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Executive summary 

The purpose of this master thesis is to analyze the post-issue operational performance of 

private equity backed initial public offerings and the effect of changes in their governance 

structure on operational performance. 

     We examine a sample of 49 private equity backed IPOs that went public between January 

2004 and December 2008 on London Stock Exchange. Using this handpicked sample of 

private equity backed IPOs and an equivalent (benchmark) sample of match-pairs non-

private equity backed IPOs we analyze the level and change in operational performance over 

a five year period and test the effects on operational performance of changes in the private 

equity backed IPOs debt, ownership and the private equity funds ownership period. 

     The main conclusions of the analysis are: (1) we find no significant differences in post-

issue operating performance between private equity backed and non-private equity backed 

IPOs, neither in the level or change in performance. Although we find no significant 

differences in performance between the two samples, we do find a significant positive 

change in return on assets for the private equity backed IPOs one year prior to and one year 

after the IPO. Additionally we find that this change in return on assets is related to private 

equity backed IPOs which are backed by prestigious funds and by funds which do not exit at 

the IPO. Furthermore, (2) we find that part of the change in private equity backed IPOs 

operational performance is due to changes in the governance structure. We demonstrate, 

analog with Jensen & Meckling (1976), that the changes in executive ownership is positively 

correlated with operational performance and that this change in the governance structure 

increases the  agency costs of the company. Further and more surprisingly, we find that 

changes in debt have a negative effect on cash flow return on assets from one year before 

the IPO to three years after. Finally, we find no significant relation between operational 

performance and private equity ownership and the holding period by the fund prior to the 

IPO. 
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1.0 Indledning 

Kapitalfonde1 har siden fænomenet for alvor dukkede op i USA i slutningen af 70’erne og 

starten af 80'erne været ivrigt debatteret i akademiske kredse. Debatten har primært 

koncentreret sig om, hvorvidt kapitalfonde er – for at genbruge titlen på Bryan Burrough og 

John Helyars bestseller fra 1990 – "barbarians at the gate", eller omvendt repræsenterer en 

værdiskabende organisations-form, der er med til at højne virksomheders effektivitet og 

produktivitet og dermed i sidste ende forbedre investorernes afkast. I Danmark har debatten 

i de senere år været tegnet af henholdsvis tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og 

økonomen Robert Spliid, hvor sidstnævnte er fortaler for kapitalfondsmodellen, medens 

Poul Nyrup Rasmussen er skeptisk over for fondenes arbejdsmetoder, og det han omtaler 

som "kortsigtet profitlogik"2. Interessen for kapitalfonde er ingenlunde blevet mindre i 

kølvandet på finanskrisen, hvor der er kommet fornyet fokus på kapitalfondes 

arbejdsmetoder og ikke mindst evne til at præstere pæne (risikojusterede) afkast under en 

økonomisk recession3.  

     Omfanget af litteratur om kapitalfonde og deres performance er efterhånden ganske 

omfattende. Især i USA har kapitalfondsmodellen tiltrukket stor akademisk interesse og 

udmøntet sig i stribevise af videnskabelige undersøgelser, der på forskellig vis har forsøgt at 

understrege (eller dementere) kapitalfondsmodellens overlegenhed. Generelt har den 

internationale forskning fokuseret på kapitalfondes evne til at skabe merværdi på enten 

fonds- eller porteføljevirksom-hedsniveau. Sidstnævnte har dog vist sig vanskelig at tilgå, 

idet kapitalfonde ikke er underlagt samme oplysningsforpligtelser som børsnoterede 

selskaber, hvorfor det har været vanskeligt at kortlægge de enkelte investeringers specifikke 

afkast. På fondsniveau er litteraturen lidt mere omfattende, om end de analytiske 

konklusioner er divergerende. Blandt andet viser Ljungqvist og Richardson (2003) – på 

baggrund af data fra én institutionel investor, der i perioden 1981-1993 investerede i 54 

                                                           
1
 Oversat fra den engelske betegnelse Private Equity (PE). For en nærmere uddybning af begrebet henvises til 

afhandlingens teoriafsnit.  
2
 Poul Nyrup Rasmussen udgav i 2007 bogen i "Grådighedens Tid", mens Robert Spliid et par år senere begik 

bogen "Kapitalfonde - rå pengemagt eller aktivt ejerskab".  
3
 Blandt andet har Lund-Nielsen (2010) på danske data vist, at kapitalfondsejede selskaber i Danmark i perioden 

2006-2009 har klaret sig bedre end sammenlignelige selskaber målt på en række operationelle 
performancemål. Lignende undersøgelser er blandt andet foretaget på engelske data med samme overordnede 
konklusioner (bvca.co.uk). 
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private equity-fonde – et positivt risikojusteret afkast, medens Kaplan og Shoar (2005) i en 

noget mere omfattende analyse baseret på 169 PE-fondes afkast kommer frem til det 

modsatte, hvis man indregner aflønning til managementselskabet. Sidstnævnte er senere 

blevet bekræftet af Phalippou og Gottschlag (2007), der på baggrund af samme – dog 

modificerede – data finder lignende konklusioner. Endvidere foreligger der en omfattende 

litteratur omkring måling af porteføljevirksomheders økonomiske performance, hvilket 

inkluderer alt lige fra måling af vækst, beskæftigelse, produktivitet etc4..  

1.1 Problemfelt 

Et centralt aspekt af kapitalfondsejerskabet er exitten. Man skelner som udgangspunkt 

mellem tre former for exit: (1) salg via aktiemarkedet (børsintroduktion)5, (2) salg til en 

industriel køber og (3) en anden kapitalfond (secondary buyout). Afgørende for valg af exit er 

blandt andet udviklingen i de økonomiske konjunkturer samt til hvilken pris de brancher, 

hvori fonden har porteføljevirksomheder prissættes. I nærværende afhandling fokuseres på 

exit via børsintroduktioner, hvorfor det følgende skal læses i forlængelse heraf.   

       Børsintroduktioner, hvor der sidder én eller flere kapitalfonde i ejerkredsen6, har 

gennem længere tid været genstand for intens akademisk interesse, hvilket antallet af 

forskningsartikler vidner om. Især de såkaldte reverse leveraged buyout (R-LBO)7 har 

modtaget stor opmærksomhed. Interessen har primært taget sigte på at undersøge 

overgangen fra ”private-to-public” med henblik på at teste, om de organisatoriske 

ændringer, der følger i kølvandet på en IPO, kan aflæses i selskabets performance post-IPO. 

Og med organisatoriske ændringer tænkes specifikt på særlige kapitalfondskarakteristika8, 

herunder det aktive og kontrollerende ejerskab samt høje gældsniveau, som advokeret i 

blandt andet Jensen (1989). Udgangspunktet er således at disse selskaber alt andet lige vil 

klare sig bedre end sammenlignelige selskaber – såsom andre IPO’er eller industri-peers – 

                                                           
4
 For en nærmere uddybning kan blandt andet henvises til rapporten, ”Private Equity i Danmark” (2008) s. 45-

47, hvor der er en oversigt over de vigtigste internationale forskningsartikler herom.  
5
 På engelsk Initial Public Offering. I det følgende vil disse begreber blive anvendt synonymt. 

6
 På engelsk PE-backed IPO. Igennem afhandlingen vil vi primært anvende denne terminologi. 

7
 En R-LBO er defineret som et selskabs ”tilbagevenden” til offentligt ejerskab, efter at selskabet tidligere blev 

afnoteret via en leverage buyout (LBO).    
8
 Disse kapitalfondskarakteristika vil i afhandlingens teoriafsnit blive uddybet nærmere.  
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eftersom selskaber under kapitalfondsejerskab bliver ”trimmet” organisatorisk såvel som 

forretningsmæssigt (Muscarella & Vetsuypens 1990).  

     Cao og Lerner (2009) viser i et nyere studium på amerikanske data, at R-LBO’er ikke i 

samme grad som øvrige IPO’er9 (non-backed) underperformer målt på markedsdata. Dette 

er ligeledes i tråd med Lewis (2008, 2011) og Bergström et al. (2006), der undersøger 

forholdet mellem markedsperformance og underpricing for henholdsvis PE-backed, venture-

backed (VC) og non-backed IPO’er i UK og Frankrig. I USA har den amerikanske økonom Jay 

Ritter, siden slutningen af 80’erne og frem, gjort sig bemærket med en række artikler om 

IPO’ers markedsperformance og underpricing, hvilket han blandt andet tilskriver 

”overoptimistic investors” og udnyttelse af ”windows of opportunity” (se fx Ritter 1991 og 

Loughran & Ritter 1995). I forlængelse heraf har en række undersøgelser dokumenteret 

samme mønster, hvorfor det efterhånden er velkendt, at børsintroduktioner (og ligeledes 

aktieemissioner10) er synonym med negativ langsigtet markedsperformance og 

underpricing11.  

     Medens der således foreligger en omfangsrig litteratur, der tester den komparative 

forskel i PE-backed og non-backed IPO’ers markedsperformance og underpricing, så 

foreligger der kun i begrænset omfang egentlige analyser, der måler forskellen i den 

operationelle performance. Flere studier har undersøgt udviklingen i den operationelle 

performance for alle IPO’er (fx Jain & Kini 1994 og Mikkelson et al. 1997), for enkelte 

grupper af IPO’er, herunder PE-backed (fx Holthausen & Larcker 1996, Cao 2010), eller for 

venture-backed (VC) kontra non-backed IPO’er (Jain & Kini 1995 og Coakley et al. 2007). 

Indenfor buyoutsegmentet12 er der efter vores overbevisning kun få studier, der har 

undersøgt effekten heraf. Murray et al. (2006) har vist, at der ikke er en signifikant forskel i 

performance for PE-backed og non-backed IPO’er i UK i perioden fra 1980-1998, medens 

Jelic & Wright (2011) kommer frem til, at PE-backed IPO’er performer bedre end non-backed 

IPO’er, om end denne forskel ikke er signifikant. Det er således stedse et empirisk spørgsmål, 

om der er forskel i performance efter børsintroduktionen henset til de to typer af IPO’er.  

                                                           
9
 Eller non-backed. I det følgende vil disse begreber blive anvendt synonymt.  

10
 Se fx Loughran & Ritter (1995) på amerikanske data og Spiess & Affleck-Graves (1995) på engelske data.  

11
 Se fx Ritter (1991)  

12
 Se afhandlingens teori- og metodeafsnit for en nærmere distinktion heraf.  
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Vi har i nærværende afhandling valgt at fokusere PE-backed IPO’er på det engelske marked. 

Dette beror på primært to forhold: For det første foreligger majoriteten af de empiriske 

undersøgelser om kapitalfonde på amerikanske data. For det andet er det engelske marked 

det største i Europa, hvorfor det er naturligt at fokusere herpå. Endvidere kan nævnes, at 

Murray et al. (2006) og Jelic & Wright (2011) – som nævnt ovenfor – har foretaget to 

lignende undersøgelser, hvilket giver en vis analogi samt sammenligningsgrundlag. Endelig 

har vi valgt at fokusere på perioden fra 2004 til 2008, idet vi ønsker at opdatere eksisterende 

litteratur på området, der primært analyserer på data fra 90erne og starten af 00erne (Levis 

2011, Bergstrøm et al. 2006, Khurshed et al. 2003, Murray et al 2006, Jelic & Wright 2011). Vi 

er opmærksomme på, at analyseperioden er midt i en højkonjunktur, hvilket selvsagt har 

betydning for selskabernes efterfølgende performance. Dette moderer vi til dels ved at 

udvælge en ”match-pair-sample”, der matcher på industri, størrelse og til dels tidspunktet 

for IPO’en13. 

 

Ovenstående leder frem til afhandlingens problemformulering: 

1.1.1 Problemformulering 

 "Er den operationelle performance for PE-backed IPO'er i UK i perioden fra 2004 til 

2008 forskellig fra non-backed IPO’er, og kan udviklingen i PE-backed IPO’ers 

operationelle performance tilskrives ændringen i særlige kapitalfondskarakteristika 

omkring tidspunktet for selskabets IPO” 

 

Det fremgår af problemformuleringens ordlyd, at denne er todelt, idet vi ønske at teste dels 

om den operationelle performance for PE-backed IPO’er er forskellig fra non-backed IPO’er, 

dels om udviklingen i førstnævntes performance kan forklares med overgangen fra aktivt til 

(delvis) offentligt ejerskab. Sidstnævnte forsøger vi at indfange ved at undersøge, om der er 

en sammenhæng mellem den operationelle performance og ændringen i særlige 

kapitalfondskarakteristika, herunder graden af gæld, fondens og ledelsens ejerskab og 

                                                           
13

 Se i metodeafsnittet for en nærmere uddybning heraf.  
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holdeperioden omkring tidspunktet for IPO’en. Sidstnævnte vil blive uddybet nærmere i 

afhandlingens metodeafsnit.  

1.2 Afgrænsning 

Afhandlingen vil ikke behandle følgende relationer og problematikker: 

 VC-backed IPO’er  

 Long-run / underpricing (investorperspektivet) 

 Sammenhæng mellem non-backed IPO’ers performance og ændring i 

organisationsstruktur post-IPO 

 Overtagelse/opkøb efter børsintroduktionen  

 

Vi inkluderer ikke VC-backed IPO’er i analysen af flere årsager. For det første, så er VC-

backed IPO’er som udgangspunkt kendetegnet ved at være opstartsvirksomheder, der 

normalt vis ønsker, at få adgang til de finansielle markeder med henblik på at lette adgangen 

til kapital samt at reducere selskabets kapitalomkostninger. Det kan selvfølgelig ikke 

udelukkes, at selvsamme intentioner ligger til grund for en PE-backed IPO, men som vi vil 

argumentere for senere i afhandlingen, så er der grundlæggende tale om to forskellige 

virksomhedstyper14. For det andet, og måske mere vigtigt, så er det et spørgsmål om fokus 

(og ressourcer). Formålet med specialet er at fokusere på PE-backed IPO’ers operationelle 

performance, hvilken vi sammenholder med de karakteristika, der er særlige for netop et 

sådant ejerskab.  

     Dernæst har vi valgt ikke at undersøge investorperspektivet – den langsigtede markeds-

performance. En sådan analyse vil antage i hvert fald to vinkler: henholdsvis spørgsmålet 

underpricing og long-run performance. Som argumenteret ovenfor, så er netop disse forhold 

grundigt analyseret i litteraturen, hvorfor det ”nye” i en sådan undersøgelse ville være af 

ringe karakter. Desuden kan man, under antagelse af the efficient market hypothesis, 

argumentere for, at sammenhængen mellem kapitalfondskarakteristika og selskabets 

aktiekurs post-IPO er nul, idet markedet kender til disse forhold (informations symmetri), 

                                                           
14

 Vi vil i teoriafsnittet mere udførligt redegøre for de grundlæggende teoretiske såvel som empiriske 
bevæggrunde for at initiere en IPO. Derudover vil vi i afhandlingens teoriafsnit redegøre nærmere for 
forskellen mellem venture- og buyoutsegmentet.  
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hvilket følgelig er forankret i selskabets udbudskurs. Dette er selvsagt et forsimplet billede, 

idet vi ingenlunde hævder at markederne er effektive15. Vores pointe er blot, at vi mener, at 

udviklingen i performance som følge af ændringen i kapitalfondskarakteristika bedst lader sig 

undersøge, dersom man betragter udviklingen i regnskabsmæssige nøgletal, idet selskabets 

udbudskurs til en vis grad afspejler dette. Alternativt kunne man analysere, hvilken effekt 

ændringer i organisationsstruktur har på selskabets udbudskurs. Sidstnævnte er undladt i 

nærværende afhandling.  

     Som nævnt i problemfeltet, så afgrænser vi kapitalfondskarakteristika til primært at 

omhandle det aktive og kontrollerende ejerskab samt høje gældsniveau. Dermed ikke sagt, 

at disse karakteristika ikke gør sig gældende i andre fonde, herunder valutafonde, 

venturefonde, etc..  Der er følgelig ikke tale om en udtømmende liste af karakteristika, men 

derimod om de karakteristika vi vurderer som distinkte for kapitalfonde. Disse er i øvrigt i 

overensstemmelse med Spliid (2007).  

     Endvidere har vi valgt ikke at undersøge sammenhængen mellem non-backed IPO’ers 

performance og (ændringer i) disses organisationsstrukturer, altså tilsvarende den analyse vi 

foretager for PE-backed IPO’er. Endelig undersøger vi ikke årsagerne til samt tracker de 

selskaber, der inden for samplen af PE-backed IPO’er, bliver afnoteret post-IPO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Jævnfør netop diskussionen om underpricing, der blandt andet udspringer af adverse selection (informations 
asymmetri) mellem selskab og investor(er).  
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1.3 Afhandlingens opbygning 
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2.0 Teori 

I dette kapitel vil vi redegøre for afhandlingens teoretiske fundament samt i forlængelse 

heraf gennemgå den relevante litteratur på området. Kapitlet er opbygget således, at vi 

indledningsvis beskriver, hvad der kendetegner en kapitalfond herunder dens karakteristika, 

organisering samt arbejdsmetoder. På baggrund heraf følger en gennemgang af de 

værdiskabende komponenter, der teoretisk udspringer heraf. Endelig afrundes med en 

gennemgang af centrale empiriske undersøgelser, der dels har undersøgt 

kapitalfodsejerskabets værdiskabelse på porteføljeniveau, dels efter en børsintroduktion. 

2.1 Definition 

Plesner (2003) definerer PE som ”en form for mellem- eller langfristet, risikovillig 

virksomheds-finansiering, som stilles til rådighed til gengæld for en unoteret aktiepost”. 

Videre skriver han, at PE kan forstås som en investeringsproces, der er kendetegnet ved 

kapitalfondsejerskabet. Sidstnævnte er ligeledes i overensstemmelse med Danish Venture 

Capital and Private Equity Association, der definerer PE som en investeringsform (DVCA 

2008). Vi vil i det følgende anlægge samme definition heraf, idet vi dog skelner mellem 

venture og buyout. Som Plesner (2003) lægger op til, så er der grundlæggende tale om to 

forskellige virksomhedstyper16. Fremover vil vi følgelig sætte lighedstegn mellem PE-backed, 

buyoutsegmentet og kapitalfonde.  

2.2 Struktur og organisering 

De fleste fonde17 har en række fællestræk, der kendetegner deres arbejdsmetoder. Disse 

fællestræk er blandt andet, at de primært investerer i virksomheder, der er modne. Dette er 

typisk virksomheder, der genererer en stabil indtjening, og hvor fondene kan se en mulighed 

i at effektivisere og videreudvikle virksomheden med et fremtidigt salg for øje. Kapitalfonde 

er generelt kendetegnet ved, at en række investorer agerer i fælles forståelse om at 

investere i aktier og anparter for herved at opnå kontrol over det opkøbte porteføljeselskab.  

I forlængelse heraf initierer fonden – i samarbejde med det pågældende selskabs direktion 

                                                           
16

 Som påpeget af Plesner (2003), så er det mere udbredt i USA at distingvere mellem venture og 
buyoutsegmentet. 
17

 Det er dog vigtigt at bemærke, at PE som investeringsproces er den samme for såvel venture som buyout, 
medens forskellen som sagt ligger i selve målgruppen for denne finansiering.   
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og bestyrelse – en række strategiske og operationelle (restrukturerings)tiltag med henblik på 

at videreudvikle og skabe (mer)værdi i selskabet18. Sidstnævnte med henblik på en exit til en 

favorabel pris efter en årrække – typisk inden for tre til syv år (Spliid 2007).  

     Fondene modtager kapital via investeringstilsagn fra en række investorer. Disse 

investeringstilsagn er bindende, idet investorerne er forpligtet til at indbetale et på forhånd 

aftalt pengebeløb, dersom fonden kalder det afgivne investeringstilsagn. Det er typisk 

institutionelle investorer, herunder pensionsselskaber, forsikringsselskaber mv., men kan i 

visse tilfælde også omfatte velhavende private personer, fonde mv.  

 

Nedenfor er vist en kapitalfonds organisering: 

 

 

 

Kapitalfonde organiseres typisk i kommanditselskaber. Sidstnævnte er i stor udstrækning 

ikke lovreguleret19, hvorfor struktureringen af de enkelte fonde kan være forskellig henset til 

                                                           
18

 Dette er sammenfattet i det aktive ejerskab.  
19

 Der findes i dansk ret ikke nogen egentlig lovgivning herom (Munck & Kristensen 2010). Reguleringen er 
følgelig i første omgang bestemt af vedtægterne samt subsidiært af almindelige selskabsretlige 
grundsætninger. 

Figur 2 - Fondens organisering

Kapitalfonden består af et managementselskab og af en investeringsfond
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den lovgivningsmæssige fleksibilitet, der implicit ligger i denne selskabsform20. I praksis er 

der dog næppe den store forskel, idet organiseringen heraf typisk er tilrettelagt med henblik 

på at begrænse beskatningen mest muligt samt tage højde for den interne risikospredning 

(hæftelse). Kommanditistselskabet adskiller sig fra de mere gængse selskabsformer, 

herunder aktie- og anpartsselskaber derved, at kommanditselskabet ikke er et selvstændigt 

skattesubjekt, hvilket medfører, at beskatning af et eventuelt driftsoverskud eller underskud 

sker hos de enkelte selskabsdeltagere21. Derudover kan fondens renteudgifter fratrækkes 

direkte i investorernes indkomst. Ydermere kan et eventuelt underskud udnyttes straks i 

modsætning til at skulle afvente et overskud i fonden.  

     I et kommanditselskab skelner man mellem to selskabsdeltagere: henholdsvis 

komplementaren, der hæfter personligt for selskabets forpligtelser og kommanditisten, der 

hæfter begrænset med dennes indskudte anpartskapital (Munck & Kristensen 2010). I 

forhold til ovenstående organisationsdiagram, optræder kapitalfonden 

(investeringsselskabet) som komplementar, medens investorerne er kommanditister, der 

kun hæfter med de afgivne investeringstilsagn. Denne hæftelse er som angivet ovenfor, det 

beløb den enkelte investor har committed sig til at stille til rådighed for fonden.  

     Kapitalfonden bestyres af et managementselskab, der er selskabet bag fonden, og som er 

etableret og ejet af dennes ledelse. Managementselskabet stiller typisk med en lille andel af 

den tilsagte kapital – gerne i niveauet en til fem pct. – og bliver løbende honoreret med et 

fast såvel som variabelt pengebeløb. Det faste beløb består af et ”management fee”, der 

typisk udgør 1-2. pct. af de afgivne investeringstilsagn, og dækker de faste omkostninger til 

fondens medarbejdere, due diligence på potentielle porteføljevirksomheder, etc. Den 

variable aflønning, der også kaldes ”carried interest”, beregnes på baggrund af fondens evne 

til at forrente den indskudte kapital og udgør således et ”ekstra afkast” efter honorering af 

investorernes basisafkast, hvor sidstnævnte som regel udgør otte procent (DVCA 2008).    

 

                                                           
20

 Organiseringen af en kapitalfond minder i vid udstrækning om ditto for hedgefonde og venturekapital. 
Sidstnævnte fonde adskiller sig dog væsentligt fra en kapitalfond henset til store forskelle i de underliggende 
investeringsmodeller og aktiver.  
21

 Omtales også som skattemæssig transparens.  
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Kapitalfonden følger den investeringsstrategi, der ligger til grund for de investeringstilsagn 

som investorerne har givet.  Denne strategi kan for eksempelvis specificere hvilken størrelse 

virksomheder og hvilke industrier, der skal investeres i. Fonden har typisk en levetid på ti år. 

Herunder gerne med en indbygget option på at forlænge denne periode med tre år. 

2.3 Kapitalfondskarakteristika  

Nedenfor følger en kort gennemgang af de karakteristika, der kendetegner kapitalfonde. Vi 

har valgt at fokusere på følgende fire karakteristika, der i al væsentlig beskriver disses 

organisation og funktionsmåde (CEBR 2008).   

 Aktivt og fokuseret ejerskab 

 Incitamentsaflønning 

 Gældsætning 

 Temporært ejerskab 

 

2.3.1 Aktivt og fokuseret ejerskab  

Som anført ovenfor, så er det aktive og fokuserede ejerskab et væsentligt kendetegn ved 

kapitalfondsejerskabet. Det aktive ejerskab udøves for at skabe værdi for virksomheden med 

det formål at kunne sælge virksomheden til en så høj pris som muligt. Værdiskabelsen er dog 

betinget af – set fra investorperspektivet – at fonden formår at generere et 

Figur 3 - Fondens forretningsmodel
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investeringsafkast, der overstiger alternativafkastet, dvs. det bedste alternative afkast i 

samme risikoklasse. Derudover gælder, at da fonden har opkøbt målselskabet til en værdi, 

der teoretisk22 set afspejler de forrige ejeres bedste udnyttelse heraf, fordrer det, at fonden 

er i stand til mere effektivt at udnytte dette ejerskab, førend der skabes værdi.  

     Forudsætningen for det aktive og fokuserede ejerskab er, at fonden har kontrollerende 

indflydelse i selskabet23, idet fonden herefter har mulighed for at kontrollere virksomhedens 

strategiske og operationelle dispositioner. Dersom målvirksomheden er børsnoteret ved 

overtagelse, bliver denne efterfølgende afnoteret. Dette sker dels for at eliminere 

omkostningerne ved at være børsnoteret, dels for at skabe ro om selskabet, idet der ikke er 

samme krav til rapportering som hos børsnoterede selskaber24.  

     Det aktive ejerskab indebærer således, at fonden er i direkte kontakt med den 

pågældende virksomhed – modsat den mere passive rolle, der kendetegner en typisk 

(minoritets) aktionær. Intentionen hermed er, at fondens ledelse opnår et dybere kendskab 

til virksomheden, hvilket efterfølgende danner baggrund for en række af de tiltag – 

strategisk såvel som operationelt – som fonden initierer. Det gælder blandt andet indførelse 

af en række incitamentsstrukturer samt indsættelse af kompetente bestyrelsesmedlemmer. 

Sidstnævnte er typisk en (managing) partner i fonden eller personer fra fondens netværk, 

der besidder forretningsmæssig tæft samt stort branchekendskab. Ikke mindst det sidste er 

essentielt, idet kapitalfondsejede selskaber – grundet forretningsmodellens midlertidige 

struktur – typisk har et andet fokus, der i højere grad fokuserer på forretningsudvikling end 

på ensidig kontrol og overvågning af den siddende ledelse. 

 

2.3.2 Incitamentsaflønning 

I de virksomheder hvor det spredte ejerskab hersker, er der en større risiko for, at den 

daglige ledelses stilling styrkes på bekostning af bestyrelse og aktionærer (Jensen 1989). Jo 

mindre afhængig en virksomheds ledelse er af bestyrelsen, jo større sandsynlighed er der 

for, at ledelsen foretager beslutninger, der præges af prestige og bekvemmelighed. For at 
                                                           
22

 Teoretisk, idet der er flere praktiske eksempler på det modsatte, nemlig at fonde opkøber selskaber, hvor 
ledelsen enten investerer i projekter med negativ NPV, jf. teorien om Jensen’s frie cash-flow, eller foretager 
”empire building”.   
23

 Gerne defineret som 50 pct. af stemmerettighederne.  
24

 Eller ”kvartalstyranni” som Spliid formulerer det (Spliid 2007). 
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sikre alignment of interest mellem ledelsens og fondens interesser, er det typisk et krav fra 

fondens side, at porteføljeselskabets ledelse bliver en del af ejerkredsen i selskabet. 

Ydermere er det ofte en betingelse, at ledelsen investerer et beløb, der overstiger deres 

likvide formue, således at ledelsen har en betydelig downside, dersom selskabets udvikling 

ikke forløber som planlagt. Det samme gælder for managementselskabet, der, som nævnt 

ovenfor, typisk med en mindre procentdel bliver en del af ejerkredsen. Endvidere, som 

nævnt ovenfor, så er ”carryen” ligeledes med til at sikre stabile incitamentsstrukturer, idet 

fondens afkast bliver bundet op på investorernes ditto.       

     Ledelsens aktiekøb adskiller sig væsentligt fra aktieoptioner, der i udstrakt grad anvendes 

i børsnoterede selskaber med henblik på at forene ledelsens og bestyrelsens interesser. 

Disse optioner er ud fra et risikosynspunkt ”gratis” for ledelsen, eftersom der ikke er nogen 

økonomisk ”down-side”, såfremt selskabets investeringer mislykkedes. Afhængig af 

optionens bindingsperiode kan disse ”gratisoptioner” tilskynde til moral hazard.  

Sidstnævnte er den nuværende økonomiske krise et udmærket eksempel, idet flere 

bankkrak, herunder blandt andre Roskilde Bank samt EBH-bank, med al tydelighed har 

dokumenteret, at aktieoptioner kan føre til irrationel adfærd med katastrofale konsekvenser 

til følge.  

 

2.3.3 Gearing 

Det mest karakteristiske (og berygtede) kendetegn ved kapitalfonde er velsagtens deres 

brug af lånefinansiering. Når en kapitalfond overtager et porteføljeselskab lånefinansieres 

størstedelen af købesummen. Tidligere udgjorde denne andel helt op til 95 pct. af den 

samlede købesum, medens denne andel i det nuværende marked er væsentlig mindre. 

Sidstnævnte ikke mindst henset til den nuværende (usikre) situation på de internationale 

finansmarkeder, hvor bankernes risikoappetit er væsentlig mindre. Denne høje grad af 

lånefinansiering kan i vid udstrækning lade sig gøre, idet kapitalfondsmodel-len implicerer, 

at fonde relativt hurtigt kan indskyde ny kapital i (nødlidende)selskaber. Dette fremgår af 

ovenstående gennemgang, hvor vi anførte, at investorerne har committed sig til at indskyde 

et bindende pengeløb, når dette er nødvendigt.  Ved at kunne ”trække” på egenkapital kan 

porteføljeselskaber som udgangspunkt nøjes med langt mindre egenkapital. Sidstnævnte er 



18 
 

ligeledes ud fra Campell & Kelly’s (1994) statiske afvejningsteori en optimal kapitalstruktur, 

eftersom graden af gældsfinansiering optimerer værdien af selskabet25, idet 

fremmedkapitalfinansiering normalt vis er billigere end egenkapital. Endvidere – og måske 

mere vigtigt – er en høj gearing med til at øge sandsynligheden for en høj 

egenkapitalforrentning. En forrentning som typisk måles ved den interne rente (IRR).  

 

 

 

Ovenstående figur viser, hvorledes fonden ”skubber” gæld ned i porteføljeselskabet. Denne 

regnskabstekniske manøvre kaldes en ”debt-push-down” og dækker over, at gæld ”skubbes” 

fra moderselskabets balance til porteføljeselskabets ditto. Som det fremgår af modellen, 

indskyder fonden typisk et (eller flere) holdingselskab(er) mellem investerings- og 

porteføljeselskabet med det formål at købe aktierne i sidstnævnte. Holdingselskabet vil 

typisk trække på en aftalt kreditramme, der er forskellen mellem den fra fonden og 

investorerne stillede egenkapital og den aftalte købspris. Holdingselskabet ”skubber” 

                                                           
25

 Under forudsætning af at værdien af skatteskjoldet overstiger omkostninger ved finansielle vanskeligheder 
(financial distress costs).   

Figur 4 - Debt push down
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herefter gælden ned i porteføljeselskabet, idet sidstnævnte trækker på en tilsvarende 

kreditfacilitet i samme finansieringsinstitut, som den herefter udlodder til holdingselskabet, 

der efterfølgende kan lukke sin position over for instituttet. Formålet med en ”debt-push-

down” er således dels at bringe finansieringsinstituttet tættere på porteføljeselskabets 

pengestrømme, dels at stille finansieringsinstituttet stærkere i den indbyrdes 

kreditorrække26.  

 

2.3.4 Temporært ejerskab 

Kapitalfonde køber ikke virksomheder for at eje dem, men for at forbedre deres indtjening. 

Holdeperioden er følgelig tidsbegrænset med en levetid på gennemsnitlig syv år (Spliid 2007) 

Sidstnævnte kan dog variere – ikke mindst henset til fondens evne til at eksekvere en turn-

around i selskabet samt omstændighederne for at gennemføre et efterfølgende salg. Som 

anført tidligere har den enkelte fond har typisk en levetid på ti år27. Inden for denne periode 

skal fonden finde interessante målvirksomheder, omstrukturere disse samt slutteligt sælge 

dens aktiviteter via en exit.  

