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Executive summary 
The objective of this thesis is to determine whether Private Equity (PE) funds can 

generate value through capital structure by evaluating the effect of Private 

Equity ownership on the cost of capital in 30 Danish Private Equity owned 

companies. The thesis takes a quantitative approach by statistically comparing 

the cost of capital under Private Equity ownership with the cost of capital if the 

companies, hypothetically, have had another ownership structure. PE funds can 

theoretically create value through capital structure if they, all else equal, can 

lower the cost of capital for the company.  

 

The results show that PE funds can obtain a lower cost of capital compared to 

other ownership structures for the same company. When the companies are 

under private equity ownership they obtain a 2.4%-point lower cost of capital on 

average, aggregated over the entire private equity ownership period. However, 

the private equity advantage does only seem to apply when the companies has 

high financial risk. The results show that the cost of capital is significantly lower 

under private equity ownership in the beginning of the ownership period, where 

the financial risk is higher. In the two last years of ownership when the financial 

risk is lower as debt are being repaid, the cost of capital under private equity 

does not seem to be different from what can be achieved by any other ownership 

structure.  

 

The private equity ownership structure appears favourable under high financial 

risk, because of their active ownership model and frequent interactions with 

creditors. The active ownership makes the companies able to adjust faster to 

lower activity level and a restructuring process are done faster and more 

frequent compared to other ownership structures. The frequent interaction with 

creditors creates less asymmetric information between the PE fund and creditors. 

Furthermore, it aligns interest of the two parties because of the reliability to each 

other – the bank sees great earnings potential and the PE fund needs funding in 

the future. 

 

In conclusion, the PE funds create value for their portfolio companies through 

capital structure by leveraging the capital structure to a point, where the private 

equity ownership structure is favourable over other ownership structures. 
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1 Indledning 

Omdrejningspunktet i denne afhandling er kapitalfondenes anvendelse af 

kapitalstruktur. Historisk har kapitalfondene haft en markant højere gearing end 

andre ejerskabsformer, hvorfor det er relevant at undersøge kapitalstruktur 

under netop denne ejerskabsform.   

 

Den seneste finanskrise efterlod, jf. Hotchkiss, Smith, & Strömberg (2011), en 

rekord stor andel af kapitalfondsejede selskaber i konkurs globalt set. Der var en 

større andel af kapitalfondsejede selskaber, som gik konkurs end andre typer af 

selskaber, hvilket skyldes, at kapitalfondsselskaber havde markant højere 

finansiel risiko. Modsat klarede selskaberne under kapitalfondsejerskab, der ikke 

gik konkurs, sig signifikant bedre rentabilitetsmæssigt jf. Poulsen & Lund-Nielsen 

(2010). Set i lyset af dette undres man over, hvorfor kapitalfondsejede selskaber 

er finansieret med et højere gældsniveau end selskaber under andre 

ejerskabsformer? Ønsker kapitalfondene udelukkende at øge afkastet ved at øge 

risikoen, eller ligger der en værdiskabende tanke bag? 

 

Michael Jensen beskriver i sin artikel ”Eclipse of the public corporation” fra 1989, 

hvordan et højt gældsniveau i et selskab kan løse agent problemet mellem 

ledelse og ejer. Han mener, at ledelsen har en tendens til at gøre deres selskab 

større end den optimale størrelse. Udfordringen ligger i at motivere ledelsen til at 

udbetale den overskydende likviditet i stedet for at investere i projekter med et 

afkast mindre end kapitalomkostningen.  Jensen (1989) argumenterer for, at 

selskaber, som i høj grad anvender gæld i stedet for egenkapital til at finansiere 

deres forretning, er overlegne.  

 

Det virker simpelt for et hvert selskab at skulle vælge en kapitalstruktur, som 

tilnærmer sig en optimal fordeling mellem gæld og egenkapital, men det er dog 

ikke åbenlyst, hvorfor selskabernes kapitalstruktur skifter markant, når det 

kommer under kapitalfondsejerskab. Hvis kapitalfondes højt gearede 

kapitalstruktur er bedst, hvorfor vælger andre selskabsformer så ikke den 

samme eller omvendt, hvis det er den lavt gearede kapitalstruktur, der er den 

optimale? Er der forhold ved kapitalfondsejerskab, som gør, at den optimale 

kapitalstruktur ændres? 
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2 Problemformulering 

Formålet med afhandlingen er at undersøge, om kapitalfondsejerskab har 

indflydelse på værdiskabelsen gennem kapitalstruktur. Som følge heraf udledes 

afhandlingens problemformulering: 

 

Hvordan påvirker kapitalfondsejerskab værdiskabelsen gennem 

kapitalstruktur? 

 

Undersøgelsesspørgsmålet giver anledning til følgene underspørgsmål: 

1. Hvilken indflydelse har kapitalfondsejerskab på kapitalomkostningen? 

2. Hvordan påvirker kapitalfondsejerskab kreditors risikovurdering af et selskab?  

3. Hvilke fordele har kapitalfondsmodellen ved værdiskabelse gennem 

kapitalstruktur i forhold til andre ejerskabsformer? 

2.1 Afgrænsning 

Afhandlingen er koncentreret om at undersøge værdiskabelsen gennem 

kapitalstruktur for porteføljeselskabet i den periode den er kapitalfondsejede. Det 

er dermed ikke inden for afhandlingens undersøgelsesområde, at vurdere om 

kapitalfondene har påvirket værdien af porteføljeselskabet ved hjælp af andre 

værdiskabende redskaber end kapitalstruktur.  

