826 -21,0825 -5,03457 
Cash flow efter (2) kapitalfondsændringer 393,0339 -44,8262 -12,5652 
Difference (2)-(1) 129,8512 -23,7437 -7,53059 

Total Sum  98,57691 

Kilde: Egen tilvirkning 

Afdragene og betalingen af renterne er ligeledes inkluderet i DCF-analysen. Der er derudover blevet 

brugt en skattesats på 24 %. Posten af- og nedskrivningerne lægges til, eftersom denne omkostning 

ikke påvirker cash flowet. Til sidst opsummeres cash flowene sammen for kapitalfondens 

holdningperiode på 6,4 år fra 2012-2018. 

                                                 
129  
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10.3 Investeringens IRR 

Dette afsnit har til formål, at vurdere den forventede IRR ved en LBO af Kesa pr. 1. juli 2012 og til 

et exit pr. 1. november 2018. Desuden skal afkastkravene sammenlignes med det forventede afkast, 

for at vurdere investeringens attraktivitet.   

Tabel 11: Egenkapital værdien ved exit og IRR-udregning 

Egenkapital værdi ved exit 2018 

Exit EV (EV/EBITDA 2018) 1,47 
Implicit værdi af virksomheden ved exit 648 
 - Udestående gæld 192 
 + Akkumuleret cash  761 
= Egenkapital værdi ved exit 1721 

IRR 183  % 

Source: Egen tilvirkning + Inspiration fra J.P. Morgan udregning 

 

Det bemærkes, at det er antaget af indgangsmultiplen på 1,47x er den samme for exit året i 2018. 

Dette er gjort eftersom det er svært at vurdere, hvad Kesa specifikt kan sælges til om 6,4 år.  

Dermed kan investeringens IRR og moneyback multiple udledes nedenunder: 

         
      

                         

 
 

                 
   

         
    

       

 
   

                  

                
      

      
 

    

   
      

Tilbage i afsnit 10.2.1.1 blev det udledt af afkastkravet til investeringen i Kesa var omkring 30 % 

(normal niveau på 25 %). Investeringens afkast på 183 % IRR er markant over dette afkastkrav, 

hvorfor det vurderes, at der ikke er behov for en yderligere analyse af, om en kapitalfond kan stille 

sig tilfreds med afkastet. Enhver kapitalfond må stille sig tilfreds med dette afkast i en sådan 

periode som denne. Investeringen er derfor på baggrund af det interne afkast en attraktiv investering 

for kapitalfonden. 

11 Diskussion 

LBO’en er meget afhængig af de næste par års makroøkonomiske udvikling. Alt afhænger af en 

positiv eller negativ udvikling af økonomien. Bliver krisen forværret, så kan en investering i Kesa 
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vise sig at være dårlig investering. Udvikler økonomien sig positivt kan investeringen derimod vise 

sig at være en attraktiv investering. 

Spørgsmålet er også om Kesa kan formå at udvikle deres developing markets i tilstrækkelig grad. 

Mange detail virksomheder har ikke formået at ekspandere i tilstrækkelig succesfuld grad til 

udenlandske markeder, jf. fx Walmart i Kina
130

. Derudover afhænger meget af om Kesa kan få 

oprettet en succesfuld online butik.  

På samme tid kæmper Kesa med mange konkurrenter om den samme profit. Det handler altså for 

Kesa om at holde omkostningerne i ro de næste par år, hvilket det er antaget at kapitalfonden er i 

stand til, men samtidig skal Kesa også differentiere deres butikker. 

For selve investeringen angår, så blev det antaget at kapitalfonden skulle minimum have et afkast på 

30 %, hvor normalniveauet var 25 %. I opgaven blev det beregnet, at en kapitalfond efter 6,4 år 

kunne genere et afkast på 183 %. Det er min vurdering, at selvom Kesa lader til at være en meget 

risikabel forretning, så har tidspunktet for at ”rykke” på elektroniske produkter aldrig været bedre. 

Det er dog et sats på, om den europæiske gældskrise vender og forbrugerne begynder at forbruge 

igen. Omvendt ser de tyrkiske forbrugere (hvor Kesa har 1 % af markedet) ikke ud til at sætte 

forbruget ned i disse tider og samtidig er kvindernes forbrug/indkomst stigende og det forventes at 

kvinderne kommer til at udgøre en større andel af forbrugerne i de kommende år, hvorfor man kan 

argumentere for at tidspunktet netop er ideelt for en markedsekspansion i Europa. Kan Kesa 

kapitalisere på kvindernes stigende indkomst og tyrkernes vækst, så er vejen banet for en højere 

værdiskabelse i virksomheden. 

Opkøbet af Kesa er desuden baseret på den nuværende markedspris af egenkapitalen d. 25. maj 

2012 og tillagt en opkøbspræmie på 25 %. Der er hertil en del usikkerhed forbundet med 

opkøbspræmien, idet denne præmie historisk set har varieret meget ved kapitalfondsopkøb.    

Derudover kan det ikke afvises at nogle af aktionærerne i Kesa vil handle irrationelt og modstride et 

eventuelt køb af deres ejerandel i selskabet. Man kunne forestille sig, at nogle af aktionærerne har 

købt til en så høj kurs, at de venter med at sælge indtil kursen er urimelig høj set fra en kapitalfonds 

perspektiv.  

                                                 
130 HBR March 2012. 
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Derudover afhænger meget af antagelserne i budgettet. Der er i budgettet forecastet med en positiv 

udviklende EBITDA i årene 2012-2018. Her er der for alle markederne budgetteret med positiv 

vækst, men man kan sagtens forestille sig at markederne udvikler sig forskelligt og dermed negativt. 

Europa har som bekendt lav vækst, mens emerging markets har højere vækst.  

En af de vigtigste antagelser er desuden kapitalfondens forbedringer under 

kapitalfondsejerskabsperiode. Det er en af posterne, som er meget vanskelig at forecaste og den 

efterfølgende DCF-analyse er derfor også meget usikker.  

Exit prisen kan også diskuteres. Denne er sat til indgangsmultiplen i 2012. Det er selvfølgelig 

umuligt at vide, hvad en kapitalfond kan sælge Kesa til om 6,4 år, men det er vurderet til at være 

realistisk at indgangsmultiplen er det samme som udgangsmultiplen. 

En anden ting er naturligvis om kapitalfonden vil skifte ud i ledelsen. Det er i min model antaget at 

ledelsen bidrager med 5 % af egenkapitalen, hvilket gør et udskift af ledelsen mindre sandsynligt. 

Men på den anden side er det ikke til at vide om kapitalfonden skulle få lyst til at skifte ud i 

ledelsen. Bestyrelsen er primært sammensat af gamle, fransk mænd i alderen 55 år. Man kunne 

forestille sig, at Kesa havde brug for en mere international ledelse, hvis Kesa valgte at ekspandere 

internationalt. Dette kunne være en positiv ”trigger” for selskabet og IRR kunne derfor være endnu 

højere. 