 

3.0 Værdiskabelse 

Nedenfor følger en (summarisk) gennemgang af de teorier, der – på baggrund af 

ovennævnte kapitalfondskarakteristika – beskriver, hvorledes kapitalfondsejerskabet skaber 

værdi. Renneboog & Simons (2005) har i et tidligere studie forsøgt at samle en række af de 

teorier, der kan forklare værdiskabelsen ved LBO’er. Vores gennemgang er i vid udstrækning 

baseret herpå, om end vi anvender principal-agent teorien samt wealth-transfer teorien som 

den overordnede teoretiske ramme, hvorunder de øvrige teorier kan kategoriseres. Fælles 

for disse er, at de alle forsøger at forklare værdiskabelsen ved kapitalfondsovertagelse.  

 

3.1 Principal-agent teori 

Principal-agent (PA) teori kan i henhold til Jensen & Mecklings kendte artikel fra 1976 

defineres som: ”one or more persons (principal(s)) engage another person (the agent) to 

                                                           
26

 Dersom en sådan ”debt-push-down” ikke fandt sted, ville finansieringsinstituttet ”kun” have pant i 
porteføljeselskabets aktier.   
27

 En såkaldt ”closed-end” fond.  
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perform some service on their behalf, which involves delegating some decison-making 

authority to the agent”. Teorien tager således udgangspunkt i de kontraktmæssige 

problemer, der opstår som følge af adskillelse af ejerskab og kontrol. Teorien hviler på den 

grundlæggende antagelse, at begge aktører maksimerer deres nytteværdi, hvorefter det 

følger, at agenten ikke altid handler i overensstemmelse med principalens interesser.   

     Der findes en række tiltag, som principalen kan iværksætte med henblik på at begrænse 

denne konflikt. Dette omfatter blandt andet en reduktion af agentens 

beslutningskompetence, øget monitorering, inddragelse i virksomhedens ejerskab samt 

andre incitamentsstrukturer. Disse tiltag er dog omkostningsfulde for principalen og omtales 

som agency costs (Jensen 1986). Disse agentomkostninger er således afhængige af 

virksomhedens corporate governance strukturer, herunder den siddende ledelse, 

incitamenter mv., medens udefrakommende faktorer spiller en mindre rolle.  

     I det tilfælde hvor en kapitalfond overtager en virksomhed ændres flere af de faktorer, 

der er bestemmende for størrelsen af disse agentomkostninger (Jensen 1986). Man kan i 

hvert fald opstille tre betydelige ændringer, der kan have indvirkning på virksomhedens 

agentomkostninger og ligeledes være underliggende motiver for netop fondsejerskabet. Det 

gælder således (1) effekten af gæld på de frie pengestrømme, (2) graden af monitorering 

samt (3) incitamentsaflønning.  

 

3.1.1 De frie pengestrømme 

Udgangspunktet her er Jensens frie cash-flow-model (1986), der siger, at virksomheder med 

frie midler til rådighed efter ledelsen har investeret i alle projekter med en positiv 

nutidsværdi ofte vælger at investere i projekter, der skaber volumen og samfundsmæssig 

anseelse i stedet for at udbetale disse til aktionærerne. Det sidste kaldes også ”empire 

building”, idet ledelsen – ved manglende kontrolforanstaltninger – har større incitamenter til 

at bevare kontrollen med virksomheden samt øge dennes størrelse frem for at tilgodese 

virksomhedens egentlige ejere, nemlig aktionærerne.  

     Den langt højere gældsætning efter kapitalfondsovertagelsen øger imidlertid 

virksomhedens krav til tilbagebetaling af renter og gæld, hvorefter de frie pengestrømme, 

som ledelsen før overtagelsen rådede over, reduceres. Høj gearing vil følgelig kunne 
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medvirke til at minimere agentomkostninger, idet disse enten udbetales til aktionærerne 

(fonden) eller til investering i positive NPV-projekter. Sidstnævnte med bistand fra fondens 

indgående branchekendskab.   

     Der er dog ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem øget fremmedfinansiering 

og performance, idet førstnævnte øger omkostningerne til financial distress, hvilket vil sige, 

at der er øget risiko for konkurs. Endvidere kan øget gældsoptagelse (risikere at) skabe 

modsatrettede forventninger, idet ledelsens incitament til at initiere risikobetonede 

projekter (højere forventet NPV) kan reduceres, dersom ledelsen er mere fokuseret på de 

månedlige rente- og afdragsbetalinger end på at initiere projekter med høj NPV (højere 

risiko). Konsekvensen heraf er, at ledelsen vil erstatte aktiver med højere risiko med 

tilsvarende lavere ditto28.  

 

3.1.2 Monitorering 

En anden vigtig faktor for eksistensen og størrelsen af agentomkostninger er graden af 

monitorering og kontrol, der udøves af ejerne. Virksomheder med en spredt ejerkreds vil 

typisk være eksponeret over for det såkaldte free-rider problem, der opstår, når det ikke kan 

betale sig for en mindretalsaktionær at udøve et aktivt ejerskab. Sidstnævnte skyldes, at 

udøvelsen heraf er forbundet med væsentlige omkostninger, der afholdes af aktionæren 

selv, medens en eventuel gevinst skal deles med selskabets øvrige aktionærer (Rose 2007).  

     Det aktive og fokuserede ejerskab, der kendetegner kapitalfondsejerskabet, ”genforener” 

følgelig forholdet mellem ejerskab og kontrol, hvilket mindsker ledelsens (mulige) opportune 

adfærd. Partnere fra fondene, der typisk bliver indsat i porteføljeselskabets bestyrelse, kan 

herfra udøve det aktive ejerskab, hvilket blandt andet indebærer – som anført tidligere – at 

påvirke de overordnede strategiske beslutninger, initiere effektiviseringsbesparelser mm.  

      Spørgsmålet om monitorering er således en måde at omgå (øgede) agentomkostninger 

som følge af ledelsens opportunistiske adfærd, der udspringer af det spredte ejerskab og PA-

teorien. Da aktiekapitalen nu sidder på færre hænder, så har aktionærerne (her fonden) et 

stærkere incitament til at engagere sig i virksomhedens daglige driftsaktiviteter og dermed 

udøve en større grad af aktivt ejerskab.  

                                                           
28

 Sidstnævnte diskussion kan overordnet henføres til spørgsmålet om managerial risk aversion 
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3.1.3 Incitament 

Den tredje – måske vigtigste faktor – til reduktion af agentomkostninger, og dermed 

indirekte værdiskabelse ved et kapitalfondsejerskab, er dens inddragelse af ledelsen i 

ejerkredsen samt indførelsen af en række incitamentsstrukturer, der har til hensigt at forene 

fondens og ledelsens kortsigtede såvel som langsigtede interesser. Som anført ovenfor, så er 

pointen ved inddragelse af ledelsen i ejerkredsen, at disse får en økonomisk down-side, 

dersom virksomhedens performance ikke udvikler sig som forventet. Med andre ord: 

ledelsen er i mindre grad villig til at shirke29 eller øge forbruget af frynsegoder, idet 

omkostninger herved slår direkte igennem på ledelsens up-side. Disse effekter har størst 

gennemslagskraft, hvis ledelsen ikke tidligere har haft sådanne incitamentsstrukturer, eller 

at disse ikke har været tilstrækkelig effektive. Ydermere, som argumenteret af Baker & 

Montgomery (1994), synes kapitalfondes begrænsede holdeperiode samt erfaring med og 

viden om fremtidig exit at skabe en situation, hvor det i højere grad er muligt at forene 

ledelsens og fondens interesser.   

     Selvom ovenstående indikerer, at der er en positiv sammenhæng mellem performance og 

inddragelse af ledelsen i ejerkredsen, så indeholder litteraturen flere modstridende 

opfattelser heraf. Demsetz (1983) var en af de første til at advokere for det modsatte, idet 

han mener, at ejerforhold skal betragtes som en endogen variabel, der bestemmes af 

(eksterne) økonomiske forhold. Han skriver således: ”Et endogent resultat (ejerskabet) af 

udvælgelse i konkurrence, hvor forskellige omkostningsfordele og ulemper udlignes for at nå 

frem til en ligevægtsorganisation af virksomheden” Demsetz (1983). Han betragter her 

ledelsens ejerskab som en afvejning af incitamenter og risiko. Heraf følger at ledelsens 

ejerandel eksempelvis vil være større jo mindre risikabel virksomheden er. Endvidere 

argumenterer han for, at graden af transparens med virksomhedens aktiviteter samt 

ledelsens adfærd er bestemmende for ejerskabsstrukturen. Han mener således, at det 

spredte ejerskab kun kan lade sig gøre, dersom der er fuld gennemsigtighed med ledelsens 

dispositioner, medens det koncentrerede ejerskab er mere optimalt, såfremt 

gennemsigtigheden er lav. I Demsetz ligevægtsteori betragtes den eksisterende 

ejerskabsstruktur som den optimale tilpasning ud fra selskabets givne vilkår. 

                                                           
29

 Oversat til dansk: skulke 
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3.2 Wealth transfer  

Wealth transfer teori argumenterer for, at værdien der skabes for aktionærer ved 

transaktioner, hvor kapitalfonde overtager en porteføljevirksomhed kommer fra en 

”overførsel” af værdi fra andre parter. Udgangspunktet herfor er, at værdiskabelsen er et 

resultat af ekspropriation af obligationsejere og /eller andre interessenter (Brealey et al. 

2008). 

     Den massive anvendelse af fremmedfinansiering ved kapitalfondsovertagelser medfører 

betydelige rentefradrag i porteføljeselskabet, hvorved den samlede skattebetaling 

reduceres30. Sidstnævnte reduceres med virksomhedens renteskatteskjold, der ligeledes 

medfører, at virksomhedens kapitalomkostninger reduceres i overensstemmelse hermed. 

Det er nærliggende på baggrund heraf – og med henvisning til den statistiske afvejningsteori 

– at konkludere, at gearingen følgelig skal øges til det punkt, hvor nutidsværdien af 

renteskatteskjoldet opvejes af de stigende omkostninger ved” financial distress”. Dog 

argumenterer Renneboog & Simons (2005) for – og med rette – at graden heraf afhænger af 

de lovmæssige restriktioner, som kapitalfonden opererer under31. Derudover kan man 

argumentere for, at fondsovertagelser sker på bekostning af virksomhedens eksisterende 

fordringshavere, dvs. en (vis) ”ekspropriering” af sidstnævntes interesser. I de tilfælde hvor 

virksomhedens obligationsejere ikke er beskyttet via juridiske klausuler (covenants), og hvis 

betingelserne herfor ikke genforhandles i processen ved overtagelse, da kan obligationsejere 

risikere ekspropriation ex-post. Sidstnævnte kan manifestere sig i form store 

udbyttebetalinger – og dermed implicit i en større risiko på fordringen – eller ved optagelse 

af anden fremmedfinansiering med samme eller højere anciennitet. 

      Endelig kan der ske en værditilførsel på bekostning af virksomhedens øvrige interne såvel 

som eksterne interessenter. Blandt andet argumenterer Shleifer & Summers (1998) for, at 

de implicitte aftaler mellem medarbejdere og ledelse kan blive brudt ved fjendtlige 

                                                           
30

 Kritiske tunger af kapitalfonde har blandt andet kritiseret denne allokering (af en tidligere skattebetaling) til 
fordel for selskabets aktionærer (fonden). Fondene har omvendt forsvaret sig med, at kritikkerne ikke tager 
højde for, at udbyttet bliver beskattet hos den enkelte investor samtidig med, at finansieringsinstituttet 
beskattes af de selvsamme renteindtægter.  
31

 I 2007 vedtog Folketinget det såkaldte kapitalfondsindgreb, der blandt har til hensigt at begrænse dels 
rentefradragsretten (renteloft og EBIT-reglen), dels dæmme op for den såkaldte ”skattekarrusel”, der dækker 
over, at aktionærer – som har modtaget udbytte fra porteføljevirksomheden – låner pengene tilbage til 
virksomheden til en rente, der overstiger markedsrenten (Deloitte 2007). 
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overtagelser. Kapitalfonden kan blandt andet reducere de ansattes lønninger eller skære i 

antallet heraf, hvorved der reelt overføres værdi fra (de afskedigede) medarbejdere til 

kapitalfondens aktionærer. Især sidstnævnte har været genstand for intens politisk debat32.   

 

4.0 Relevant litteratur 

Formålet med dette afsnit er at give et overblik over centrale artikler, der tidligere har 

undersøgt forholdet mellem kapitalfonde, IPO’er og performance. Litteraturen bærer præg 

af den forskningsmæssige interesse, der opstod i (primært) USA i 80erne, hvor 

kapitalfondsmodellen for alvor vandt indpas i det amerikanske erhvervsliv.   

     Nedenstående gennemgang består af to dele. Den første del vil kort beskrive de centrale 

artikler, der berører udviklingen i den operationelle performance post-buyout, medens den 

anden del omhandler den økonomiske udvikling post-IPO. Førstnævnte er essentiel at have 

in mente henset til, at denne har stor betydning for (forventningen til) performance post-

IPO.    

 

4.1 Performance post-buyout 

Kaplan (1989) var en af de første til at undersøge udviklingen i den operationelle 

performance på en sample af 48 management buyouts (MBO) i USA i perioden 1980-1986. 

Kaplan finder, at den branchejusterede overskudsgrad stiger significant fra et år før til tre 

efter overtagelsen. Også Bull (1989) finder – i et større komparativt studium af de 

økonomiske konsekvenser ved MBO’er i 25 lande – at den operationelle performance stiger 

signifikant efter overtagelsen. Endvidere finder Bull, at denne økonomiske gevinst overstiger 

gevinsten ved renteskatteskjoldet, jf. diskussionen om wealth-transfer.    

     Muscarella & Vetsuypens (1990) finder lignende resultater på en sample af 72 tidligere 

kapitalfondsejede selskaber i USA, der efterfølgende bliver børsnoteret. De finder en 

signifikant forbedring af den operationelle performance under kapitalfondsejerskabet, 

hvilket de henfører til en markant reduktion i selskabernes omkostningsbase, idet hverken 

kapitalintensiteten eller omsætningen stiger signifikant. Endvidere finder de, at R-LBO’er 

                                                           
32

 Der foreligger ligeledes en række videnskabelige artikler herom, hvor der langt fra er konsensus om effekten 
af kapitalfondsejerskabet på beskæftigelse. Blandt andet viser Bruining et al. (2004), at beskæftigelsen ved 
(190) MBO’er i UK og Holland i perioden fra 1994-1998 stiger signifikant, medens det modsatte gør sig tilfældet 
Harris et al. (2005), der i samme periode måler på 979 MBO’er.  
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børsnoteres til en værdi væsentligt over ”their going-private price”, hvor sidstnævnte 

henføres til den forbedrede operationelle performance og effektivitet under 

fondsejerskabet. Nogenlunde samme resultater kommer Singh (1990) og Opler (1992) frem 

til, idet førstnævnte tager udgangspunkt i 65 MBO’er i USA i starten af 80erne, medens 

sidstnævnte undersøger den operationelle performance for de 44 største LBO-transaktioner 

i USA i slutningen af 80erne.  

     Smith (1990) finder i et studium af 58 MBO’er i USA fra 1977-1986, at forbedringen i den 

operationelle performance er korreleret med ændringen i gældsgrad samt ledelsens 

ejerskab. Sidstnævnte sammenhæng er ligeledes dokumenteret af Phan & Hill (1995). 

Modsat Muscarella & Vetsuypens (1990), så advokerer Smith for, at den økonomiske gevinst 

ved fondsejerskabet primært skal ses i lyset af bedre kapitalstyring, herunder kontrol med 

virksomhedens arbejdskapital.  

     Wright et al. (1996) har ligeledes på amerikanske data undersøgt effekten af MBO’er på 

performance. Forfatterne undersøger performance i op til seks år efter overtagelsen. De 

finder ingen signifikante forskelle i de første år, men derimod en signifikant bedre 

performance tre til fem år  

efter overtagelsen sammenholdt med en kontrolsample af sammenlignelige virksomheder, 

der ikke har været under fondsejerskab. Om baggrunden herfor skriver forfatterne, at 

buyout ofte involverer virksomheder, der underpræsterer, hvorfor det tager tid før 

porteføljevirksomheden signifikant overstiger industriens gennemsnitlige performance – 

også selvom fonden efter overtagelse initierer en række strategiske og operationelle 

(restrukturerings)tiltag. 

     De ovenfor skitserede empiriske undersøgelser har primært været med udgangspunkt i 

data fra 80erne og 90erne. En række nyere artikler, der undersøger den økonomiske 

udvikling på data fra 00erne, kommer frem til nogenlunde samme resultater. Centralt står 

blandt andre Cressey et al (2007), der på engelske data viser, at kapitalfondsejede selskaber 

performer bedre end sammenlignelige virksomheder. Ligeledes finder Cumming et al. (2007) 

og Kaplan & Stromberg (2009) samme resultater. Og som nævnt i indledningen, så har Lund-

Nielsen (2010) på danske data vist, at kapitalfondsejede selskaber i Danmark i perioden 
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2006-2009 har klaret sig bedre end sammenlignelige selskaber målt på en række 

operationelle performancemål. 

     De ovenfor refererede empiriske undersøgelser understøtter Jensens (1976, 1989) 

hypotese om, at governance strukturer har (positiv) betydning for virksomheders 

operationelle performance. Derudover understøttes argumentationen for, at 

kapitalfondsejerskabet, herunder den organisatoriske udformning heraf, er mere effektiv 

end sammenlignelige (børsnoterede) selskabers ditto.  

      

4.2 Performance post-IPO 

En række empiriske undersøgelser har dokumenteret, at den operationelle performance 

påvirkes negativt, når en virksomhed overgår fra privat til (delvist) offentligt ejerskab. Jain & 

Kini (1994) er nogen af de første til systematisk, på amerikanske data, at undersøge dette, 

idet de indsamler data på 682 IPO’er i perioden 1976-1988. Overordnet kommer de frem til, 

at den operationelle performance i op til tre år efter IPO’en falder signifikant. Sidstnævnte 

både før og efter korrektion af industrieffekter. Forfatterne viser samtidig, at faldet heri ikke 

skyldes manglende vækst- og salgsmuligheder eller et højere investeringsniveau (CAPEX) 

post-IPO, idet de selvsamme virksomheder, målt på netop disse parametre, vækster mere 

end udvalgte virksomheder i samme industri og periode post-IPO33. Jain & Kini peger på, at 

nedgangen i performance skyldes følgende fire forhold: (1) ændring i ejerskabsstrukturen 

hvilket resulterer i stigende agentomkostninger, (2) en tendens til overinvestering post-IPO, 

(3) at ledelsen dels forsøger at ”pynte” regnskabstallene op til en IPO og (4) timing af IPO’en 

i forhold til hvornår virksomheden præsterer bedst.  

     Mikkelson et al. (1997) dokumenterer ligeledes, på amerikanske data, et signifikant fald i 

den operationelle performance post-IPO. De finder dog, at nedgangen heri kun er signifikant 

et år efter IPO’en. Modsat Jain & Kini (1994) konkluderer de, at ændringen i ejerskab som 

følge af IPO’en ikke påvirker den operationelle performance. I stedet dokumenterer de, at 

                                                           
33

 Dette er måske heller ikke så mærkeligt henset til, at virksomheder, der børsnoteres, blandt andet ønsker 
frisk kapital til at skalere produktionen op. Sidstnævnte er ikke nødvendigvis tilfældet for industripeers, der 
måske har en mere moden og stabil forretningsmodel. Jain & Kini viser da også, at aktivernes 
omsætningshastighed post-IPO falder mindre for disse selskaber uagtet, at den procentuelle udvikling i 
omsætningen stiger mindre for disse. Dette kunne følgelig tyde på, at virksomheder, der børsnoteres, anvender 
en stor del af provenuet på at købe nye maskiner, inventar etc., hvilket per se ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med dårligere performance.  
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variationen i performance kan forklares af selskabets størrelse og alder samt 

tilstedeværelsen af sekundært salg34. 

     Også uden for USA foreligger der en betydelig litteratur. Khurshed et al. (2003) viser på 

engelske data, at udviklingen i den operationelle performance post-IPO er afhængig af, om 

selskabet bliver introduceret på henholdsvis den officielle liste eller den såkaldte alternative 

liste35. De viser således, at selskaber, der børsnoteres på den officielle liste, oplever et 

signifikant fald i deres performance efter noteringen, medens selskaber, der børsnoteres på 

den alternative markedsplads, ikke oplever et signifikant fald i performance. Cai & Wei 

(1997) viser i en undersøgelse af 180 IPO’er introduceret på Tokyo Stock Exchange, at den 

operationelle performance topper ét år før IPO’en, hvorefter performance falder signifikant 

post-IPO. Disse resultater er senere underbygget af Kutsuna et al. (2002) og Yan & Cai 

(2003). Af mere eksotisk karakter kan nævnes Kim et al. (2004), der undersøger samme 

problematik på thailandske data, medens Balatbat et al. (2004) og Pagano et al. (1998) 

undersøger udviklingen på henholdsvis australske og italienske data. Alle kommer de frem 

til, at den operationelle performance falder post-IPO.  

     Således viser ovenstående gennemgang, at der på tværs af politiske, juridiske og 

økonomiske regimer er en vis konsensus om, at den operationelle performance falder, når 

virksomheder bliver børsnoteret. Desuagtet findes ikke én hovedforklaring, der forklarer, 

hvorfra denne underperformance udspringer. Med henvisning til Khurshed et al. (2003) 

findes (i hvert fald) følgende tre forklaringsmodeller: 

 

1. Windows of opportunity og market timing hypotese 

Som beskrevet af blandt andre Loughran & Ritter (1995), så kan virksomheder ”time” deres 

IPO og udnytte windows of opportunity. Sidstnævnte er typisk defineret som perioder, hvor 

markedet er i opdrift – eller hvor der eksisterer specielt gunstige multipler (P/E, M/B, m.fl.) i 

visse industrier – hvilket virksomheder udnytter til at udstede (nye) aktier eller gå på børsen.  

     Ledelsen kan også ”time” IPO’en således, at denne falder på et tidspunkt, hvor 

virksomheden har positive vækstmuligheder og – betingelser, hvilket kan lede til (for) 

optimistiske værdiansættelser af virksomheden. Som pointeret af blandt andre Fama (1998), 

                                                           
34

 Hvor eksisterende aktionærer sælger aktier i forbindelse med IPO’en. 
35

 Mere herom i afsnittet om IPO’er og motiver. 
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er det vigtigt at forstå, at indtjeningsvækst har tendens til over tid at konvergere mod 

gennemsnittet. Dersom markedet skulle misforstå dette, da vil IPO’en blive overvurderet, 

medens performance efterfølgende undervurderes. Sidstnævnte vil herefter fejlagtigt blive 

udlagt som operationel underperformance.  

 

2. Window dressing 

Udgangspunktet herfor er, at virksomheder kan pynte på regnskabstallene før en IPO og 

derved opnå mere optimistiske vurderinger af virksomheden (DeGeorge & Zeckhauser 

1993). Dette kan gøres på flere måder. Eksempelvis ved at ”låne” indtjening fra andre 

perioder ved blandt andet at udsætte forskning og udvikling, aktivere omkostninger i stedet 

for at omkostningsføre dem, ændre på afskrivningspraksis eller nedsætte væksten i årene 

før en IPO. Ved window dressing eller earnings management udnytter virksomheden den 

informations asymmetri, der findes mellem virksomhed og investorer pre-IPO.  

 

3. Ændringen i ejerskab 

Det spredte ejerskab, der normalt vis opstår ved en IPO øger – som anført ovenfor – 

agentomkostningerne og reducerer dermed indirekte den operationelle performance post-

IPO. 

 

4.3 Performance for PE-backed IPO’er 

Degeorge & Zeckhauser (1993) har på amerikanske data undersøgt udviklingen i den 

operationelle performance for R-LBO’er. De finder blandt andet, at R-LBO’er – korrigeret for 

industrieffekter – klarer sig bedre året før IPO’en, men dårligere året efter IPO’en.36 

Holthausen & Larcker (1996) undersøger ligeledes på amerikanske data den operationelle 

udvikling for R-LBO’er. De undersøger 90 transaktioner i perioden fra 1983 til 1988 og finder, 

at R-LBO’er performer bedre end udvalgte industripeers tre år efter børsintroduktionen. 

Endvidere finder de, at der en positiv sammenhæng mellem performance og ledelsens 

                                                           
36 De undersøger også udviklingen i markedsafkastet og finder, at R-LBO’er ikke underperformer sammenholdt 

med sammenlignelige selskaber over en toårig periode post-IPO. Sidstnævnte er i modstrid med blandt andre 
Ritter (1991), der i flere studier har vist, at markedsafkastet for non-backed IPO’er falder signifikant post-IPO. 
Det faktum, at R-LBO’er ikke underperformer beror ifølge Degeorge & Zeckhauser på, at markedet (allerede) 
har indregnet et forventet fald i den operationelle performance i aktiekursen.  



29 
 

ejerskabsgrad, medens de ikke finder nogen sammenhæng mellem variationer i 

performance og gældsgrad omkring tidspunktet for IPO’en37. I et nyere studium undersøger 

Cao (2010) den operationelle performance for R-LBO’er over en længere periode fra 1980 til 

2006. Cao finder – i modsætning til Degeorge & Zeckhauser (1993) og Holthausen & Larcker 

(1996)38 – at R-LBO’er ikke oplever et signifikant fald i operationel performance i op til to år 

efter IPO’en. Sidstnævnte henfører Cao til en længere analyseperiode (26 år) samt større 

sample (594 R-LBO’er), idet ovenstående to studier (fra 90erne) er baseret på væsentlig 

mindre samples. Endvidere viser Cao, at fondens holdeperiode udgør en væsentlig rolle i 

variationen i performance post-IPO, idet han dokumenterer et signifikant fald i performance 

for såkaldte ”quick-flips”, der er defineret som en holdeperiode på maksimalt ét år. Disse 

”quick-flips” skal forstås således, at (nogle) fonde – i perioder med højkonjunktur eller høje 

industri-multipler – vil udnytte dette (”windows of opportunity”) til at exitte virksomheder, 

hvor fonden ikke nødvendigvis har initieret og gennemført de strategiske og operationelle 

tiltag, der normalt vis kendetegner et fondsejerskab. Og som konsekvens heraf oplever disse 

selskaber et større fald i performance (samt større sandsynlighed for konkurs) post-IPO. Cao 

konkluderer dog, at R-LBO’er under ét oplever hverken et større eller mindre fald i 

operationel performance efter børsintroduktionen sammenholdt med sammenlignelige 

selskaber. Murray et al. (2006) har på engelske data undersøgt den operationelle 

performance på en sample af 178 PE-backed IPO’er fra 1980 til 199839. De finder blandet 

andet, at performance stiger i tre år op til IPO’en, hvorefter den falder. Ligeledes viser de, at 

variationen i performance kan henføres til dels forskelle i ”evner”40 blandt de involverede 

PE-fonde, dels til alder og erfaring blandt disse. Sidstnævnte henfører de til Gompers 

(1996)41 ”grandstanding hypothesis”, der siger, at yngre og mindre erfarne PE-fonde har 

                                                           
37

 Degeorge & Zeckhauser (1993) finder samme udvikling i markedsafkastet, hvilket taler for mere informations 
symmetri ved disse transaktioner og imod hypotesen om ”windows of opportunities”.   
38

 De finder som sagt, at R-LBO’er outperformer industripeers. Desuagtet spores en vis nedgang i performance, 
når der henses til selskabets ”raw return”.  
39

 Forfatterne anvender PE-backed som et samlebegreb for de tilfælde, hvor en (portefølje)virksomhed 
gennemgår en buyout, og hvor den pågældende fond(e) stadig er en del af ejerkredsen post-IPO. Denne 
definition er således i overensstemmelse med vores, jf. metodeafsnittet for en nærmere uddybning heraf.   
40

 Oversat fra den engelske betegnelse ”reputable” eller ”prestige”. Disse begreber vil blive anvendt synonymt 
igennem afhandlingen.  
41

 Dog oprindeligt møntet på venture-segmentet.  
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tendens til at lade virksomheder børsintroducere for tidligt i et forsøg på at demonstrere 

(hurtig) eksekveringsevne. 

      Flere studier indenfor venture-segmentet har ligeledes undersøgt betydningen 

udviklingen i den operationelle performance post-IPO. Jain & Kini (1995) viser på 

amerikanske data, at den operationelle performance falder mere for non-backed end for VC-

backed IPO’er. Ligeledes viser de, at markedet tilsyneladende anerkender værdien heraf, 

idet VC-backed IPO’er har højere price/earnings (P/E) og market-to-book (M/B) værdier på 

tidspunktet for IPO’en42. Denne forskel tilskriver de, at VC-fonde (i USA) ikke kun 

monitorerer porteføljevirksomheden i holdeperioden op til IPO’en, men også efter denne, 

hvilket de begrunder med to faktorer: Dels at VC-fonde typisk beholder en større aktiepost 

efter IPO’en, hvilket forstærker incitamentet til at fortsætte det aktive ejerskab, dels på 

baggrund af ”omdømme betragtninger”43. Brau et al. (2003) har blandt andet undersøgt, 

hvorledes salg af ”secondary share sales”, dvs. eksisterende aktionærers ejerandele, 

influerer på performance post-IPO44. Brau et al. (2003) skelner som udgangspunkt mellem to 

teoretiske implikationer heraf: For det første kan dette bero på adverse selection, dvs. hvor 

fonden og ledelsen (opportunistisk) udnytter informations asymmetri til at sælge 

overvurderede aktier45. For det andet kan dette være motiveret af et ønske om 

diversifikation og likviditetsmæssige hensyn pre-IPO derved, at fonden og ledelsen efter 

børsintroduktionen typisk er bundet af diverse lockup-arrangementer, der forhindrer 

realisation inden for et bestemt tidsrum. Overordnet finder Brau et al. (2003), at et sådan 

                                                           
42

 Dette er ligeledes i overensstemmelse med Meles (2011) og Chemmanur & Loutskina (2006), der viser dette 
på henholdsvis italienske og amerikanske data.  
43

 Landier (2001) argumenterer for nogenlunde det samme, idet han forfægter, at VC-investorer i USA bruger 
længere tid på screeningsdelen og på at forstå produktets egenskaber og bonitet.  Sidstnævnte, at der skulle 
være forskel i netop forståelsen af produktet, virker dog lidet plausibelt, eftersom de fleste VC-fonde (i fx 
Danmark) primært består af branchekyndige investorer, der gerne har en kommerciel såvel som teknisk 
baggrund.  
44

 Målt på markedsafkastet på en sample af 4219 amerikanske IPO’er fra 1980 til 2001.  
45

 Analog med Cao (2010) kan dette anskues ud fra henholdsvis en performance og market timing hypotese. 
Førstnævnte henviser til den situation, hvor ”insiders” udnytter gunstige (transistoriske) 
performanceændringer til at sælge aktier i forbindelse med IPO’en, medens sidstnævnte henviser til 
opportunistisk udnyttelse af gunstige markedsforhold, herunder ”hot-issue-markets”, jf. Ritter (1991).  
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salg ikke har betydning for performance post-IPO. De viser dog, at ”insiders” salg heraf har 

negativ signifikant betydning for performance på længere sigt46.  

     Flere europæiske studier har ligeledes undersøgt effekten af VC-ejerskab, om end 

resultaterne heraf er mindre slående. Rinderman (2003) viser i et relativt nyt studie på tyske, 

franske og engelske data, at VC-backed IPO’er ikke oplever bedre operationel performance 

sammenholdt med non-VC-backed IPO’er. Hege et al. (2003) argumenterer for, at denne 

forskel beror på forskelle i amerikanske og europæiske VC-fondes involvering post-IPO. 

Herunder at VC-investorer i USA bibeholder flere kontraktretlige beføjelser efter 

børsintroduktionen samt muligheden for at udskifte den siddende ledelse. Coakley et al. 

(2007) har ligeledes – på en sample af 316 VC-backed og 274 non-backed i perioden 1985-

2003 – testet, om der er variation i den operationelle performance post-IPO. De kommer 

frem til, at performance falder signifikant for hele samplen over en femårig periode post-

IPO, medens den kun – målt individuelt – er signifikant for samplen af non-backed IPO’er. 

Tilmed viser de, at denne underperformance kan henføres til ”bobleårene” fra 1998-2000, 

idet performance i den øvrige analyseperiode har været ”normal”.  