 

I forlængelse af ovenstående dækker afhandlingens undersøgelse derved heller 

ikke over værdiskabelsen for samfundet eller andre interessenter og vil ej heller 

tage i betragtning, hvordan en eventuel værdiskabelse bliver fordelt blandt 

interessenterne. 

 

Undersøgelsen vil herudover alene koncentrere sig om danske 

porteføljeselskaber, da dette vil skabe det bedste grundlag for at sammenligne 

det indsamlede data for de forskellige selskaber. Porteføljeselskaberne kan 

således godt være ejet af udenlandske kapitalfonde, men det er en 

forudsætning, at deres forretning har base i Danmark. 

 

Afhandlingen begrænser sig endvidere til at validere undersøgelsesmodellen ud 

fra et teoretisk synspunkt. Det vil således ikke blive testet om modellen holder 
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for ikke-kapitalfondsejede selskaber. Der vil i stedet være en gennemgang af 

eventuelle fejl ved modellen i afsnit 11. 

2.2 Kildekritik 

Der er hovedsageligt gjort brug af akademiske artikler og bøger, som har været 

igennem review af eksperter og som på forhånd har skullet opfylde akademisk 

opstillet kvalitetskrav.  

 

Der vil dog også blive gjort brug af supplerende materiale, som ikke har ligeså 

høj kvalitet. Herunder kan nævnes working papers, som endnu ikke har været 

igennem hele den kvalitetsmæssige procedure for akademiske undersøgelser. 

Tillige har eksempelvis DVCA1 været brugt som informationskilde, hvilket rejser 

risikoen for bias, da sådanne kilder kan have andre interesser end at fremlægge 

den objektive sandhed. 

 

I anvendelsen af materialet har kildens validitet været taget i betragtning og 

brugt derefter. Mindre dokumenterede kilder har været brugt i begrænset 

omfang, hvorfor det ikke forventes at have nogen betydning for undersøgelsens 

konklusioner. 

3 Introduktion til kapitalfonde 

Kapitalfonde har til formål at skabe et afkast for deres investorer. Det gør de ved 

at investere i selskaber, restrukturere dem og sælge dem videre inden for en 

periode på 3-7 år. Fonden skaber værdi ved at optimere deres portefølje 

selskaber, så de kan sælges videre med en fortjeneste. Investeringerne 

foretages med midler som kapitalfondene rejser gennem risikovillige investorer, 

også kaldet Limited Partnere (LP’s). Investorerne giver kapitaltilsagn på en 

bestemt mængde kapital, som fonden kan trække over en 10-årig periode. Da 

der bruges nogle år på at investere pengene såvel som at realisere dem, vil 

ejerskabsperioden typisk være 3-7 år. For at maksimere IRR tilbagebetales 

kapitalen så snart hvert enkelt porteføljeselskab er solgt. Efter 10 år lukkes alle 

aktiviteter i fonden typisk ned.   

 

                                       
1 DVCA = Danish Venture Capital association 
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Fondene er oftest lukkede fonde, hvilket betyder, at investorerne ikke kan 

trække deres penge ud før fondens udløb. Investeringen sker som et alternativ 

til andre aktivtyper såsom aktier og obligationer og på grund af ilikviditeten 

forventer investorerne at blive kompenseret med et betydeligt bedre afkast på 

deres investering, når fonden gøres op. For at administrere og formidle 

investeringer for investorerne tager folkene bag fonden, General Partners (GP), 

sig betaling gennem en årlig Management Fee på 1-2% af den forpligtede kapital 

de første 5 år og herefter er det af den investerede kapital. Herudover får 

Kapitalfonde carry, som er en procentdel af afkastet de levere til deres 

investorer. Det forventes dog, at kapitalfondene leverer et minimumsafkast og 

derfor får de kun del i afkast, som overstiger den såkaldte hurdle rate. Typisk får 

kapitalfonden 20% af det afkast, der overstiger 8%.  

 

Figur 1 illustration af kapitalfondsmodellen2 

Kilde: Egen tilvirkning – dog med inspiration fra Spliid (2007) 

                                       
2 Af illustrative årsager indeholder firgur 1 kun den simplificerede model for 

kapitalfondsejerskab. Der vil eksempelvis typisk være flere holding selskaber i praksis 
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Kapitalfondes metoder adskiller sig fra andre aktivklasser ved deres aktive 

ejerskab og begrænsede tidshorisont. Tillige bliver der i høj grad fokuseret på 

værdiskabelse gennem ensretning af interesser mellem ledelsen og ejerne, 

hvorfor ledelsen i kapitalfondens porteføljeselskab oftest bliver gjort til medejere 

af selskabet (Spliid, 2007). Endvidere skaber investorernes (LP’s) kapitalindskud 

en nem adgang til kapital og der har historisk været anvendt en højere gearing i 

kapitalfondsejede selskaber (Hotchkiss et al., 2011). Ejerskabsstrukturen skaber 

kort sagt et fundament for bedre corporate governance samt adgang til kapital, 

hvilket tillader hurtigere og mere effektive beslutningsprocesser.  

3.1 Kapitalfondsmodellens historie 

Ejerskabsstrukturen for kapitalfonde, som vi kender den i dag, opstod i USA i 

midten af 70’er. Dengang var kapitalfondenes kernekompetence deres finansielle 

og analytiske evner. Det kom til udtryk ved, at man i fondene kunne foretage 

den rigtige værdiansættelse og sammensætte den optimale 

finansieringsstruktur, mens der sjældent blev justeret på portefølje selskabernes 

operationelle struktur (Spliid, 2014: 18). LBO-modellens karakteristika kunne i 

høj grad udnyttes, fordi kapitalstruktur den gang ikke havde virksomhedsejernes 

opmærksomhed, som den har det i dag, og samtidig var lånemulighederne gode, 

så man kunne opnå en høj gældsandel. Kapitalfondene skabte en stærkere 

corporate governance struktur ved at indlemme ledelsen i ejerkredsen af 

virksomheden og gennem høj gældssætning pressede dem til at fokusere på de 

mest profitable projekter, så renterne og afdrag på gælden kunne betales.  