Ejerskabsperioden er derudover forholdsvis statisk. Den er dog baseret på normalperioden, som er 

3-7 år for en kapitalfond. Der kan derudover være en vis optionspræmie i at kapitalfonden forlænger 

eller forkorter investeringstidspunktet, alt afhængig af markedernes udvikling – og IRR’en kan 

derfor være lavere eller højere i forhold til salgstidspunktet. Desuden er opkøbstidspunktet d. 1. juli 

2012 lidt tilfældig sat og en kapitalfond kunne have interesse i at se den europæiske gældskrise an, 

eftersom der hersker meget stor usikkerhed stadigvæk på markederne. 

12 Konklusion 

Formålet med denne kandidatopgave har været at undersøge muligheden for en engelsk LBO af en 

kapitalfond i det nuværende miljø karakteriseret af kreditkrisen og gældskrisen i Europa.  

Undersøgelsen af det internationale og engelske marked for kapitalfonde og dets påvirkning af 

kreditkrisen frembragte flere interessante aspekter. Det vurderes, at en kapitalfonde i England stadig 

er aktive i det nuværende finansielle miljø og er i stand til at udføre en LBO. Kreditkrisen har dog 
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påvirket det engelske PTP markedet. Eftersom bankerne er blevet mere risikoaverse på grund af 

gældskrisen i Europa er gearingsniveauet i LBO-transaktionerne faldet enormt. Den øgede 

risikoaversen og faldet i aktiemarkederne har på den ene side gjort det attraktivt for kapitalfonde at 

opkøbe virksomheder. På den anden side har faldet i aktiver gjort salgsprisen mindre attraktivt for 

en kapitalfond.  

I den teoretiske diskussion blev det afdækket, at den primære direkte værdiskabelse finder sted 

gennem det øgede skatteskjold, som var et resultat af den øgede gearing. Der blev også skabt værdi 

igennem reduceringen af transaktionsomkostningerne ved at privatisere Kesa. Desuden er der et 

optimalt punkt for, hvor meget gæld en virksomhed kan påtage sig. Teoretisk blev der argumenteret 

for at en kapitalfond kan have en fordel i at bringe et portefølje selskab tættere på dette optimale 

punkt. For at bringe virksomheden tættere på dette punkt skal target selskabet enten have tilført ny 

egenkapital eller fremmedkapital, være i stand til at skabe en højere alternativ brug af 

virksomhedens aktiver eller have stabile pengestrømme. 

Den indirekte værdiskabelse fandt sted ved hjælp af en reduktion af agentomkostningerne ved at 

sætte fokus på incitament, kontrol og free-cash flow problemerne ved børsnoterede virksomheder. 

Incitamentsproblemerne blev løst ved at gøre ledelsen, som skal gennemføre ændringerne under 

ejerskabsperioden, mere ansvarlig bl.a. ved at øge deres incitament til at øge værdi i virksomheden. 

Det free-cash flow problem blev løst ved, at fokusere ledelsen til at anvende pengestrømmene 

smartere og mere effektivt. Det må dog erkendes, at de seneste års lavere gearingsniveauer 

formentlig har reduceret fordelene ved den højere gearing i form af et mindre skatteskjold og en 

mindre disciplinerende effekt i form af gældsservicering efter kreditkrisen. 

Der blev herudover identificeret et case studie via screeningsmodellen 25 børsnoterede engelske 

virksomheder, som var passende for en kapitalfond set fra et finansielt aspekt. Screeningen byggede 

på en række forskellige kriterier ud fra det finansielle miljø i februar 2012. Nogle af kriterierne 

omfattede en forventet præmie på 30 %, der blev anvendt på udbudskursen af de engelske PTP 

transaktioner. Desuden blev der sat et kriterium om, at gælden skulle være meget lav. Fra det 

finansielle aspekt er det muligt at konkludere, at der er en række attraktive opkøbsmuligheder for en 

kapitalfond, udelukkende set fra det finansielle aspekt. Efter det finansielle aspekt blev der set på 

det strategiske. Banker og andre finansieringsvirksomheder blev fravalgt, da dette er et sjældent syn 

indenfor kapitalfondsopkøb. Kesa blev valgt eftersom virksomheden havde en lav gæld, stabile 
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pengestrømme og interessante muligheder for videreudvikling af deres emerging markets og 

desuden nogle muligheder for omkostningsforbedringer. 

Herudover blev der fundet en række værditilførende initiativer en kapitalfond kunne lave. Hertil 

kunne kapitalfonden skabe værdi ved skatteskjoldet, omkostningsforbedringer samt forbedringer i 

arbejdskapitalen. Det konkluderes, at kapitalfonden kunne skabe EURO 206 m i værdi på 

forbedringer i Kesa under ejerskabsperioden.  

Samlet set kunne kapitalfonden skabe et meget tilfredsstillende afkast 183 % ved salg af Kesa i 

2018 d. 1. november. Investeringen i Kesa er altså attraktiv udelukkende vurderet efter at den 

interne rente på 183 % er markant højere end afkastkravet på 30 %. 

Investeringen er naturligvis behæftet med usikkerhed og risici og meget afhængig af antagelserne i 

mine modeller, men det vurderes at tidspunktet netop nu er optimalt i forhold til at opkøbe Kesa.  

Meget afhænger også af udviklingen i den europæiske gældskrise. Men udvikler denne gældskrise 

sig bedre end forventet kan tidspunktet vise sig at være hensigtsmæssigt. 

Baseret på denne kandidatopgave er det muligt derudover at konkludere at på trods af kredit krisens 

indflydelse i form af en øget risikoaversion, højere renter og lavere gearingsniveauer – så er det 

stadig muligt at lave en attraktiv LBO case, primært, et resultat at de store aktiefald. 
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Bilag 1 – Kesa’s aktiepris- og volumen udvikling 

 

Kommentar: Kesa’s aktiepris- og volumenudvikling 

Kilde: Datastream d. 11. april 2012 
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Bilag 2 – aktiepris udviklingen for FTSE ALL SHARE inkluderet dens 

aktieindeks FTSE100, FTSE 250 og FTSE Small Cap. 

 

Kommentar: FTALLSH er faldet 7 %, FTSE100 er faldet 8 %, FTSE 250 er faldet 5 % og FTSE Small Cap. er faldet 5 

% fra perioden 04-08-2008-04-10-2012. 