     Medens der således er flere studier inden for venture-segmentet, der – sammenholdt 

med en kontrolsample af non-backed IPO’er – undersøger effekten heraf post-IPO, er der få 

studier i EU (og USA), der foretager en tilsvarende komparativ undersøgelse af 

buyoutsegmentet47. Som nævnt tidligere, så finder Murray et al. (2006), at der ikke er en 

signifikant forskel i performance for PE-backed og non-backed IPO’er i UK i perioden fra 

1980-1998. Ligeledes i et studie af det engelske buyoutsegment kommer Jelic & Wright 

(2011) frem til, at PE-backed IPO’er performer bedre end non-backed IPO’er, om end denne 

forskel ikke er signifikant.  

 

 

  

                                                           
46

 De indfører en række kontrolvariable, der har til hensigt at spore effekten heraf på ”secondary share sale”. 
De viser endvidere, at VC-investorer har signifikant positiv indflydelse på performance lige efter IPO’en, 
medens effekten heraf på længere sigt er insignifikant.  
47

 Som påpeget i afhandlingens problemfelt og afgrænsning har flere studier undersøgt forskellen i 
markedsafkastet for PE-backed og non-backed IPO’er.    
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5.0 Metode 

I dette kapitel vil vi gennemgå afhandlingens metodiske grundlag herunder en beskrivelse af 

de valg og overvejelser, der ligger til baggrund herfor. Kapitlet er opbygget således, at vi 

indledningsvis konkretiserer afhandlingens problemformulering i en række underspørgsmål. 

Dernæst følger en beskrivelse af, hvorledes vi har identificeret henholdsvis samplen af PE-

backed IPO’er og dennes kontrolsample. Herefter følger en beskrivelse af data samt 

opgavens metodologiske overvejelser, herunder valg af performancemål samt statistiske 

test. Kapitlet rundes af med en beskrivelse af afhandlingens videnskabsteoretiske position.   

 

5.1 Operationalisering 

Afhandlingens problemformulering lyder: 

 

 "Er den operationelle performance for PE-backed IPO'er i UK i perioden fra 2004 til 

2008 forskellig fra non-backed IPO’er, og kan udviklingen i PE-backed IPO’ers 

operationelle performance tilskrives ændringen i særlige kapitalfondskarakteristika 

omkring tidspunktet for selskabets IPO?” 

 

Vi har valgt at nedbryde problemformuleringen i følgende seks underspørgsmål. Disse vil 

efterfølgende blive uddybet.  

 

1. ”Har PE-backed og non-backed IPO’er i UK i perioden 2004-2008, målt på udviklingen 

i afkastningsgraden, EBIT-margin og pengestrømme over aktiver, oplevet operationel 

underperformance? Og er udviklingen i denne forskellig for de to typer af IPO’er? 

2. ”Kan variationen i ovenstående forklares på baggrund af ændringen i følgende 

regnskabsposter: CAPEX, nettoarbejdskapital, omsætning og COGS? 

3. ”Kan variationen i den operationelle performance for PE-backed IPO’er forklares på 

baggrund af ændringen i fondens ejerskab, fondens holdeperiode, selskabets 

gældsgrad og ledelsens ejerskab omkring tidspunktet for IPO’en?” 

4. ”Er markedets forventninger til den operationelle performance forskellig for 

henholdsvis PE-backed og non-backed IPO’er?” 
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5. ”Kan variationen i performance for PE-backed IPO’er forklares på baggrund af 

fondenes ”evner”? 

6. ”Kan variationen i performance for PE-backed IPO’er forklares på baggrund om 

fonden(e) exitter ved IPO’en?” 

 

Nedenfor følger en kort beskrivelse og gennemgang af de seks underspørgsmål, herunder 

hvorledes vi metodisk vil behandle disse.  

 

Ad 1: 

Som anført ovenfor, så anvender vi tre nøgletal til at rapportere udviklingen i den 

operationelle performance for de to samples. Spørgsmålet er todelt, idet vi tester dels om 

samplen af PE-backed IPO’er og dennes kontrolsample har oplevet operationel 

underperformance post-IPO, dels om udviklingen i den operationelle performance er 

forskellig de to samples imellem. Spørgsmålet hviler således på følgende to hypoteser: 

 

H1: Den operationelle performance falder for de to samples af IPO’er efter 

børsintroduktionen 

H2: Den operationelle performance for PE-backed IPO’er falder mindre end for non-

backed IPO’er.  

 

Det er som udgangspunkt vores forventning, at den operationelle performance for begge 

samples falder efter IPO’en. Denne forventning er dels forankret i tidligere empiriske 

undersøgelser, jf. Jain & Kini (1994), Holthausen & Larcker (1996) m. fl., der kommer frem til, 

at der er en nedgang i den operationelle performance post-IPO48, dels de forventede 

teoretiske implikationer der følger i kølvandet på IPO’en herunder udvanding af fondens 

ejerskab samt endelig, at IPO’en – som argumenteret af blandt andre Cao (2010) – kan være 

motiveret af opportunistisk adfærd.  

     Endvidere forventer vi, at PE-backed IPO’er vil klare sig bedre end non-backed IPO’er 

grundet de særlige forhold omkring kapitalfondsejerskabet, der, som nævnt tidligere, i de 

                                                           
48

 Om end baggrunden for denne nedgang kan forklares forskelligt, jf. i det hele vores teori- og litteraturafsnit.  
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fleste tilfælde medfører, at selskaber bliver mere effektive organisatorisk såvel som 

forretningsmæssigt49. Det følger ligeledes heraf, at hvis netop dette ejerskab har været 

afgørende for den øgede værdiskabelse post-buyout – og at dette ejerskab gradvist 

forsvinder i kølvandet på IPO’en – at PE-backed IPO’ers performance (over tid) bliver 

dårligere.  

 

Ad 2: 

Dette underspørgsmål ligger i naturlig forlængelse af ovenstående, idet vi undersøger, 

hvorledes udviklingen i den operationelle performance kan forklares på baggrund af 

ændringen i udvalgte regnskabsposter. Fremgangsmåden er primært inspireret af Jain & Kini 

(1994 og 1995), der anvender udviklingen heri til at belyse, hvorvidt ændringen i den 

operationelle performance for henholdsvis non-backed IPO’er (1994) og VC-backed ctr. non-

VC backed IPO’er (1995) kan forklares på baggrund heraf.  

     Vi har valgt at fokusere på udviklingen i anlægsinvesteringer50 (CAPEX), 

nettoarbejdskapitalen51 (NWC), omsætning og vareforbrug (COGS)52, eftersom disse 

parametre på forskellig vis påvirker rentabilitetsniveauet for de enkelte selskaber.  

     Slutteligt udvider vi analysen til at omfatte andre faktorer, der kan tænkes at have 

betydning for effekten af kapitalfondsejerskabet på performance. Vi undersøger dette ved at 

udføre en (multipel) regressionsanalyse, der, foruden at tage højde for 

kapitalfondsejerskabet, inkluderer to kontrolvariable. Modellen ser ud som følger53: 

                                                           
49

 Vi skriver bevidst ”i de fleste tilfælde”, idet litteraturen – som anført tidligere – indeholder eksempler på det 
modsatte, jf. diskussionen om ”quick flips”, Cao (2010). Dog – som påpeget af Murray et al (2006) – er PE-
backed IPO’er typisk ”strong performers” i fondenes porteføljer.      
50

 Størrelsen af CAPEX er indhentet fra Thomson ONE Banker-databasen.  
51

 Vi beregner NWC ved at fratrække current assets med current liabilities. Der er imidlertid et mindre problem 
med denne beregningsmetode, idet denne inkluderer omsætningsaktiver og kortfristede forpligtelser, der ikke 
står i forbindelse med den daglige, operationelle drift. Det er fx kutyme at reklassificere kortfristet del af 
langfristet gæld. Endvidere kan et selskab have tilgodehavender, der ikke nødvendigvis hidrører den daglige 
drift. Ikke desto mindre er denne definition udbredt i litteraturen. Ikke mindst i forbindelse med større 
empiriske arbejder, hvor det er forbundet med store ressourcetræk at gennemgå de enkelte selskabers 
regnskaber og herfra udlede NWC. Sidstnævnte ville i så fald kunne beregnes som: Tilgodehavender + 
vareforbrug + driftslikviditet + periodeafgrænsningsposter - driftsgæld, jf. Plenborg og Pedersen (2007).  
52

 Omsætning og vareforbrug er aflæst i selskabernes regnskaber. 
53

 Som argumenteret af blandt andre Stubager & Sønderskov (2011) er det et kvalitativt spørgsmål, om man har 
inkluderet alle relevante variable i modellen. Dersom dette ikke er tilfældet opstår spørgsmålet om omitted 
variables (udeladte variabler), hvilket kan medføre biased parametre. Vi vil senere i afsnittet argumentere for 
valg af statistisk model, hvorved vi ligeledes berører dette aspekt.  
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 ∆ PERF = β0 + STØRRELSE β1 + INVEST β2 + PED β3 + ε  (1) 

 

Det fremgår af regressionsligningen, at vi udtrækker effekten af PE-ejerskabet ved at indføre 

en dummy-variabel, der antager værdien 0, hvis der er tale om en non-backed IPO og 1, hvis 

IPO’en er PE-backed54. STØRRELSE repræsenterer de totale aktiver for tidspunktet for 

IPO’en, medens INVEST er defineret som udviklingen i CAPEX skaleret med aktiver i forhold 

til t-1, dvs. året inden IPO’en.  

 

Ad 3: 

Dette underspørgsmål adskiller sig fra de to ovenstående spørgsmål, idet vi nu udelukkende 

koncentrerer os om gruppen af PE-backed IPO’er. Vi ønsker således at teste, om der er en 

kausal sammenhæng mellem de føromtalte kapitalfondskarakteristika og performance. Vi 

tester dette ved hjælp af følgende (bivariate) regressionsanalyser: 

 

 ∆ PERF = β0 + Gearing β1 + ε      (2)  

 ∆ PERF = β0 + Fondens ejerskab β1 + ε    (3) 

 ∆ PERF = β0 + Ledelsens ejerskab β1 + ε    (4) 

 ∆ PERF = β0 + Holdeperiode β1 + ε     (5) 

 

Vi fokuserer på ændringen omkring tidspunktet for IPO’en. Det betyder, at gæld og ejerskab 

måles som differencen pre- og post-IPO, hvor sidstnævnte aflæses i selskabets 

proformaopgørelse i prospektet. Dette implicerer selvsagt, at vi forudsætter, at denne 

ændring har betydning for selskabets performance – og dermed incitamentsstrukturer – 

over tid, idet vi tester performance ændringen på kort såvel som lang sigt. Denne metode er 

udbredt i litteraturen, idet blandt andre Jain & Kini55 (1994) og Holthausen & Larcker (1996) 

                                                           
54

 Sagt med andre ord, så repræsenterer størrelsen på betaværdien et niveauskifte i forhold til konstantleddet. 
Værdien fortæller således om performance initialt og efter korrektion af STØRRELSE og INVEST er dårligere 
(negativt fortegn) eller bedre (positivt fortegn) for PE-backed IPO’er.   
55

 Deres metode adskiller sig dog en smule fra Holthausen & Larckers, idet Jain & Kini betragter niveauet og ikke 
ændringen i ejerskabet post-IPO. Derudover definerer de graden af ejerskab (høj eller lav) i forhold til sample 
medianen post-IPO.  
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anvender denne. Det havde givet vis været mere hensigtsmæssigt (og teoretisk stringent), 

hvis vi havde rapporteret fondens ejerskab over tid56. Dette er primært undladt henset til, at 

det langt fra er alle selskaber der i årsrapporten oplyser de præcise ejerforhold.  

     Som anført i afhandlingens afgrænsning, så har vi valgt at fokusere på de 

kapitalfondskarakteristika, vi vurderer som distinkte for et fondsejerskab. Det betyder dog 

ikke, at disse kun gør sig gældende for kapitalfonde, eller er de eneste karakteristika ved et 

sådant ejerskab57. De anvendte karakteristika er præsenteret og uddybet i teoriafsnittet.  

 

Ad 4: 

Udgangspunkter her er, om markedets forventninger til PE-backed og non-backed IPO’ers 

fremtidige indtjeningsevne er forskellige. Som påpeget af Jain & Kini (1995) – godt nok for 

VC-fonde – og som beskrevet i teoriafsnittet er spørgsmålet, om markedet prissætter PE-

fondes tilstedeværelse post-IPO i form af højere prismultipler (højere markedsværdi) som 

følge af højere forventninger til disse selskabers fremtidige indtjeningsevne. I forlængelse 

heraf rapporterer vi på niveauet for de to samples P/E og M/B-multipler samt udviklingen 

heri.   

 

Ad 5: 

Udgangspunktet herfor er, om der er variation i performance i samplen af PE-backed IPO’er 

henset til, om der er tale en ”reputable” fond. Som anført af Murray et al. (2006), så er det 

forventeligt, at PE-backed IPO’er – hvor de bagved stående fonde kan karakteriseres som 

”reputable” – oplever bedre operationel performance efter børsintroduktionen. Pointen her 

er, at ”reputable” fonde er i stand til at identificere bedre ”deals”, idet de (1) er bedre til at 

screene disse, (2) besidder mere kvalificerede medarbejdere og (3) kan byde ind på større 

deals, eftersom de er i stand til at rejse mere kapital. Disse kompetencer er 

selvforstærkende, eftersom en stærk historisk ”track record” tiltrækker nye virksomheder, 

                                                           
56

 Se fx Mikkelson et al. (1997), der som tidligere nævnt undersøger korrelationen mellem ledelsens og 
bestyrelsesmedlemmers ejerskab i op til ti år post-IPO. Dette gør de blandt andet ved at undersøge proxy 
statements fra selskabernes generalforsamlinger. Som anført tidligere, så kommer de frem til, at ændring i 
ejerskabsstruktur post-IPO ikke påvirker den operationelle performance. Derimod finder de at størrelse, alder 
og salg af eksisterende ejerandele til en vis grad kan forklare variationen i performance ex-post.   
57

 De anvendte karakteristika er præsenteret og uddybet i teoriafsnittet. 
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der ønsker at gå IPO-vejen; nye medarbejdere der ønsker at være en del af en succes og 

endelig mere kapital, idet fonden tidligere har vist, at den kan leverer høje afkast.  

     Spørgsmålet er følgelig, hvordan man kvantificere ”reputable”. Murray et al. (2006) tager 

udgangspunkt i gennemsnittet af samtlige transaktioner i deres analyseperiode58. Vi har 

valgt at gøre det på en alternativ måde, idet vi anvender størrelsen af den rejste kapital som 

en proxy herfor59. I den forbindelse har vi anvendt Private Equity Internationals (PEI) oversigt 

over de 50 største PE-fonde målt fra 2002-2007 (PEI 2007). Sidstnævnte er selvsagt valgt 

henset til vores analyseperiode, idet størstedelen af vores sample bliver børsintroduceret i 

denne periode. I forhold til vores analyse har vi valgt en ”top-5”, der tager udgangspunkt i de 

fem største engelske såvel som amerikanske fonde60.  

 

Ad 6: 

Endelig tester vi, om de transaktioner, hvori der sker et såkaldt ”secondary share sale” – dvs. 

hvor fonden(e) eller ledelsen sælger ud af sine ejerandele – har betydning for performance 

efter børsintroduktionen. Som anført af Mikkelson et al. (1997) kan det tænkes, at netop 

disse exitter er kendetegnet ved ekstraordinær god performance lige op til IPO’en, hvorfor 

der forventes en nedgang heri post-IPO. Og som anført tidligere skelner Brau et al. (2003) 

mellem to teoretiske implikationer heraf, idet dette (1) kan bero på adverse selection, dvs. 

udnyttelse af informations asymmetri til at sælge overvurderede aktier, og (2) være 

motiveret af et ønske om diversifikation og likviditetsmæssige hensyn pre-IPO, hvilket ikke 

nødvendigvis leder til dårligere performance efter børsintroduktionen.  

 

5.2 Sample 

Som anført i problemfeltet har vi valgt at fokusere på perioden fra 2004 til 2008. Vi er langt 

fra ene om at anvende dels en analyseperiode på fem år (se fx Degeorge & Zeckhauser 1993 

og Khurshed et al. (2003)), dels en analyseperiode post-IPO på tre år61 (se fx Jain & Kini 

                                                           
58

 En metode de i øvrigt har adopteret fra Jelic et al. (2005).  
59

 Murray et al. (2006) anfører dette som en alternativ metode.  
60

 Dvs. reelt 10 PE-fonde. 
61

 Hertil kan ligeledes anføres, at vi anvender 2008 som skæringsdato henset til, at vi analyserer tre på 
hinanden følgende regnskabsperiode, idet vi ønsker at måle den langsigtede operationelle performance post-
IPO.  
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(1994) og Cao (2008)). Omvendt er det klart, at vi ikke i samme udtrækning som fx Cao 

(2008), der undersøger udviklingen i den operationelle performance for R-LBO’er i USA i 

perioden 1981-1998, kan konkludere mere generelle ting om de langsigtede strukturer i 

vores sample (og population). Endelig, som anført tidligere, er vi opmærksomme på, at vores 

analyseperiode er midt i en højkonjunktur. Dette moderer vi til dels ved at udvælge en 

”match-pair-sample”, der matcher på industri, størrelse og til dels tidspunktet for IPO’en, jf. 

nedenstående.  

     Der er i perioden 2004-2008 foretaget 1413 børsintroduktioner på London Stock 

Exchange’s (LSE) Official List og Alternative Investment Market, hvorfra vi har frasorteret 572 

introduktioner, der typemæssigt faldt uden for vores analytiske genstandsfelt62. Det drejer 

sig om børsintroduktioner af finansiel karakter, herunder banker, private equity, forsikring 

etc. samt real estate, der omfatter ejendomsfonde og – investeringsselskaber63. Disse 

selskaber er frasorteret, fordi regnskaber såvel som forretningsmodel i vid udtrækning er 

forskellig fra de øvrige selskabers ditto. Dertil kommer, at de tidligere omtalte effekter af 

kapitalfondsejerskabet ikke i samme udtrækning gør sig gældende i sådanne selskaber. 

Endelig er det snarere reglen end undtagelsen, at disse selskaber undlades i analyseøjemed, 

dersom man betragter den eksisterende litteratur på området (se fx Murray et al. (2006) m. 

fl).  

     De tilbageværende 841 IPO’er er herefter kategoriseret som værende henholdsvis PE-

backed, VC-backed og non-backed. I den forbindelse har det været nødvendigt at operere 

med en koncis definition af en PE-backed IPO. I lighed med Bergstrøm et al. (2006), Lewis 

(2011) – og som nævnt i teoriafsnittet – fokuserer vi på buyoutsegmentet, hvilket blandt 

andet indbefatter, at fonden(e) på tidspunktet for børsintroduktionen har kontrollerende 

indflydelse i selskabet. Sidstnævnte definerer vi i henhold til det engelske finanstilsyns (FSA) 

retningslinjer herom, hvoraf det fremgår, at en sådan er ”entitled to exercise, or to control 

the exercise of, 30 pct. or more of the rights to vote at general meetings …” (FSA Listing 

Rules). Denne indflydelse kan foreligge hos én enkelt fond eller et syndikat af fonde. 

Derudover er det kendetegnende for buyout-fonde, at disse opkøber modne og etablerede 

                                                           
62

 Den samlede liste over IPO’er i analyseperioden er tilgængelig på LSE’s hjemmeside, jf. 
http://www.londonstockexchange.com/statistics/new-issues-further-issues/new-issues-further-issues.htm 
63

 Mere præcist er der tale om ”actuary group” 800-890 og 8350-8995 i henhold til LSE’s kategorisering heraf.  
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virksomheder, hvorimod selskaber, der modtager venturekapital, er karakteriseret ved at 

være placeret længere ”tilbage” på PLC-kurven64 og får typisk enten seed, start-up eller 

ekspansionskapital. Ydermere holder VC-fonde normalt vis en mindre ejerandel, der ikke 

nødvendigvis skal realiseres inden for en kortere periode, som det (typisk) er tilfældet for 

buyout-fonde, hvor man som hovedregel kalkulerer med en holdeperiode på syv år, jf. 

teoriafsnittet. Derudover er kun medtaget transaktioner, der har haft en betydelig 

fremmedfinansiering, idet vi selvsagt ønsker at undersøge, om udviklingen i denne efter 

børsintroduktionen har indflydelse på performance. Endelig, modsat flere amerikanske 

undersøgelser (fx Degeorge & Zeckhauser (1993) og Cao (2008, 2010)), der fokuserer på R-

LBO’er, er vores definition af PE-backed ikke afgrænset hertil, men inkluderer også andre 

typer af buyouts, herunder opkøb via andre fonde (secondary buyouts), management-

buyout etc. 

     Vi har indhentet ovenstående data fra flere kilder. For det første har vi via Thomson 

Research indsamlet og gennemgået de enkelte selskabers prospekter med henblik på at 

fastlægge dels ejerstrukturen i selskabet lige før og efter børsintroduktionen, dels 

historikken omkring selskabet. Sidstnævnte er væsentlig i forhold til at distingvere PE-backed 

fra VC-backed IPO’er, hvilket kan være vanskeligt, hvis man kun skeler til ejerstrukturen, idet 

PE-huse i UK har venture såvel som buyout relaterede aktiviteter65. Endvidere fås et indtryk 

af virksomhedens profil, herunder om der er tale om en nystartet eller etableret virksomhed. 

For det andet har vi suppleret med Factiva søgninger i de tilfælde, hvor det har været 

vanskeligt at fastlægge karakteren af den enkelte transaktion. Endelig har vi anvendt 

virksomhedernes og fondenes hjemmesider til at indhente yderligere information. På 

baggrund heraf har vi fundet frem til 54 PE-backed IPO’er, 85 VC-backed IPO’er og 702 non-

backed IPO’er. Af de 54 PE-backed IPO’er udgår fem på grund af manglende data. Vi ender 

derfor på en endelig sample på 49 selskaber66, jf. nedenstående figur.  

 

                                                           
64

 Produktlivscykluskursen (Sørensen 2009). 
65

 Et eksempel herpå er den multinationale PE-fond, 3i, der er aktiv i venture såvel som buyoutsegmentet.  
66

 Se vedlagte CD for en komplet liste over selskaberne.  
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Vores sample er endvidere dobbelttjekket med et udtræk fra M&A-databasen Zephyr67 samt 

med Johansson (2011), der undersøger samspillet mellem M&A-aktiviteter og PE-backed 

IPO’ers performance i Europa68. 

 

5.3 Benchmark 

Vores benchmark, eller match-pairs sample, tager udgangspunkt i den metodiske 

fremgangsmåde præsenteret i Megginson & Weiss (1991), der tester for betydningen af 

venture kapital ved IPO’er. Metoden, senere anvendt af blandt andre Jain og Kini (1994), 

indebærer, at de i nærværende analyse udvalgte PE-backed IPO’er sammenlignes med en 

                                                           
67

 Da vi påbegyndte den indledende research til afhandlingen, var det vores grundtanke at anvende Zephyr som 
primær kilde. Det viste sig imidlertid, at tidligere undersøgelser af markedet for PE-backed IPO i UK (Case 2011 
og Bergstrøm et al. 2006) – der i øvrigt anvender samme metodiske tilgang til udvælgelse og kategorisering af 
deres sample som nærværende afhandling – havde en væsentlig større sample. Det var følgelig ikke 
tilfredsstillende at forlade sig på et udtræk fra Zephyr, hvorfor vi valgte ovenstående metodiske tilgang. Det 
skal endvidere bemærkes, at vi har taget kontakt til flere myndigheder i UK, herunder BVCA, London Stock 
Exchange, Unquote samt videnskabelig personale med henblik på at indhente en liste over PE-backed IPO’er fra 
2004-2008 – dog uden held.   
68

 Johanssons liste er baseret på et udtræk fra Dialogica og inkluderer 318 PE-backed IPO’er i perioden 1994-
2007. Det har været muligt at krydstjekke, idet Johansson bagerst i sin afhandling har en liste med de 
inkluderede PE-backed IPO’er. Desværre er disse hverken specificeret på år eller land. Udtrækket fra Zephyr 
indeholdte 38 selskaber, hvoraf 25 er med i vores analyse. De resterende 13 er udeladt, fordi de enten falder 
uden for vores industriafgræsning (fx er en ”real estate trust”) eller mere har karakter af VC end egentlig PE. 
Sidstnævnte beror selvfølgelig på en kvalitativ vurdering, hvilket, som nævnt ovenfor, er baseret på selskabets 
prospekt samt supplerende Factiva tjek.  

Figur 5 - Udvælgelsesproces for PE-backed IPO'er

Total antal IPO'er på Londons Stock 

Exchange i perioden fra år 2004 til 2008 1413

Fravalgte IPO'er -572

Efter fravalg 841

Heraf:

Non-backed IPO'er 702

VC-backed IPO'er 85

PE-backed IPO'er 54

Fravalg af PE-backed IPO'er ved 

manglende data -5

Endelig sample af PE-backed IPO'er 49
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kontrolsample bestående af non-backed IPO’er fra perioden 2004-2008, hvor der (i videst 

muligt omfang) matches individuelt på industri og størrelse af den rejste kapital. Denne 

match på industri og størrelse foretages, idet aktivitetsniveauet for IPO’er (samt afkastet 

heraf) ofte klynger sig inden for bestemte industrier (se fx  Ritter 1984, Megginson 1991 og 

nyere Bergstrøm et al. 2006). Vores match på industri er foretaget med udgangspunkt i LSE’s 

kategorisering heraf, medens størrelse er foretaget på baggrund af størrelsen af 

provenuet69. 

     Ovenstående fremgangsmåde tager kun i begrænset omfang højde for forskelle i 

virksomhedskarakteristika, fx målt på virksomhedens placering på PLC-kurven. PE-backed 

IPO’er består hovedsageligt af etablerede selskaber, medens non-backed IPO’er er en mere 

broget sample, der består af modne såvel som nystartede selskaber, der søger kapital via de 

finansielle markeder. For at imødekomme eventuelle forskelle heri har vi – via 

gennemlæsning af prospekterne – sikret en vis konformitet i de enkelte selskabers 

”modenhed”. Mere specifikt har vi lagt vægt på: (1) alder, (2) virksomhedsbeskrivelse, (3) 

anvendelse af det forventede provenu og (4) år for IPO’er. Såfremt det ikke har været muligt 

at udvælge en kandidat – eller match-pair – i det pågældende år grundet for store forskelle i 

de respektive udvælgelseskriterier, har vi set på non-backed IPO’er det efterfølgende år. Det 

betyder, at der er visse forskydninger på årlig basis mellem vores sample af PE-backed IPO’er 

og de respektive non-backed IPO’er.  

     Vi er opmærksomme på, at ovenstående metode og kategorisering i høj grad beror på 

subjektive kriterier og vurderinger. Alternativt kunne man have inkluderet samtlige non-

backed IPO’er som benchmark (se fx Coakley70 et al. 2007). Fordelen herved er, at der 

formentlig i mindre grad opstår en udvælgelsesbias, idet den valgte kontrolsample er større. 

Omvendt vil sidstnævnte sample består af et ”mix” af selskaber, der målt på forskellige 

                                                           
69

 Man kunne også argumentere for at foretage denne udvælgelse på baggrund af størrelsen af selskabernes 
aktivbase. Dette er dog netop, hvad vi har forsøgt at matche op på, idet vi dog anvender størrelsen af udbuddet 
som proxy herfor. Som det vil fremgå i analysen, så viser det sig, at der ikke er nogen signifikant forskel på 
størrelsen af de to samples aktivbase, mens udbuddet – til trods for vi har forsøgt at matche op herpå – er 
signifikant forskellig fra hinanden. I analysen vil vi kommentere mere herpå. 
70

 Dog ikke på en buyout sample, men på en VC-sample.   



42 
 

karakteristika (igen placeringen på PLC-kurven) vil være af divergerende størrelse og dermed 

mindre sammenlignelige71.  

     Endvidere kunne man – i stedet for at anvende non-backed IPO’er som benchmark – 

sammenligne med udvalgte industri-peers, herunder ikke børsnoterede selskaber (se fx 

Holthausen & Larcker 1996). Denne metode er velegnet, dersom man vil beregne et 

(abnormalt) afkast post-IPO, og således ønsker at korrigere for eventuelle industrieffekter. I 

forhold til nærværende afhandling ville en sådan tilgang give et billede af PE-backed IPO’ers 

performance relativt til selskaber inden for samme industri. Vi mener dog, at der er flere 

svagheder ved at anvende denne metode til at vurdere om netop kapitalfondskarakteristika 

– eller manglen på samme – har betydning for den operationelle performance post-IPO. Der 

vil således kunne sættes spørgsmålstegn ved, om det er en (kvalitativ) sammenlignelig 

kontrolsample, der er udvalgt, idet denne metode ikke tager højde for eventuelle forskelle 

mellem børsnoterede og ikke-børsnoterede selskaber. Det er således veldokumenteret i 

litteraturen, at der foretages ”earnings management” eller ”window dressing” op til en IPO 

(se fx Teoh et al. 1994). Sådanne forhold vil kunne skævvride de analytiske resultater, 

eftersom virksomheder, der står over for en børsintroduktion, befinder sig på et andet 

”spændingsniveau” end sammenlignelige industriselskaber, der ikke står over for en 

børsintroduktion. Med andre ord; de analytiske resultater risikerer at blive biased. 

  

5.4 Data 

Til brug for analysen har vi primært indhentet regnskabsdata fra virksomhedsdatabasen 

Orbis, Thomson ONE Banker og Datastream. Ligeledes har vi anvendt selskabernes 

prospekter til at udfylde eventuelle ”huller” som følge af manglende data, hvilket primært 

har været i forbindelse med året før IPO’en. Indsamling af data omkring gælds- og 

ejerskabsgrad før og efter børsintroduktionen er ligeledes indsamlet via selskabernes 
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 Dette ville potentielt kunne afhjælpes ved at gennemgå samtlige prospekter og på baggrund heraf vurdere, 
kategorisere og sammenligne de to samples. Dette er ressourcekrævende, hvorfor vi har valgt at tage 
udgangspunkt i Megginson & Weiss (1991). Det kan i forlængelse heraf bemærkes, at Jain & Kini (1995) i deres 
analyse af den operationelle performance for VC-backed ctr. non-backed IPO’er, foruden at anvende 
Megginson & Weiss’ metodik, ligeledes gennemfører analysen på baggrund af alle non-backed IPO’er som 
benchmark, hvilket ikke ændrede ved de fundne resultater.  



43 
 

prospekter, idet disse, for de flestes vedkommende, indeholder en proformopgørelse af 

resultatopgørelse og balance, der indregner effekten af IPO’en.  

     Et væsentligt tema ved statistisk databehandling er spørgsmålet om datas pålidelighed og 

gyldighed, hvor førstnævnte vedrører troværdigheden af data, medens sidstnævnte 

omhandler rækkevidden af data (Olsen & Pedersen 2007). Med hensyn til pålideligheden 

heraf har vi – i forbindelse med dataudtræk fra ovenstående databaser – bemærket, at der i 

visse tilfælde har været divergerende værdier med hensyn til størrelse af de rapporterede 

regnskabstal. I de tilfælde har vi dels krydstjekket med prospekterne, dels med de enkelte 

selskabers årsrapporter. Vi vurderer følgelig, at kvaliteten af vores data er høj. Spørgsmålet 

om gyldigheden af data kan som udgangspunkt opdeles i to forhold: (1) Dels om samplen er 

udtaget korrekt, (2) dels om vi på baggrund heraf har undersøgt den tilsigtede 

problemformulering. Vi vurderer, at én af styrkerne ved nærværende afhandling er den 

(ovenfor beskrevne) metodiske tilgang, hvor vi har identificeret en unik sample af PE-backed 

IPO’er. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at vi i gennemgangen heraf har overset én eller 

flere PE-backed IPO’er. For at imødekomme dette har vi, som anført tidligere, krydstjekket 

med et udtræk fra Zephyr samt Johansson (2011)72. For valg af benchmark henvises til 

ovenstående gennemgang.  

  

5.5 Metodologi 

Som nævnt flere gange anvender vi tre operationelle nøgletal til belysning af selskabernes 

performance post-IPO. Det er drejer sig om afkastningsgraden, EBIT-margin og 

pengestrømme over aktiver. Nedenfor følger en kort argumentation herfor samt hvilke 

svagheder og styrker, der ligger i anvendelsen af disse.  