 

Den manglende opmærksomhed omkring kapitalstruktur betød, at privatejede og 

børsnoterede selskaber var overkapitaliserede, og kapitalfondene kunne derfor 

skabe værdi ved at optimere kapitalstrukturen gennem billig finansiering uden at 

påtage sig en tilsvarende risiko. Forskellen mellem renterne og genererede 

pengestrømme blev brugt til at nedbringe porteføljeselskabernes gæld og 

dermed investeringsrisiko over investeringens levetid (Spliid, 2014). 

 

Med junk bond markedets sammenbrud i USA i 1990’er forsvandt 

finansieringsmulighederne for kapitalfondene. Drexel Burnhams, en af 

hovedaktørerne i markedet for junk bonds, gik konkurs og kreditmarkederne 
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frøs, hvilket gjorde det sværere for kapitalfonde at opnå samme 

finansieringsgrad i deres opkøb (Rizzi, 2007). Det, sammenlagt med at udbuddet 

af overkapitaliserede selskaber var skrumpet markant, samt at aktiemarkedet og 

de industrielle investorer var blevet bedre til at spotte overkapitaliseret 

selskaber, gjorde det svært for kapitalfondene at skabe tilstrækkelig værdi 

udelukkende gennem optimering af kapitalstrukturen (Spliid, 2014). Lave renter 

og stigende aktiekurser i midten af 90’erne betød dog, at kapitalfondene kunne 

videresælge deres porteføljeselskaber til højere multipler og dermed var 

kapitalfondenes værdiskabelse i den periode stærkt sammenhængende med de 

makroøkonomiske forhold.  

 

I slutningen af 90’erne begyndte kapitalfondene at indføre operationelle tiltag i 

deres porteføljeselskaber. Omkring denne periode blev de to første danske 

kapitalfonde oprettet i form af Axcel i 1994 og Polaris i 1998 (Spliid, 2014). 

Operationelle tiltag dækker over såvel operationel effektivisering som strategiske 

ændringer. Effektivisering omfatter omkostningsreducering, bedre styring af 

arbejdskapital og optimal udnyttelse af aktiverne, hvilket ligger sig tæt op af de 

balanceorienterede kompetencer, som også blev anvendt gennem 80’erne. 

Kapitalfondenes indblanding i porteføljeselskabers strategiske retning havde man 

dog ikke set før. Strategiske tiltag er bl.a. tilkøb og frasalg af divisioner, flytning 

af produktion, in/outsourcing af aktiviteter, samt andre større investeringer. 

Disse har været en del af kernekompetencerne hos kapitalfondene igennem den 

seneste store bølge af kapitalfondsopkøb fra 2003-2007 (Rizzi, 2007).  

 

Kapitalfonde har således over tid opbygget flere forskellige instrumenter til at 

drive værdiskabelsen i deres porteføljeselskaber. Disse kan deles op i 

governance, finansielle og operationelle tiltag. Herudover kan der skabes værdi 

gennem en forøgelse af multipler, men dette er uden for kapitalfondenes 

påvirkning. 

3.2 Kapitalfondens finansieringsmetoder 

Investeringer i selskaberne finansieres med kombination af egenkapital og gæld. 

Egenkapitalen bliver leveret af fondens Limited Partners, General Partners samt 

en lille del fra porteføljevirksomhedens bestyrelse, direktion og 

nøglemedarbejdere. Gælden optages i henhold til hakkeordensteorien gennem 
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banken, virksomhedsobligationer og mezzanin investorer, som bidrager med 

henholdsvis seniorlån og subordineret lån. 

 

Forholdet mellem gæld og egenkapital er bestemt af hver enkelt 

porteføljeselskabets kapitalstruktur og soliditet. Historisk set har gælden stået 

for størstedelen af finansiering, da det er den billigste finansieringskilde og 

således vil kapitalfondene, alt andet lige, forsøge at anvende så lidt af den 

dyrere egenkapital som muligt. Bankerne kræver dog også en tilsvarende stor 

sikkerhed for deres lån, hvilket de sikrer sig hele tiden er til stede gennem 

kvartalsvise covenants. Dette er en række nøgletal, der bliver aftalt mellem 

fonden og banken, som skal overholdes for, at låneaftalens vilkår kan forblive de 

samme. Hvis de opsatte covenants ikke bliver overholdt, vil lånebetingelserne 

komme til genforhandling og banken vil oftest kræve yderligere indskud af 

egenkapital, forøgede renter på lånene eller en reducering af udstående gæld og 

i værste tilfælde tilbagebetaling af hele gælden (Spliid, 2007). Ved brud på 

covenants vil selskabet endvidere blive pålagt en waiver fee, som er en form for 

bøde for at bryde et løfte. 

4 Kapitalstruktur teori 

Finansieringsteori fortæller, at enhver investering af kapital frembringer en 

offeromkostning, da man ikke har mulighed for at investere kapitalen i den næst 

bedste investering med samme risiko. Det er således nødvendigt at have et 

benchmark til alternative investeringer i de finansielle markeder, hvilket 

kapitalomkostningen fungerer som. En virksomhed kan kun skabe værdi for dets 

investorer, hvis den kan levere et afkast, som er større end kapitalomkostningen 

(Brotherson, Eades, Harris, & Higgins, 2013). Selskabers kapitalomkostning 

udtrykkes sædvanligvis som det vægtede gennemsnit af omkostningerne for 

hver af de individuelle kilder til finansiering (WACC).  