Kilde: Datastream 
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Bilag 3 – Beta regression og analyse 

SUMMAR

Y OUTPUT 

  

Y = 

FTALLSHARE 

    

   

X = 

KESA 

     

Regression Statistics 

 

DATO: 11 april 

2007 - 11. april 

2012 

    Multiple R 0,625799 

       R Square 0,391625 
 

 

     Adjusted R 

Square 0,381313 

    

 

  Standard 

Error 299,6675 

       Observation

s 61 

  

  

   

         ANOVA 

        

  df SS MS F 

Significan

ce F 

   

Regression 1 

341059

4 

341059

4 

37,9796

3 6,93E-08 

   

Residual 59 

529823

7 

89800,

63 

     

Total 60 

870883

1       

   

         

  

Coefficie

nts 

Standar

d Error t Stat P-value 

Lower 

95% 

Upper 

95% 

Lower 

95,0% 

Upper 

95,0% 

Intercept 2303,184 

91,622

58 

25,137

74 

3,24E-

33 2119,848 

2486,5

21 

2119,8

48 

2486,5

21 

X Variable 

1 3,281243 

0,5324

31 

6,1627

61 

6,93E-

08 2,215852 

4,3466

35 

2,2158

52 

4,3466

35 

 

Baseret på 5 års akkumulerede månedlige, kontinuerlige afkast 

Kilde: Data serie fra Datastream  

Beta 

R
2 

P-værdi’er 
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Bilag 4 – Beta  

 

Kommentar: Kesa er regresseret mod FTSE all-share indekset, som indeholder stort set alle de engelske aktier 

Kilde: Bloomberg d. 12. april 
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Bilag 5 – Risiko-fri rente 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Bloomberg d. 12 april 2012  
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Bilag 6 – Ukorrigeret Egenkapital opgørelse 

Historisk 

Figur 1: Ukorrigeret EK-opgørelse EUR mio  2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 

Egenkapital primo 218,9 311,8 289,2 294,5 366,2 398,8 225,5 232,9 

Profit for the year 113,3 116,3 94,2 0 120,2 -0,9 43 30,7 

Exchange differences 0 0 -1,5 -5,7 49 -0,4 3,5 -2 

Transfer to income statement on disposal of foreign operations 0 0 0 0 -59,4 0 1,6 0 

Actuarial losses on retirement benefit obligations 0 0 -10,5 19,6 0 19,2 -21,9 -0,1 

Tax on actuarial gains on retirement benefit obligations 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fair value losses on available for sale assets 0 0 2,3 1,6 -5,2 -14,1 4,3 -0,8 

Fair value losses on cash flow hedges 0 0 -0,3 0 0 -0,1 1,5 -2,6 

Tax on other comprehensive income 0 0 0 0 0 -5,5 6,1 -1,9 

Cash flow hedges - recycled and importet in net profit 0 0 0 0,6 0,2 0 0 0 

Cash flow hedges - fair value (losses)/gains net of tax 0 0 2,8 2,7 -3,0 0 0 0 

Other recognised gains and losses 30,1 0,7 0 0 0 0 0 0 

Transaction with owners                 

Dividends -56 -58,3 -59,3 -65,7 -71,7 -85,6 -31,7 -36,6 

Capital reduction 0 0 0 0 0 0 0 0 

Employee share schemes 2,5 -0,9 0,3 -0,2 1,2 1,1 1,2 0,8 

Investment in ESOP shares 0 0 -0,5 0 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 

Purchase of own shares 0 0 0 0 0 0 0 -4,1 

Tax on employee share schemes 0 0 -0,7 -1,2 0 -0,1 0 0 

Impact of put options excercise during the period 0 0 -5,6 10,9 0 0 0 0 

Adjustment for adoption of IAS 32 and IAS 39 0 0 -16,2 0 0 0 0 0 

Egenkapital ultimo 311,8 369,6 294,5 366,2 400,2 201,6 232,9 216,1 

 

Kilde: Kesa’s årsrapport  
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Bilag 7 - resultatopgørelse ukorrigeret EUR mio 

Historisk 
Kesa's Resultatopgørelse ukorrigeret EUR 

mio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Revenue 3787,3 3958,8 4100,0 3905,2 6139,4 4954,1 5789,1 5917,3 

Group operating profit 193,4 181,7 151,8 138,3 199,9 -72,0 87,2 69,6 

Share of post tax profit in joint venture and 

associates -16,2 9,8 8,1 5,6 4,3 7,3 6,3 5,5 

Total operating profit 204,8 191,5 159,9 143,9 194,0 -65,0 93,5 75,1 

  

       

  

Retail profit 202,7 199,9 164,9 144,7 143,2 77,0 110,0 107,0 

Analysed as: 

       

  

Share of joint venture and assocites' interest 

and taxation 0,0 -2,6 -2,2 -0,3 -0,6 -0,7 -0,9 -0,8 

Valuation gains/(losses) on options over non-

controlling interest 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,3 -5,3 0,0 

Profit on disposal of business operations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 

Exceptional restructuring costs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,1 -14,8 -30,9 

Amortisation and impairment of acquisition 

related intangible assets -3,6 0,0 0,0 0,0 -1,0 -118,5 -0,7 -0,2 

Demerger award plan charge -3,4 -4,8 -1,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Other exceptional items 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Profit/(loss) on disposal of property, plant and 

equipment -2,7 -1,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Special items, income 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,2 0,0 

special items, expenses -9,7 -8,4 -5,0 -0,8 -2,2 -142,3 -21,7 -31,9 

Total operating profit 202,1 191,5 -159,9 143,9 141,0 -65,0 93,5 75,1 

  

       

  

Total operating profit 

       

  

Finance costs -30,5 -24,1 -24,4 -17,5 -23,5 -14,0 -20,5 -15,6 

Finance income 7,1 10,5 7,8 6,6 11,9 6,5 1,6 1,8 

Exceptional finance (costs)/income 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5 -9,3 3,2 -0,6 

Netto finansielle poster -23,4 -13,6 -16,6 -10,9 -13,1 -16,8 -15,7 -14,4 

Profit before income tax 178,7 177,9 143,3 133,0 127,9 -81,8 77,8 60,7 

Taxation -64,2 -60,7 -48,6 -43,2 -45,0 -32,8 -32,8 -30,0 

Profit for the year from continuing operations 114,5 117,2 94,7 89,8 82,9 -114,6 45,0 30,7 

Loss for the year from discontinued 

operations 0,0 0,0 0,0 19,6 36,7 3,2 -2,0 0,0 

  

       

  

Profit for the year 114,5 117,2 94,7 109,4 119,6 -111,4 43,0 30,7 

  

       

  

Profit/(loss) attributable to: 

       

  

– Equity shareholders 113,3 115,7 94,2 109,4 120,2 -114,4 44,6 31,8 

– Non-controlling interests 1,2 1,5 0,5 0,0 -0,6 0,0 -1,6 -1,1 

  114,5 117,2 94,7 109,0 119,6 -111,4 43,0 30,7 

Kilde: Kesa’s årsrapport  
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Bilag 8 - Ukorrigeret balance. EUR mio 

Figur 2: Ukorrigeret balance. EUR mio 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiver 

      

  