     Afkastningsgraden – Return On Assets (ROA) – er velsagtens det mest udbredte og 

anvendte performancemål, når det drejer sig måling af selskabers operationelle 

performance post-IPO (se fx Degeorge & Zeckhauser (1993), Holthausen & Larcker (1996), 

Mikkelson et al. (1997), Coa (2010)). Det er et naturligt valg, idet nøgletallet måler, hvor 

effektivt et selskab udnytter (og forrenter) den eksisterende aktivmasse. Der er dog visse 
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 Vi viser senere i afhandlingen, at vores sample størrelse i 2004 og 2005 i høj grad er i overensstemmelse med 
såvel Levis (2011) og Bergstrøm et al. (2006). Sidstnævnte er således med til at understøtte gyldigheden af 
vores sample størrelse.  
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(mindre) problemer med at anvende ROA i denne sammenhæng, idet man herved 

sammenblander og forudsætter i hvert fald tre forhold. For det første inkluderes hele 

aktivmassen, hvilket kan undervurdere den reelle forrentning af selskabets investerede 

kapital, dvs. de driftsaktiver, der medgår til generering af selskabets indtjening. En måde at 

komme omkring dette på er at reformulere selskabets balance og resultatopgørelse og 

således opgøre niveauet for den investerede kapital. Sidstnævnte er fravalgt i nærværende 

afhandling af dels praktiske hensyn, dels at det er kutyme i andre undersøgelser på området 

at anvende det ”nøgne” nøgletal. For det andet er der en mindre forskel i måling af 

henholdsvis indtjening og aktivmasse, idet førstnævnte måles i løbende priser, medens 

sidstnævnte måles til historiske kostpriser. For det tredje – og måske mere vigtigt – så er 

ROA følsom over for earnings management, idet indtjeningen er accrual-based 

(periodiseret), hvilket implicerer, at selskabets ledelse skønsmæssigt kan påvirke niveauet 

for indtjeningen ved blandt andet at anvende forskellige indtægtskriterier. Der er, som 

nævnt tidligere, flere studier, der påviser, at ledelsen op til IPO’en fremrykker visse 

diskretionære periodiseringer, hvilket får regnskabet til at se stærkere ud73.  

     EBIT-margin – Return On Sales (ROS) – er modsat afkastningsgraden ikke et direkte mål 

for effektiviteten af driften, idet man skalerer med omsætningen74. ROS er interessant at 

anvende i nærværende sammenhæng af primært to årsager. For det første, så ophæves 

målingsproblematikken, som nævnt ovenfor, idet tæller såvel som nævner bliver målt i 

løbende priser. For det andet – og mere vigtigt – så er størrelsen af aktivmassen ikke 

længere relevant. Herunder distinktionen mellem investeret kapital og selskabets samlede 

balancesum. Ydermere neutraliseres eventuelle forskelle i performance målt ved ROA som 

følge af dels størrelsen af den rejste kapital, dels eventuelle forskelle i den efterfølgende 

anvendelse heraf.  

Endelig anvender vi pengestrømme over aktiver – (CF-ROA) – som det sidste 

performancemål. Modsat de to øvrige nøgletal, der anvender den periodiserede indtjening i 

                                                           
73

 Det bemærkes dog, at sidstnævnte er ikke nødvendigvis er tegn på operationel underperformance, idet 
regnskabet pre-IPO er skønsmæssigt overvurderet, medens regnskabet post-IPO er undervurderet. Dette er 
således blot et spørgsmål om periodisering af selskabets indtjening, hvilket selvsagt ikke er det samme som 
operationel underperformance som følge af (fx) øgede agency cost.  
74

 Dog vil ROS kunne indfange mulige effektiviseringsgevinster som følge af en lavere omkostningsbase. 
Omvendt vil ROS ikke tage højde for effektivitetsforbedringer, der øger såvel indtjening som omsætning, men 
samtidig fastholder samme niveau for den investerede kapital.  
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tælleren (EBIT(DA)), så anvendes her de frie pengestrømme. Sidstnævnte er modsat 

EBIT(DA) ikke påvirket af ”window dressing”, hvorfor flere IPO-studier advokerer for at 

anvende netop dette performancemål (se fx Coakley et al. (2007)).  

     Vi anvender således ovenstående tre nøgletal, der på forskellig vis komplementerer 

hinanden. Det kan nævnes, at Barber & Lyon (1995) har testet den statistiske styrke af 

ovenstående tre performancemål og kommer frem til, at pengestrømme over aktiver er less 

powerfull75. De skriver videre, at det følgelig er essentielt i forbindelse med måling af 

operationel performance at anvende flere nøgletal således, at robustheden af de analytiske 

resultater øges. Sidstnævnte er et vægtigt argument for, hvorfor vi i nærværende afhandling 

anvender flere performancemål.   

    Vi måler den operationelle performance over en periode på fire år, idet vi som 

referenceværdi anvender det sidste hele regnskabsår inden børsintroduktionen og op til tre 

år herefter. Nedenfor er vist en tidslinje, der illustrerer, hvorledes vi måler performance.  

 

 

 

Det fremgår af figuren, at tidsfaktoren for så vidt er elimineret, idet vi puljer vores sample af 

henholdsvis PE-backed og non-backed IPO’er således, at t-1 repræsenterer det sidste hele 

regnskabsår inden IPO’en, t0 er regnskabsåret, hvori IPO’en finder sted, medens t+1 er det 

første hele regnskabsår efter IPO’en og så fremdeles. Det følger heraf, at t0 falder på 

forskellige tidspunkter for det enkelte selskab, hvorfor regnskabstal herfor afspejler 

forskellige tidsperioder under privat ejerskab inden IPO’en. Endvidere gælder det, at vi 

forudsætter, at selskaberne har samme regnskabsperiode, idet vi ikke foretager en 

calendarization af data. Endelig rapporterer vi på ændringen over (primært) to tidsperioder 

– fra år -1 til 1 og år -1 til 3 – da vi ikke præcist ved, hvornår ændringen i 
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 Udover ROA, ROS og cash-flow-ROA indgik ligeledes Return on Market Value of Assets og Return on Cash-
Adjusted Assets.   

Figur 6 - Tidslinje

IPO år t0regnskabsår t-1 regnskabsår t+ 2 regnskabsår t+ 3regnskabsår t+ 1
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incitamentsstrukturen (kapitalfondskarakteristika) slår igennem på den operationelle 

performance.    

     Vi rapporterer på såvel niveauet for som ændringen i de operationelle performancemål. 

Sidstnævnte er interessant i nærværende sammenhæng, idet vi ønsker at teste, om der er 

en (kausal) sammenhæng mellem udviklingen i ovenstående kapitalfondskarakteristika og 

performance. Derudover er ændringen – set ud fra en investorsynsvinkel – ligeledes 

interessant, eftersom denne måler forbedringen eller manglen på samme ex-post. Flere IPO-

studier anvender samme fremgangsmåde ud fra samme argumentationsrække (Jain & Kini 

(1994), Holthausen & Larcker (1996), Murray et al. (2006) m.fl.). Og i lighed hermed 

rapporterer vi på (ændringer i) medianværdier, idet følsomheden – sammenholdt med 

middelværdien – er mindre over for ekstreme værdier (outliers).  

     Vi beregner ændringen i performance som: Δ PERF = ROA (t) – ROA (t-1). Som påpeget af 

Barber & Lyon (1996), så rapporterer vi på ændringen i procentpoint (PP), idet sidstnævnte 

tager udgangspunkt i den til tidspunkt t stående aktivbase. Alternativt kunne man beregne 

ændringen i procent, hvormed man dog forudsætter, at ændringen i performance er 

proportional med niveauet (i aktivbasen) pre-IPO. Vi mener, at det er mest hensigtsmæssigt 

at anvende førstnævnte metode, idet denne tager udgangspunkt i den aktuelle 

aktivbase76,77.  Vi måler den langsigtede ændring fra (t-1) til (t3), den kortsigtede ændring fra 

(t-1) til (t1) samt ændringen fra år til år. Den kortsigtede ændring er blandt andet interessant, 

idet kapitalfonde, jf. teoriafsnittet, ved en IPO normalt vis er begrænset i adgangen til at 

realisere deres kapitalandele grundet ”lockup-aftaler”, der kan gælde i alt lige fra måneder 

til flere år (Cao 2010)78. Det er følgelig interessant at se, om ændringen i performance på 

længere sigt, hvor fonden (sandsynligvis) ikke længere er en del af ejerkredsen, afviger fra 
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 Et simpelt regneeksempel illustrerer tydeligheden af dette (Barber og Lyon 1996). Hvis vi betragter to 
selskaber (A og B) med en EBIT på henholdsvis tDKK 40 og 150 og en aktivbasse på tDKK 1000. Alle tal er pre-
IPO og svarer til en ROA på henholdsvis 4 pct. (A) og 15 pct. (B). Dersom det forudsættes, at aktivbasen post-
IPO er den samme for begge selskaber, men at forrentningen af denne er forbedres med DKK 0,01/1 post-IPO, 
da vil EBIT for begge selskaber stige med tDKK 10. Det svarer til en ny ROA på henholdsvis 5 pct. og 16 pct. – 
altså en stigning på 1 procentpoint for begge selskaber. Hvis vi derimod beregner den procentuelle stigning i 
ROA pre-IPO, vil man få stigninger på henholdsvis 25 pct. og 6,67 pct.. 
77

 Et andet – og måske vigtigste – argument for anvendelse af procentpoint frem for ændring i procent er, at 
fortolkningen af sidstnævnte bliver meningsløs, dersom performancemålet i et af årene er negativ. Som anført 
af Barber & Lyon kan man følgelig blive nødsaget til at udelukke selskaber med negativ ROA, hvilket kan 
medføre bias i de estimerede parametre.  
78

 I Cao (2010) er den gennemsnitlige lockup periode 183 dage, mens Murray et al. (2006) nævner, at den 
gennemsnitlige lockup-periode for ”directors” i UK er 561 dage.  
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performance på kortere sigt, hvor fonden stedse er en del af ejerkredsen – og dermed 

interesseret i en så høj aktiekurs som muligt, alt andet lige.   

     I spørgsmål tre, hvor vi undersøger sammenhængen mellem kapitalfondskarakteristika og 

performance, har vi, som argumenteret ovenfor, valgt at tage udgangspunkt i ændringen 

omkring tidspunktet for IPO’en. Måling af gæld og ejerskab sker således i forhold til niveauet 

lige før og efter introduktionen. Gældsniveau – og ændringen heri – har vi valgt at opgøre i 

lighed med Holthausen & Larcker (1996), der anvender gæld over ”aktiver”79, hvor 

førstnævnte er defineret som al rentebærende gæld80. Ændringen i ejerskabsforhold som 

følge af IPO’en aflæser vi eksplicit i proformaopgørelserne i prospektet. I forbindelse hermed 

er det vigtigt at bemærke, at vi forudsætter, at overallokeringsretten ikke udnyttes81, 

eftersom vi på tidspunktet for IPO’en ikke er klar over, om denne ret udnyttes eller ej. Derfor 

har vi i prospektet taget udgangspunkt i de tal for provenuet, der ikke medregner effekten af 

overallokeringsretten. Holdeperioden er defineret i forhold til det tidspunkt, hvor fonden 

blev en del af ejerkredsen, dvs. ved buyout. Tidspunktet herfor har vi primært fundet i 

prospektet samt ved Factiva søgninger.  

 

5.6 Model og statistiske test 

Vi har anvendt Excel til at opstille og bearbejde data, medens vi har anvendt SAS JMP til køre 

de statistiske test og regressioner. Nedenfor vil vi kort argumentere for vores valg heraf samt 

gennemgå betydningen af disse82.  
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 Mere præcist: Passiver fratrukket ikke-rentebærende gæld.  
80

 Mere præcist: Gæld(Rentebærende kort- og langfristet gæld + finansiel leasing )/Aktiver(Rentebærende kort- 
og langfristet gæld + finansiel leasing + bogført værdi af egenkapitalen), hvor ændringen er i forhold til pre- og 
post-IPO. Vi har valgt kun at medtage den rentebærende gæld, eftersom denne udgør den primære 
gældskomponent for PE-backed IPO’er, samt at det som regel er denne, der nedbringes post-IPO.  
81

 Overallokeringsretten – eller på engelsk overallotment – giver investeringsbanken (underwriter) ret til inden 
for en afgrænset tidsperiode (gerne 30 dage) at sælge (”shorte”) op til 15 pct. af basisudbuddet med det formål 
at stabilisere kursdannelsen post-IPO. Stabiliseringsmekanismen fungerer derved, at overallokeringsretten 
tilmed er en call-option, der giver banken ret til at købe den selvsamme mængde af aktier til en bestemt pris 
(udbudskursen). Derfor: såfremt aktien post-IPO handles til en pris over udbudskursen, da vil banken udnytte 
optionen, købe til udbudskursen og herefter lukke sin korte position. Omvendt vil banken, hvis aktien handler 
til en pris under udbudskursen, lade optionen løbe ud. Overallokeringsretten kaldes også greenshoe option 
efter Green Shoe Manufacturing Company, der første gang udnyttede arrangement tilbage i 1963.   
82

 Se appendiks 1 for en grafisk illustration heraf. 
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5.6.1 Valg af regressionsmodel 

Vi anvender regressionsanalyser til at belyse, om der er (årsags)sammenhæng mellem 

performance og kapitalfondskarakteristika. Regressionsanalyser hviler imidlertid på en 

række restriktive forudsætninger, herunder (1) krav om modelspecifikation, (2) fravær af 

indflydelsesrige observationer, (3) multikollinearitet samt (4) en række krav til struktur i og 

karakteristik af modellens fejlled. 

     Spørgsmålet om modelspecifikation indebærer blandt andet, at modellen indeholder de 

relevante variable samt en vis linearitet83 mellem den afhængige og (de) uafhængige 

variable. Såvel førstnævnte som sidstnævnte er i nærværende opgave teoretisk forankret, 

idet den teoretiske argumentationsrække advokerer for en vis linearitet mellem 

performance og kapitalfonds-karakteristika. Derudover forudsætter vi, at ændringen i 

kapitalfondskarakteristika er eksogen, medens performance er endogen. Det har følgende to 

implikationer. For det første, så forudsætter vi, at påvirkningsretningen går fra x til y, dvs. 

fravær af feed-back loop mellem y og x84. For det andet så forudsætter vi, at der er 

årsagssammenhæng mellem performance og kapitalfondskarakteristika. Som påpeget af 

blandt andet Holthausen & Larcker (1996), så er fraværet af endogenitet, dvs. at de 

uafhængige variable reelt er afhængige, forudsætningen for, at man kan undersøge 

kausalitetsrelationen. Dersom de opstillede kapitalfondskarakteristika antages at være 

endogene, og dermed påvirket af andre forhold85, så er det lidet sandsynligt at tro, at en 

ændring heri vil påvirke performance86. Vi korrigerer for indflydelsesrige variable, i det 

omfang disse har en uforholdsmæssig stor betydning for bestemmelsen af 

regressionsligningens koefficient(er). Som anført af Stubager & Sønderskov (2011), så kan 

man ikke umiddelbart fjerne observationer, der ligger langt fra den estimerede 

regressionslinje, idet påvirkningen af en given observation afhænger af dels residualværdien, 

dvs. forskellen mellem den observerede og forventede y-værdi, dels observationens 

leverage, hvor sidstnævnte måler en given observations afstand fra de uafhængige variable. 

                                                           
83

 Med linearitet menes i forhold til den samlede population. Det er også derfor, vi skriver ”vis”, idet denne 
betingelse ikke nødvendigvis behøver at gøre sig helt gældende i vores sample.  
84

 I så fald ville koefficienten for x være biased, idet denne til dels er bestemt af y’s effekt på x. 
85

 Holthausen & Larcker (1996) nævner blandt andet et skift i et selskabs ”investment opportunity set”.  
86

 Medmindre at den eksogene determinant for ændringen i fx gældsgraden simultant påvirker performance i 
en positiv retning.  
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Det er følgelig nødvendigt at inkludere effekten af leverage, når man skal bestemme 

effekten af indflydelsesrige observationer, idet observationer, der har en høj residualværdi, 

ikke nødvendigvis øver uforholdsmæssig stor indflydelse på regressionsligningens 

koefficienter, dersom observationen ligger tæt på gennemsnittet på de uafhængige 

variable87. I appendiks 2 er vist, hvorledes vi har korrigeret herfor, idet vi har plottet de 

standardiserede residualer88 over for observationernes leverage-værdier. Herefter har vi 

indlagt to kritiske værdier, idet vi – som argumenteret af Stubager & Sønderskov (2011) – 

opfatter leverage-værdier på over to gange gennemsnittet som ekstreme, medens 

standardiserede residualer over ±2 opfattes som problematiske89. Det gælder følgelig, at kun 

de observationer, der overskrider begge de kritiske grænser, vil være defineret som 

indflydelsesrige observationer. Vi vil i vores analyse løbende kommentere og rapportere 

herpå, idet omfang det har betydning for de analytiske konklusioner90.   

     Spørgsmålet om multikollinearitet, dvs. om der er afhængighed mellem de uafhængige 

variable således, at effekten af disse på responsvariablen bliver fejlbehæftet, er således kun 

relevant i forhold til den multiple regressionsanalyse, hvor vi undersøger effekten af 

fondsejerskabet under hensynstagen til to kontrolvariable. Vi har undersøgt eksistensen af 

multikollinearitet derved, at vi har sammenholdt de estimerede koefficienter fra den 

multiple regressionsanalyse med tilsvarende koefficienter for de enkelte uafhængige 

variabler, når disse regresseres enkeltvis på responsvariablen91. Disse test har ikke givet 

anledning til at korrigere herfor.  

                                                           
87

 Idet det erindres, at indflydelsesrige observationer netop har betydning for størrelsen af beta. Observationer 
med stor residualværdi, men som ligger tæt på gennemsnittet af de øvrige x-værdier, har således mindre 
betydning for hældningen på regressionsligningen.   
88

 Det er ikke muligt at sammenligne ”rå” residualværdier, eftersom disse varierer med skalaen for den 
afhængige variabel. Dette modgås ved at standardisere residualerne, hvorved forstås, at man dividerer disse 
med sidstnævntes standardfejl.  
89

 Det forudsættes her, at fejlleddene følger en normalfordeling, hvorefter standardiserede residualer, der 
ligger uden for intervallet (-2,2), eller 95-fraktilen, antages at være ”tilfældige”.       
90

 Det skal dog bemærkes, at man selvfølgelig skal være varsom med at fjerne observationer ”blot” fordi disse 
ligger langt fra den forventede værdi. Ikke desto mindre vurderer vi, at de kritiske værdier, der ligger i det 
definerede spænd mellem leverage og de standardiserede residualer, netop tager højde herfor.     
91

 Som anført af Stubager og Sønderskov (2011) kunne man ligeledes have beregnet et såkaldt tolerancemål, 
hvor man regresserer de uafhængige variabler mod hinanden for derved at fastlægge multikollineariteten som 
1-R

2
, idet differencen heraf udtrykker den selvstændige variation.    
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Lineær regressionsanalyse forudsætter endvidere at modellens fejlled er normalfordelte92, 

har konstant variansspredning (homoskedasticitet)93 samt fravær af autokorrelation. Hvor de 

ovenfor gennemgåede krav til modelspecifikation har betydning for estimeringen af 

modellens koefficienter har spørgsmålet om modellens fejlled betydning for modellens 

varians og dermed beregningen af signifikans94 (p-værdier). Vi har ikke direkte testet for 

autokorrelation, da vores datasæt primært består af paneldata, idet vi måler performance 

over tid for en sample indsamlet på forskellige tidspunkter95. Vi har derimod testet for 

henholdsvis homoskedasticitet og normalfordelte fejlled. Førstnævnte, der forudsætter, at 

variansen af y på x er den samme uagtet størrelsen af y, har vi undersøgt ved at plotte de 

standardiserede residualer mod de forventede y-værdier. Dersom de standardiserede 

residualer ligger i et pænt spænd omkring 0, er det tegn på, at spredningen er nogenlunde 

homogen. I appendiks 3 er vist en grafik heraf, hvoraf det fremgår, at observationerne 

fordeler sig jævnt omkring 0-punktet, om end der (ligeledes) spores en outlier. I appendiks 4 

er ligeledes vist et histogram over for de standardiserede residualer, der viser, at disse 

tilnærmelsesvis er normalfordelte.   

     Selvom histogrammet over de standardiserede residualer samt residualplottet i appendiks 

4 viser, at der er visse afvigelser fra normalfordelingen, så er fordelingen tydeligvis unimodal, 

om end der er visse observationer i fordelingens haler. Det væsentlige er dog, at der ikke er 

”klumper” af data med større afvigelser, hvilket kan medføre specifikationsproblemer 

(Stubager & Sønderskov 2011). Fordelingen af data som vist i appendiks 4 er nogenlunde 

konsistent på tværs af de estimerede modeller, hvorfor vi – på trods af visse afgivelser – 

forudsætter at fejlleddene er normalfordelte, uafhængige samt har homogen 

variansspredning. Signifikansberegningerne er følgelig baseret på t-testen.  

  

                                                           
92

 Matematisk udtrykt som: N(0,1), idet der henvises til normalfordelingens indbyggede skala med middelværdi 
på 0 og varians på 1.  
93

 Matematisk udtrykt som: V(Y|X1 = x, X2 = x2, …, Xk = xk ) = σ
2 

94
 Udtrykker som bekendt sandsynligheden for type I-fejl, dvs. P(forkaste H0 |H0 er sand). Signifikansniveau 

betegnes også α.  
95

 Alternativt kunne man anvende en Durbin-Watson-test til at undersøge graden af seriel autokorrelation 
(Stubager & Sønderskov 2011). Dette forudsætter imidlertid tidsseriedata.   
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5.6.2 Valg af test 

Til besvarelse af nulhypotesen, dvs. om der er forskel i performance i de to samples, 

anvender vi nonparametriske test, der modsat parametriske test ikke tager udgangspunkt i 

en kontinuert fordelingsform, fx normalfordelingen, men i en rangordning af 

observationerne og en teststørrelse baseret herpå (Gabrielsen & Overø 2011). Sidstnævnte 

kan forekomme i modstrid med ovenstående argumentation, men er anvendt for at øge 

robustheden af de statistiske test. Selvom vi ovenfor argumenterer for, at det er forsvarligt 

at antage, at fejlleddene er normalfordelte, hvorved det implicit forudsættes, at variansen af 

den afhængige variabel på de uafhængige variable er normalfordelte, så viser histogrammet 

af de standardiserede residualer ligeledes, at der er visse afvigelser fra den ”klokkeformede” 

normalfordeling. For at være på den ”sikre” side anvendes derfor nonparametriske test, der 

– foruden ikke at være forankret i en speciel fordeling – ligeledes beregner teststørrelsen på 

baggrund af medianværdier – og ikke middelværdier, som det er tilfældet med t-testen96. 

     Vi anvender to forskellige nonparametriske test: Henholdsvis en Wilcoxon Signed Rank 

test og Mann Whitney test. Mens førstnævnte tager udgangspunkt i parrede samples 

(matched-pairs), tager sidstnævnte udgangspunkt i uparrede ditto. Den grundlæggende 

forskel heri i, at parrede test forudsætter samme sample størrelse, samt at observationerne 

parvist passer sammen97. Endelig kan bemærkes, at de nonparametriske test undertiden 

bliver omtalt som forudsætningsløse. Dette er dog ikke helt sandt, idet wilcoxon signed rank 

test blandt andet forudsætter, at sandsynlighedsfunktion er symmetrisk, hvilket implicerer, 

at sandsynligheden for at få en værdi over eller under medianen forudsættes at være den 

samme. Derudover følger det, at Wilcoxon signed rank testen er en smule grovere end t-

testen, idet teststørrelsen beregnes på baggrund af range, hvorved der i ”enderne” vil gå 

noget værdi tabt (Gabrielsen & Overø 2011). 

     Vi rapporterer på tre signifikansniveauer: henholdsvis 1 pct., 5 pct. og 10 pct. Disse vil 

blive markeret med stjerner. Idet vi er interesseret i afvigelser, der er større såvel som 

mindre end medianen, udfører vi tosidede hypotesetest.      

                                                           
96

 Denne tilgang er ligeledes udbredt i litteraturen, jf. Coakley et al. (2007) samt Cao (2010).   
97

 Heraf navnet ”matched-pairs”. Dette kan muligvis give anledning til en vis bias i vores analyse af 
medianændringen i performance, eftersom samplen af PE-backed IPO’er reduceres fra 48 (t-1) til 40 (t

3
) i løbet 

af analyseperioden. Dette implicerer, at ændringen fra år -1 til 3 er baseret 39 selskaber og tilhørende matched 
non-backed IPO’er.  
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5.7 Videnskabsteori 

Som i en hver anden empirisk undersøgelse, beror analysestrategien – eller metodologien – 

på en række forudsætninger henset til genstandsfeltets karakter, viden herom samt den 

afledte analysestrategi.  

     Vi har tidligere beskrevet en væsentlig del – hvis ikke den væsentligste – 

videnskabsteoretiske antagelse, der udspringer af afhandlingens problemformulering: 

nemlig det kausale forhold mellem kapitalfondskarakteristika og performance. Denne 

implicitte årsagsrelation er således rammen for såvel problemformuleringens første del: om 

der er forskel i performance for PE-backed og non-backed IPO’ers performance samt 

problemformuleringens anden del: om denne performance for PE-backed IPO’er kan 

forklares af en række (deduktivt) opstillede hypoteser om karakteren af dette fondsejerskab. 

Sagt med andre ord: vi forudsætter, at den operationelle performance for kapitalfonde 

(matematisk) kan forklares af disse karakteristika. Det er således i dette lys, at vores 

analysedesign skal betragtes, idet vi med udgangspunkt i blandt andre Jensen & Meckling 

(1976) forventer, at der er en positiv sammenhæng mellem performance og en række 

incitamentsstrukturer98. Sidstnævnte forudsætter endvidere en række karakteristika om 

”virksomheder” og ”individer”, herunder at disse er nytte- og profitmaksimerende.  

     Den hypotetisk deduktive metode adskiller således fra den rene empiriske tilgang 

(induktion) og kombinationen heraf (abduktion) derved, at analysestrategien er teoretisk 

forankret (Olsen & Kaare 2006). Jespersen (2007) bruger en del tid på at forklare, hvorfor 

den hypotetisk deduktive metode er uhensigtsmæssig at anvende i forskningsmæssigt 

øjemed. Hans primære anke er, at denne er bundet op på lovmæssigheder og kravet om 

”sikker viden”. Vores ambition er dog ingenlunde at udlede ”lovmæssigheder” om forholdet 

mellem kapitalfondskarakteristika og performance, idet vi ”blot” ønsker at bidrage med ”ny 

viden”, i det omfang vores resultater understøtter eksisterende empiriske undersøgelser. Til 

en vis grad kan man argumentere for, at vi ligeledes arbejder abduktivt, idet vores hypoteser 

– foruden den teoretiske forankring – ligeledes tager afsæt i tidligere empiriske 

undersøgelser. Denne vekselvirkning mellem empiri og teori er netop kendetegnende for 

abduktion. Dog ville den rene abduktive tilgang fordre, at de teoretisk funderede hypoteser 

                                                           
98

 Se i øvrigt ovenstående diskussion af spørgsmålet om ”endogenitet”, hvori vi mere præcist formulerer, hvori 
denne sammenhæng består.  
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blev opstillet i forlængelse af de empiriske resultater (Jespersen 2007). Dette er imidlertid 

ikke tilfældet her.  
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6.0 IPO’er og motiver 

I følgende kapitel vil vi beskrive motiverne for IPO’er, herunder PE-backed IPO’er. Formålet 

med afsnittet er at give et overblik over, hvilke motiver der er (mest) centrale for 

beslutningen om at lade et selskab børsintroducere. Indledningsvis vil vi dog kort behandle 

de institutionelle rammer herfor i UK. 

 

6.1 De institutionelle rammer – et overblik 

Såfremt et selskab ønsker at blive optaget til handel på London Stock Exchange (LSE) findes 

to muligheder, der primært beror på det enkelte selskabs modenhed og udvikling. Der er 

tale om henholdsvis the Official List eller Main Market (fremover MAIN) og the Alternative 

Investment Market (fremover AIM). Sidstnævnte blev oprettet i 1995 med henblik på at 

forbedre de finansielle kanaler for mindre opstarts- og vækstvirksomheder, medens MAIN – 

der kan dateres tilbage til 1698 – henvender sig til større og mere etablerede selskaber, der 

lever op til bestemte minimumskrav for så vidt angår historik, størrelse etc.. Nedenfor er 

oplistet de væsentligste forskelle de to markeder imellem.  

 

 

Figur 7 - Hovedkriterier for UK børsnotering

Betingelser for adgang til de britiske aktiemarkeder

Main AIM

Minimum 25% af aktierne i offentlige hænder Ingen minimumsgrænse for andelen af aktierne 

der skal være i offentlige hænder

Den mindste markedsværdi af selskabet 

skal være £700.000 Ingen minimum markedsværdi

Treårig track record normalt nødvendig Ingen tidligere track record  nødvendig

Forudgående aktionærgodkendelse er nødvendig I de fleste tilfælde kræves ingen forudgående 

for visse transaktioner aktionærgodkendelse af transaktionen

Ansøgningsdokumenter skal forundersøges af UKLA Ansøgningsdokumenter skal ikke på forhånd 

undersøges af børs eller UKLA, men af en  

rådgiver

Sponsor nødvendig for visse transaktioner Rådgiver nødvendig til  enhver tid

Evnen til  at fungere som en selvstændig enhed Evnen til  at fungere som en selvstændig enhed

Nødvendigt at overholde regelsættet fastsat af UKLA Mere fleksible regulative rammer

Kilde: Khurshed et al. (2003)
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Det fremgår blandt andet af figuren, at der ikke er krav om hverken størrelse, 

regnskabshistorik eller godkendelse fra de engelske tilsynsmyndigheder (UKLA) for at blive 

optaget til handel på AIM. Dette er med til at sikre en stor grad af fleksibilitet, idet selskaber 

”blot” skal alliere sig med en såkaldt ”nominated adviser” (rådgiver), der så til gengæld 

indestår for, at selskabet er parat til en sådan notering.  

     Ifølge LSE’s hjemmeside99 er der siden AIM’s lancering i 1995 blevet optaget mere end 

3000 mindre selskaber. I dag er der cirka 1450 selskaber noteret, hvilket dækker mere end 

39 sektorer fra 100 lande. På MAIN er der noteret omkring 1400 selskaber fra mere end 60 

lande. 

 

6.2 Motiver for IPO’er  

Slår man op i en traditionel lærebog i Corporate Finance, vil man typisk støde på følgende 

fire forklaringer på, hvorfor selskaber vælger at gennemføre en børsintroduktion: (1) 

spørgsmålet om at minimere selskabets kapitalomkostninger for derved at maksimere 

værdien af selskabet100, (2) en exit-mulighed, (3) facilitere efterfølgende M&A-aktiviteter 

(aktien som en ”valuta”) og (4) strategiske hensyn, dvs. spørgsmålet om at udbrede 

kendskabet til selskabet, herunder fra investorside (Brealey et al. 2008). 

     Brau & Fawcett (2006) har i en relativ ny spørgeskemaundersøgelse – baseret på 336 

CFO’er i USA – blandt andet undersøgt, hvilke motiver der er mest afgørende, når et selskab 

vælger at gå på børsen. Forfatternes hovedkonklusioner er oplistet i nedenstående figur. 

 

                                                           
99

 http://www.londonstockexchange.com/traders-and-brokers/private-investors/private-investors/stock-
markets/main-market-and-aim/main-market-and-aim.htm. Se ligeledes ”A guide to listing on the London Stock 
Exchange”.  
100

 Da der gælder et inverst forhold mellem størrelsen af WACC (diskonteringssatsen) og værdien af EK 
(fremtidige pengestrømme). 
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Det fremgår af figuren, at 59,41 pct. af de adspurgte CFO’er mener, at den væsentligste 

driver for IPO’en er, ”at kunne anvende selskabets egne aktier til fremtidige opkøb”, dvs. 

opfattelsen af aktien som en slags ”valuta”, der kan anvendes i forbindelse med senere 

M&A-aktiviteter. Ligeledes mener over halvdelen af CFO’erne, at adgangen til 

kapitalmarkedet, herunder at få værdisat virksomheden, er en væsentlig motor for IPO-

processen. Modsat tyder undersøgelsen på, at kapitalstrukturteorierne, herunder Myers & 

Majluf ”pecking order theory” (1984), udgør en mindre rolle i IPO-spørgsmålet. Således 

mener ”kun” 42,51 pct. af de adspurgte CFO’er, at ”minimere kapitalomkostninger” er den 

væsentligste driver for selskabets IPO.  

     Således viser figuren, at CFO’ernes motiv – samt vægtningen heraf – i forhold IPO-

spørgsmålet langt fra er entydig eller kan henføres til enkelte ditto. Det er således et ”mix” 

af forskellige motiver, der til en vis grad, ligeledes dokumenteret af Brau & Fawcetts, er en 

funktion af særlige virksomhedskarakteristika herunder alder, størrelse, type etc.. 