 

𝑉æ𝑔𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐺

𝐺 + 𝐸
(1 − 𝜏)𝑟𝐺 +

𝐸

𝐺 + 𝐸
𝑟𝐸 

 

Finansieringskilderne kan opsummeres til to hovedgrupper, gæld (G) og 

egenkapital (E), hvilket udgør en virksomheds kapitalstruktur. Kapitalstrukturen 

skaber, sammen med virksomhedens aktiver, grundlaget for den risiko 
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virksomheden bærer. Under effektive markeder vil afkast og risiko kunne 

bestemmes ud fra hinanden. Der er således en teoretisk sammenhæng mellem 

hvad man bør have i afkast ved en given risiko og omvendt. I det følgende vil 

der blive gennemgået teorier om den optimale kapitalstruktur, som vil maximere 

et selskabs værdi. 

 

4.1 Skatteskjold og finansielle stressomkostninger 

Modigliani & Miller’s (MM) teori fra 1958 er stadig grundstenen i de fleste teorier 

om kapitalstruktur. I deres første artikel fremfører MM deres proposition 1, som 

tager udgangspunkt i perfekte kapitalmarkeder. Deres oprindelige teori udleder, 

at en virksomheds værdi udelukkende bestemmes af aktivernes forventede 

afkast og risiko, og således ikke af, hvordan disse er finansieret.  

𝑉𝑖 = 𝐸𝑖 + 𝐷𝑖 =
�̅�

𝑟𝐴
 

Hvor 𝐸𝑖  er markedsværdien af egenkapitalen, 𝐷𝑖 er markedsværdien af 

virksomhedens gæld, �̅� er alle forventede fremtidige driftsindtægter og 𝑟𝐴 er det 

forventede afkast på aktiverne. MM’s proposition 1 er baseret på følgende 

antagelser: 

1. Ingen skat 

2. Ingen transaktionsomkostninger 

3. Ingen konkursomkostninger 

4. Ens låneomkostning for selskaber og investorer 

5. Fuld information 

 

Aktionærernes forventede afkast er ifølge MM’s proposition 2 en lineært 

voksende funktion af virksomhedens gældsniveau.  

𝑟𝐸 = 𝑟𝐴 + (𝑟𝐴 − 𝑟𝐷)
𝐷

𝐸
 

Med et højere gældsniveau vil egenkapitalindskuddet være tilsvarende lavere og 

afkastet målt i procent dermed højere. På den anden side vil volatiliteten i 

afkastet stige tilsvarende, hvorfor det ud fra en risiko-afkastafvejning ikke vil 

skabe nogen værdi for aktionærerne.  

 

Hvis man skal følge MM er kapitalfondes eneste resultat ved at geare deres 

porteføljeselskaber kraftigt, at øge afkastet ved at påtage sig større risiko. 
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MM anerkender efter udgivelsen af deres første artikel, at kapitalstrukturen kan 

blive påvirket af skattemæssige forhold, fordi renter kan fradrages i 

selskabsskatten og således kan gæld have en positiv effekt på virksomhedens 

værdi (Brealey, Myers, & Allen, 2014: 441).  

 

 

 

En teori, som udspringer af MM’s teori, er Trade-off teorien. Under denne teori 

findes den optimale kapitalstruktur i det punkt, hvor den marginale værdistigning 

i skatteskjoldet udlignes af den marginale stigning i de finansielle 

stressomkostninger. En virksomhed vil som udgangspunkt altid vælge 

gældsfinansiering frem for egenkapitalfinansiering, fordi det er en billigere 

finansieringsform, men kun op til det punkt, hvor det opvejes af den øgede 

finansielle stressomkostning, som følger af en øget gearing. 

 

  

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝑃𝑉(𝜏) 

𝑉𝑈 

𝑃𝑉(𝜏) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔æ𝑙𝑑 

𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛𝑠 
𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

Vu= Virksomhedsværdi ved 100% egenkapital finansiering 
VL= Virksomhedsværdi ved gæld og egenkapital finansiering 
PV(τ)= Nutidsværdi af skatteskjold 

Figur 2 MM proposition 1 med virksomhedsskat 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝑃𝑉(𝜏) − 𝑃𝑉(𝛿) 

𝑉𝑈 

𝑃𝑉(𝜏) 

D/V 

Virksomhedens 

værdi 

Vu= Virksomhedsværdi ved 100% egenkapital finansiering 
VL= Virksomhedsværdi ved gæld og egenkapital finansiering 
PV(τ)= Nutidsværdi af skatteskjold 

PV(δ)= Nutidsværdi af finansielle stressomkostninger 

Figur 3 Optimal kapitalstruktur under trade-off teorien 

𝑃𝑉(𝛿) 

Optimal kapitalstruktur 
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Denne teori anerkender i modsætning til MM, at kapitalstruktur kan variere 

mellem selskaber og industrier. Ifølge trade-off teorien bør selskaber med sikre 

materielle aktiver og stor indkomst have et højt gældsniveau, mens uprofitable 

selskaber med risikofyldte immaterielle aktiver bør have et lavt gældsniveau 

(Brealey et al., 2014). Beskrivelsen af virksomhedstyperne med høj gæld 

stemmer godt overens med de typer af selskaber, kapitalfonde køber ind til 

deres portefølje. Disse er netop kendetegnet ved at være modne selskaber med 

store stabile cash flows og mange materielle aktiver (Spliid, 2007) 

4.1.1 Finansielle stressomkostninger 

Et selskab anses for at være finansielt stresset, hvis det har svært ved eller ikke 

kan overholde de betalingsløfter det har givet til dets kreditorer (Brealey et al., 

2014). Finansielle stressomkostninger er et udtryk for de omkostninger et 

selskab oplever i takt med, at sandsynligheden for konkurs stiger. Disse 

omkostninger deles op i to typer af omkostninger: direkte og indirekte finansielle 

stressomkostninger.  