Immaterielle anlægsaktiver 201,0 200,8 217,9 205,3 117,2 126 125,2 

Grunde og bygninger 522,5 530,8 513,9 460,7 530,7 571,4 565,2 

Materielle aktiver i alt 522,5 530,8 513,9 460,7 530,7 571,4 565,2 

Investeringer i joint venture og associates 37,1 39,1 43,7 16,8 21 21,4 20,9 

Tilgængeligt for salg af finansielle aktiver 0,0 20,0 20,0 17,3 4 8,9 8,1 

Andre tilgodehavender 11,2 9,8 10,9 11,7 15,7 21,4 18,6 

Finansielle derivat instrumenter 0,0 1,0 5,0 0 0 0 0 

Andre investeringer 5,4 0,0 0,0 0 0 0 0 

Fratrukket indkomst skatteaktiver 34,7 38,0 26,3 43,6 30,2 44,7 52,8 

Finansielle anlægsaktiver i alt 88,4 107,9 105,9 89,4 70,9 96,4 100,4 

Langfristede aktiver i alt 811,9 839,5 837,7 755,4 718,8 793,8 790,8 

Varelager 601,0 616,7 614,3 660,6 664,7 797 782,8 

Varebeholdninger i alt 601,0 616,7 614,3 660,6 664,7 797,0 782,8 

Handels og andre tilgodehavender 242,3 244,4 280,5 270,1 244,3 261,6 292,8 

Tilgodehavender i alt 242,3 244,4 280,5 270,1 244,3 261,6 292,8 

Likvide beholdninger 275,6 159,6 163,3 64,1 130 147,7 177,6 

Indkomst skat 6,7 9,3 12,1 8,2 0,6 8,4 2,2 

Andre investeringer (dividender) 95,6 80,5 72,3 45,1 23,8 11,9 4,1 

Derivat finansielle instrumenter 0,0 1,4 0,2 0,1 0,1 1 0,00 

Andre aktiver i alt 102,3 91,2 84,6 53,4 24,5 21,3 6,3 

Kortfristede aktiver i alt 1.221,2 1.111,9 1.142,7 1.048,2 1.063,5 1.227,6 1.259,5 

Aktiver i alt 2.033,1 1.951,4 1.980,4 1.803,6 1.782,3 2.021,4 2.050,3 

Passiver 

      

  

Aktiekapital 132,4 132,4 132,4 132,4 132,4 152,0 158,9 

Andre reserver 741,3 726,8 736,9 724,4 710,0 970,5 958,1 

Tilbageholdt indtjening -584,5 -564,7 -503,1 -456,6 -639,1 -884,5 -895,6 

Minoritetsinteresser 11,9 11,3 4,5 -0,5 -0,8 -5,1 -5,3 

Egenkapital i alt 301,1 305,8 370,7 399,7 202,5 232,9 216,1 

Borrowings, langfristet 442,0 347 202,4 54,4 140,9 54,1 56,1 

Other payables, langfristet 239,0 245,0 259,3 308,5 356,7 403,0 396,5 

Deferred income tax liabilities 24,8 26,7 35,1 41,7 54,7 61,4 58,0 

Retirement benefits, langfristet 103,4 119,7 87,0 75,9 55,1 85,0 71,9 

Provisions, langfristet 0,8 0,5 0,7 1,4 4,0 2,0 9,3 

Langfristet gæld i alt 810,0 738,9 584,5 481,9 611,4 605,5 591,8 

Borrowings, kortfristet 135,8 56,6 105,9 4,5 0,8 10,8 2,3 

Income Tax Liabilities, kortfristet 16,3 11,9 21,2 10,7 8,1 5,9 10,6 

Trade and other payables, kortfristet 769,4 836,6 896,8 904,8 956,2 1.163,5 1.222,3 

Derivative financial instruments, kortfristet 0,0 1,0 0,1 0,3 0,4 0,0 1,6 

Provisions, kortfristet 0,5 0,6 1,2 1,7 2,9 2,8 5,6 

Kortfristet gæld i alt 922,0 906,7 1.025,2 922,0 968,4 1.183,0 1.242,4 

Passiver i alt 2.033,1 1.951,4 1.980,4 1.803,6 1.782,3 2.021,4 2.050,3 

Kilde: Kesa’s årsrapport 
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Bilag 9 - Korrigeret EK-opgørelse  

Historisk 

Figur 1: Korrigeret EK-opgørelse  2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 

EK saldo pr. 1 januar før 2008 og efter 2008 d. 1. maj 218,9 311,8 289,2 294,5 366,2 398,8 225,5 232,9 

Transaktioner med ejerne                 

Betalt udbytte til aktionærer -56 -58,3 -59,3 -65,7 -71,7 -85,6 -31,7 -36,6 

Capital reduction 0 0 0 0 0 0 0 38,1 

Employee share schemes 2,5 -0,9 0,3 -0,2 1,2 0 -112 0 

Investment in ESOP shares 0 0 -0,5 0 -0,3 0 0 -31,7 

Purchase of own shares 0 0 0 0 0 0 0 1,2 

Tax on employee share schemes 0 0 -0,7 -1,2 0 0 0 0 

Impact of put options excercise during the period 0 0 -5,6 10,9 0 0 0 0 

Adjustment for adoption of IAS 32 and IAS 39 0 0 -16,2 0 0 0 0 0 

Minoritets interessers påvirkning af profitten 0 0 0 -5,8 0 -1,6 -1,6 -1,1 

                  

Transaktioner i alt  -56 -58,3 -59,3 -65,7 -71,7 -85,6 -31,7 -36,6 

Totalindkomst                 

Exchange differences 0 0 -1,5 -5,7 49 0 0 0 

Transfer to income statement on disposal of foreign operations 0 0 0 0 -59,4 0 0 0 

Actuarial losses on retirement benefit obligations 0 0 -10,5 19,6 0 0 0 -114,6 

Tax on actuarial gains on retirement benefit obligations 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fair value losses on available for sale assets 0 0 2,3 1,6 -5,2 0 0 3,2 

Fair value losses on cash flow hedges 0 0 -0,3 0 0 0 0 0 

Tax on other comprehensive income 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow hedges - recycled and importet in net profit 0 0 0 0,6 0,2 0 0 0 

Cash flow hedges - fair value (losses)/gains net of tax 0 0 2,8 2,7 -3,0 0 0 0 

Other recognised gains and losses 30,1 0,7 0 0 0 0 0 0 

Årets resultat ekskl. min.interesser 101,9 102,9 82,9 -4,5 121 3,5 48,1 36 

Overført 113,3 116,3 94,2 0 120,2 -0,9 43 30,7 

Resultat ekskl . min. interesser 113,3 116,3 94,2 -5,8 120,2 -2,5 41,4 29,6 

Omkostningsført værdi af aktieoptioner                 

EK Saldo ekskl . minor i t et sint eresser , ul t imo                 

Minoritetsinteresser                 

For året 0 0 0,5 0 0 -1,4 -1,6 -1,1 

Tilgang/afgang af minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0 -1,7 -0,2 

Opkøb 0 0 -0,2 -5,8 0 0 0 0 

Dividender 0 0 -0,9 -0,9 -0,1 -2,2 -2,6 0 

Valutakursregulering minoritetsinteresser 0 0 0 -0,1 -0,2 0 0,1 0,9 

Minoritetsinteressers andel af koncernresultat 10% 12% 12% 0% 1% 489% 12% 17% 

         
Minoritets interesser i alt 11,4 13,4 11,3 4,5 -0,8 -4,4 -5,1 -5,3 

EK inkl . min. Interesser,  ultimo 311,8 369,6 294,5 366,2 400,2 201,6 232,9 216,1 

Kilde: Egen tilvirkning samt Kesa’s årsrapport  
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Bilag 10 - korrigeret balance - EURmio. 