Sidstnævnte kommer heller ikke som den store overraskelse, dersom man betragter IPO-

spørgsmålet i relation til selskabets placering på PLC-kurven. Placeringen herpå – om der er 

tale om en start-up eller etableret selskab – afføder selvsagt forskellige strategiske 

interesser. Brau & Fawcett dokumenter blandt andet, at for nystartede high-tech (og VC-

backed) selskaber udgør spørgsmålet om ”omdømme” og ”opmærksomhed fra analytikere” 

en større rolle end for IPO’er, hvor der forekommer et stort salg af såkaldte ”secondary 

shares”. 

Figur 8 - Motivation for IPO

Spørgsmål Middelværdi % 4-5

At kunne anvende selskabets egne aktier ti l  fremtidige opkøb 3.56 59.41

At kunne etablere en markedspris for virksomheden 3.39 51.17

At forbedre virksomhedens omdømme 3.27 49.11

At minimere kapitalomkostninger 3.12 42.51

At udvide ejerskabskredsen 3.11 45.89

At til lade en eller flere hovedaktionærer at diversificere deres aktiebeholdning 2.99 44.11

At tiltrække opmærksomhed fra analytikere 2.71 29.76

At til lade venture capital "VC" investorer at realisere deres beholdninger 2.54 32.15

At gæld er blevet for omkostningsfyldt 2.11 14.29

Middelværdierne er baseret på en fem point skala, hvor 1 = ikke vigtigt, 5 = meget vigtigt.
"% 4-5" indikerer procentdel af svarene der er 4 til 5.
Kilde: Brau & Fawcett (2006)
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Bancel & Mittoo (2009) har foretaget en lignende undersøgelse på europæiske data. Deres 

undersøgelse er dog væsentlig større, idet 1808 CFO’er fra 12 forskellige europæiske lande 

er blevet spurgt om deres holdninger og motiver til IPO-spørgsmålet. De kommer frem til 

nogenlunde de samme konklusioner, om end spørgsmålet om ”faciliteringen af M&A-

aktiviteter” rangerer væsentlig lavere, medens motiver som prestige, image og synlighed – 

modsat Brau & Fawcett’s undersøgelse – er de væsentligste drivere for initiering af IPO’er i 

Europa101. Deres multiple regressionsanalyse viser endvidere, at væsentligheden af de 

enkelte motiver er forskelige henset til spørgsmålet om virksomhedens størrelse, alder, 

transaktionstype etc., om end de fleste resultater er statistisk insignifikante. De viser dog – 

analog med Brau & Fawcett – at for mindre, yngre og high-tech virksomheder udgør 

spørgsmålet om prestige og image væsentlig mere end for ældre og større selskaber, der 

vægter motiver som ”aktiernes likviditet” og at ”rejse kapital” højere. Endvidere viser Bancel 

& Mittoo’s undersøgelse beskeden opbakning til kapitalstruktur-teorierne. Således mener 

37,18 pct. af de europæiske CFO’er, at asymmetrisk information er et problem op til 

børsintroduktionen, medens 45 pct. svarer at hensynet til selskabets kapitalomkostninger er 

”vigtigt” eller ”meget vigtigt”.  

     Modsat Bancel & Mittoo og Brau & Fawcett, der undersøger den relative vægtning af 

forskellige motiver for IPO-spørgsmålet, har Kim & Weisbach (2008) i et større studium 

undersøgt, hvorledes kapitalen efterfølgende bliver anvendt. De finder blandt andet 

følgende to karakteristika ved kapitalrejsninger102: (1) den rejste kapital bliver primært brugt 

til at investere i nye finansieringsbeslutninger (R&D-udgifter stiger med 17,8 pct. pr. ekstra 

dollar, der rejses inden for det første år), og (2) at nogle IPO-beslutninger er drevet af 

”windows of opportunity”, idet fx SEO’er med en høj M/B gennemgående udsteder flere 

secondary shares103.  

                                                           
101

 Bancel & Mittoo viser endvidere, at de to markeder adskiller sig væsentligt med hensyn til opfattelsen af 
implicitte og eksplicitte omkostninger. Hvor CFO’er i Europa ikke opfatter sidstnævnte som et ”big issue” mener 
CFO’er i USA, at ”underwriting fee’s” (implicit) og ikke mindst ”external monitoring” (eksplicit) er forbundet 
med betydelige omkostninger. Forfatterne argumenterer for, at denne forskel beror på et højere 
omkostningsniveau samt et tungere regelsæt ved notering i USA. 
102

 De undersøger IPO’er såvel som ”seasoned equity offerings” (SEO). Deres sample dækker 38 lande i 
perioden 1990-2003 og inkluderer 17,226 IPO’er og 13,142 SEO’er.  
103

 Ligeledes har Pagano et al. (1998) foretaget en større empirisk undersøgelse af de underliggende 
(virksomheds)karakteristika, der har betydning for IPO-beslutningen i Italien. Modsat Kim & Weisbach finder 
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Ovenstående tre studier – og i særdeleshed Bancel & Mittoo’s og Brau & Fawcett’s 

spørgeskemaundersøgelser – viser med al tydelighed, at IPO-spørgsmålet afhænger af de 

særlige omstændigheder og karakteristika, der kendetegner det enkelte selskab, herunder i 

forhold til selskabets historik og placering på PLC-kurven. Ligeledes spiller ejerstrukturen en 

rolle i forhold til beslutningen at blive børsintroduceret. I forhold til de fire motiver, som vi 

indledningsvis præsenterede som typiske lærebogseksempler er PE-backed IPO’er primært 

centreret omkring kategori 2, dvs. exit. Og som nævnt i indledningen skelner man typisk 

mellem tre former for exit for en PE-fond: (1) exit via en IPO, (2) secondary buyout og (3) 

salg til en industriel køber. Eftersom vi i nærværende afhandling udelukkende beskæftiger os 

med førstnævnte, vil vi blot bemærke at valget heraf er en kombination af flere forhold, 

herunder i væsentlig grad de økonomiske konjunkturer. Som vi viser i næste afsnit, så er 

antallet af exitter via de finansielle markeder (ikke overraskende) dalet kraftigt i kølvandet 

på finanskrisen. 

     I Brau & Fawcett (2006) har de endvidere inddraget ”venture capital” som en 

indikatorvariabel. Det fremgår heraf – og som en overraskelse for forfatterne – CFO’er i VC-

backed IPO’er er mere optaget af, ”at kunne anvende selskabets egne aktier til fremtidige 

opkøb”, ”markedspris for virksomheden”, ”omdømme” end af det som forfatterne (nok) 

forventede toppede listen, nemlig ”at tillade VC-investorer at realisere deres beholdninger”. 

Se figuren nedenfor.  

 

                                                                                                                                                                                     
de, at investeringsniveauet ikke stiger ex-post. De finder dog ligeledes, at sandsynligheden for at initiere en IPO 
afhænger positivt af M/B-værdier i den enkelte industri.   



59 
 

  

 

Det er velsagtens en smule overraskende, at CFO’er i disse selskaber ligefrem mener, at 

”omdømme” udgør en vigtigere rolle end at realisere aktiebeholdningen, medens de to 

andre motiver er mere ”forventelige” i den forstand, at flere undersøgelser viser, at VC-

backed såvel som buyout støttede IPO’er bliver opkøbt relativt hurtigt efter IPO’en (fx Mian 

& Rosenfeld 1993). Som advokeret i Vetsuypens og Muscarella (1990) stiller exitten en fond 

over for to strategier: 1) enten at sælge (helt eller delvist) ud ved IPO’en eller 2) at udnytte 

IPO’en – og adgangen til de finansielle markeder – til efterfølgende at blive opkøbt af en 

tredje part. Eftersom litteraturen (og virkeligheden) indeholder flere eksempler på det 

sidste, er det næppe overraskende, at CFO’er anerkender denne vej som en mulighed for 

(netop) at ”kasse ud” – og måske til en højere intrinsic value, idet IPO-rabatten normalt vis 

reduceres i forbindelse hermed. 

     Idet nærværende afhandling fokuserer på det engelske marked for IPO’er, er det 

interessant at undersøge, hvorledes ovenstående motiver fordeler sig blandt CFO’er i 

England. I Bancel & Mittoo (2009) er der ligeledes en opdeling på lande, hvor England og 

Irland er grupperet. Deres svarfordeling er vist i figuren nedenfor. 

 

Figur 9 - Motivation for IPO "Venture Capital"

Spørgsmål Middelværdi

At kunne anvende selskabets egne aktier til fremtidige opkøb 3.79

At kunne etablere en markedspris for virksomheden 3.61

At forbedre virksomhedens omdømme 3.69

At minimere kapitalomkostninger 3.09

At udvide ejerskabskredsen 3.36

At tillade en eller flere hovedaktionærer at diversificere deres aktiebeholdning 2.80

At tiltrække opmærksomhed fra analytikere 3.07

At tillade venture capital "VC" investorer at realisere deres beholdninger 3.14

At gæld er blevet for omkostningsfyldt 1.77

Middelværdierne er baseret på en fem point skala, hvor 1 = ikke vigtigt, 5 = meget vigtigt.
Kilde: Brau & Fawcett (2006)
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Det fremgår af figuren, at CFO’er i disse to lande primært fokuserer på to forhold i 

forbindelse med IPO-spørgsmålet: (1) at øge selskabets (aktiens) likviditet og (2) at sælge 

selskabet til tredjemand. Dette står i kontrast til svarfordelingen blandt fx franske og tyske 

CFO’er, der mere vægter selskabets image og prestige samt den latente anerkendelse, der 

ligger i at blive børsnoteret. Netop disse to forhold er ifølge figuren af mindre betydning for 

de engelske og irske CFO’er. 

 

6.3 PE-backed IPO’er  

Uroen på de internationale finansmarkeder, der startede med en krise på boligmarkedet i 

USA og senere udviklede sig til en regulær økonomisk krise, som for nærværende er præget 

af massive gældsunderskud i en række sydeuropæiske lande, har betydet, at PE-investorers 

exit via disse kanaler har været præget af nærmest ”yoyo-agtige” tilstande. Dette kan 

aflæses i Ernst & Youngs kvartalsrapporter, ”Private Equity, Public Exits”, der tager 

temperaturen på det internationale marked for private equity. Se figuren nedenfor.  

 

Figur 10 - CFO'ers motiver for IPO

Spørgsmål UK & Irland
Frankrig & 

Tyskland

At gøre virksomhedens aktier mere likvide og få en højere virksomhedsværdi 1.40 0.84 **

At reducere omkostningerne ved finansiering 0.15 0.40

At sælge aktier ti l  eksterne stakeholders 1.15 0.20 ***

At styrke virksomhedens magtbalance med banker og andre finansielle kreditorer 0.20 0.59

At kunne betale fremtidige opkøb med selskabets egne aktier 0.55 0.30

At til lade de grundlæggende aktionærer at exitte 0.00 0.33

At drage fordel af et højt niveau af pengestrømme og drage fordel af evnen til  at 

præsentere en favorabel forretningsplan
−0.20 0.07

At børsnotere en enhed/forretning separat og opnå en højere værdiansættelse −0.50 −0.79

At børsnoteringen er et naturligt skridt i  væksten for en virksomhed 1.10 0.71 *
At børsnotereingen analyseres som en afvejning mellem fordele ved 

diversifisering og fordele ved privat ejerskab
−0.10 0.11

At forbedre virksomhedens prestige, image og synlighed 0.83 1.06

At blive anerkendt af de relevante finansielle parter som en vigtig aktør 0.00 0.75 **

At kunne facil itere fusioner og opkøb 0.50 0.53

Ratingen er baseret på  en fem-point Likert-skala (−2 = ikke vigtigt; +2 = meget vigtigt)
T-test er anvendt til at teste forskellen i middelværdien. ***, **, * angiver henholdsvis signifikansniveau 0,01, 0,05 og 0,1.
Kilde: Bancel & Mittoo (2009)
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Det fremgår af figuren, at antallet af PE-backed IPO’er nåede sit (foreløbige) lavpunkt i første 

kvartal af 2009. Siden er udviklingen vendt en smule igen, idet PE-backed IPO’er i første 

halvdel 2012 rejste USD 12,6 mia., hvilket er væsentlig højere end de magre år i 2008-2009, 

men stedse betydelig mindre end samme periode sidste år. Ifølge Ernst & Young beror det 

stigende aktivitetsniveau siden 2009 på to forhold: For det første er niveauet steget fra et 

relativt lavt udgangspunkt, idet finanskrisen, der for alvor ramte de internationale 

finansmarkeder medio 2008 i kølvandet på Lehman Brothers kollaps, nærmest satte en prop 

i markedet for børsintroduktioner. For det andet – og måske mere vigtigt – har en række 

kapitalfonde været under pres for at levere afkast til deres investorer, der investerede i de 

sidste år af 00’ernes højkonjunktur (2005-2007), og hvor fondenes beholdning af selskaber 

blev fyldt godt. Selskaber som fondene sidenhen har haft svært ved at exitte grundet 

finanskrise og usikkerhed blandt investorer og virksomheder. Sidstnævnte har blandt andet 

kunnet aflæses i længere gennemsnitlige løbetider for kapitalfondes ”entry to exit”, der er 

steget fra 3,1 år i 2008 til 4,1 år i 2011 (Ernst & Young 2011).  

  

Kilde: Ernst & Young
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Figur 11 - PE-backed IPO'er (i milliarder US$) 
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7.0 Analyse 

I nærværende kapitel præsenteres afhandlingens analyse. Som anført tidligere består denne 

af to dele, idet vi dels undersøger den operationelle performance for PE-backed IPO’er 

relativt til non-backed IPO’er, dels undersøger om variationen i den operationelle 

performance for PE-backed IPO’er kan forklares på baggrund af udvalgte 

kapitalfondskarakteristika. Denne todeling udgør ligeledes analysens overordnede ramme, 

hvor resultaterne for førstnævnte præsenteres i ”resultat I”, medens sidstnævnte behandles 

i ”resultat II”. Indledningsvis følger dog en deskriptiv del, hvor vi redegøre for udvalgte 

karakteristika henset til de to samples.   

 

7.1 Deskriptiv statistik 

Nedenfor følger en komparativ beskrivelse af de to samples. Vi ser på fordelingen på år, 

industri samt forskelle i udvalgte nøgletal herfor. 

 

7.1.1 Fordeling på år og industri 

I figuren nedenfor ses fordelingen af henholdsvis PE-backed og non-backed IPO’er fra 2004 

til 2008. Det fremgår heraf, at 21 PE-backed IPO’er ligger i år 2004, hvilket er størstedelen 

svarende til 42,9 pct. af vores sample. De efterfølgende år er antallet af PE-backed IPO’er 

væsentlig lavere og spænder mellem 6 og 11 pr. år fra 2005 til 2007, hvorefter der i år 2008 

sker et væsentlig fald heri. Fordelingen af non-backed IPO’er er væsentlig mere jævnt fordelt 

i analyseperioden, dog med undtagelse af 2008.  

     Forskellen i ovenstående fordeling skal primært findes ved manglen på ”match-pairs” i de 

respektive år104. Det har været muligt at finde ”match-pairs” for alle PE-backed IPO’er inden 

for ±et år post-IPO, og 41 pct. af vores PE-backed IPO’er har en ”matched” non-backed IPO 

inden for samme år. 

 

                                                           
104

 Se metodeafsnittet for en nærmere uddybning af vores kontrolsample.  
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I figur 13, der viser andelen af PE-backed, non-backed og VC-backed IPO’er i forhold til alle 

IPO’er105, fremgår det, at PE-backed IPO’er – som i den forrige figur – har deres ”peak” i 

2004 og har her ligeledes deres peak i forhold til procentdelen af alle IPO’er. 

 

 

 

Endvidere noteres det, at hvor PE-backed IPO’er har deres peak i 2004, topper antallet af alle 

IPO’er først i 2005. Ydermere fremgår det, at VC-backed IPO’er106 har en relativ konstant 

                                                           
105

 Dog – som nævnt i metodeafsnittet – frasorteret de for analysens irrelevante IPO’er.  

Figur 12 - IPO'er fordelt på år

År

PE-  

backed 

IPO'er

non- 

backed 

IPO'er

2004 21 10

(42,9%) (20,4%)

2005 6 14

(12,2%) (28,6%)

2006 9 15

(18,4%) (30,6%)

2007 11 8

(22,4%) (16,3%)

2008 2 2

(4,1 %) (4,1 %)

Total 49 49

Egen tilvirkning baseret på londonstockexchange's statistik over IPO'er

Figur 13 - IPO'er fordelt på år - volumen

År Alle IPO'er

PE-  

backed 

IPO'er

PE-backed 

% af alle 

IPO'er

VC- 

backed 

IPO'er

VC-backed 

% af alle 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

Non-

backed % 

af alle 

IPO'er

2004 200 21 11% 22 11% 157 79%

2005 250 8 3% 25 10% 217 87%

2006 207 10 5% 22 11% 175 85%

2007 150 13 9% 15 10% 122 81%

2008 34 2 6% 1 3% 31 91%

Total 841 54 6% 85 10% 702 83%

Egen tilvirkning
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anden af det samlede antal IPO’er i analyseperioden med udtagelse af 2008, hvor VC-backed 

IPO’er – som PE-backed IPO’er – oplever et kraftigt fald heri. Dette fald, der utvivlsomt kan 

tilskrives den finansielle krise, resulterer i, at der kun foretages to PE-backed IPO’er i 2008. 

     I forhold til andre undersøgelser, der har indsamlet lignende data, er ovenstående i vid 

udstrækning i overensstemmelse hermed.  Således finder Levis (2011), at antallet af PE-

backed IPO’er i 2004 og 2005 er på henholdsvis 25 og 6, medens han finder, at antallet af VC-

backed IPO’er i samme periode er på henholdsvis 23 og 17. Derudover finder Bergström et 

al. (2006), at antallet af PE-backed IPO’er i 2004 er på 21107.  

     Figur 14 viser fordelingen af PE-backed og non-backed IPO’er på industri. Det fremgår 

heraf, at de 98 analyserede IPO’er fordeler sig på 23 forskellige industrier. Det noteres, at 

det største antal PE-backed IPO’er findes inden for ”support services”, hvor der har været ti 

transaktioner i perioden. Ligeledes adskiller industrierne ”software & computer services” og 

”general retailers” sig ved at have haft henholdsvis syv og fem transaktioner i perioden. De 

øvrige områder er kendetegnet ved kun at have haft én eller to transaktioner i perioden. 

Rangeres IPO’erne efter størrelse på rejst kapital – dog ikke rapporteret her – er de tre 

førnævnte industrier stadig blandt de største med henholdsvis en samlet rejst kapital på 

£821,05m (support services), £430,39m (software & computer services) og £1506,61m 

(general retailers). Det fremgår heraf, at rangeringen ændres en smule, når der sorteres på 

størrelse af rejst kapital108.  

     For at vurdere om vores sample af PE-backed IPO’er er konsistent med andre empiriske 

undersøgelser, er det relevant at se, om vores sample ”klynger sig” inden for samme 

industrier, som tidligere undersøgelser har dokumenteret. Levis (2011) anvender en mere 

overordnet industriklassificering end nærværende afhandling og rapporterer på fire 

områder, hvori PE-backed IPO’er primært kan klassificeres inden for. Dette er ”consumer 

services” (31,4%), ”industrials” (24,5%), ”consumer goods” (16,7%) og ”technology” (11,3%). 

Bergström et al. (2006), der anvender samme industriklassificering som nærværende 

                                                                                                                                                                                     
106

 Vi rapporterer her på antallet af VC-backed IPO’er, da en (fejlagtig) sammenblanding af disse og PE-backed 
IPO’er kan tænkes mulig. Derved får vi en bedre idé om det korrekte antal af PE-backed IPO’er. 
107

 Oplysninger om antallet af PE-backed IPO’er og disses fordeling på de øvrige år er ikke tilgængelig, og en 
videre sammenligning er derfor ikke mulig.  
108 

Foretages en rangering for hele listen med udgangspunkt i størrelsen af den rejste kapital, er de tre nævnte 
industrier stadig placeret i top-4, men ”food producers & processors” placerer sig dog som nummer to på listen 
med en rejst kapital på i alt £1079,40m. 
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afhandling, har ligeledes størst koncentration inden for industrierne ”support services” 

(13,8%), ”software & computer services” (14,5%) og ”general retailers” (9,2%). Bergström et 

al. (2006) har ikke – som Levis (2011) – en enkelt kategori for ”industrials”, hvorfor deres 

industriklassificering ikke slår ud på denne som en enkelt kategori109.  Overordnet kan det 

konstateres, at vores sample af PE-backed IPO’er følger nogenlunde samme industrifordeling 

som de nyeste undersøgelser på området.   

                                                           
109

 Bergström et al. (2006) inkluderer udover LSE også Paris Stock Exchange (PSE) i deres data. Forskelle mellem 
LSE og PSE kan være årsag til, at områder som ”leisure and hotels” og ”media and entertainment” også slår ud i 
deres oversigter, da disse områder hverken slår ud i Levis (2011) eller nærværende afhandling.  
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7.1.2 Fordeling på udvalgte nøgletal 

I figur 15 nedenfor vises fordelingen af de to samples i forhold til udvalgte nøgletal. Mere 

præcist rapporteres på medianværdier for rejst kapital, markedsværdi samt udbudspris på 

tidspunktet for IPO’en. Ydermere rapporteres de operationelle mål: omsætning, totale 

aktiver, anlægsaktiver, afkastningsgrad, pengestrømme over aktiver og antal medarbejdere 

for tidpunktet ét år før IPO’en. 

Figur 14 - Fordeling på industri

Industri Antal af 

IPO'er

Procent af 

IPO'er

Support Services 20 20,4%

Software & Computer Services 14 14,3%

General Retailers 10 10,2%

Construction & Materials 4 4,1%

Food Producers & Processors 4 4,1%

Household Goods & Textiles 4 4,1%

Industrial Engineering 4 4,1%

Mining 4 4,1%

Telecommunication Services 4 4,1%

Travel & Leisure 4 4,1%

Beverages 2 2,0%

Chemicals 2 2,0%

Electricity 2 2,0%

Electronic & Electrical Equipment 2 2,0%

General Industrials 2 2,0%

Health Care Equipment & Services 2 2,0%

Household Goods 2 2,0%

Industrial Metals 2 2,0%

Information Technology Hardware 2 2,0%

Media & Entertainment 2 2,0%

Oil Equipment, Services & Distribution 2 2,0%

Pharmaceuticals & Biotechnology 2 2,0%

Technology Hardware & Equipment 2 2,0%

Egen tilvirkning baseret på londonstockexchange's industrikategorier
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Det fremgår af figuren, at PE-backed IPO’er er større målt på rejst kapital samt 

markedsværdi. Medianværdien for rejst kapital for PE-backed IPO’er er £75,1m mod £25,2m 

for non-backed IPO’er. Forskellen på medianen er signifikant, og der findes ligeledes en 

større værdi, når der skelnes til deres middelværdi. Tilsvarende mønster tegnes for 

markedsværdien dog uden af være signifikant eller have en større middelværdi.  

     Det kan som udgangspunkt virke bemærkelsesværdigt, at der findes  en signifikant forskel 

i størrelsen på den rejste kapital for de to typer af IPO’er, da de – som beskrevet i 

metodeafsnittet –er ”matched” med udgangspunkt i netop størrelsen herpå. Dette forhold 

kan dog henføres til PE-backed IPO’ers karakteristika, hvilket ligeledes kan være med til at 

forklare, hvorfor gennemsnittet for markedsværdien for PE-backed IPO’er ikke udviser en 

større middelværdi end for non-backed IPO’er, jf. nedenstående. 

     PE-backed IPO’er – henset til vores sample – er karakteriseret ved at være større end non-

backed IPO’er. Dette fremgår af de rapporterede medianværdier for markedsværdi og totale 

aktiver. Levis (2011) finder ligeledes, at PE-backed IPO’er er større  målt på markedsværdi og 

totale aktiver året før IPO’en. En interesant observation findes i samme undersøgelse, der 

fastslår, at selvom PE-backed IPO’ers markedsværdi (median) er større end non-backed 

IPO’ers,  kan det observeres, at de største IPO’er er non-backed110. Selvom vi i nærværende 

afhandling ikke undersøger den fulde population af non-backed IPO’er i perioden, kan det 

alligevel observeres, at non-backed IPO’ers middelværdi for markedsværdien bliver 

væsentligt påvirket af enkelte selskaber med en meget høj markedsværdi. Udregnes der 

korrigerede middelværdier, hvor de største værdier fjernes for begge typer af IPO’er, ændrer 

billedet sig også væsenligt. Ved en sådan udregning bliver middelværdien følgende: 

 

Korrektion for top 1 og top 5 markedsværdier: 

PE-backed IPO’er:  £231,1m / £153,3m 

Non-backed IPO’er: £208,0m / £110,8m 

 

Det ses tydeligt, at non-backed IPO’ers middelværdi er væsentligt holdt oppe af enkelte 

meget store værdier, da værdien falder med mere en tredjedel, når den største værdi 

                                                           
110

 Levis (2011) finder, at af de 28 IPO’er med en markedsværdi større end en milliard, da er 24 af disse non-
backed, én PE-backed og tre VC-backed. 
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fjernes (fra £320,5m til £208,0m). Det kan således konstateres, at PE-backed IPO’er 

gennemsnitlig har en større markedsværdi på tidspunktet for IPO’en, når der korregeres for 

”ekstreme værdier”. Dette leder hen til forklaringen af, hvorfor der findes en signifikant 

forskel på størrelse af rejst kapital. Forskellen kan forklares ved, at der findes en direkte 

sammenhæng mellem markedsværdien på et selskab og størrelsen på den rejste kapital ved 

IPO’en111. Den højere markedsværdi for PE-backed IPO’en medfører således, at den rejste 

kapital oftest er højere for disse. Med denne viden in mente kan det forklares, hvorfor der er 

en signifikant forskel mellem værdierne112.   

 

 

                                                           
111

 Se appendiks 6 der viser en sammenhæng mellem markedsværdi og størrelse på den rejste kapital ved 
IPO’en.  
112

 Henset til vores sample udvælgelse af non-backed IPO’er, har det blandt andet den konsekvens, at vi ofte er 
nødt til at ”gå ned” i værdi i størrelse på rejst kapital for at finde et selskab, der er non-backed. Derudover 
bevirker det forhold, at PE-backed IPO’er typisk klynger sig inden for bestemte industrier, at man må længere 
ned på listen, da det nærmeste selskab oftere er en PE-backed IPO inden for disse industrier.  

Figur 15 - Deskriptiv statistik for PE-backed og non-backed IPO'er

Beskrivelse

PE - 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

Wilcoxon 

signed 

rank test

Beløb rejst ved IPO'en £75,1m £25,2m 0,0003 ***

(£145,9m) (£95,3m)

Markedsværdi ved IPO'en £116,0m £72,6m 0,1676

(£275,5m) (£320,5m)

Udbudspris ved IPO'en p155,0 p140,0 0,1134

(p419,9) (p163,2)

Omsætning £93,3m £34,2m 0,2660

(301,0m) (166,7m)

Totale aktiver £79,4m £55,8m 0,1442

(337,2m) (234,2m)

Anlægsinvesteringer £3,76m £1,86m 0,4913

[£15,22m) (£11,58m)

Afkastgrad 9,24% 9,12% 0,8558

(9,09%) (5,94%)

Pengestrømme over aktiver 10,10% 8,32% 0,6567

(10,44%) (6,96%)

Medarbejdere 532 393 0,5737

(3476) (2783)

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Wilcoxon signed rank test. Middelværdi i parentes.

Nøgletal er opgivet for år -1.
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PE-backed IPO’er er ikke kun større henset til markedsmål, men også på en række 

operationelle nøgletal. På de tre operationelle mål for størrelse: omsætning, totale aktiver 

og antal medarbejdere, noteres det, at PE-backed IPO’er som udgangspunkt er større, dog 

uden at være signifikant. Sidstnævnte er i overensstemmelse med Levis (2011), der ligeledes 

finder, at PE-backed IPO’er – målt på disse værdier – større end non-backed IPO’er113. PE-

backed IPO’er hælder yderligere til at være mere profitable målt på ROA og CF-ROA. Disse 

forskelle er dog ikke signifikante114. Endelig investerer PE-backed IPO mere i anlægsaktiver 

året før IPO’en. Denne forskel er dog heller ikke signifikant, men er i overensstemmelse med, 

at PE-backed IPO’er generelt har en større aktivbase et år før IPO’en. 

  

                                                           
113

 Levis (2011) rapporterer dog ikke på, om disse forskelle er signifikante.  
114

 Levis (2011) finder blandt andet, at PE-backed IPO’er har større EBIT et år før IPO’en. Vi finder ligeledes frem 
til – dog ikke rapporteret – at PE-backed IPO’er har større EBIT et år før IPO’en. Forskellen er dog ikke 
signifikant. 
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8.0 Resultat I 

I det følgende vil vi belyse problemformuleringens første del. Afsnittet er opbygget således, 

at vi indledningsvis præsenterer udviklingen i såvel som niveauet for de to samples 

operationelle performance efter børsintroduktionen. Fokus vil i denne sammenhæng ligge 

på førstnævnte henset til afhandlingens problemfelt. Denne gennemgang supporteres af en 

multipel regressionsanalyse, der – som nævnt i metodeafsnittet – har til hensigt at 

kontrollere for eventuelle spuriøse eller undertrykte sammenhænge. Afsnittet afrundes med 

en gennemgang af markedets forventninger til de to typer af IPO’er.  

 

8.1 Den operationelle performance post-IPO 

I figur 16 og 17 fremgår vores resultater af den komparative analyse af udviklingen i den 

operationelle performance for henholdsvis PE-backed og non-backed IPO’er. I det følgende 

vil vi primært koncentrere os om figur 16, der viser udviklingen i de rapporterede 

performancemål samt nøgletal.  

     Udviklingen i ROA fra år -1 til 3 viser umiddelbart tegn på langsigtet underperformance, 

idet medianændringen for PE-backed og non-backed IPO’er falder med henholdsvis -1,18 

pct.point (PP) og -0,47 PP. Dog viser de rapporterede p-værdier, at denne udvikling samt 

forskellen heri er insignifikant. Sidstnævnte er ligeledes tilfældet, dersom man betragter 

udviklingen i CF-ROA, idet medianændringen for PE-backed og non-backed IPO’er – der godt 

nok viser et fald på henholdsvis -1,27 PP og -0,82 PP – er insignifikant. Desuagtet er det en 

smule overraskende, at non-backed IPO’er som udgangspunkt underperformer mindre end 

PE-backed IPO’er henset til, at Bergstrøm et al. (2006) og Levis (2011) dokumenterer, at PE-

backed IPO’er i UK – målt på udviklingen i markedsafkastet – performer væsentligt bedre en 

non-backed IPO’er. Set i lyset heraf havde det følgelig været forventeligt alt andet lige, at 

dette ligeledes manifesterede sig i bedre operationel performance post-IPO. Omvendt viser 

Viviani et al. (2008), at markedsafkastet for PE-backed IPO’er i Italien udvikler sig signifikant 

dårligere end tilsvarende non-backed IPO’er post-IPO. Dog er det vigtigt at bemærke, at 

vores værdier er insignifikante, hvorfor vi ikke kan udelukke, at det forholder sig anderledes. 
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Figur 16 - Post-IPO operationel performance  - målt på ændring

Mål for operationel 

performance

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

 p 

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

 p 

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

Medianændring 2,01 ** -0,12 0,5305 2,51 * 0,30 0,3910 0,45 0,08 0,5533 -1,18 -0,47 0,9563 0,16 -0,47 0,6912

Antal observationer 48 49 46 49 41 49 39 48 39 48

Medianændring 1,28

**

* 1,33 * 0,9917 1,86 *** 1,02 0,6933 1,40 0,30 0,3261 -0,57 0,11 0,6539 0,00    0,11    0,3717

Antal observationer 48 48 46 48 41 48 39 47 39 47

Medianændring 1,15 -2,85 0,1956 -0,78 -4,10 * 0,3046 1,58 0,09 0,7632 -1,27 -0,82 0,6095 -0,56 -0,82 0,7282

Antal observationer 47 46 45 46 41 46 39 44 39 44

Medianændring 0,45 ** -0,32 0,1442 -0,02 -0,19 0,6688 -0,03 -0,02 0,6058 -0,57 -0,22 * 0,3145 -0,27 -0,22 0,3351

Antal observationer 48 48 45 46 41 46 39 44 39 44

Medianændring 3,42 7,58 *** 0.0699 * 3,43 6,44 *** 0.0790 * -0,48 5,73 0,4506 -0,87 5,91 0,4892 -0,71 5,91 ** 0,2542

Antal observationer 47 49 45 49 40 49 38 48 38 48

Medianændring 16%

**

* 23% *** 0,7705 33% *** 54% *** 0,2290 38% *** 80% *** 0,2155 58% *** 97% *** 0,2729 39% *** 97% *** 0,3565

Antal observationer 48 48 46 48 41 48 39 47 39 47

Medianændring -0,92 -1,73 *** 0,2770 -1,16 -0,76 ** 0,6688 -0,74 -0,74 0,9151 -0,05 -0,64 0,7465 -0,41 -0,64 0,9021

Antal observationer 48 47 46 47 41 46 39 45 39 45

Medianændring -0,03 * -0,18 *** 0.0658 * -0,13 *** -0,35 *** 0,2334 -0,05 ** -0,32 *** 0,342 -0,13 ** -0,22 *** 0,5045 -0,08 *** -0,22 *** 0,3871

Antal observationer 44 42 42 38 37 37 35 33 35 33

Medianændring 5,85 ** -12,75 *** 0.0047 *** 2,79 -15,52 *** 0,1555 2,89 -14,02 *** 0,1960 -0,43 -16,93 *** 0,2482 1,47 -16,93 *** 0,1515

Antal observationer 48 48 46 48 41 48 39 47 39 47

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Wilcoxon signed rank test. Medianændring målt i procentpoint. 