 

Direkte omkostninger er de omkostninger, der opstår som en konsekvens af, at 

et selskab ikke kan opfylde deres betalingsbetingelser dvs. omkostninger til 

advokater, administrative omkostninger og omkostninger, hvis aktiverne 

likvideres til en værdi mindre end den de er bogført til.  

 

Indirekte omkostning opstår på grund af risikoen for, at selskabet ikke vil bestå 

eller kommer i finansielle problemer. I det tilfælde vil kunder blive nervøse for at 

handle med selskabet, hvilket kan have konsekvens for selskabets omsætning og 

likviditet da de vil udskyde betalinger til varen er leveret. Det må tillige forventes 

at kreditter mv. fra leverandører og andre interessenter vil blive strammere, 

hvilket vil forværrer selskabets likviditet i en allerede likviditetsmæssig presset 

situation. Endvidere kan det have konsekvens for selskabernes menneskelige 

kapital, da en høj risiko for konkurs, vil give medarbejdere incitament til at søge 

til andre selskaber, hvor der er større sikkerhed for at beholde sit job.  

 

Når et selskab er insolvent eller i svære økonomiske problemer starter der ofte 

en restrukturering/omstruktureringsproces, hvor man forsøger at få selskabet på 
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rette fode igen. Restrukturering kan indebære forskellige løsninger afhængig af 

situationen. Én løsning kan være at hente ny kapital gennem ny egenkapital eller 

gæld. En anden løsning kan være at forhandle en ny aftale på plads med de 

nuværende kreditorer, så selskabet på sigt kan betale deres forpligtelser. En 

sådan aftale kan indeholde gældseftergivelse eller forlængelse af 

tilbagebetalingstiden. Det kan tillige være nødvendigt at skifte ledelsen eller 

strategien for at kunne opfylde fremtidige betalingsforpligtelser og tilfredsstille 

kreditorerne. En sidste mulighed vil være at sælge hele selskabet og på den 

måde indfri kreditorernes tilgodehavende.  

 

Hvis det ikke lykkedes under rekonstruktion at blive enige med kreditorerne om 

en løsning, som kan holde selskabet i én enhed, vil selskabet blive tvangsopløst 

og solgt i dele eller likvideret, hvilket i denne afhandling betegnes som en 

konkurs.  

4.2 Principal-agent problemet 

Et andet teoretisk paradigme, inden for teori om kapitalstruktur, udspringer af 

principal-agent problemet. Dette problem opstår, når principalen engagerer en 

eller flere agenter til at udføre arbejde med beslutningskompetence for dem 

(Jensen & Meckling, 1976). Hvis begge parter er nyttemaksimerende vil de 

naturligt have en interessekonflikt, da indkomst for den ene (agenten) er 

omkostninger for den anden (principalen). Kapitalstrukturteorierne i dette 

paradigme tager udgangspunkt i asymmetrisk information mellem ledelsen i 

virksomheden og dens investorer. Teorierne udfordrer således MM’s 

forudsætning 5 om, at der skulle være fuldkommen information mellem alle 

markedsdeltagere. 

 

Med asymmetrisk information opstår der et behov hos agenten for at sende 

signaler til principalen gennem agentens handlinger. Ross (1977) antager, at 

investorer vurderer virksomhedens værdi ud fra et forventet afkastmønster i 

fremtiden. Disse forventninger kan påvirkes af virksomhedens kapitalstruktur, da 

en højere gearing sender et signal om forventede højere afkast. Ifølge 

Rendlemann (1980) vil investorer enten undervurdere eller overvurdere en 

virksomhed. Det vil således være fordelagtigt for undervurderede selskaber at 

anvende gæld til at hente eksternt kapital, mens det for overvurderede selskaber 
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vil være en fordel at anvende aktiemarkedet. Med det forudsiger Rendleman 

(1980) at kapitalfondene med deres generelt høje gearing er gode til at vælge 

undervurderede selskaber. 

 

Hakkeordensteorien anvender den generelle signal teori til at udlede en klar 

orden for, hvilke finansieringskanaler selskaber anvender først: 

 

1. Overskudslikviditet i form af overført overskud 

2. Gældsfinansiering 

3. Egenkapital finansiering 

 

I hakkeordensteorien er overskudslikviditet (financial slack) i virksomheden en 

positiv ting, fordi det giver likviditet til den interne funding, som er at fortrække i 

forhold til gæld og egenkapital finansiering. Anvendelsen af overskudslikviditet 

vil hverken hæve den finansielle risiko som mere gæld vil gøre, eller introducere 

nye aktionærer, der kommer ind i selskabet til underkurs. Hvis gælden anses for 

risikofri, set fra investorernes side, vil det være lige så godt som intern funding 

(Spliid, 2014). Hakkeordensteoriens holdning til overskudslikviditet står dermed i 

modsætning til Jensens agent omkostningsteori, som præsenteres længere nede. 