  

   Historisk 

Figur 5: Korrigeret balance - EURmio. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Investeret kapital (nettodriftsaktiver)                 

Aktiver i alt 1939,5 2033,1 1951,4 1980,4 1803,6 1782,3 2021,4 2050,3 

Rentebærende aktiver                 

Andre investeringer (dividender) 0 95,6 80,5 72,3 45,1 23,8 11,9 4,1 

Likvide beholdninger 62,8 275,6 159,6 163,3 64,1 130 147,7 177,6 

Tilgængeligt for salg af finansielle aktiver 0 0 20 20 17,3 4 8,9 8,1 

Investeringer i joint venture og associates 32,4 32,4 37,1 39,1 43,7 16,8 21 21,4 

Rentebærende aktiver i alt 95,2 403,6 297,2 294,7 170,2 174,6 189,5 211,2 

                  

Ikke rentebærende gæld                 

Provisions, kortfristet 0 0,5 0,6 1,2 1,7 2,9 2,8 5,6 

Income Tax Liabilities, kortfristet 124,8 16,3 11,9 21,2 10,7 8,1 5,9 10,6 

Trade and other payables, kortfristet 547,2 769,4 836,6 896,8 904,8 956,2 1163,5 1222,3 

Other payables, langfristet 18,4 239 245 259,3 308,5 356,7 403 396,5 

Deferred income tax liabilities 196,9 24,8 26,7 35,1 41,7 54,7 61,4 58 

Provisions, langfristet 7,2 0,8 0,5 0,7 1,4 4 2 9,3 

Ikke rentebærende gæld i alt 894,5 1050,8 1121,3 1214,3 1268,8 1382,6 1638,6 1702,3 

Investeret kapital (NDA) 949,8 578,7 532,9 471,4 364,6 225,1 193,3 136,8 

Figur 5: Korrigeret balance - EURmio.   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Investeret kapital (finansiering)                 

Egenkapital i alt   301,1 305,8 370,7 399,7 202,5 232,9 216,1 

Nettorentebærende gæld 

       

  

Retirement benefits, langfristet 0 103,4 119,7 87 75,9 55,1 85 71,9 

Borrowings, langfristet 477,5 442 347 202,4 54,4 140,9 54,1 56,1 

Derivative financial instruments, kortfristet 0 0 1 0,1 0,3 0,4 0 1,6 

Borrowings, kortfristet 125,6 135,8 56,6 105,9 4,5 0,8 10,8 2,3 

Rentebærende gæld i alt 603,1 681,2 524,3 395,4 135,1 197,2 149,9 131,9 

  

       

  

Rentebærende aktiver 

       

  

Investeringer i joint venture og associates 32,4 32,4 37,1 39,1 43,7 16,8 21 21,4 

Likvide beholdninger 62,8 275,6 159,6 163,3 64,1 130 147,7 177,6 

Tilgængeligt for salg af finansielle aktiver 0 0 20 20 17,3 4 8,9 8,1 

Andre investeringer (dividender) 0 95,6 80,5 72,3 45,1 23,8 11,9 4,1 

Rentebærende aktiver i alt 95,2 403,6 297,2 294,7 170,2 174,6 189,5 211,2 

Nettorentebærende gæld 507,9 277,6 227,1 100,7 -35,1 22,6 -39,6 -79,3 

Investeret kapital 507,9 578,7 532,9 471,4 364,6 225,1 193,3 136,8 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt Kesa’s årsrapport 
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Bilag 11 - Kesa's analytiske resultatopgørelse EUR mio. 

Historisk 

 Kesa's analytike resultatopgørelse 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Net revenue 3787,3 3958,8 4100,0 4500,9 6139,4 4954,1 5789,1 5917,3 

Cost of sales 1444,4 1538,1 1529,8 1676,5 2086,7 1659,6 1864,1 1808,8 

Darty 1487,2 1536,4 1597,4 1733,9 2371,0 2299,9 2791,6 2921,1 

Other established 536,7 335,7 578,0 494,8 898,9 686,3 774,4 810,4 

Other developing 302,8 548,6 394,8 595,7 782,8 308,3 359,0 377,0 

Cost of sales -2637,4 

-

2732,9 -2874,4 -2794,8 -3847,4 

-

3562,8 

-

3774,7 

-

4031,6 

Gross profit 1149,9 1225,9 1225,6 1706,1 2292,0 1391,3 2014,4 1885,7 

Operating lease charges -123,0 -120,2 -156,2 -157,7 -150,4 -229,8 -231,1 -230,4 

Personal expenses -527,5 -553,1 -568,2 -509,3 -690,5 -684,9 -828,0 -831,3 

Pension costs -46,1 18,2 19,1 -22,1 -19,1 -12,7 -13,7 -14,0 

Other operating costs -404,0 -417,9 -305,8 -265,3 -444,5 -457,3 -515,1 -576,9 

Administration -194,0 -203,9 -89,3 -92,5 -214,3 -243,6 -268,0 -254,0 

Distribution -210,0 -214,0 -216,5 -172,8 -230,2 -213,7 -247,1 -278,7 

Andet indkomst 59,40 59,5 37,7 32,3 13 10,5 7,6 8,5 

Total operating costs -1100,6 

-

1073,0 -1011,1 -954,4 -1304,5 

-

1384,7 

-

1587,9 

-

1652,6 

EBITDA 108,7 212,4 252,2 784,0 1000,5 17,1 434,1 241,6 

Depreciation -68,6 -71,3 -75,6 -60,1 -81,2 -72,6 -126,5 -95,5 

Amortisation -3,6 -2,5 -2,4 -2,6 -9,6 -22,7 -34,0 -30,7 

EBIT 37 139 174 721 910 -78 274 115 

Central costs 47,6 48,7 38,3 46,1 40,4 10,1 12,4 -10,3 

Darty 114,6 118,5 109,9 114,4 121,9 103,9 133,3 149,2 

Other developing (incl. BUT, 

FRANCE) 37,2 2,7 28,8 -2,4 52,4 -23,2 -17,0 -30,8 

Central costs -12,2 -11,5 0,0 -13,1 -14,8 -13,8 -18,7 -16,6 

Tax on profit from associates and 

ventures -2,4 -2,6 -2,2 -2,7 -0,7 -0,7 -0,9 -0,8 

Financial income  7,1 10,5 7,8 6,6 11,9 6,5 1,6 1,8 

Financial expenses -30,5 -24,1 -24,4 -17,5 -23,5 -14,0 -20,5 -15,6 

Net interest -23,4 -13,6 -16,6 -10,9 -11,6 -7,5 -18,9 -13,8 

EBT, before special items 202,7 199,9 164,9 144,7 143,2 77,0 110,0 107,0 

Speciel items, income 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,2 0,0 

Speciel items, expenses -9,7 -8,4 -5,0 -0,8 -2,2 -142,3 -21,7 -31,7 

EBIT, after special items 202,1 191,5 159,9 143,9 141,0 -65,0 93,5 75,3 

Corporation tax -64,2 -60,7 -48,6 -43,2 -45,0 -32,8 -32,8 -30,0 

Tax shield, net financial expenses -15,0 -9,0 -11,0 -7,4 -8,5 -23,5 -9,1 -7,3 

NOPAT 122,9 121,8 100,3 93,3 87,5 -121,3 51,6 38,0 

Tax on net financial expenses 8,4 4,6 5,6 3,5 4,6 -6,7 6,6 7,1 

Net financial expenses -23,4 -13,6 -16,6 -10,9 -13,1 -16,8 -15,7 -14,4 

Group profit after tax = årets 

resultat 137,9 130,8 111,3 100,7 96,0 -97,8 60,7 45,3 

 