Ændring i omsætning målt i procent.

Vareforbrug

Medarbejdere / aktiver

Aktivernes omsætningshastighed

Afkastningsgrad

EBIT-margin

Pengestrømme over aktiver

CAPEX

Nettoarbejdskapital

Omsætning

År relativt ti l  IPO

År -1 til  0 År -1 til  1 År -1 til  2 År -1 til  3 År -1 til  gen. år 1 til  3
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Figur 17- Post-IPO operationel performance  - målt på niveau

Mål for operationel 

performance

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er
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backed 

IPO'er

p
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backed 

IPO'er

p
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IPO'er

 p 

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

Median 9,24% 9,12% 0,8558 9,80% 9,40% 0,5462 9,86% 9,66% 0,3047 8,87% 10,07% 0,6805 7,45% 10,07% 0,3395 8,35% 10,43% 0,7515

Antal observationer 48 49 49 49 47 49 42 48 40 48 40 48

Median 8,98% 8,54% 0,8107 10,70% 10,23% 0,5712 11,49% 8,98% 0,5733 11,54% 8,40% 0,2736 8,39% 8,40% 0,6727 9,96% 7,99% 0,5000

Antal observationer 48 48 49 48 47 49 42 48 40 48 40 48

Median 10,10% 8,32% 0,6867 9,19% 5,87% 0,5146 8,41% 6,63% 0,4136 10,52% 9,93% 0,9038 9,75% 9,93% 0,9038 10,05% 9,58% 0,9490

Antal observationer 47 47 48 47 46 47 42 46 40 46 40 45

Median 3,12% 3,80% 0,1226 4,01% 4,51% 0,3778 3,92% 5,04% 0,0650 * 3,03% 0 0,0929 * 3,02% 4,02% 0,4749 3,54% 5,13% 0.0932 *

Antal observationer 48 48 49 48 46 47 42 45 40 45 40 45

Median 0,55% 10,85% 0,0024 *** 4,05% 20,20% 0,001 *** 4,22% 17,42% 0,004 *** -0,19% 17,99% 0,0100 *** 2,61% 17,99% 0,0022 *** 0,38% 15,85% 0.0013 ***

Antal observationer 48 49 49 49 47 49 42 48 40 48 40 48

Median 93251 34225 0,2465 104348 43022 0,1359 133040 71299 0,2443 152000 87922 0,1509 152869 87922 0,4040 146092 90624 0,2818

Antal observationer 48 49 49 49 47 49 42 48 40 48 40 48

Median 65,90% 65,63% 0,4343 62,66% 60,18% 0,8677 60,27% 52,69% 0,9786 55,86% 57,50% 0,7216 57,97% 57,50% 0,9603 56,93% 53,74% 0,8926

Antal observationer 48 47 49 47 47 48 42 46 40 46 40 46

Median 0,87% 1,24% 0,0446 ** 0,0084 0,86% 0,5279 0,77% 0,76% 0,8418 0,77% 0,69% 0,6458 0,70% 0,69% 0,8532 0,78% 0,76% 0,9116

Antal observationer 44 43 46 44 44 41 39 35 37 35 37 35

Median 0,89 1,11 0,3946 1,00 0,87 0,6066 0,93 0,95 0,4648 0,97 0,89 0,3261 0,85 0,89 0,6439 0,93 0,89 0,6064

Antal observationer 48 49 49 49 47 49 42 48 40 48 40 48

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Wilcoxon signed rank test. Median værdier i procent. Omsætning i tusind Britiske Pund.

Vareforbrug

Aktivernes omsætningshastighed

Afkastningsgrad

EBIT-margin

Pengestrømme over aktiver

CAPEX

Nettoarbejdskapital

Omsætning

Medarbejdere / aktiver

År relativt ti l  IPO

År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 Gen. år 1 til  3
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Betragter man derimod ændringen på kort og mellemlangt sigt noteres umiddelbart en 

forskel i performance, idet udviklingen i ROA fra år -1 til 0 og fra år -1 til 1 stiger signifikant 

for PE-backed IPO’er, medens selvsamme udvikling – henholdsvis et fald og en stigning – for 

non-backed IPO’er ikke er signifikant. Dette er dog ikke tilfældet, dersom man betragter 

udviklingen i CF-ROA, idet denne målt fra år -1 til 1 falder signifikant med -4,1 PP for non-

backed IPO’er, mens udviklingen er insignifikant for gruppen af PE-backed IPO’er. 

Fremgangen for PE-backed IPO’er fra år -1 til 1 kan blandt andet henføres til – dog ikke 

dokumenteret her – at de PE-backed IPO’er, der udgår af vores sample inden for tre år efter 

IPO’en, performer bedre end de tilbageværende IPO’er115. Ligeledes – som nævnt i 

metodeafsnittet – rapporterer Murray et al. (2006), at den gennemsnitlige lockup-periode 

for ”directors” i UK er 561 dage. Dette kunne indikere, at fremgangen post-IPO beror på 

fondens fortsætte tilstedeværelse i selskabet. Sidstnævnte er dog ikke noget, vi undersøger 

nærmere. 

     Selvom PE-backed IPO’er oplever en signifikant fremgang i performance fra år -1 til 0 og 

år -1 til 1, så er forskellen – henset til non-backed IPO’ers performance efter 

børsintroduktionen – insignifikant. Dette fremgår af de beregnede p-værdier, der ligger 

væsentlig over det accepterede signifikansniveau. Betragter man udviklingen i niveauet for 

performance, jf. figur 17, ses nogenlunde samme tendenser som beskrevet ovenfor, 

eftersom der i ingen af årene spores en signifikant forskel heri. Ligeledes er udviklingen i 

ROA såvel som CF-ROA for PE-backed IPO’er faldende efter år 2, hvilket er konsistent med 

figur 16. Dog noteres det, at udviklingen i ROA og CF-ROA for non-backed IPO’er er svagt 

stigende igennem hele analyseperioden, dog insignifikant. Denne diskrepans mellem en 

negativ medianændring fra år -1 til 3 og en stigning i niveauet for medianperformance 

skyldes netop det faktum, at vi rapporterer på medianværdier.  

                                                           
115

 Se appendiks 7. Det kan i øvrigt bemærkes, at Main & Rosenfeld (1993) finder på en sample af R-LBO’er i 
USA, at markedsafkastet efter børsintroduktionen i høj graf afhænger heraf. De kommer således frem til, at de 
analyserede R-LBO’er outperformer sammenlignelige selskaber (størrelse og industri) målt på 3-årige buy-and-
hold-return (BHAR), men at dette abnormale afkast primært kan henføres til selskaber, der bliver opkøbt post-
IPO. Denne aktivitet er størst to år efter IPO’en, hvor disse selskaber ligeledes opnår de højeste afkast. Dersom 
man kigger på vores figur 17, er der ligeledes tegn på, at PE-backed IPO’er ”topper” i år +1, hvorefter samplen 
reduceres til 42 i år 2 og 40 i år 3. Dette kunne indikere Main & Rosenfeld’s (1993) hypotese, om end vi ikke 
undersøger dette nærmere. Cao & Lerner (2009) tester ligeledes herfor, men finder modsat, at såvel de 
tilbageværende R-LBO’er som dem, der blev afnoteret op til 60 måneder efter IPO’en, oplever signifikant bedre 
markedsjusteret performance.  



74 
 

Ved nærmere undersøgelse er der stor forskel i de rapporterede medianændringer for 

henholdsvis ROA og CF-ROA, hvilket kunne indikere ”window dressing” eller ”earnings 

management”. Det fremgår blandt andet, at ændringen i ROA for PE-backed IPO’er fra år -1 

til 1 er
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År

Antal af         

alle            

IPO'er

Antal af          

PE-backed 

IPO'er

Antal af        

non-backed 

IPO'er

Medianændring i 

afkastningsgrad fra         

-1 ti l   3 for alle IPO'er

Medianændring i 

afkastningsgrad fra -1 

til  3 for PE-backed 

IPO'er

Medianændring i 

afkastningsgrad -1 til  3 

for non-backed IPO'er

Mann-Whitney test af 

PE-backed vs. non-

backed IPO'er

2004 29 20 9 -1,86                                  -1,18 -11,25 * 0,2263

2005 15 4 11 2,30                                   3,05                                   2,30                                   0,9549

2006 18 6 12 -3,28                                  * -0,45                                  -4,57                                  0,4596

2007 14 9 6 0,28                                   2,98                                   -4,30                                  0,2291

2008 2 1 1 -3,84                                  -9,39 -6,95                                  1,0000

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Mann-Whitney test. Medianændring målt i procentpoint.

Figur 18 - Fordeling på år
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positiv og signifikant, medens selvsamme målt i forhold til CF-ROA er negativ – om end 

insignifikant. Det samme mønster viser sig for non-backed IPO’er, idet ændringen i ROA fra 

år -1 til 1 stiger en smule – dog insignifikant – mens CF-ROA falder signifikant med 4,1 PP. 

     I figur 18 er vist den operationelle performance fordelt på år. Det fremgår heraf, at 

ændringen fra år -1 til 3 i ingen af årene er signifikant forskellig. Det er kun i 2006, at 

ændringen i performance er signifikant, idet denne falder med -3,28 PP. I forlængelse heraf 

indikerer resultaterne, at faldet i performance er størst for non-backed IPO’er, om end 

denne ikke er signifikant. Endvidere fremgår det, at ændringen i ROA er signifikant for non-

backed IPO’er, der bliver børsintroduceret i 2004, idet denne falder med hele -11,25 PP, 

medens PE-backed IPO’er i samme periode falder med -1,18 PP. Dette er umiddelbart en 

smule overraskende, eftersom finanskrisen først for alvor skyllede ind over de internationale 

finansielle markeder medio 2008, hvorfor det kunne forventes alt andet lige, at netop IPO’er 

i disse perioder ville ride med på de overordnede gunstige konjunkturer, der prægede det 

økonomiske landskab op til Lehman Brothers krak i september 2008116. Dette virker dog til at 

være tilfældet for de selskaber, der blev børsintroduceret i 2005, idet resultaterne indikerer 

en positiv trend, medens IPO’er i 2006, 2007 og 2008 synes at være påvirket af finanskrisens 

indtog. Dog indikerer resultaterne, at PE-backed IPO’er i 2006 og 2007 performer bedre end 

non-backed IPO’er, idet førstnævnte i 2006 ”kun” oplever et marginalt fald i performance på 

-0,45 PP, medens de i 2007 oplever en fremgang på 2,98 PP. Der er selvsagt kun tale om 

tendenser, idet såvel ændringen i 2006 som 2007 ikke er signifikant.  

 

8.2 Udvalgte regnskabs- og nøgletal 

I række fire til ni i figur 16 er vist udviklingen i en række nøgletal, der har betydning for 

rentabilitetsniveauet i de to samples. Selvom ovenstående gennemgang af ROA og CF-ROA 

viste, at der ikke er forskel i performance efter børsintroduktionen, er det stedse interessant 

at undersøge, om der kan spores visse tendenser og forskelle i de underliggende nøgletal.  

     Dersom vi betragter udviklingen i EBIT-marginen, fremgår det, at ændringen fra år -1 til 0 

er positiv og signifikant for såvel PE-backed som non-backed IPO’er. Denne fremgang kan 

                                                           
116

 Modsat udviklingen i markedsafkastet, der kan være eksponeret over for såkaldte ”fads” eller ”excessive 
optimism”, jf. Ibbotson et al. (1994), hvorefter udbudskursen såvel som aktiekursen post-IPO kan være pustet 
kunstigt op.  
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blandt andet bidrage til at forklare, hvorfor PE-backed IPO’er oplever en fremgang i ROA117, 

medens fremgangen heri for non-backed IPO’er ikke slår igennem på ROA, hvilket kan 

henføres til faldet i AOH efter børsintroduktionen, der falder med -12,75 PP. Fremgangen i 

EBIT-marginen er ligeledes positiv og signifikant for PE-backed IPO’er fra år -1 til 1, hvilket 

igen kan bidrage til at forklare fremgangen i ROA i samme periode.  

     Fremgangen i EBIT-marginen kan blandt andet henføres til en markant stigning i 

omsætningen efter børsintroduktionen, idet denne – målt over hele analyseperioden – 

stiger signifikant for såvel PE-backed som non-backed IPO’er. Ligeledes noteres en nedgang i 

vareforbruget, idet COGS falder – signifikant for non-backed IPO’er fra år -1 til 0 og fra -1 til 1 

– hvilket ligeledes har manifesteret sig i en bedre indtjeningsmargin. Set over hele 

analyseperioden er ændringen i EBIT-marginen dog en smule faldende for PE-backed IPO’er, 

medens den stiger marginalt for non-backed IPO’er. Dog er denne forskel insignifikant, 

hvilket ligeledes gør sig gældende i de øvrige rapporterede tidsintervaller.   

     Fremgangen i ROA for PE-backed IPO’er er ligeledes båret af en stærkere pengebinding, 

idet AOH stiger signifikant med 5,85 PP fra år -1 til 0, mens den i samme periode for non-

backed IPO’er falder signifikant med hele -12,75 PP. Sidstnævnte skyldes, at disse selskabers 

aktivbase stiger markant mere end den tilsvarende vækst i omsætningen118. Det ville følgelig 

være forventeligt, at non-backed IPO’er i samme periode oplever en stigning i CAPEX. Dette 

kan dog ikke læses ud af tallene, idet CAPEX – om end insignifikant – falder en smule fra år -1 

til 2, medens der fra år -1 til 3 sker et signifikant fald på -0,22 PP.  

      Udviklingen i NWC er svær at tolke direkte, eftersom denne – som anført i 

metodeafsnittet – er beregnet som differensen mellem kortfristede aktiver og forpligtelser. 

Dog tyder resultaterne på, at en stor del af omsætningsvæksten for non-backed IPO’er 

finansieres ved at øge pengebindingen i omsætningsaktiver, idet NWC dels stiger signifikant 

efter børsintroduktionen, dels at AOH falder signifikant post-IPO. PE-backed IPO’er oplever 

ligeledes en fremgang i NWC lige efter børsintroduktionen, om end denne er insignifikant. En 

mulig forklaring herpå kan være, at flere af disse selskaber anvender en stor del af provenuet 

ved IPO’en til at nedbringe den kortfristede gæld, hvorefter NWC naturligt vil stige, eftersom 

                                                           
117

 Idet ROA som bekendt er produktet af overskudsgraden og AOH.  
118

 Vi rapporterer ikke på udviklingen i aktivbasen i figuren, men dette kan aflæses i appendiks 8. 
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”kortfristet gæld” indgår som en vægtig post i ”current liabilities”119. Faldet i NWC, der 

noteres fra år -1 til 2 og år -1 til 3, er derimod en smule sværere at forklare, eftersom denne 

falder til et niveau under år -1 – og dermed lavere end under kapitalfondsejerskabet. 

Ændringen er dog ikke signifikant, og det virker også lidet plausibelt, at netop NWC skulle 

blive bedre i takt med, at fonden delvist trækker sig ud af selskabet, idet (stærk) styring af 

NWC normalt vis er noget man forbinder med en kapitalfond120.  

     Endelig viser figuren, at antallet af medarbejdere falder efter børsintroduktionen. For 

såvel PE-backed som non-backed IPO’er er der tale om signifikante fald. Fra år -1 til 0 spores 

der også en forskel i ændringen for PE-backed og non-backed IPO’er, idet denne forskel er 

signifikant på et 10 pct. signifikansniveau (p=0,0658). Dog kan nedgangen i antallet af 

medarbejdere selvsagt også bero på, at nævneren (aktiver) stiger markant mere end antallet 

af medarbejdere. Dersom antallet af medarbejdere er nogenlunde konstant i og efter 

børsintroduktionen – hvilket virker plausibelt for PE-backed IPO’er henset til, at reduceringer 

i medarbejderstab samt øvrige restruktureringer normalt vis sker lige efter buyout – vil 

nøgletallet unægtelig falde som følge af kapitalindskuddet fra IPO’en.  

 

8.3 Multipel regressionsanalyse  

Som anført ovenfor har vi ligeledes kørt en multipel regressionsanalyse med det formål at 

korrigere for eventuelle underliggende sammenhænge (kontrolvariable), der kan tænkes at 

påvirke performance – ikke mindst henset til forskelle i de to samples karakteristika. 

Nedenfor er vist resultatet heraf121:      

 

 

 

 

                                                           
119

 Dette bekræftes til dels af figur 23, der viser, at gælden bliver nedbragt væsentligt post-IPO. Derudover viser 
gennemgangen af disses prospekter, at en væsentlig del af provenuet anvendes til at nedbringe selskabets 
(kortfristede)gæld. Se i øvrigt vedlagte CD, der viser niveauet for selskabernes kort- og langfristede gæld 
pre/post-IPO.  
120

 Dette spores da også til dels i vores resultater, idet ændringen i niveauet for NWC stiger markant mere for 
non-backed end for PE-backed IPO’er – tilmed med en signifikant forskel målt på medianniveau i hele 
analyseperioden samt fra år -1 til 0 og år +1 til -1 målt på medianændringen  
121

 Se metodeafsnittet for nærmere uddybning af modellen.  
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Figur 19 - Multiple regressionsanalyse
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt PE Dummy

Totale 

aktiver CAPEX R² F-ratio # obs.

Ændring i afkastningsgrad 0,0311     -0,0012    -3,7E-08 -0,1434    4,1% 1,2304 91

fra år -1 til  1 0,1070     0,9473     0,1224 0,2817     

Ændring i afkastningsgrad 0,0156     0,0227     ** -9,2E-08 -0,2336    7,2% 2,0833 84

fra år -1 til  3 0,5444     0,3163     0,0716 * 0,1532     

Ændring i EBIT-margin 0,1379     0,0035     -1,6E-07 -2,2387    23,7% 8,8845 90

fra år -1 til  1 0,0521     * 0,9576     0,0678 * <0,0001 ***

Ændring i EBIT-margin 0,1321     0,0245     -2,0E-07 -2,5955    21,1% 7,0807 83

fra år -1 til  3 0,1397     0,7552     0,2496 <0,0001 ***

Ændring i pengestrømme over aktiver -0,0141    0,0214     -7,5E-09 -0,0869    0,7% 0,2112 89

fra år -1 til  1 0,6689     0,4863     0,8523 0,7004     

Ændring i pengestrømme over aktiver 0,0032     *** 0,0241     -6,8E-08 -0,0951    1,1% 0,2758 81

fra år -1 til  3 0,9256     0,4257     0,9185 0,6554     

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 



80 
 

Det fremgår heraf, at PED er insignifikant med en negativ koefficient på -0,012 PP. Dette er 

imidlertid forventeligt, idet ovenstående resultater i figur 16 og 17 viser, at der ikke kan 

spores en signifikant forskel i performance de to samples imellem. Og dette resultat er 

ligeledes robust, når der kontrolleres for størrelse og investeringsniveau.  

     Det fremgår endvidere, at koefficienterne for CAPEX er negative – om end insignifikante, 

hvis man ser bort fra påvirkningen på EBIT-marginen – hvilket ligeledes (på kort sigt) er 

forventeligt. Dette afspejles mere eksplicit i påvirkningen på EBIT-marginen, hvor det må 

forventes alt andet lige at påvirke indtjeningsniveauet negativt, dersom selskabet efter 

IPO’en øger investeringsaktiviteterne mærkbart. Betydningen af STØRRELSE er primært 

insignifikant, om end denne dog er signifikant for ændringen i EBIT-marginen fra år -1 til 1. 

Koefficienterne er dog så små, at det er lidet plausibelt, at STØRRELSE – i henhold til vores 

sample – influerer væsentligt på ændringen i performance.  

     Vi har ligeledes kørt regressionen i forhold til ændringen i de samme regnskabs- og 

nøgletal, der fremgår af figur 16 og 17 række fire og ni, se nedenstående figur. Det fremgår 

heraf, at kapitalfondsejerskabet har en signifikant positiv effekt på ændringen i 

omsætningen fra år -1 til 3, hvorved PE-backed IPO’er initialt oplever en større ændring i 

omsætningen fra år -1 til 3122. De øvrige variabler er insignifikante, om end man til dels spore 

samme tendenser, som præsenteret ovenfor. Fælles for de to regressionsanalyser er, at 

forklaringsgraden er relativ lille, idet denne spænder fra 0,7 pct. til 23,7 pct.    

 

 

 

 

                                                           
122

 I figur 16 fremgik det imidlertid, at den procentuelle ændring i omsætningen var større for non-backed end 
for PE-backed IPO’er. Denne forskel var dog ikke signifikant, hvilket kan forklare, at dummyen (niveauskiftet) er 
til ”fordel” for PE-backed IPO’er.  
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Figur 20 - Multiple regressionsanalyse
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt PE Dummy

Totale 

aktiver CAPEX R² F-ratio # obs.

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0592     0,0275     -4,3E-09 -0,4260    9,6% 3,0441 90

fra år -1 til  1 0,0104 ** 0,1950     0,8771 0,0076     ***

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0438 0,0111     ** -9,6E-08 -0,3573    9,2% 2,6526 83

fra år -1 til  3 0,1015 0,6348     0,0679 * 0,0349     **

Ændring i omsætning 0,8115     0,1427     -7,0E-08 -1,6841    5,2% 1,5736 90

fra år -1 til  1 <0,0001 *** 0,2472     0,6630     0,0746     *

Ændring i omsætning 1,7497     0,4080     -7,8E-07 -5,2245    15,9% 4,9897 83

fra år -1 til  3 <0,0001 *** 0,0703     * 0,1221 0,0020     ***

Ændring i vareforbrug -0,1031    -0,0680    -2,2E-08 1,0238     7,2% 2,1864 89

fra år -1 til  1 0,1039 0,2487     0,7746 0,0235     **

Ændring i vareforbrug -0,0992    -0,0473    9,1E-09 1,0043     5,9% 1,6109 81

fra år -1 til  3 0,1963 0,4822     0,5408 0,0431     **

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0049    -0,0008    4,0E-10 -0,0056    1,0% 0,2366 77

fra år -1 til  1 0,0023 *** 0,5817     0,8231 0,5874     

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0042    -0,0016    6,5E-10 -0,0032    3,2% 0,6781 66

fra år -1 til  3 0,0031 *** 0,1893     0,7952 0,6958     

Ændring i aktivernes omsætningshastighed -0,1384    -0,0675    8,7E-10 0,2889     2,7% 0,7947 90

fra år -1 til  1 0,0103 ** 0,1741     0,9894 0,4437     

Ændring i aktivernes omsætningshastighed -0,1896    -0,0580    1,4E-08 0,2360     1,2% 0,3242 83

fra år -1 til  3 0,0129     ** 0,3808     0,9267 0,6274     

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 
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8.4 Markedsforventninger 

Som advokeret af blandt andre Jain & Kini (1995), så markedsfører VC-fonde sig typisk på, at 

de er i stand til at børsintroducere selskaber til højere prismultipler. Samme argumentation 

kan overføres til buyout-fonde, idet porteføljeselskaber primært handles på baggrund af 

prismultipler, hvorfor det – ud fra et kapitalfondssynspunkt – gælder om at ”booste” disse 

mest muligt123. Meles (2011) har blandt andet vist dette på italienske data, medens 

Chemmanur & Loutskina (2006) dokumenterer dette på amerikanske data.  

     Nedenfor er vist niveauet for P/E- og M/B-multipler for de to samples efter 

børsintroduktionen. Det fremgår af figuren, at der ikke er nogen signifikant forskel i niveauet 

for de to prismultipler. Dette gælder fra år 0 til 3. Modsat finder Jain & Kini (1995), der laver 

en tilsvarende analyse for VC-backed og non-backed IPO’er, at der er en signifikant forskel 

heri henset til ”the value of venture capitalist monotoring” (Jain & Kini 1995).  

     Resultaterne indikerer dog, at PE-backed IPO’er gennemgående har en højere M/B-

multipel, dog ikke i år 2. Nogenlunde samme tendens noteres for P/E-multiplen, om end 

denne er en smule mindre i år 1. Desuagtet finder vi ikke belæg for, at markedet skulle 

tillægge kapitalfondsejerskabet – og den efterfølgende ”PE monitoring” – nogen 

værdiskabende effekt. Sidstnævnte er i overensstemmelse med Murray et al. (2006), der 

argumenterer for, at porteføljeselskaber, der bliver børsintroduceret primært er succesfulde 

buytouts, der ikke i samme omfang har behov for PE-involvering post-IPO. Vores resultater 

indikerer dermed, at markedet ”anerkender” denne præmis, hvilket ligeledes er i 

overensstemmelse med Jelic et al. (2005), der finder, at PE-involvering ikke har betydning for 

markedsafkastet post-IPO124. Dette er ligeledes implicit i overensstemmelse med vores 

resultater, eftersom vi finder, at der ikke er nogen signifikant forskel i performance post-IPO 

de to samples imellem.   

                                                           
123

 Dog ikke ”så” meget, at det vil influere på fondens evne til efterfølgende at rejse ny kapital samt tiltrække 
investorer. Chemmanur & Loutskina (2006) finder blandt andet, at PE-backed IPO’er er langt mere 
”overvalued” end non-backed IPO’er (højere prismultipler såvel før som efter IPO’en), hvilket de tilskriver ”the 
market power theory”. Denne går i sin enkelthed ud på, at PE-investorer er i stand til at tiltrække større 
opmærksomhed omkring deres IPO’er grundet langstrakte relationer med udvalgte markedsaktører.  
124

 Dette modsat Cao & Lerner (2009), der finder, at R-LBO’er performer bedre end non-backed IPO’er post-IPO.  
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Figur 21 - Markedsforventninger  - niveau

Beskrivelse

PE- backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p PE- backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p PE- backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p PE- backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

Medianændring           3,90           2,76       0,8759           2,95           2,52       0,9072           1,89           2,40       0,7716           2,03           1,37       0,7842 

Antal observationer               48               48               46               48               42               47               40               46 

Medianændring         16,74         16,60       0,7705         14,59         14,69       0,9956         15,01         11,97       0,1913         12,78         10,73       0,6710 

Antal observationer               48               48               46               48               42               47               40               46 

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Wilcoxon signed rank test.

År relativt til  IPO

Market-to-book

Price/earnings

År 0 År 1 År 2 År 3

Figur 22 - Markedsforventninger  - ændring

Beskrivelse

PE- backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p PE- backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p PE- backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

Medianændring          -0,36          -0,30  *       0,8446          -0,56          -0,97  **       0,7265          -0,98          -1,18  ***       0,8965 

Antal observationer               45               48               41               48               39               47 

Medianændring          -3,90          -5,38  *       0,9540          -5,87  *          -6,73  **       0,9050          -9,17          -7,77  **       0,7286 

Antal observationer               45               48               41               48               39               47 

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Wilcoxon signed rank test. Medianændring målt i procentpoint.

Market-to-book

Price/earnings

År relativt ti l  IPO

År 0 til  1 År 0 til  2 År 0 til  3



84 
 

 Vi har ligeledes undersøgt ændringen i de to rapporterede prismultipler. Resultaterne heraf 

fremgår i figur 22. Det fremgår heraf, at heller ikke målt på medianændringen kan der spores en 

signifikant forskel mellem PE-backed og non-backed IPO’er. Derimod noteres det, at der inden 

for de to samples spores en signifikant ændring i såvel M/B- og P/E-multiplen. Det ses blandt 

andet, at P/E-multiplen for non-backed IPO’er falder signifikant med -7,77 PP fra år 0 til 3, 

medens der i samme periode ses en ændring på -9,17 PP for PE-backed IPO’er, dog insignifikant. 

Samme tendens fremgår, dersom man betragter ændringerne i M/B-værdier for de to samples. 

Dog kun med signifikante fald for non-backed IPO’er.  

     Ovenstående ændringer kan til dels indikere, at de to samples underperformer efter 

børsintroduktionen. Som vist ovenfor tyder retningen på medianændringen i ROA såvel som CF-

ROA fra år -1 til 3, at denne er faldende post-IPO. En udvidet fortolkning heraf kunne være, at 

markedet i kølvandet på IPO’en nedvurderer forventningerne til selskabets indtjeningsmarginer 

– set i lyset af den faldende rentabilitet – hvilket kan begrunde faldene i P/E og M/B125.  

 

8.5 Delkonklusion 

I ovenstående har vi analyseret problemformuleringens første del. Vi finder, at der ikke er 

nogen signifikante forskelle i performance efter børsintroduktionen for PE-backed og non-

backed IPO’er, om end retningen på medianændringen i ROA såvel som CF-ROA er faldende fra 

år -1 til 3. Vi kan følgelig ikke forkaste nulhypotesen: at udviklingen i (den langsigtede) 

operationelle performance efter børsintroduktionen er den samme for PE-backed og non-

backed IPO’er. Sidstnævnte er således på linje med Murray et al. (2006) samt Meles (2011).  

     En mulig forklaring på ovenstående er – ligeledes påpeget af Murray et al. (2006) – at PE-

backed IPO’er normalt vis er mindre afhængige af PE-investorernes involvering efter 

børsintroduktionen henset til, at disse selskaber er (1) mere modne og etablerede, (2) mindre 

risikofyldte og (3) er succesfulde buyouts i PE-fondens beholdning. Dette modsat VC-backed 

                                                           
125

 Det er dog vigtigt at bemærke, at vi ingenlunde kan forkaste nulhypotesen, hvorfor ændringen i den 
operationelle performance reelt kan være positiv – og ikke negativ som rapporteret i figur 16. Dette forstærkes 
yderligere af, at PE-backed IPO’er i vores sample oplever en signifikant stigning i ROA fra år -1 til 1. Det er dermed 
ikke muligt at overføre samme argumentation til ændringen i ROA på kort sigt, idet PE-backed IPO’er oplever et 
signifikant fald i P/E-multiplen fra år 0 til 2.  
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IPO’er, der befinder sig i en opstartsfase, er mere risikobetonede og har mindre operationel 

historik, hvilket som udgangspunkt gør VC-involvering mere værdifuldt post-IPO. Dog viser vi 

ligeledes, at der noteres en signifikant fremgang i ROA for PE-backed IPO’er i de første år efter 

børsintroduktionen, hvilket som udgangspunkt kan henføres til en forbedret indtjeningsmargin 

samt pengebinding lige efter IPO’en. Vi argumenterer for, at denne fremgang kan skyldes PE-

backed IPO’er, der bliver afnoteret126 efter børsintroduktionen. Ydermere kan dette skyldes, at 

fonden stadig – via lockup-aftaler – er en del af ejerkredsen post-IPO, hvorfor de fortsætter det 

aktive ejerskab. Sidstnævnte er dog ikke noget, vi undersøger nærmere. Endelig indikerer vi, at 

dette kan skyldes ”earnings management” henset til, at ændringen i CF-ROA i samme periode 

ikke er signifikant og positiv fra år -1 til 1.  Sluttelig viser vi, at markedsforventningerne – målt 

ved P/E- og M/B-multiplen – ikke er signifikant forskellige efter børsintroduktionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 Som anført i afgrænsningen, så undersøger vi ikke årsagerne til disse afnoteringer. 
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9.0 Resultat II 

I det følgende belyses problemformuleringens anden del, hvor vi udelukkende vil koncentrere 

os om samplen af PE-backed IPO’er. Afsnittet består af to dele: I den første del tester vi, om de 

tidligere opstillede kapitalfondskarakteristika har betydning for variationen i den operationelle 

performance post-IPO. I afsnittets anden del undersøger vi, om samme variation kan henføres 

til fondens evner samt betydningen af secondary share sale. Fokus vil primært ligge på den 

første del, medens sidstnævnte behandles mere stedmoderligt.  