 

Hvis finansieringsbehovet ikke kan dækkes af overskudslikviditet bør selskabet 

vælge gældsfinansiering fremfor egenkapital finansiering. Hakkeordensteorien 

forudsætter, at investorerne er rationelle og ved en aktieemission vil en investor 

derfor aldrig betale den pris, som en virksomhedsledelse prøver at sælge aktier 

til. Det skyldes, at den rationelle investor på forhånd vil være vidende om den 

informationsfordel, som virksomhedens ledelse har, hvilket implicit betyder, at 

siden de vil sælge må aktien være mindre værd. Således vil finansiering gennem 

aktieemission ske til underkurs, hvilket empirisk bekræftes af Asquith & Mullins 

(1986). De påviser, at kursen i gennemsnit falder 3% i forhold til kursen før 

aktieudvidelsen (Spliid, 2014: 45). Hvis præmissen om, at ledelsen har mere 

information end investorerne holder og begge parter er rationelle, vil enhver 

virksomhed, som har mulighed for at låne i stedet for at udstede undervurderede 

aktier gøre dette. 
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Hakkeordensteorien anerkender endvidere betydning af finansielle 

stressomkostninger. Såfremt de finansielle stressomkostning ved udstedelse af 

gæld overgår det tab virksomheden får på aktier udstedt til underkurs, vil det 

være fordelagtigt, at udstede aktier i stedet for gæld.  

 

Kapitalfonde anvender samme orden, som angivet af hakkeordenen, når 

kapitalstrukturen i et overtaget selskab skal sættes op. Først anvender de 

virksomhedens egne midler, så indhenter de til fremmedkapitalfinansiering og til 

sidst supplerer kapitalfondene med den egenkapital, der kræves for at 

leverandøren af fremmedkapital vil yde virksomheden de tilsagte lån (Spliid, 

2014).  

 

En anden teori inden for principal-agent paradigmet er Jensens teori om agent 

omkostninger. Aktionærernes omkostninger ved at kontrollere og sikre, at deres 

interesser bliver varetaget, kaldes agent omkostninger. Michael Jensen påstår at 

interessekonflikten mellem et selskabsledelse og ejere kan løses ved at anvende 

et højt gældsniveau og designe effektive incitamentsprogrammer (M. C. Jensen, 

1989). 

 

En høj rentebyrde vil ifølge Jensen mindske risikoen for, at uprofitable 

investeringer foretages, fordi det vil tvinge ledelsen til at udnytte den 

begrænsede likviditet de har til rådighed bedst muligt. Høj gearing har således 

en disciplinerende effekt og sikrer optimal kapitaludnyttelse i form af, at ledelsen 

tvinges til at anvende frie pengestrømme til at betale renter og nedbringe 

gælden. De tilskyndes samtidig til at frasælge de dele af virksomheden, som vil 

have større værdi uden for virksomheden. 

 

Jensen erkender dog også den konkursrisiko, som følger af en høj gearing. Han 

mener, at den optimale kapitalstruktur ligger i det punkt, hvor de marginale 

finansielle stressomkostninger udligner disciplineringseffektens marginale 

fordele.  
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4.3 Værdiskabelse gennem kapitalstruktur 

Den optimale kapitalstruktur er, som beskrevet ovenfor, der hvor de finansielle 

stressomkostninger opvejer fordelene ved at påtage sig mere gæld. Hvis dette 

punkt ligger ved en større gældsandel for kapitalfondsejede selskaber end for 

andre ejerskabsformer, vil en kapitalfond kunne skabe værdi gennem 

kapitalstruktur. Årsagen hertil er, at gæld er billigere end egenkapital og tillige 

giver skattefradrag på renteomkostninger hvorfor porteføljeselskabet samlet set 

opnår en billigere finansiering. I tillæg hertil vil begrænsede frie pengestrømme, 

som funktion af den en højere gældsandel og rentebyrde medføre, at kun de 

mest profitable investeringer vil blive gennemført, hvilket alt andet lige vil hæve 

afkastet af den investerede kapital. Lavere finansieringsomkostninger og højere 

afkast vil hæve porteføljeselskabets værdi. 

 

Spliid(2014) vurderer det sandsynligt, at kapitalfondsejede selskaber har en 

lavere finansielle stressomkostninger end andre selskabsformer med samme 

gearingsniveau. Årsagen hertil skyldes fondens rådighed over egenkapitaltilsagn 

fra investorer, som muliggør på kort tid at tilfører kapital til 

porteføljeselskaberne, hvis de skulle komme i likviditets-eller 

indtjeningsproblemer. Tillige tillægger han det koncentrerede ejerskab stor 

værdi, fordi det fordrer hurtige beslutningsprocessor. I tilfælde hvor 

porteføljeselskabet kommer i en finansielt stresset situation, kan der hurtigt 

tages de nødvendige beslutninger, om så det indebærer indskud af ny kapital, 

udskiftning af ledelsen eller andre tiltag. Således vil man hurtigere kunne indgå i 

forhandlinger med kreditorerne, hvilket alt andet lige vil mindske risikoen for 

konkurs. Dette bakkes op af Jensen (1989) som konkluderer, at 

kapitalfondsejede selskaber oftere kommer i en finansielt stresset situation, men 

at det sjældent ænder i en konkurs. 

 

Meyers (2001) peger på, at finansieringsomkostningen kan sænkes ved at splitte 

finansiering op i forskellige risikokomponenter, så det passer til forskellige 

investor præferencer. Idéen er, at man kan skabe flere finansieringsmuligheder 

ved at individualisere komponenter af finansieringen, så den passer til forskellige 

investorgruppers risikoprofil. Når der er flere finansieringsmuligheder har 

selskaberne en stærkere forhandlingskraft og kan således opnå bedre vilkår. MM 

afviser dog, at struktureret finansiering kan ændre selskabers værdi. De 
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påpeger, at investorerne kan replicere den ønskede struktur ved at kombinere 

forskellige instrumenter og afviser dermed at investorerne vil betale en præmie 

på investeringsprodukter med en individuelt tilpasset risiko-/afkastprofil. Meyers 

(2001) erkender, at kun ”first movers” kan sikre en kortfristet fordel ved 

finansiel strukturering. Når succesfulde nye fordringstyper bliver til 

standardiseret produkter, vil fordelen falde bort. 