  

Kilde: Egen tilvirkning samt Kesa’s årsrapport 
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Bilag 12 – pengestrømsopgørelsen 

  Historisk 

Figur 27: Pengestrømsopgørelse EUROm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EBITA (Before Exceptionals) 108,7 212,4 252,2 784 1000,5 17,1 434,1 241,6 

Afskrivninger -72,2 -73,8 -78 -62,7 -112,8 -96 -160,5 -126,2 

Exceptionelle pengestrøms poster 0 1,5 0,9 5,7 -3,5 4,3 8,2 4,3 

Associerede virksomheder 0 -12,4 -10,3 -5,9 -7,5 -8 -7,2 -6,3 

Ændring i arbejdskapitalen 29,6 10,3 27,1 54,5 -103,1 93,8 11,2 42,7 

Stigning i varelager -25,1 -22,3 -20,6 -5,5 -51,3 52,8 -48,8 14,2 

Fald i debitorer 10,5 24,4 -3,8 -42,4 -0,8 61,4 -17,3 -31,2 

Stigning / (Fald) i kreditorer 44,2 8,2 51,5 102,4 -51 -20,4 77,3 59,7 

Total operative pengestrømme 296,6 271,2 259,7 307,9 186,4 250,6 253,0 242,5 

Skat -64 -57 -54,1 -37,8 -55,7 -25,9 -46,5 -31,5 

Renter modtaget 7,1 9 7,9 6,7 11,1 6,7 1,6 1,7 

Renter betalt -33,9 -22,2 -17,5 -15,6 -31,6 -15,8 -17,7 -14,5 

Rente element af finansiel leasing del -0,2 -0,2 0 0 0 0 0,0 0,0 

Renter -2 -1,4 -1,7 0 4,8 -4,6 -20,5 -12,8 

Dividender til Minoriteter 0 0 -0,9 -0,9 -0,5 -0,1 -2,6 0,0 

CAPEX -110,4 -92,9 -97,8 -80 -122,3 -92,1 -73,9 -93,5 

Free Cash Flow 93,2 106,5 95,6 180,3 -7,8 118,8 93,4 104,7 

Køb af investeringer -2,4 -3,8 -4,9 -19,5 -34,7 -41,3 -32,0 -40,4 

Køb af datterselskaber 1,5 -2,8 -0,4 -13,1 -114,2 0 11,5 0,0 

Salg af datterselskaber 0 0 0,1 0 385,7 0 11,9 0,0 

Køb af faste aktiver 31,7 6,5 5,2 1 13,7 2,1 6,8 3,7 

Dividender udbetalinger -13,2 -54,4 -593 -65,7 -71,7 -85,5 -29,1 -36,6 

Dividender fra associerede selskaber 0 8,6 3,4 4,4 8,6 5,5 8,4 6,0 

Netto pengestrømme før finansiering 110,8 60,6 -494,0 87,4 179,6 -0,4 70,9 43,7 

Valuta korrektioner 0 5,4 -3,4 -2,2 -35,8 -12,9 -0,6 -9,7 

Netto pengestrømme efter finansiering 110,8 66,0 -497,4 85,2 143,8 -13,3 70,3 29,9 

Kilde: egen tilvirkning 
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Bilag 13 – Første screening filtrering af virksomheder 

 

 

 

 

 

Kilde: Datstream 09/02/2012 

  

Første screening: 

Dato for screening: 09/02/2012 

All active companies and companies with unknown situation 82,422,961 

World region/Country/Region in country: United Kingdom 5,642,897 

Current market capitalisation (thGBP) : min = 200,000 and max = 400,000 3,502 

Net Debt/EBITDA: Last available year, Lower quartile 25 
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 Bilag 14 (1) – 25 børsnoterede engelske virksomheder  

 

  GBPm Finansiel screening 

Antal Virksomhed 

Takeout 

Market 

Cap (30 

%) 

Market 

Cap EV 

Net 

assets 

EV/EBITDA 

2011 NIBD/EBITDA 

Lav 

gearing 

1 KESA ELECTRICALS PLC 504 420 609721 x 3,1 0,0 X 

2 

MORGAN SINDALL 

GROUP PLC 361 301 163577 x 

3,0 0,0 X 

3 GALLIFORD TRY PLC 468 390 395585 x 10,2 0,0 X 

4 JD SPORTS PLC 472 393 324511 x 3,3 0,0 X 

5 STHREE PLC 394 328 296513 x 11,2 0,0 X 

6 FORTUNE OIL PLC 253 211 209608 x 5,7 0,0 X 

7 CAMELLIA PLC 327 273 n/a x n/a 0,0 X 

8 KOFAX PLC 328 273 299487 x 8,9 0,0 X 

9 

F&C ASSET 

MANAGEMENT PLC 426 355 n/a 

x n/a 0,0 X 

10 

COLLINS STEWART 

HAWKPOINT PLC 282 368 n/a 

x n/a 0,0 X 

11 SPORTINGBET PLC 336 280 255921 x 6,3 0,0 X 

12 CLARKSON PLC 261 217 82417 x 2,3 0,0 X 

13 PAYPOINT PLC 452 377 258375 x 6,3 0,0 X 

14 HAMWORTHY PLC 282 235 166305 x 4,6 0,0 X 

15 HELICAL BAR PLC 280 230 n/a x n/a 0,0 X 

16 

ANGLO-EASTERN 

PLANTATIONS PLC 328 273 255985 x 

4,3 0,0 X 

17 ANITE PLC 360 300 n/a x n/a 0,0 X 

18 DIALIGHT PLC 287 239 153920 x 10,6 0,0 X 

19 NICHOLS PLC 264 220 150206 x 9,7 0,0 X 

20 

GULFSANDS PETROLEUM 

PLC 239 199 410797 x 

9,5 0,0 X 

21 

ALLIED GOLD MINING 

PLC 337 281 n/a x 

 

x 

 

0,0 

 

X 

22 BLINKX PLC 289 241 309694 x 59,8 0,0 X 

23 

ANGLO PACIFIC GROUP 

PLC 404 337 362301 x 

13,2 0,0 X 

24 HERALD INV. TRUST PLC 476 397 n/a x n/a 0,0 X 

25 

AVANTI 

COMMUNICATIONS 

GROUP PLC 273 227 n/a x 

 

n/a 

 

0,0 

 

X 

Finansielle betingelser for screeningen: 

 Market cap større end GBP 60 m 

 Takeout premium på 20 % 

 EBITDA dækning på 5,0x 

 55 % gældsfinansiering  

Strategiske betingelser for screeningen: 

  Der skal enten være en vækst eller restruktureringscase 

 En simpel forretningsmodel 

Bilag 14 – screening resultater 

Kilde: Bloomberg, Datatream og årsrapporter d. 8. februar 2012 
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Bilag 14 (2) 

  

 Strategisk screening 

 Branche Simpel forretningsmodel? Restrukturering eller vækstcase 
Screening betingelser 