 

9.1 Karakteristik af PE-samplen  

I figur 23 fremgår det, at gearingen lige efter IPO’en falder fra cirka 90 pct. til et niveau omkring 

50 pct., hvilket svarer til en ændring på 46 PP. Det ses endvidere, at spændet hvori pre-IPO 

gearingen ligger – målt ved 1. til 3. kvartil – bevæger sig mellem en gearing på 50 og 100 pct.127. 

Ændringen i gearingen omkring tidspunktet for IPO’en er nogenlunde i overensstemmelse med 

tidligere empiriske undersøgelser, idet Holthausen & Larcker (1996) finder en pre/post-IPO 

gearing på henholdsvis 86 pct. til 58 pct. samt en ændring heri på -23 PP, Cao (2010) finder en 

pre/post-IPO gearing på henholdsvis 57 pct. og 36 pct.128, medens Murray et al. (2006) 

dokumenterer en (mindre) ændring fra 36 pct. til 13 pct. Dog forekommer den rapporterede 

ændring i nærværende afhandling at være en smule større end ovenstående. Denne forskel kan 

muligvis henføres til de underliggende sample karakteristika, idet vores sample omfatter alle 

former for PE-backed IPO’er, medens Holthausen & Larcker (1996) og Cao (2010) kun 

undersøger R-LBO’er. 

                                                           
127

 En gearing på over 100 pct. skyldes en negativ egenkapital.  
128

 Cao (2011) anvender dog nøgletallet ”total debt/assets”, hvilket vanskeliggør en direkte sammenligning heraf, 
idet vi kun rapporterer på ændringen i den rentebærende gæld.  



87 
 

 
 

I figurens afsnit to ses ændringen i ledelsens og fondens ejerskab. Det fremgår heraf, at 

ledelsens ejerskab falder fra et niveau (median) på 8,20 pct. til 4,25 pct. post-IPO, hvilket svarer 

til et fald på 3,6 PP. En ændring som er signifikant forskellig fra nul. Ligeledes sker der som 

forventet en ændring i fondens ejerskab. Disse ejer i gennemsnit lidt over 60 pct. af selskaberne 

før IPO’en og 27 pct. lige efter IPO’en, hvorved det fremgår, at fondene fortsat har en høj 

ejerandel post-IPO. Dette kan, som anført tidligere, skyldes flere ting, herunder lockup-aftaler, 

hvorefter fonden binder sig til at holde en bestemt andel af aktierne post-IPO’en. Fælles for 

Figur 23 - Deskriptiv statistik for PE-backed IPO'er

Kvartiler

Median

Middel-

værdi

Standard 

afvigelse 1. kvartil 3. kvartil

Gearing

Pre-IPO gearing 0,89          0,91       0,41          0,63          1,09          

Post-IPO gearing 0,49          0,49       0,34          0,21          0,81          

Ændring i gearing -0,46        *** -0,45      0,45          -0,70        -0,18        

Ejerskab

Pre-IPO procent af ledelsens ejerskab 8,20          13,50     14,25       2,80          17,61       

Post-IPO procent af ledelsens ejerskab 4,25          8,02       8,46          2,38          10,21       

Medianændring i ledelsens ejerskab -3,60        *** -5,25      7,45          -8,91        -0,30        

Pre-IPO procent af fondens ejerskab 62,22       63,57     17,92       51,10       75,00       

Post-IPO procent af fondens ejerskab 26,92       25,64     17,76       11,10       36,50       

Medianændring fondens ejerskab -38,90      *** -37,92    18,64       -51,00      -20,98      

Måneder under privat ejerskab 46,00       46,34     25,45       24,50       61,50       

Bestyrelsessammensætning for tidspunktet for IPO'en

Størrelse på bestyrelsen 6,00          6,57       2,12          5,00          8,00          

Procent besat af ledelsen 40,00       40,55     12,28       33,33       50,00       

Procent besat af ikke-ledelse 11,11       11,22     13,09       0,00 16,67       

Procent besat af eksterne 50,00       47,28     13,98       40,00       57,14       

Procent af nye medlemmer 14,29       21,91     25,26       0,00 40,00       

% fonde der ikke foretager exit af aktieandele 18,37     

% top-5 fonde (rejst kapital USA & UK) 22,45     

Andre karakteristika 1. 2.

Bookrunner (mest hyppige) Citigroup UBS, Merril l  Lynch

Procent besat af ledelsen er procentdelen af bestyrelsen som er del af den operationelle ledelse i selskabet. Procent besat af 

ikke-ledelse er procentdelen af bestyrelsen som er repræsentanter for kapital og ejer/repræsentere mere end 5 procent af 

egenkapitalen (før IPO'en) eller er repræsentanter for gælden (kreditorer) og ikke er en del af den operationelle ledelse. Procent 

besat af eksterne  er procentdelen af bestyrelsen som ikke er en del af den operationelle ledelse, repræsentanter for kapital eller 

ejer fem procent eller mere af egenkapitalen. ***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. De rapporterede 

p-værdier angiver signikansniveauet  ved tosidet Wilcoxon signed rank test. Medianændring målt i procentpoint.
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ledelsens og fondens ejerskab er, at ændringen heri kan skyldes både salg af aktier (secondary 

shares) samt udvanding ved udstedelse af ny aktiekapital i forbindelse med IPO’en. 

Niveauet for ledelsens ejerskab er i nærværende afhandling en smule mindre end tidligere 

undersøgelser. Blandt andet finder Murray et al. (2006), at ledelsens ejerskab – målt ved 

medianændringen – falder fra 25 pct. til 15.5 pct., medens Holthausen & Larcker (1996) finder 

en tilsvarende ændring fra 21 pct. til 14 pct. Denne forskel skal nok primært henføres til forskel i 

dels karakteren af de underliggende transaktioner (R-LBO’er, MBO’er mv.), dels størrelsen af 

den analyserede sample. Niveauet for fondsejerskab før IPO’en synes derimod at være 

nogenlunde i overensstemmelse med tidligere undersøgelser. Således finder Cao (2010), at 

fondens ejerskab – igen målt ved medianændringen – falder fra 60 pct. til 39 pct.; Cao & Lerner 

(2009) finder et tilsvarende fald fra 52 pct. til 36 pct., medens Holthausen & Larcker (1996) 

rapporterer et fald fra 37 pct. til 23 pct. Det fremgår endvidere af figuren, at holdeperioden 

gennemsnitlig er fire år (46 måneder). Holdeperioden er defineret som den periode, fra 

virksomheden opkøbes af kapitalfonden til det tidspunkt, hvor virksomheden bliver 

børsintroduceret. Standardafvigelsen er på 25 måneder, hvilket vil sige, at de fleste 

virksomheder børsnoteres inden for fire år, dog med en (stor) variation på ca. to år. Længden er 

i overensstemmelse med Murray et al. (2006), der rapporterer en medianværdi på 43,24 

måneder129. Endelig rapporterer vi på bestyrelsessammensætningen før IPO’en. Modsat 

Holthausen & Larcker (1996) finder vi, at eksterne bestyrelsesmedlemmer – på bekostning af 

non-management130 – udgør en større andel heraf131. Forskellen kan, som anført tidligere, bero 

på forskelle i sample karakteristika og ikke mindst størrelse heraf.   

 

9.2 Kapitalfondskarakteristika 

I analysens første del undersøgte vi udviklingen i den operationelle performance post-IPO. Dette 

er interessant at undersøge, eftersom den viser, hvorledes den operationelle performance 

                                                           
129

 Murray et al. (2006) rapporterer to værdier: en for unge PE-fonde (fonde med en alder på under ti år) på 31,3 
måneder og en for andre PE-fonde på 43,24 måneder. 
130

 Holthausen & Larcker (1996) rapporterer en bestyrelsessammensætning for eksterne og non-management på 
henholdsvis (median) 27,13 pct. og 33,22 pct.. 
131

 Se ovenstående figur 23 for en forklaring af ”ekstern” og ”non-management”. 
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udvikler sig efter børsintroduktionen. Dog fortæller udviklingen ikke, hvilke karakteristika der 

har betydning for (størrelsen af) variationen i den operationelle performance post-IPO. 

Nedenfor forsøges denne variation forklaret med udgangspunkt i de tidligere opstillede 

kapitalfondskarakteristika.  

 

9.2.1 Gearing 

Figur 24 viser regressionsresultaterne af ændringer i gæld og nøgletal. Der noteres en negativ 

signifikant sammenhæng mellem gearing og CF-ROA med en forklaringsgrad på 26,9 pct.. 

Derudover indikerer de øvrige performancemål, dog med udtagelse af ROA, ligeledes en negativ 

sammenhæng herimellem. Disse resultater er dog ikke signifikante og forklaringsgraden er 

meget lille, mellem 0,1 og 1,9 pct.. Ligeledes viser figur 25 nedenfor ingen signifikant 

sammenhæng mellem en ændring i gearing, CAPEX og NWC.  

 

 

 

Det fremgår af figur 24, at der ikke umiddelbart findes en positiv sammenhæng mellem høj 

gearing og performance, som argumenteret af blandt andre Jensen (1989). Dog forudsætter 

Figur 24 - Gearing
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt Gearing R² # obs.

Ændring i afkastningsgrad 0,0275 0,0185 1,9% 44

fra år -1 til  1 0,0687 * 0,3680

Ændring i afkastningsgrad -0,0359 -0,0133 0,4% 37

fra år -1 til  3 0,1891 0,7144

Ændring i EBIT-margin 0,0859 -0,0238 0,1% 44

fra år -1 til  1 0,3446 0,8491

Ændring i EBIT-margin 0,0689 -0,0441 0,2% 37

fra år -1 til  3 0,5407 0,7702

Ændring i pengestrømme over aktiver -0,0476 -0,0313 1,5% 43

fra år -1 til  1 0,1017 0,4416

Ændring i pengestrømme over aktiver -0,0660 -0,1069 26,9% 37

fra år -1 til  3 0,0052 *** 0,0010 ***

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

Fed: robust efter korrektion for outliers
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Jensen (1989), at der findes et frit cash flow132. Ovenstående kan følgelig ses som et udtryk for, 

at der ikke eksisterer et frit cash flow pre-IPO (og post-IPO), hvorfor der ikke nødvendigt kan 

forventes et fald i performance post-IPO. Holthausen & Larcker (1996) finder ligeledes – dog 

ikke signifikant – en negativ sammenhæng mellem en ændring i gearing og performance. De 

argumenterer for, at sammenhængen (ligeledes) skyldes fravær af frit cash flow pre-IPO og 

henviser til, at de desuden finder en stigning i CAPEX post-IPO, hvilket de tolker som et udtryk 

for, at deres sample har været ”cash constrained” op til IPO’en. Huskes der tilbage på 

ændringen heri for vores sample, fremgår det, at retningen herpå er negativ, dog uden at være 

signifikant. Dette indikerer, at selv efter IPO’en synes der ikke at være et frit cash flow. 

Derudover – eftersom ændringen ikke er signifikant kan det naturlig ikke udelukkes, at det 

forholder sig som advokeret af Holthausen & Larcker (1996). En alternativ forklaring på 

ovenstående (negative) sammenhæng kan være, at der eksisterer et inverst forhold mellem 

ledelsens risikoaversion og gæld, hvorefter ledelsen ved høj gæld initierer en mere kontraktiv 

investeringspolitik, hvilket leder til lavere performance133. Sidstnævnte er dog efter vores 

overbevisning et lidet plausibelt argument, eftersom ledelsen ved buyouts normalt vis er en 

aktiv medspiller i gennemførelsen heraf. Ikke desto mindre kan det godt tænkes – i andre 

sammenhænge – at der eksisterer en negativ sammenhæng mellem gæld og 

incitamentsstrukturer.  

 

                                                           
132

 Defineret som, jf. teoriafsnittet, ingen positive NPV-projekter i selskabets ”investment opportunity set” efter 
honorering af fremmed- og egenkapitalen.  
133

 Mere præcist undlades projekter med høj risiko (højere NPV) til fordel for projekter med lav risiko (lavere NPV) 
henset til, at ledelsen – ved fejlslagne investeringer – risikerer ikke at kunne servicere selskabets fremmedkapital. 
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9.2.2 Fondens ejerskab 

Figur 26 og 27 viser regressionsresultaterne af ændringer i fondens ejerskab og performance. 

Figurerne viser flere resultater, der er signifikante, inden der korrigeres for outliers. Disse 

resultater er dog insignifikante, når der korrigeres herfor, hvilket vil sige, at disse kan være 

væsentlig præget af enkelte observationer, der kan give et misvisende billede.  

Figur 25 - Gearing
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt Gearing R² # obs.

Ændring i CAPEX -0,0167 -0,0081 0,1% 43

fra år -1 til 1 0,5948 0,8540

Ændring i CAPEX -0,0236 0,0018 0,0% 37

fra år -1 til 3 0,4422 0,9653

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0304 0,0101 0,1% 43

fra år -1 til 1 0,3656 0,8267

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0379 0,0782 6,8% 36

fra år -1 til 3 0,3106 0,1232

Ændring i omsætning 0,6472 0,0617 0,2% 44

fra år -1 til 1 <0,0001 *** 0,7665

Ændring i omsætning 1,0218 -0,5168 3,2% 37

fra år -1 til 3 0,0072 *** 0,2905

Ændring i vareforbrug -0,0317 0,0098 0,1% 44

fra år -1 til 1 0,4149 0,8547

Ændring i vareforbrug -0,0343 0,0077 0,0% 37

fra år -1 til 3 0,4535 0,9007

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0025 0,0036 2,2% 41

fra år -1 til 1 0,3731 0,3525

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0030 0,0030 3,7% 34

fra år -1 til 3 0,4276 0,2757

Ændring i aktivernes omsætningshastighed -0,0453 0,0587 1,0% 44

fra år -1 til 1 0,4852 0,5121

Ændring i aktivernes omsætningshastighed -0,2129 -0,2144 6,7% 44

fra år -1 til 3 0,0418 ** 0,1227

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

Fed: robust efter korrektion for outliers
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Det fremgår af figur 26, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem performance og 

ændring i fondens ejerskab efter børsintroduktionen. Modsat Holthausen & Larcker (1996) 

finder vi således ikke nogen effekt af PE-monitorering post-IPO134. Vores resultater er i 

overensstemmelse med den første del af analysen, idet vi viser, at der ikke sker et (signifikant) 

fald i den operationelle performance i op til tre år efter IPO’en135. Sidstnævnte er ligeledes i 

overensstemmelse med Jelic et al. (2005) – der godt nok på markedsdata – finder, at PE-

involvering post-IPO ikke har betydning for performance. Endvidere viser figuren, at der findes 

en positiv sammenhæng mellem ændringen i fondens ejerskab og EBIT-marginen. Dette er til 

dels i overensstemmelse med resultat I, idet vi finder, at EBIT-marginen falder – dog ikke 

signifikant – med -0,57 fra år -1 til 3. Ydermere noteres det, at der er en positiv – om end ikke 

signifikant – sammenhæng ændringen i fondens ejerskab og EBIT-marginen fra år -1 til 1, hvilket 

som udgangspunkt er i modstrid med resultaterne i figur 16, idet vi finder, at PE-backed IPO’er 

oplever en fremgang i EBIT-marginen fra år -1 til 1. Selvom der således spores en positiv 
                                                           
134

 Holthausen & Larcker (1996) anvender dog variablen ”change in non-management insiders”, der dækker over 
ændring i andelen af aktier ejet at aktionærer, der ikke er ”operating management”. Denne variabel kan dække 
over andre ejere end PE-fonde, men det må forventes, at PE-fonde har den største andel. 
135

 Hvorefter fonden normalt vis ikke længere er en del af ejerkredsen.  

Figur 26 - Fondens ejerskab
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt

Fondens 

ejerskab R² # obs.

Ændring i afkastningsgrad 0,0300 0,0002 0,3% 46

fra år -1 til  1 0,2980 0,7178

Ændring i afkastningsgrad 0,0302 0,0015 3,7% 39

fra år -1 til  3 0,5758 0,2435

Ændring i EBIT-margin 0,3299 0,0060 5,2% 46

fra år -1 til  1 0,0549 0,1272

Ændring i EBIT-margin 0,4202 0,0088 7,4% 39

fra år -1 til  3 0,0569 * 0,0950 *

Ændring i pengestrømme over aktiver 0,0193 0,0013 2,3% 45

fra år -1 til  1 0,7339 0,3246

Ændring i pengestrømme over aktiver 0,0386 0,0016 4,2% 39

fra år -1 til  3 0,4611 0,2101

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

Fed: robust efter korrektion for outliers
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sammenhæng mellem ændringen i fondens ejerskab og EBIT-marginen, bemærkes det dog, at 

forklaringsgraden er meget lille.  

     Betragtes korrelationen mellem fondens ejerskab og de øvrige rapporterede nøgletal, jf. figur 

27, noteres ikke de store udsving. Således ses ingen signifikante sammenhænge og de 

rapporterede forklaringsgrader er små. Holthausen & Larcker (1996) finder blandt andet, at 

NWC er negativt korreleret med ændringen i fondens ejerskab, medens vi finder – dog ikke 

signifikant og med en meget lav forklaringsgrad – en positiv korrelation mellem NWC og 

fondens ejerskab. En mulig forklaring herpå kan være, at de beregner NWC på en anden måde 

henset til, at vi anvender en ”quick & dirty” metode, hvorefter vores NWC er eksponeret over 

for fald i de kortfristede gældsforpligtelser136. Holthausen & Larcker (1996) finder et fald i 

gearingen på 23 PP, hvor vi finder et fald på 46 PP. Sidstnævnte medfører, at der bliver afdraget 

mere på gælden (alternativt at egenkapitalen stiger relativt til gælden), hvilket bevirker, at de 

kortfristede forpligtelser bliver mindre. Dette medfører – ved en definition af NWC som i 

nærværende afhandling – at NWC bliver større alt andet lige.  

     De øvrige forklarende variable giver som nævnt ikke anledning til de store indvendinger. Dog 

noteres det, at der som udgangspunkt er en positiv sammenhæng mellem ændringen i fondens 

ejerskab og omsætning, hvilket umiddelbart er i modstrid med resultat I, jf. figur 16, hvor vi 

viser, at omsætningen for PE-backed IPO’er stiger signifikant efter IPO’en. Resultatet er dog ikke 

signifikant (når der henses til outliers) og forklaringsgraden er lille. Ligeledes ses det, at 

ændringen i såvel vareforbruget som CAPEX er negativ, hvilket også er i modstrid med figur 16. 

Dog er koefficienterne (igen) ikke signifikante og forklaringsgraden er lille, hvorfor det på 

baggrund heraf ikke er muligt at konkludere mere generelt herpå.  

 

 

 

                                                           
136

 Se metodeafsnittet for en nærmere definition heraf.  
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9.2.3 Ledelsens ejerskab 

Figur 28 viser regressionsresultaterne af ændringen i ledelsens ejerskab og performance. Det 

fremgår heraf, at der findes en signifikant sammenhæng mellem ændringen i ledelsens ejerskab 

og CF-ROA i begge tidsintervaller samt mellem ændringen i ledelsens ejerskab og ROA i 

perioden fra år -1 til år 3. Derimod synes ændringen i ledelsens ejerskab ikke at have effekt på 

EBIT-marginen.  

     De positive koefficienter for ændringen af ledelsens ejerskab indikerer, at jo større fald i 

ledelsens ejerskab, jo større fald i den operationelle performance.  

Figur 27 - Fondens ejerskab
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt

Fondens 

ejerskab R² # obs.

Ændring i CAPEX -0,0980 -0,0022 5,7% 45

fra år -1 til 1 0,1122 0,1143

Ændring i CAPEX -0,1051 -0,0022 6,3% 39

fra år -1 til 3 0,0825 * 0,1231

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0684 0,0094 0,9% 45

fra år -1 til 1 0,3024 0,5382

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0558 0,0011 1,0% 38

fra år -1 til 3 0,4794 0,5414

Ændring i omsætning 1,0102 0,0094 4,4% 46

fra år -1 til 1 0,0008 *** 0,1601

Ændring i omsætning 2,2802 0,0283 7,2% 39

fra år -1 til 3 0,0023 ** 0,0993 *

Ændring i vareforbrug -0,1454 -0,0028 6,0% 46

fra år -1 til 1 0,0480 ** 0,0997 *

Ændring i vareforbrug -0,1307 -0,0024 3,2% 39

fra år -1 til 3 0,1515 0,2750

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0038 3,9E-07 0,0% 42

fra år -1 til 1 0,4712 0,9975

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0016 3,19E-05 0,3% 35

fra år -1 til 3 0,7059 0,7538

Ændring i aktivernes omsætningshastighed -0,0446 0,0005 0,1% 46

fra år -1 til 1 0,7197 0,8658

Ændring i aktivernes omsætningshastighed -0,1408 -0,0003 0,0% 39

fra år -1 til 3 0,5010 0,9586

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

Fed: robust efter korrektion for outliers
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For en økonomisk forståelse heraf, betragt koefficienten for CF-ROA fra år -1 til 3 på 0,0109. Vi 

har tidligere vist, jf. figur 16, at PE-backed IPO oplever en medianændring i CF-ROA fra år -1 til år 

3 på -1,27 PP. Ligeledes fremgik det af figur 23, at PE-backed IPO’er i gennemsnit oplever et fald 

i ledelsens ejerskab på 5,25 PP. Et selskab, der således oplever et gennemsnitlig fald heri, taber 

følgelig ekstra 0,0572 PP (5,25*0,0109) i CF-ROA relativt til selskaber, hvor ledelsens ejerskab 

ikke falder, alt andet lige. Givet medianændringen i CF-ROA fra -1 til år +3 på -1,27 PP, så 

repræsenterer dette tab omkring fem pct. af denne værdi. Det kan endvidere bemærkes, at 

koefficienterne er større for CF-ROA end for ROA. Dette indikerer, at pengestrømme er mere 

påvirkelige over for en ændring i ledelsens ejerskab, hvilket som udgangspunkt ikke er 

overraskende, idet ROA, som anført tidligere, kan være (mere) udsat for eventuel ”earnings 

management” fra ledelsens side. Rettes blikket mod de øvrige nøgletal, ses det videre, at et fald 

ledelsens ejerskab synes at medføre – dog ikke signifikant – en stigning i såvel NWC som CAPEX. 

Endelig noteres en positiv og signifikant sammenhæng mellem ændring i ledelsens ejerskab og 

AOH fra år -1 til år 3. 

     Ovenstående er som udgangspunkt i overensstemmelse med Jensen (1989) og Stewart 

(1990), der begge – som anført tidligere – argumenterer for ”alignment of interest” ved 

Figur 28 - Ledelsens ejerskab
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt

Ledelsens 

ejerskab R² # obs.

Ændring i afkastningsgrad 0,0306 0,0023 4,1% 44

fra år -1 til  1 0,0465 ** 0,1885

Ændring i afkastningsgrad 0,0132 0,0089 16,9% 37

fra år -1 til  3 0,6342 0,0115 **

Ændring i EBIT-margin 0,1315 0,0074 1,1% 44

fra år -1 til  1 0,1593 0,4934

Ændring i EBIT-margin 0,1523 0,0121 2,0% 37

fra år -1 til  3 0,2254 0,4071

Ændring i pengestrømme over aktiver 0,0277 0,0121 29,7% 43

fra år -1 til  1 0,2771 0,0002 ***

Ændring i pengestrømme over aktiver 0,0360 0,0109 28,3% 37

fra år -1 til  3 0,1584 0,0007 ***

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

Fed: robust efter korrektion for outliers
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inddragelse ledelsen i ejerkredsen. Ligeledes indikerer de øvrige rapporterede nøgletal – dog 

ikke signifikant – samme virkning. Som anført i metodeafsnittet, forudsætter ovenstående 

regressionsanalyser, at de forklarende variable er eksogene (ejerskab, gæld mv.), medens 

ændringen i den operationelle performance er endogen. Under forudsætning heraf viser 

resultaterne, at ledelsens ejerskab er en bestemmende faktor for den operationelle 

performance, idet der spores en positiv og signifikant sammenhæng. En fravigelse fra 

endogenitetskravet vil imidlertid ændre validiteten af de fundne resultater væsentligt. Antages 

det således, at organisationsstruktur og performance er endogene variable, følger det, at en 

stigning i ledelsens ejerskab ikke nødvendigvis vil have en positiv effekt på den operationelle 

performance med mindre, at de eksogene faktorer ændrer sig på en sådan måde, at det 

understøtter såvel en stigning i ledelsens ejerskab som øget operationel performance 

(Holthausen & Larcker 1996).    

     Demsetz (1983) argumenterer blandt andet for, at størrelsen af ejerskabet bestemmes af 

eksterne økonomiske forhold, hvorfor (ændringen i) ledelsens ejerskab skal forklares af andre 

forhold. Sidstnævnte kan være eksogene ”stød” (fx makroøkonomiske forhold) eller ændringer i 

selskabets ”investment opportunity set”, der påvirker den optimale organisationsstruktur og 

performance. Da vi ikke kontrollerer for disse ”stød”, kan det ikke afvises, at forholdet mellem 

ledelsens ejerskab og den operationelle performance har været optimal både før og efter 

IPO’en. I så fald vil ændringen i den operationelle performance ikke kunne forklares af 

ændringen i ledelsens ejerskab, idet ændringen i sidstnævnte er en optimal henset til disse 

”stød”. Endvidere argumenterer Demsetz & Villalonga (2001) for, at grundet sammenhæng 

mellem intern information og performanceafhængig aflønning, så er sandsynligheden for, at 

performance påvirker ejerskab lige så stor som det modsatte. Mulig asymmetri mellem 

”insidere” og markedets forventninger til selskabets performance giver ledelsen incitament til at 

variere deres beholdning af aktier henset til deres forventninger til fremtidig performance. 

Dersom en sådan antagelse accepteres, er der ingen grund til at forvente, at en stigning i 

ledelsens ejerskab vil have en positiv effekt på den operationelle performance. 
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Figur 29 - Ledelsens ejerskab
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt

Ledelsens 

ejerskab R² # obs.

Ændring i CAPEX -0,0225 -0,0010 0,2% 43

fra år -1 til 1 0,4745 0,7883

Ændring i CAPEX -0,0347 -0,0021 0,8% 37

fra år -1 til 3 0,3125 0,5946

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0131 -0,0047 2,9% 43

fra år -1 til 1 0,7024 0,2788

Ændring i nettoarbejdskapital -0,0115 -0,0060 3,5% 36

fra år -1 til 3 0,7836 0,2730

Ændring i omsætning 0,5617 -0,0151 1,7% 44

fra år -1 til 1 0,0006 *** 0,3995

Ændring i omsætning 1,2979 0,0219 0,6% 37

fra år -1 til 3 0,0024 ** 0,6409

Ændring i vareforbrug -0,0575 -0,0051 2,9% 44

fra år -1 til 1 0,1441 0,2659

Ændring i vareforbrug -0,0608 -0,0051 2,2% 37

fra år -1 til 3 0,2240 0,3802

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0032 0,0001 0,5% 40

fra år -1 til 1 0,2760 0,6607

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0008 0,0004 5,6% 33

fra år -1 til 3 0,7257 0,1838

Ændring i aktivernes omsætningshastighed -0,0198 0,0109 4,9% 44

fra år -1 til 1 0,7598 0,1508

Ændring i aktivernes omsætningshastighed 0,0830 0,0436 29,9% 37

fra år -1 til 3 0,3946 0,0005 ***

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

Fed: robust efter korrektion for outliers
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9.2.4 Holdeperiode 

Figur 30 viser regressionsresultaterne af fondenes holdeperiode pre-IPO og ændringen i den 

operationelle performance.  

 

 

 

Det fremgår heraf, at der ikke findes nogen signifikant sammenhæng mellem længden på 

fondens holdeperiode og ændringen i den operationelle performance post-IPO. Ligeledes er 

forklaringsgraderne tæt ved nul. Forventningen om en positiv relation mellem længden på 

holdeperioden – hvor denne fungerer som en proxy for fondens ”sponsor restructuring efforts” 

– og den operationelle performance synes nærmere at have tendenser i modsatte retning. En 

udvidelse af resultaterne om ”quick flips” – som undersøgt af blandt andre Cao (2010) – til en 

general betragtning om, at jo længere holdeperiode desto bedre operationel performance post-

IPO synes at kunne afvises på dette datamateriale.  

 

Figur 30 - Fondens holdeperiode
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt

Holde-

periode R² # obs.

Ændring i afkastningsgrad 0,0344 -0,0034 0,7% 44

fra år -1 til  1 0,1973 0,5840     

Ændring i afkastningsgrad -0,0109 -0,0047 0,5% 37

fra år -1 til  3 0,8195 0,6839

Ændring i EBIT-margin 0,1619 -0,0165 0,5% 44

fra år -1 til  1 0,3134 0,6555

Ændring i EBIT-margin 0,1470 -0,0149 0,3% 37

fra år -1 til  3 0,4546 0,7524

Ændring i pengestrømme over aktiver -0,0243 -0,0026 0,1% 43

fra år -1 til  1 0,6430 0,8291

Ændring i pengestrømme over aktiver -0,0157 -0,0016 0,1% 37

fra år -1 til  3 0,7367 0,8893

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

Fed: robust efter korrektion for outliers
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Figur 31 - Fondens holdeperiode
Uafhængig variable

Afhængig variable

Skæring-

spunkt

Holde-

periode R² # obs.

Ændring i CAPEX -0,0354 0,0068 0,7% 43

fra år -1 til 1 0,5363 0,6037

Ændring i CAPEX -0,0344 0,0036 0,2% 37

fra år -1 til 3 0,5225 0,7785

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0257 0,0017 0,0% 43

fra år -1 til 1 0,6674 0,9015

Ændring i nettoarbejdskapital 0,0330 -0,0067 0,5% 36

fra år -1 til 3 0,6324 0,6847

Ændring i omsætning 0,6092 -0,0057 0,0% 44

fra år -1 til 1 0,0184 ** 0,9215

Ændring i omsætning 1,0365 0,0509 0,3% 37

fra år -1 til 3 0,1102 0,7399

Ændring i vareforbrug -0,0939 0,0144 2,0% 44

fra år -1 til 1 0,1716 0,3615

Ændring i vareforbrug -0,0070 0,0070 0,4% 37

fra år -1 til 3 0,3986 0,7178

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0094 0,0014 4,2% 41

fra år -1 til 1 0,0001 *** 0,1974

Ændring i medarbejdere/aktiver -0,0058 0,0008 2,8% 34

fra år -1 til 3 0,1144 0,3472

Ændring i aktivernes omsætningshastighed 0,0385 -0,0281 2,7% 44

fra år -1 til 1 0,7346 0,2877

Ændring i aktivernes omsætningshastighed 0,1006 -0,0644 6,2% 37

fra år -1 til 3 0,5712 0,1372

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

Fed: robust efter korrektion for outliers
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9.3 PE-fondes prestige og secondary share sales    

I det følgende behandles den sidste del af analysen, der undersøger effekten af henholdsvis PE-

fondes prestige og betydningen af secondary share sale på den operationelle performance.  

 

9.3.1 Prestige 

I figur 32 nedenfor er vist vores undersøgelse heraf, idet vi har inddelt vores sample af PE-

backed IPO’er i forhold til, om fonden – eller hovedfonden137 i tilfælde af syndikerede buyouts – 

er repræsenteret på PEI’s liste over verdens ti største fonde138. I overens-stemmelse med 

Murray et al. (2006) finder vi, at top-5 PE-backed IPO’er performer bedre end de øvrige PE-

backed IPO’er. Denne forskel er tilmed signifikant fra år -1 til 3 målt på ROA såvel som CF-ROA. 

Det fremgår endvidere af figuren, at top-5 PE-backed IPO’er oplever en signifikant fremgang i 

ROA på 3,47 PP fra år -1 til 1, medens de fra år -1 til 3 oplever en beskeden – dog insignifikant – 

fremgang på 0,82 PP. I samme periode falder ROA signifikant for de øvrige PE-backed IPO’er 

med -4,48 PP. Fra år -1 til 1 spores dog en fremgang på 1,47 PP, men denne ændring er dog ikke 

signifikant. Målt på CF-ROA noteres samme mønster, idet top-5 PE-backed IPO’er oplever en 

signifikant fremgang i performance på 5,30 PP, medens de øvrige PE-backed IPO’ers 

performance falder signifikant med -2,98 PP. Denne forskel er tilmed signifikant, idet p-værdien 

er lig med 0,0084.  