 

Alle selskaber kan principielt set foretage en strukturering af deres finansiering, 

men i praksis er det sjældent set (Spliid, 2014). Ved en individuel strukturering 

fastsættes ofte stramme covenants. Brydes disse kan lånene opsiges, hvilket vil 

sætte selskabet i en finansielt stresset situation. I den slags situationer har 

kapitalfonde en fordel jf. ovenstående i forhold til især børsnoteret selskaber. I 

en finansielt stresset situation er gode forbindelser til banken, adgang til 

egenkapital og hurtige kompetente beslutningsprocessor gode kort at have på 

hånden. Kapitalfonde besidder alle disse fordele, hvorfor finansiel strukturering 

er specielt velegnet for selskaber under kapitalfondsejerskab. 

 

4.4 LP’s egenkapital tilsagn som en option 

Kapitalfondenes adgang til ny egenkapital gennem fondenes egenkapitaltilsagn 

fra deres Limited Partnere (LP’s) anses af nogle som en fordel for den type af 

ejerskab. Vinten & Thomsen (2008) påpeger dog, at et sådan tilsagn ikke kan 

være gratis for fondens investorer (LP’s), fordi pengene som investorerne binder 

i fonden kun kan investeres i likvide aktiver, hvorfor der opstår en 

offeromkostning. Hvis tilsagnet ikke har nogen omkostninger er værdien ifølge 

forfatterne tvivlsom. Vinten & Thomsen (2008) mener, at egenkapitaltilsagnet 

kan ses som en call option udstedt på fonden.  

 

Hvis kapitalfondsejede selskaber kan opnå en billigere finansiering hos deres 

kreditorer, fordi disse anser konkursrisikoen for mindre pga. kapitalfondenes 

lette tilgang til yderligere egenkapital, vil denne fordel ifølge Vinten & Thomsen 

(2008) udlignes af øgede omkostninger for fondens investorer som følge af 

kapitalbindingen og derved vil det ikke være en fordel samlet set. 
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5 Empiriske undersøgelser 

Empirien vil bidrage med et overblik over, hvilke resultater der tidligere er blevet 

præsenteret inden for mit undersøgelsesområde under lignende eller anderledes 

undersøgelsesmetoder. De empiriske undersøgelser deler sig op i tre 

hovedgrupper.  Den første gruppe består af performance studier, som giver 

indblik kapitalfondenes værdiskabelse, herunder evnen til at skabe værdi 

gennem kapitalstruktur. De vil tillige belyse, hvilke antagelser om kapitalfondes 

investeringsrisiko der har været brugt i tidligere undersøgelser. Anden gruppe 

består af kapitalstruktur studier, som koncentrerer sig om finansieringen af 

kapitalfondenes opkøb. Disse studier vil bidrage med mulige svar på 

kapitalfondsejede selskabers kapitalstruktur og tillige give et detaljeret billede af 

nogle af de faktorer, som har indflydelse på, om kapitalfondene kan skabe værdi 

gennem kapitalstruktur. Den tredje gruppe består af danske undersøgelser på 

kapitalfonde, som skal bidrage med indsigt i eventuelle forskelle mellem det 

danske kapitalfondsmarked og det resterende internationale marked. 

5.1 Performance studier: 

Kaplan & Schoar (2005) undersøger kapitalfondes performance baseret på et 

dataset, som består af data frivilligt indrapporteret af General Partnere og 

Limited Partnere. Forfatterne anerkender, at dette kan medføre en selektions 

bias, fordi partnerne vil have et incitament til kun at indrapportere de bedst 

performende fonde. I undersøgelsen antages det, at kapitalfondsinvesteringer 

har samme risiko, som S&P 500 og dermed et beta på egenkapital på 1. Uden 

fees finder Kaplan & Schoar, at kapitalfonde performer marginalt bedre end S&P 

500, men indregner man fees er afkast i gennemsnit det samme som S&P 500.  

 

Phalippou & Gottschalg (2009) benytter det samme datagrundlag som Kaplan & 

Schoar (2005). Undersøgelsen fokuserer på at korrigere for indregning af 

nettoaktivværdier, som endnu ikke er afskrevet til fulde, hvilket giver en positiv 

performance bias. De finder herefter, at kapitalfondene eksklusiv fees leverer 3% 

bedre afkast end S&P 500, mens de leverer 3% lavere afkast, hvis fees regnes 

med. Justeres der herudover for risikoen på gæld, opnås et afkast efter fees på –

6% i forhold til S&P 500. Data grundlaget indeholder dog ikke informationer om 

porteføljeselskabernes kapitalstruktur, og forfatterne kan derfor ikke korrigere 

for forskelle i gældsandel. 
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Guo, Hotchkiss & Song (2009) undersøger den seneste internationale bølge af 

public-private transaktioner3, som blev foretaget i perioden 1990 til 2006. De 

finder, at kapitalfondene har kunnet skabe bedre afkast end benchmark 

selskaberne i denne periode. Gældsandelen i de undersøgte kapitalfondsejede 

selskaber, stiger ikke overraskende, markant fra 23,7% før opkøbet til 70% efter 

opkøbet. Tillige viser de, at skattefordele (som følge af et højere gældsniveau) 

og stigning i multipler over perioden, er lige så vigtige faktorer som operationelle 

forbedringer til at forklare afkastet. Deres data påviser, at forbedringer af 

pengestrømmene, uden skattefordele indregnet, er større i selskaber med høj 

gældsandel, hvilket ifølge forfatterne indikerer gældens evne til at reducere 

agent omkostningerne. 