Wholesale and retail trade Ja X Betingelser mødt 

Construction Ja X Betingelser mødt 

Construction Ja X Betingelser mødt 

Wholesale & retail trade Ja X Betingelser mødt 

Other services Nej  Betingelser ikke mødt 

Wholesale & retail trade Ja  Betingelser ikke mødt 

Primary sector Ja   

Machinery, equipment, furniture, 

recycling 

Ja  Betingelser ikke mødt 

Mutual and pension fund Nej   

Mutual and pension fund Nej   

Other services Nej  Betingelser ikke mødt 

Transport Ja  Betingelser ikke mødt 

Other services Nej  Betingelser ikke mødt 

Other services Nej  Betingelser ikke mødt 

Other services Nej   

Primary sector Ja X Betingelser mødt 

Other services Ja X  

Machinery, equipment, furniture, 

recycling 

Ja  Betingelser ikke mødt 

Food, beverages, tobacco Ja X Betingelser mødt 

Primary sector Ja  Betingelser ikke mødt 

Metals & metal products Ja   

Other services Nej  Betingelser ikke mødt 

Primary sector Ja  Betingelser ikke  mødt 

Banks Nej  Betingelser ikke  mødt 

 

Other services 

Nej   
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Bilag 15 – gearing 

Gearingen for Kesa og peers 

D/E 2007 2008 2009 2010 2011 Snit Peers 

Kesa 84,95% 79,62% 70,01% 27,26% 26,38% 57,64% 85,17% 

Metro 
AG 123,93% 135,96% 134,29% 131,31% 116,92% 128,48%   

PPR 
S.A. 89,43% 74,59% 52,93% 48,27% 44,47% 61,94%   

Dixon 31,33% 48,11% 121,51% 62% 84,47% 69,48%   

Tesco 54,25% 68,35% 123,45% 90,94% 66,98% 80,79%   

Kilde: Globaldata fra www.investtext.com 

Kommentar: Gearingsniveauet er faldet væsentligt hurtigere for Kesa end peergruppen.  

 

Kilde: Globaldata fra www.investtext.com 
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Bilag 16 – udviklingen fra 1999-2011 i det amerikanske og europæiske PE 

markedet 

 

Figur 15: LBO transaktioner i milliarder euro fra 1999 til første halvår af 2011 

 

Kilde: Standard & Poor’s LCD 

Kommentar: Viser hvor katastrofalt 2009 var for PE markedet i Europa og USA.  
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Bilag 17 – LBO gæld 

Figur 6 – Amerikanske kapitalfondes bidrag af gæld  til opkøb af gearede virksomhed er faldet 

 

Kommentar: siden 1987 er kapitalfonde’s bidrag af egenkapital til opkøb af virksomheder faldet fra 90 % i 1987 til i 

2008 at være på 50 %.  

Kilde: The economist 28/01/2012 http://www.economist.com/node/21543550 --> find en for det engelske eller 

europæiske gældsstruktur. 

  

http://www.economist.com/node/21543550
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Bilag 18 – europæiske opkøbspræmier del 1  
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Bilag 19 - europæiske opkøbspræmier del 2 
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Bilag 20 - Empiriske studer af kapitalfondes skattegevinster 

StudieS 

Studie 

Stikprøve  

periode/land 

N Type Metode Ja/Nej Citeret 

på google 

scholar
131

 

Hovedresultater af studierne 

Lehn and 

Poulsen 

(1989) 

1980-87 

USA 

102 Alle Log. 

Reg.132 

Nej 781 Skattehypotesen var ikke 

signifikant. Den gennemsnitlige 

præmie133 blev målt til 36,1 %. 

Kaplan 

(1989a , 

1989b) 

1980-85 

US 

76 MBO Log. 

Reg. 

Ja 335 Skattehypotesen er signifikant. 

Skattebetalingerne, fra højere 

rentebetalinger havde en værdi på 

mellem 21 % og 142,6 % af den 

præmie, som kapitalfonde havde 

betalt til tidligere aktionærer.  

Kieschnick 

(1989) 

1980-87 

US 

263 MBO Log. 

Reg. 

Nej 27 Der var ikke afgørende bevis for 

en skattehypotese. 

Opler and 

Titman 

(1993) 

1980-90 

US 

180 Alle Log. 

Reg. 

Nej 298 Der fandtes ikke afgørende bevis 

for skattehypotesen på 5 % 

niveau. 

Kieschnick 

(1998) 

1980-87 

US 

263 Alle Log. 

Reg. 

Ja 72 Med udgangspunkt i samme 

datamateriale fra 1989 har 

Kieschnick nu taget højde for 

outliers, fejl i datamaterialet samt 

foretaget en revurdering af 

stikprøverne. Nu er 

skattehypotese signifikant på 1 % 

niveau. 

Halpern, 

Kieschnick 

and 

Rotenberg 

(1999) 

1981-85 

US 

126 Alle Mul. 

Log. 

regr. 

Ja 112 Skattehypotesen er signifikant. 

Det er mere sandsynligt at 

privateserede virksomheder har  

højere skattebetalinger i forhold 

til børsnoterede virksomheder.  

Kosedag 

and Lane 

(2002) 

1984-96 

US 

21 Alle Log. 

Reg. 

Ja 26 Skattehypotesen er signifkant på 

5 % niveau for 21 LBO’er i 

perioden 1984-96. 

Weir, Laing 1998-00 95 Alle Log. Nej 63 Skattehypotesen kan ikke påvises 

                                                 
131 5. Maj 2012 
132 Logistic Regression. 
133 Værdien af skattebetalingerne er baseret på tidspunktet for annonceringen af LBO’en. 
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and 

Wright 

(2003) 

UK Reg. i dette studie. Skattefordelen er 

dog mindre for UK transaktioner i 

forhold til amerikanske fastslås 

det.  

T., 

Jenkinson & 

R., Stucke134 

2003-2007 

USA 

100 LBO Log. 

Reg. 

Nej 4 Konklusionen fra dette studie af 

amerikanske LBO’er fra 2003-

2007 er, at det ikke er sandsynligt 

at skattebetalingerne fra 

gearingen er årsagen til 

værdiskabelsen for kapitalfonde.  

Joost-Jan 

van Halder 

2003-2007 

Europa 

153 Alle Log. 

Reg. 

Ja 0 Skattehypotesen bekræftes. 

Præmien for de tidligere 

aktionærer vurderes til at være 

omkring 40 %.  

Betzer, 2004 1996-2002 73 LBO Log. 

Reg. 

Nej 4 Skattehypotesen afvises. 

Sudarsanam, 

Wright and 

Huang, 

2007 

1997-2005 

UK 

236 Alle Log. 

Reg. 

Nej 6 Ingen evidens for skattehypotesen 

ud fra analysen. 

Renneboog, 

Simons and 

Wright 

(2007) 

1997-2003 x Alle Log. 

Reg. 

Noget 

støtte 

70 Skattehypotesen bekræftes. 

Aktionærerne vinder, men staten 

taber.  

Kilde: L., Renneboog & Simons, T. (2005), side 142  + egen tilvirkning samt opdatering af studier efter 2005 

Kommentar: Denne tabel viser studier, som undersøger skattehypotesen, altså, om skattebetalingerne fra et gearet 

kapitalfondsopkøb. Ja = støtter skattehypotesen. Nej = støtter ikke skattehypotesen. MBO = kun MBO handler. Alle = 

alle andre public-to-private handler.  