 

                                                           
137

 På engelsk: ”lead fund”.  
138

 Se metodeafsnittet for en nærmere uddybning heraf. I det følgende vil vi referere til disse PE-fonde som ”top-5 
PE-backed”. 



101 
 

 

 

I forlængelse af ovenstående er det naturligt at stille spørgsmålet, hvorfra denne forskel i 

performance opstår? Det fremgår af figuren, at såvel top-5 PE-backed IPO’er – som de øvrige 

PE-backed IPO’er – oplever en fremgang i EBIT-marginen fra år -1 til 1, idet ændringen dog – 

velsagtens en smule overraskende – ikke er signifikant for førstnævnte. Fremgangen er derimod 

signifikant for gruppen af øvrige PE-backed IPO’er. Denne stiger med 1,61 PP og er formentlig 

Figur 32 - Post-IPO operationel performance - målt på ændring

Mål for operationel 

performance Top-5       

PE-backed 

IPO'er

Ikke top-5 

PE-backed 

IPO'er

p
Top-5      

PE-backed 

IPO'er

Ikke top-5 

PE-backed 

IPO'er

p

Medianændring 3,47 * 1,47 0,2164 0,82 -4,48 ** 0,0409

Antal observationer 11 35 11 28

Medianændring 3,74 1,61 ** 0,291 1,73 -2,00 0,2419

Antal observationer 11 28

Medianændring 5,83 -0,99 0,1103 5,30 * -2,98 ** 0,0084

Antal observationer 11 35 11 28

Medianændring -0,05 -0,02 0,8368 -0,26 -0,61 ** 0,6735

Antal observationer 11 35 11 28

Medianændring 1,95 3,43 0,571 -4,21 -0,08 0,5637

Antal observationer 11 35 11 28

Medianændring 15% *** 42% *** 0,8368 87% *** 54% *** 0,4445

Antal observationer 11 35 11 28

Medianændring 0,39 -1,19 0,9589 0,98 -0,32 0,6286

Antal observationer 11 35 11 28

Medianændring 0,00 -0,13 *** 0,0736 0,02 -0,16 *** 0,048

Antal observationer 11 33 11 26

Medianændring 1,54 3,00 0,3407 3,84 -7,57 0,1150

Antal observationer 11 35 11 28

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Mann-Whitney test. Medianændring målt i procentpoint.

Ændring i omsætning målt i procent.

Medarbejdere / aktiver

Aktivernes omsætningshastighed

Afkastningsgrad

EBIT-margin

Pengestrømme over aktiver

CAPEX

Nettoarbejdskapital

Omsætning

År relativt ti l  IPO

År -1 til  1 År -1 til  3

Vareforbrug
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grunden til, at de – dog ikke signifikant – oplever en positiv ændring i ROA på 1,47 PP, eftersom 

AOH i samme periode falder – dog ikke signifikant – med -1,41 PP. Det samme argument kan 

overføres til top-5 PE-backed IPO’er, idet AOH fra år -1 til 1 falder – ligeledes ikke signifikant – 

med hele -10,66 PP. Set fra år -1 til 3 noteres samme tendenser for top-5 PE-backed IPO’er, 

medens de øvrige IPO’er oplever et (insignifikant) fald i EBIT-marginen på -2,00 PP, men en 

(insignifikant) forbedring af pengebindingen, idet AOH stiger med 4,05 PP. Betragter man de 

øvrige rapporterede nøgletal, ses ikke de store udsving, idet forskellen i ændringen fra år -1 til 1 

såvel som år -1 til 3 i NWC, CAPEX og COGS er insignifikant. Dog oplever begge typer af IPO’er 

signifikante stigninger i omsætningen efter børsintroduktionen.  

     Ovenstående resultater er i overensstemmelse med Murray et al. (2006), der ligeledes på 

engelske data finder samme resultater samt til dels Jelic et al. (2005), der – målt på 

markedsafkastet for amerikanske PE-backed IPO’er – kommer frem til samme konklusion. 

Espenlaub (1999) har på VC-fonde dokumenteret samme resultater. Ligeledes kan resultaterne 

til en vis grad ses i lyset af Kaplan & Schoar (2003), der finder, at dygtighed har betydning for 

fondens afkast, idet der spores en vis autokorrelation heri139.  

 

9.3.2 Secondary share sales 

I overensstemmelse med Mikkelson et al. (1997)140 har vi ligeledes testet, om det har betydning 

for den operationelle performance post-IPO, hvorvidt fonden(e) ved IPO’en realiserer hele eller 

dele af sin ejerandel i forbindelse hermed. Nedenfor er vist vores resultater heraf, idet vi har 

opdelt vores sample henset til om fondene og management exitter i forbindelse med IPO’en141.  

 

                                                           
139

 Sagt med andre ord: De fonde, som ét år klarer sig godt, har større sandsynlighed for at klare sig godt næste år 
(eller rettere: ved oprettelse af en ny fond).   
140

 Mikkelson et al. (1997) tester dette for 283 IPO’er i USA. Eftersom det er en ældre artikel samt ikke kun PE-
backed IPO’er er resultaterne selvsagt ikke direkte sammenlignelige.   
141

 I det følgende vil vi bruge betegnelsen ”exit-IPO” om de IPO’er, hvori der finder et secondary sale sted, mens ”no 
exit-IPO” refererer til det modsatte.  
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Modsat Mikkelson et al. (1997) finder vi, at exit-IPO’er – målt på udviklingen i ROA – performer 

signifikant dårligere fra år -1 til 1. Forskellen er dog ikke signifikant fra år -1 til 3, selvom 

ændringen i ROA for exit-IPO’er er signifikant med et fald på -3,10 PP.  

     Betragter man ændringen inden for samplen af no exit-IPO’er noteres en positiv og 

signifikant ændring i ROA fra år -1 til 1, mens der ligeledes spores en positiv trend i ændringen 

Figur 33 - Post-IPO operationel performance - målt på ændring

Mål for operationel 

performance No Exit       

PE-backed 

IPO'er

Exit         

PE-backed 

IPO'er

p
No exit       

PE-backed 

IPO'er

Exit         

PE-backed 

IPO'er

p

Medianændring 5,71 ** 1,47 0,0926 0,82 -3,10 * 0,1359

Antal observationer 7 39 5 34

Medianændring 4,38 ** 1,70 ** 0,0868 0,62 -0,77 0,4371

Antal observationer 7 39 5 34

Medianændring 0,14 -0,78 0,9512 -2,56 -1,25 0,7848

Antal observationer 7 39 5 34

Medianændring -0,28 -0,01 0,5011 -0,24 * -0,61 0,6591

Antal observationer 7 39 5 34

Medianændring 4,70 2,56 0,8305 4,34 -1,23 0,3891

Antal observationer 7 39 5 34

Medianændring 45% ** 30% *** 0,6910 82% 15% *** 0,1668

Antal observationer 7 39 6 34

Medianændring 0,07 -1,19 0,714 -0,69 0,03 0,7527

Antal observationer 7 39 5 34

Medianændring -0,01 -0,13 0,158 0,02 -0,11 0,6409

Antal observationer 7 37 5 32

Medianændring 6,84 0,56 0,4090 3,04 -2,55 0,5424

Antal observationer 7 39 5 34

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. 

De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Mann-Whitney test. Medianændring målt i procentpoint.

Ændring i omsætning målt i procent.

År relativt ti l  IPO

År -1 til  1 År -1 til  3

Afkastningsgrad

EBIT-margin

Pengestrømme over aktiver

CAPEX

Nettoarbejdskapital
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fra år -1 til 3. Gruppen af exit-IPO oplever ligeledes en positiv ændring fra år -1 til 1 – om end 

denne ikke er signifikant – medens der fra år -1 til 3 noteres et tydeligt signifikant fald i ROA på -

3,10 PP.  

     Den positive ændring i ROA for no-exit IPO’er kan primært henføres til en markant forbedring 

af EBIT-marginen, idet ændringen heri fra år -1 til 1 stiger signifikant med 4,38 PP. Omvendt 

noteres et signifikant fald i pengebindingen, idet AOH falder med -9,28 PP. Denne vedbliver at 

falde fra år -1 til 3 – om end ikke signifikant – med -4,30 PP. Bidraget til den positive trend i ROA 

fra såvel år -1 til 1 og år -1 til 3 kommer således fra en forbedret indtjeningsmargin. Omvendt 

viser figuren, at exit-IPO’er oplever et signifikant fald i AOH fra år -1 til 1, medens EBIT-marginen 

stiger signifikant med 1,70 PP, hvor sidstnævnte umiddelbart kan begrunde den observerede 

positive trend i ROA fra år -1 til 1. Det signifikante fald i ROA fra år -1 til 3 skyldes derimod et 

fald i EBIT-marginen – dog ikke signifikant – idet pengebindingen bliver forbedret med 2,60 PP.  

    Ændringen i CF-ROA tegner dog et andet billede af udviklingen, eftersom der ikke noteres en 

signifikant forskel i performance. Dog noteres samme tendens i ændringen i performance fra år 

-1 til 1 om end denne forskel – såvel som ændringen i de to samples – er insignifikant. Fra år -1 

til 3 noteres dog den omvendte situation, idet exit-IPO’er tilsyneladende performer bedre end 

no-exit med en ændring i CF-ROA på henholdsvis -1,25 PP og -2,56 PP. Igen er disse ændringer – 

såvel som forskellen heri – ikke signifikant, hvorfor det er vanskeligt at udlede nogle egentlige 

konklusioner heraf. Dog kunne diskrepansen mellem ændringen i ROA og CF-ROA indikere en 

form for ”earnings management”, jf. blandt andre Chou et al. (2006), der viser, at faldet i 

performance post-IPO for en sample af amerikanske R-LBO’er kan begrundes heri.   

     Ændringen i de øvrige rapporterede nøgletal giver ikke anledning til de klare bemærkninger, 

idet der ikke spores nogen signifikante forskelle heri. Dog fremgår det, at omsætningen stiger 

signifikant for såvel exit- som no exit-IPO’er. Endvidere noteres en forskel i ændringen i NWC fra 

år -1 til 3, idet denne stiger med 4,34 PP for no-exit IPO’er, medens den falder med -1,23 PP for 

exit IPO’er. Disse – såvel som forskellen heri – er dog ikke signifikante.  

     Betragter man ændringen i ROA fra år -1 til 3, er vores resultater til dels på linje med Brau et 

al. (2003), der viser, at det er forbundet med ”poorer performance”, når ”managers and 
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directors” foretager secondary sales i forbindelse med en IPO142. Omvendt viser Mikkelson et al. 

(1997), at såvel no-exit som exit-IPO’er oplever et signifikant fald i performance (dog marginalt) 

fra år -1 til 1, hvorefter exit-IPO’er vedbliver at falde signifikant fra år 1 til 10, medens no exit-

IPO’er oplever en (mindre) signifikant fremgang. Mikkelson et al. (1997) finder dog generelt, at 

ændringen i ”insiders” ejerskab post-IPO ikke er korreleret med den efterfølgende performance. 

     Med udgangspunkt i Brau et al. (2003) og Cao (2010) indikerer vores resultater – målt på 

ændringen i ROA fra år -1 til 3 samt til dels ændringen i CF-ROA, selvom denne ikke er signifikant 

– at der spores en vis ”performance timing”. Dette er dog ikke tilfældet fra år -1 til 1, hvor der 

noteres en fremgang i performance, der tilmed er signifikant for no exit-IPO’er. Om dette 

skyldes – som påpeget af Brau et al. (2006) – et ønske om diversifikation eller likviditet er svært 

at sige, eftersom vi ikke direkte undersøger effekterne heraf. Dog kan det noteres, at no exit-

IPO’er performer bedre end exit ditto. Dette kan – som påpeget af blandt andre Mikkelson et al. 

(1997) – skyldes, at der ikke i samme omfang opstår en udvanding af ”alignment of interest” 

post-IPO henset til, at no exit-IPO’er bibeholder sin ejerandel post-IPO, hvilket fastholder 

incitamentet til (i endnu højere grad) at fortsætte det aktive ejerskab. Omvendt følger det, at 

exit-IPO’er stedse beholder en vis ejerandel post-IPO som følge af lockup aftaler, hvilket taler 

imod denne ”udvandingseffekt”. Sidstnævnte er ikke noget, vi undersøger nærmere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142

 De viser dog, at denne sammenhæng ikke er robust, såfremt man betragter alle transaktioner heraf – dvs. 
inklusiv ”non-insiders”. Brau et al. (2006) foretager denne undersøgelse på en sample af 4219 IPO’er i USA fra 1980 
til 2001. De skelner således ikke mellem PE-backed og non-backed IPO’er, hvilket vanskeliggør en direkte 
sammenligning heraf 
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9.4 Delkonklusion 

Ovenfor har vi undersøgt (1) om udviklingen i forskellige kapitalfondskarakteristika kan forklare 

variationen i den operationelle performance post-IPO for PE-backed IPO’er (2) om det har 

betydning for den operationelle performance post-IPO, om de bagved stående fonde kan 

karakteriseres som ”reputable” samt, hvorvidt secondary share sales har betydning for den 

operationelle performance post-IPO.  

     Henset til spørgsmål (1) finder vi, at fondens ejerskab ikke bidrager signifikant til forklaring af 

variationen i den operationelle post-IPO. Sidstnævnte er i modstrid med Holthausen & Larcker 

(1996), men til dels i overensstemmelse med Murray et al. (2006) og Jelic et al. (2005), idet 

sidstnævnte har vist, at PE-involvering ikke har betydning for markedsafkastet post-IPO. 

Ligeledes argumenterer vi for, at resultaterne kan ses i forlængelse af ”resultat I” henset til, at vi 

viser, at PE-backed IPO’er ikke performer bedre end non-backed IPO’er efter 

børsintroduktionen. Vi finder endvidere en negativ og signifikant sammenhæng mellem gæld og 

CF-ROA, hvilket vi tilskriver fraværet af (Jensen’s) frie cash flow. Dog finder vi, at ændringen i 

ledelsens ejerskab er positivt og signifikant korreleret med ændringen i ROA og CF-ROA, hvilket 

er i overensstemmelse med Jensen (1989) og Stewart (1990). Sidstnævnte er ligeledes i 

overensstemmelse med andre IPO-studier, der viser – dog ikke nødvendigvis på en PE-sample – 

at den operationelle performance post-IPO er positivt korreleret med ændring i ledelsens 

ejerskab (fx Jain & Kini 1994 og Holthausen & Larcker 1996). Ydermere finder vi, at (længden af) 

fondens holdeperiode – som en proxy for fondens ”restructuring efforts” – ingen betydning har 

for den operationelle performance post-IPO. Endelig argumenterer vi for, at validiteten af 

ovenstående resultater afhænger af, om man opfatter de forklarende variable som henholdsvis 

endogeen eller eksogene.  

     Henset til spørgsmål (2) finder vi, at der er en betydelig variation i performance i forhold til, 

om der er tale om en top-5 backed eller no-top-5 backed IPO. Sidstnævnte er i 

overensstemmelse med Murray et al. (2006). Denne forskel er tilmed signifikant fra år -1 til 3 for 

såvel ROA som CF-ROA. Vi argumenterer for, at forskellen heri skyldes en forbedret EBIT-

margin. I forhold til spørgsmålet om secondary share sales finder, vi at der er en signifikant 
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forskel i ROA fra år -1 til 1, idet no-exit backed IPO’er performer signifikant bedre end exit IPO’er 

i denne periode. Vi argumenterer for, at fremgangen primært kan henføres til en forbedret 

EBIT-margin, idet pengebindingen i samme periode falder signifikant. Endelig noteres en tydelig 

diskrepans mellem ændringen i ROA og CF-ROA, hvilket kan indikere en form for ”earnings 

management”. 
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10 Konklusion  

I nærværende afhandling undersøger vi den operationelle performance for Private Equity 

backed IPO’er i UK. I modsætning til tidligere empiriske undersøgelser, der primært har 

fokuseret på udviklingen i markedsafkastet for PE-backed IPO’er, har formålet med nærværende 

afhandling været at kaste lys over, hvorledes de strategiske og operationelle tiltag, der initieres 

under fondsejerskabet, har betydning for den operationelle performance efter 

børsintroduktionen. Vi har identificeret 49 PE-backed IPO’er, der blev børsintroduceret på 

London Stock Exchange Official List og Alternative Investment Market i perioden fra 2004 til 

2008.  I forlængelse heraf opstillede vi følgende problemformulering: "Er den operationelle 

performance for PE-backed IPO'er i UK i perioden fra 2004 til 2008 forskellig fra non-backed 

IPO’er, og kan udviklingen i PE-backed IPO’ers operationelle performance tilskrives ændringen i 

særlige kapitalfondskarakteristika omkring tidspunktet for selskabets IPO?”  

     Problemformuleringen er opdelt i to dele: Med henblik på at belyse den operationelle 

performance efter børsintroduktionen, har vi inddraget en ”matched-pairs” sample af ligeledes 

49 non-backed IPO’er henset til at kunne belyse den relative betydning af disse 

kapitalfondskarakteristika. Denne ”matched-pairs” sample blev udvalgt med henvisning til 

Megginson & Weiss (1991), idet vi matchede op på industri samt størrelsen af den rejste kapital. 

Ligeledes har vi identificeret fire kapitalfondskarakteristika, herunder (1) fondens ejerskab, (2) 

ledelsens ejerskab, (3) gæld og (4) holdeperiode op til IPO’en. I analysens anden del har vi 

gennemført en række test med henblik på at belyse, hvilken effekt ændringen i disse 

karakteristika har for udviklingen i den operationelle performance post-IPO.  

     Vi finder, at der ikke er nogen signifikante forskelle i såvel niveauet for som ændringen i den 

operationelle performance efter børsintroduktionen for PE-backed og non-backed IPO’er. Vi kan 

følgelig ikke forkaste nulhypotesen: at udviklingen i den operationelle performance efter 

børsintroduktionen er den samme for PE-backed og non-backed IPO’er. Sidstnævnte er på linje 

med Murray et al. (2006). Dog finder vi, at ændringen i afkastningsgraden for PE-backed IPO’er 

lige op til og efter IPO’en stiger signifikant. Fremgangen heri kan som udgangspunkt henføres til 

PE-backed IPO’er, hvor de bagved stående PE-investorer kan karakteriseres som ”reputable”, 
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idet vi viser, at disse IPO’er oplever en signifikant fremgang i afkastningsgraden fra år -1 til 1. 

Endvidere dokumenterer vi, at PE-backed IPO’er, hvor der ikke sker et såkaldt ”secondary share 

sale”, oplever en signifikant fremgang i ROA fra år -1 til 1. Sidstnævnte kan ligeledes bidrage til 

at forklare den signifikante fremgang i ROA for samplen af PE-backed IPO’er lige efter IPO’en. I 

forlængelse af ovenstående kan fondens lockup-aftaler ligeledes være med til at forklare 

fremgangen i ROA fra år -1 til 1, idet de herved stadig er en del af ejerkredsen post-IPO, hvorfor 

det kan tænkes, at de fortsætter det aktive ejerskab. Udviklingen i pengestrømme over aktiver 

viser samme udviklingstendenser, idet PE-backed IPO’er umiddelbart performer bedre lige efter 

IPO’en henset til, at non-backed IPO’er oplever et signifikant fald i CF-ROA fra år -1 til 1. 

Forskellen er dog ikke signifikant. Målt på niveauet for ROA såvel som CF-ROA noteres heller 

ingen signifikante forskelle. I overensstemmelse med udviklingen i den operationelle 

performance finder vi ligeledes ingen signifikante forskelle i markedsforventningerne, målt ved 

P/E- og M/B-multiplen, mellem PE-backed og non-backed IPO’er post-IPO. 

     I analysens anden del har vi testet, om ovenstående kapitalfondskarakteristika har betydning 

for den operationelle performance efter IPO’en. I overensstemmelse med Jain & Kini (1994) og 

Holthausen & Larcker (1996) måler vi ændring i disse karakteristika omkring tidspunktet for 

IPO’en (t=0). Vores regressionsanalyser viser overordnet ikke den store forklaringsgrad, idet vi 

hverken finder effekt af fondens ejerskab og holdeperiode på udviklingen i performance. 

Analysen af førstnævnte indikerer dog en positiv sammenhæng mellem fondens ejerskab og 

ændringen i performance, om end denne er insignifikant. Sidstnævnte er således i modstrid 

med Holthausen & Larcker (1996). Resultaterne af holdeperioden – som proxy PE-investorernes 

strategiske og operationelle tiltag post-buyout – viser ingen signifikante sammenhænge samt en 

meget lille forklaringsgrad. Derimod finder vi, at ændring i ledelsens ejerskab har signifikant 

betydning for den operationelle performance post-IPO. Dette viser – analog med Jensen & 

Meckling (1976) – at der er en positiv sammenhæng mellem performance og ledelsens ejerskab 

henset til, at et fald i sidstnævnte øger selskabets agentomkostninger. Mere overraskende 

finder vi, at ændring i selskabets gældsgrad har negativ effekt på CF-ROA, idet denne er 

signifikant fra år -1 til 3. Som argumenteret af Holthausen & Larcker (1996) kan dette skyldes 
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ledelsens risikoaversion, idet øget gældstagning kan influere på ledelsens 

investeringsbeslutninger. 

     På baggrund af ovenstående kan vi følgelig konkludere: (1) Den operationelle performance 

for PE-backed IPO’er er ikke forskellig fra non-backed IPO’er og (2) udviklingen i PE-backed 

IPO’ers performance kan til dels tilskrives ændringen i særlige kapitalfondskarakteristika. Det 

bemærkes dog, at vi undersøger en relativ lille sample af den samlede population, hvorfor 

resultaterne selvsagt skal vurderes i dette lys. Det betyder, at fremtidig forskning heri med 

fordel kan udvide det foreliggende datagrundlag med henblik på at undersøge de langsigtede 

strukturer af PE-backed IPO’er i UK (og Europa). 

 

 

 

 

  



111 
 

11 Perspektivering 

I det følgende diskuteres projektets perspektiver ud fra de muligheder, analyser og 

problemstillinger, der ikke blev fulgt op på i opgaven.  

     Vi har i nærværende afhandling indikeret, at PE-backed IPO’ers langsigtede performance 

påvirkes af selskaber, der bliver afnoteret inden for tre år efter børsintroduktionen. Dog, som 

påpeget i afgrænsningen, har vi valgt ikke at behandle dette yderligere i afhandlingen. For at 

opnå en dybere forståelse heraf, kunne det være interessant at undersøge, hvorfor disse 

selskaber, der (muligvis) performer bedre end øvrige PE-backed IPO’er, afnoteres. Herunder 

hvilke karakteristika der kendetegner disse samt om en afnotering heraf afspejler 

forudbestemte exitstrategier hos fondene. Derudover – og i forlængelse af analysens sidste del 

– kunne det være interessant at undersøge, hvorfor de selskaber, hvori fonden ikke foretager 

exit ved IPO’en, synes at opleve bedre performance post-IPO. 

     Det metodiske valg ved, at se på ændringen i kapitalfondskarakteristika omkring tidspunktet 

for IPO’en medfører, at der ikke tages højde for eventuelle ændringer heri over tid, hvorved vi 

implicit antager, at disse er konsistente i analyseperioden. I overensstemmelse med Mikkelson 

et al. (1997) kunne det – såfremt det er muligt at finde data herfor – være interessant at 

undersøge, om vores resultater er robuste, dersom der korrigeres for den løbende korrektion 

heraf.    

     Endvidere er vores sample – som anført tidligere – næppe repræsentativ for den fulde 

population, hvorfor en længere analyseperiode samt større sample i (endnu) højere grad vil 

kunne bidrage til mere systematiseret (og underbygget) viden om den operationelle 

performance for PE-backed IPO’er. Ydermere vil man i et sådan studie kunne tage højde for 

blandt andet konjunktursvingninger, industri- og sektorspecifikke forhold, hvilket i nærværende 

afhandling er vanskeligt henset til den afgrænsede tidsperiode. I forlængelse heraf kunne det 

være interessant – i overensstemmelse med Cao (2010) – at revidere den valgte variabel for 

fondens holdeperiode, således at denne blev testet i forhold til perioder med ”hot-issue 

markets”. Dette ville kaste yderligere lys over debatten om såkaldte ”quick flips”.  

Endelig – og måske mere vigtigt – så rapporterer vi på aggregerede data for såvel nøgletal som  
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kapitalfondskarakteristika. Dette medfører, at vi implicit antager, at de etablerede 

incitamentsstrukturer er optimale. Såfremt denne antagelse ikke gælder, ville vi således ikke 

kunne anlægge det teoretiske perspektiv, der præsenteres i afhandlingen. Det gælder især de af 

fonden implementerede incitamentsstrukturer, hvor vi selvsagt ikke kan ”måle og veje” de 

enkelte kontrakter over for hinanden. Et eksempel herpå kan være ledelsens aflønningsstruktur 

samt eksponering ved tab. Sidstnævnte er imidlertid ikke mulig at belyse via nærværende 

analysedesign, men derimod via case-studier hvor man mere præcist vil kunne korrigere herfor. 

Derudover ville man (lettere) kunne implementere flere kontrolvariable i analysedesignet, 

herunder partnernes (og sælgers) uddannelsesmæssige baggrund, erfaring, antal tidligere 

transaktioner, branchekendskab etc.,  som det normalt vis ikke er muligt at få adgang til.  
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Appendiks 1 – Testeksempler 

 

Eksempel på simpel regressionsanalyse: 

 

 

 

 Eksempel på multipel regressionsanalyse: 
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Eksempel på Wilcoxon signed rank test 
 

Eksemplet viser, at værdierne for price/earnings for PE-backed og non-backed IPO’er i år 0 ikke 
er signifikant forskellige fra hinanden, da Prob>|S| = 0,7705. 
 
Matched Pairs 
Difference: Price / Earnings 0-Price / Earnings 0 PE 

 
 
          

Price / Earnings 0 44,263  t-Ratio 0,041768 
Price / Earnings 0 PE 41,1636  DF 46 
Mean Difference 3,09943  Prob > |t| 0,9669 
Std Error 74,2056  Prob > t 0,4834 
Upper 95% 152,468  Prob < t 0,5166 
Lower 95%  -146,27    
N 47    
Correlation 0,02199    
 

Wilcoxon Signed Rank 
  Price / Earnings 0-Price / 

Earnings 0 PE 

Test Statistic S 28,000 
Prob>|S| 0,7705 
Prob>S 0,3853 
Prob<S 0,6147 
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Eksempel på Mann-Whitney test 
 

Eksemplet viser, at værdierne for CF-ROA fra år -1 til år 3 for Top-5 PE-backed og ikke-Top-5 
backed IPO’er er signifikant forskellige fra hinanden, da Prob>|Z| = 0,0084. 
 
 
Oneway Analysis of Cash-flow return on assets 3 By Dummy Top-5 

 
 
 

Wilcoxon / Kruskal-Wallis Tests (Rank Sums) 
Level Count Score Sum Expected 

Score 
Score Mean (Mean-Mean0)/Std0 

0 28 475,000 560,000 16,9643  -2,637 
1 11 305,000 220,000 27,7273 2,637 
 

2-Sample Test, Normal Approximation 
S Z Prob>|Z| 

305 2,63719 0,0084* 
 

1-way Test, ChiSquare Approximation 
ChiSquare DF Prob>ChiSq 

7,0373 1 0,008* 
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Appendiks 2 - Test for indflydelsesrige observationer 

 

1) Først opstilles regressionsanalysen  
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2)  Herefter regresseres de standardiserede residualer over for observationernes leverage-

værdier. Findes der observationer der ligger uden for de grænseværdierne, som omtalt i 

metodeafsnittet, da fjernes disse observationer (i eksemplet nedenfor fjernes værdien som er 

fremhævet ved cirklen omkring sig).  

 

Test af Indflydelsesrige observationer - korrektion 

Response Studentized Resid Cashflow/assets -1 til1 PE 
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Efter korrektion af Indflydelsesrige observationer 
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Appendiks 3 – Homoskedasticitet 
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Appendiks 4 - Normalfordelte fejlled 
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Appendiks 5 - PEI50 

 

Private Equity International magazine’s proprietary ranking of the largest 50 private equity firms 

in the world 

 

* “Capital raised” defineret som den kapital der er rejst fra perioden Januar 2002 til maj 2007. 

(ovenstående er et udsnit af den fulde liste bestående af de 50 største  

Link: http://www.peimedia.com/resources/Conference/downloads/PEI50_Brochure_final.pdf 

The PEI 50 is a ranking of private equity frms globally by size.It is the only apples-to-apples comparison of 

dedicated, direct-in-vestment private equity programmes. The rankings began in 2007. 

Definition: 

“Private equity”: The defnition of private equity for the purposes for the PEI 50 means capital raised for a 

dedicated programme of investing directly into businesses. This includes equity capital for diversifed 

private equity, buyouts, growth equity, venture capital, turnaround or control-oriented distressed 

http://www.peimedia.com/resources/Conference/downloads/PEI50_Brochure_final.pdf
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investment capital, and mezzanine debt. The rankings do not take into account funds of funds capital, 

capital raised for primarily real estate strategies, hedge fund capital, infrastructure and debt capital. 

“Capital raised”: This means capital defnitively committed to a private equity direct investment 

programme. In the case of a fundraising, it means the fund has had a final or offcial interim close after 1 

January 2002. We count the full amount of a fund if it has a close after this date. We also count the full 

amount of an interim close that has occurred recently, even if no offcial announcement has been made. 

We also count capital raised through other means, such as LP co-investment vehicles, deal-by-deal LP co-

investment capital, publicly traded vehicles andearmarked annual contributions from a sponsoring 

entity, when we are able to access this information. Where capital is raised in partnership with an 

affliated entity, we take into consideration the economic relationship between the two entities, as well 

ashow the fundraising was marketed to investors. 
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Appendiks 6 - Sammenhæng mellem markedsværdi og rejst kapital ved IPO’en. 
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Appendiks 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendiks 7 - Post-IPO operationel performance  - målt på ændring

Mål for operationel 

performance

PE- backed 

IPO'er 

udgående

PE-backed 

IPO'er 

vedvarende

p

PE- backed 

IPO'er 

udgående

PE-backed 

IPO'er 

vedvarende

p

PE- backed 

IPO'er 

udgående

PE-backed 

IPO'er 

vedvarende

p

PE- backed 

IPO'er 

udgående

PE-backed 

IPO'er 

vedvarende

p

Medianændring 4,65 1,12 ** 0,4437 6,61 * 1,78 0,2099 7,99 0,20 0,2147 n/a -0,01 n/a

Antal observationer 9 39 7 39 2 39 0 39

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Mann-Whitney test. Medianændring målt i procentpoint.

Afkastningsgrad

År relativt til  IPO

År -1 til  0 År -1 til  1 År -1 til  2 År -1 til  3



133 
 

Appendiks 8  

 

 

 

 

Post-IPO operationel performance  - målt på niveau

Mål for operationel 

performance

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

Median  79.400 55.823 0,1442 93.505 71.626 0,3951 145.297 79.181 0,2665 107.116 99.041 0,3449 132.332 106.561 0,5880 120.143 98.472 0,3817 

Antal observationer 49 49 49 49 47 49 42 49 40 48 40 48

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Wilcoxon signed rank test. Totale aktiver i tusind Britiske Pund.

Totale aktiver

År relativt til  IPO

År -1 År 0 År 1 År 2 År 3 Gen. år 1 til  3

Post-IPO operationel performance  - målt på ændring

Mål for operationel 

performance

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

PE- 

backed 

IPO'er

Non- 

backed 

IPO'er

p

Medianændring 12% *** 45% *** 0,0051 *** 33% *** 84% *** 0,0450 ** 51% *** 118% *** 0,0589 * 93% *** 141% *** 0,2087 67% *** 110% *** 0,1982

Antal observationer 48 48 46 48 41 48 39 47 39 47

***, ** og * signifikansniveau ved henholdsvis 0,01, 0,05 og 0,10. De rapporterede p-værdier angiver signikansniveauet ved tosidet Wilcoxon signed rank test. Ændring målt i procent.

År relativt til  IPO

Totale Aktiver

År -1 til  0 År -1 til  1 År -1 til  2 År -1 til  3 År -1 til  gen. år 1 til  3
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