  

                                                 
134 T., Jenkinson & R., Stucke, 28 februar 2011, Who benefits from the leverage in LBOs? 
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Bilag 21 – analyse af Kesa’s nærmeste konkurrenter  

 

Virksomhe

d 

Grundlag

t 

År 

afslutte

t 

Antal 

butikke

r 

Omsætnin

g (US$bn) 

Overskud 

BN$ 

Omsætnings

vækst (%) 

Ansatt

e 

Største 

Region 

EBITD

A % 

Kesa 

Electricals 

Plc135* 

2003 2011 

april 

475 5.793,267 

(5917-

1808,7*1,

41) 

0,09447 

inklusiv 

Comet 

-1,5 26.000 Frankrig 

(49,4%) 

0,3% 

Best 

Buy136 

1966 2011 2440 50,272 1.28 1,2 180.00

0 

USA 2,6% 

Dixans 

Retail 

Inc137 

1937 2011 

April 

1200 13,347 -0,3824 -2,28 23.091 UK&Irlan

d 

-

298,95

% 

Metro 

AG138  

1964 2010 2131 88,108 1.114 2,64 247.87

2 

Tyskland 55,24% 

Wall-Mart 

Stores, Inc. 

1962 2011 4,557

139 

421,849 15.355 3,5% 1.5000.

000 

USA 6,4% 

PPR 1963 2010 376 20.2849 1.36065 11,1% 38,374 Frankrig 15,9% 

*Eksklusiv Comet divisionen som blev frasolgt i 2012. 

 

7Kommentar: En analyse af Kesa’s peers målt på bl.a. omsætning, overskud, EBITDA og antal ansatte.  

Kilde: årsrapporter samt globaldata via investtext.com lavet d. 23. februar 2012 

  

                                                 
135 Kesa årsrapport 2011. Spanien: 49, Italien: 28, Tyrkiet: 21, Frankrig: 224, Belgium: 53, Holland: 58, Tjekkiet: 42. 
136 Best Buy årsrapport 2011. Butikker i Frankrig: 335, Holland: 190, Spanien: 465. 
137 Tilstedeværelse i Italien, England, Irland, . Kilde: Wikipedia. 1£ for 1,60$ April 2011. www.valutakurser.dk 
138 Exchange Rate Euro/US 1/1,31 31/12/2010 www.valutakurser.dk 
139 Internationalt 
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Bilag 22 – VRIO modellen 

VRIO-modellen 

 

Kommentar: den  teoretiske model for vurdering af en virksomheds vedholdende konkurrencefordele 

Kilde: Strategic Management Journal, 5, pp. 171-180. Barnety, J.B. (1991) 

 

Kesa’s konkurrencefordel 

 Værdifuld Sjælden Dyr/svær at 

efterligne 

Mulighed for 

udnyttelse 

Konklusion 

Kapitalberedskab, 

produktportefølje 

og medarbejdere 

X    Midlertidig 

Brands X    Midlertidig 

Handelsfilosofi X  x  Midlertidig 

Kommentar: Min vurdering af Kesa’s vedvarende konkurrencefordele. 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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Bilag 23 - Gældsfinansiering af Kesa fra 2012-2018, målt i EUROm. 

Cash flow: EUROm 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

  6 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

Free cash flow  619,0 162,5 174,1 142,2 193,7 410,9 1101,4 

Seniorlån A - 40 % 

      

  

Afdragsstruktur 0,07 0,05 0,05 0,05 0,07 0,20 0,30 

Start 185 

                     

172  

                     

163  

                     

155  

                     

147                       137  

                        

110  

Afdrag 13 

                         

9  

                         

8  

                         

8  

                       

10                         27  

                          

33  

Slut 171,7 163,1 155,0 147,2 136,9 109,5 76,7 

Rentesats 3,00% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 

Renteudgifter 5,54 

                  

10,36  

                    

9,84  

                    

9,35  

                    

8,88                      8,26  

                       

6,61  

Cash flow til rådighed (efter 

seniorlån A) 601 

                     

144  

                     

156  

                     

125  

                     

174                       375  

                     

1.062  

  

      

  

Seniorlån B - 40 % 

      

  

Afdragsstruktur 0,07 0,05 0,05 0,05 0,07 0,20 0,30 

Start 185 

                     

172  

                     

163  

                     

155  

                     

147                       137  

                        

110  

Afdrag 13 

                         

9  

                         

8  

                         

8  

                       

10                         27  

                          

33  

Slut 171,7 163,1 155,0 147,2 136,9 109,5 76,7 

Rentesats 3,50% 6,28% 6,28% 6,28% 6,28% 6,28% 6,28% 

Renteudgifter 6,46 

                  

10,79  

                  

10,25  

                    

9,74  

                    

9,25                      8,60  

                       

6,88  

Cash flow til rådighed (efter 

seniorlån A) 581 

                     

124  

                     

138  

                     

108  

                     

155                       339  

                     

1.022  

  

      

  

Seniorlån C - 20 % 

      

  

Afdragsstruktur 0,07 0,05 0,05 0,05 0,07 0,20 0,30 

Start 92 85,9 81,6 77,5 73,6 68,5 54,8 

Afdrag 6 

                         

4  

                         

4  

                         

4  

                         

5                         14  

                          

16  

Slut 86 

                       

82  

                       

77  

                       

74  

                       

68                         55  

                          

38  

Rentesats 4,00% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 6,53% 

Renteudgifter 4 

                         

6  

                         

5  

                         

5  

                         

5                           4  

                            

4  

Cash flow til rådighed (efter 

seniorlån A) 571 

                     

114  

                     

128  

                       

99  

                     

145                       321  

                     

1.002  

  

      

  

Renter i alt 15,7 26,8 25,4 24,2 22,9 21,3 17,1 

Afdrag lån i alt 32,3 21,5 20,4 19,4 25,8 68,5 82,2 

  

      

  

Udvikling af NBRG (EUROm) 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 

  6 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 

Gæld (primo) 462 429 408 387 368 342 274 

Afdrag 32 21 20 19 26 68 82 

Gæld (ultimo) 429 408 387 368 342 274 192 

Kilde: Egen tilvirkning samt inspiration fra Nichlas (2012). 
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Bilag 24 – Omsætningsvækst 

Figur 23 – Kesa’s samt peers historiske og forecastede omsætningsvækst fra 2003-2018 i % og EUROm 

 

Kommentar: Kesa’s historiske og forcastede omsætningsvækst i årene fra 2003-2018 i %,  Kesa’s omsætning i millioner 

EUR sammenlignet med Kesa’s peers gennemsnitlige procentvise omsætningsvækst. 

Kilde: virksomhedernes årsrapporter samt Bloomberg, d. 21. marts 2012 
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Bilag 25 – Fremgangsmåde til værdiskabelsen i kapitalfonde 

 

Fremgangsmåde til værdiskabelsen i kapitalfonde 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra L., Renneboog & Simons, T. (2005) samt Matias Steen 

(2008). 

 

 