 

Puche, Braun & Archleitner (2013) har gennemført en international undersøgelse 

af kapitalfondes værdiskabelse på transaktions niveau over perioden 1984-2013. 

De splitter værdiskabelsen op i finansielle, markeds og operationelle bidrag og 

analyserer effekten af forskelle i geografi, industri, transaktionsstørrelse og tid. 

De finder, at 31% af værdien bliver skabt gennem kapitalstruktur, 48% bliver 

skabt ved operationelle forbedringer i porteføljeselskaberne, 15% skabes ved en 

stigning i transaktionsmultipler og 6% skabes ved en kombination af en stigning 

i EBITDA og transaktionsmultipler.  Over perioden er der blevet skabt størst 

absolut værdi i Nord Amerika, hvilket skyldes et højere gældsniveau i 

transaktionerne i forhold til Europa og Asien, som har skabt nogenlunde samme 

værdi. Tillige viser undersøgelsen, at der bliver skabt mest værdi i industri- og 

forbrugerserviceselskaber og mindst værdi i teknologivirksomheder, hvilket også 

skyldes en højere gældsandel i først nævnte industrier. Små transaktioner viser 

sig at skabe større værdi end mellem transaktioner, som skaber større værdi end 

store transaktioner. Forskellen i værdiskabelsen i de små og store transaktioner 

stammer hovedsageligt fra forøgning i multipler, samt øget salgsvækst. 

Værdiskabelsen fra kapitalstrukturen var relativt ens målt på størrelsen af 

transaktionen. Den vigtigste faktor for værdiskabelsen var exit året. 

Transaktioner exited mellem 2001 og 2008 skabte næsten en tredjedel mere 

værdi end transaktioner exited efter 2008, dvs. at ud fra denne undersøgelse at 

                                       
3 Offentlig-privat transaktion: En transaktion hvor en kapitalfond køber en virksomhed, 

som er handlet på en børs og afnoterer den, så det bliver en privat virksomhed  
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dømme, har høj- og lavkonjunkturer stor betydning for, hvor meget værdi 

kapitalfonde skaber. 

5.2 Kapitalstruktur studier 

Kaplan & Stein (1990) estimerer risikoen relateret til gæld i transaktioner med 

høj gældsandel. De anvender data på børsnoterede selskaber, som er gået fra en 

lav andel af gæld til en meget høj andel af gæld, men er forblevet på børsen. 

Disse selskaber adskiller sig således fra kapitalfonde ved stadig at have spredt 

ejerskab, hvorimod kapitalfonde oftest har et koncentreret ejerskab. 

Kapitalfondsejerskabet betegnes som koncentreret ejerskab, fordi GP’erne har 

beslutningsmandat, selvom der godt kan være mange LP’s bag en kapitalfond. 

Risikoen ved gæld estimerer Kaplan & Stein som en funktion af ændringen i den 

systematiske risiko på egenkapital, beta egenkapital, ved en ændring af 

kapitalstrukturen. Efter ændringen af kapitalstrukturen regner forfatterne beta 

for egenkapital under antagelse om, at risikoen ved den ny-udstedte gæld er nul. 

Beta egenkapital vil med den antagelse udgøre selskabets samlede risiko. 

Herefter måler de selskabets egenkapital beta gennem aktiekursen, og hvis 

denne er mindre end den udregnede beta egenkapital må det betyde, at 

kreditorerne bærer den resterende risiko – altså forskellen mellem den 

udregnede og den målte beta egenkapital. Risikoen på gæld bliver således 

implicit bestemt. Kaplan & Stein finder en lille stigning i risikoen på 

egenkapitalen, efter gældsandelen er steget markant i de undersøgte selskaber. 

Teoretisk ville man forvente en markant større stigning i beta egenkapital, fordi 

en markant forøgelse af gearing tillægger egenkapitalen større risiko. Den lille 

stigning skyldes enten høj risiko på gælden eller et fald i risikoen på 

virksomhedens aktiver efter ændringen i kapitalstruktur. Kaplan (1989) og 

Schipper et al. (1988) viser at selskaber, som undergår et management buyout4, 

oplever en signifikant reduktion i operationelle omkostninger og skatter. Hvis 

disse fald hovedsageligt sker i selskabernes faste del af omkostninger, er deres 

argument, at aktivernes risiko vil falde.    

 

                                       
4 Et management buyout er en transaktion, hvor den eksisterende ledelse køber 

virksomheden, hvilket ofte finansieres med en høj gældsandel. 
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Strömberg (2007) finder i en undersøgelse af 21.000 internationale leverage 

buyouts5 fra perioden 1970-2007, at kapitalfondsejede selskaber er finansieret 

med markant højere gældsandel end tilsvarende børsnoteret selskaber. Således 

har kapitalfondsejede selskaber i gennemsnit en nettogæld/EV på 67%, mens 

sammenlignelige børsnoterede selskaber kun ligger på 14%. 7% af de 21.000 

LBO’s endte i konkurs, hvilket, med en antagelse om en gennemsnitligt 

ejerperiode på 6 år, svarer til en årlig konkursrisiko på 1.2%. Det er højere end 

konkursrisikoen for amerikanske selskaber på 0,6% observeret i perioden 1983-

2002, men lavere end konkursrisikoen på virksomhedsobligationer, som ligger på 

1,6%. Der er bemærkelsesværdigt stor forskel på andelen af konkurser i USA og 

Europa, da 9% af selskaber i USA er endt i konkurs, mens kun 3% af 

selskaberne i de kontinental europæiske lande er endt i konkurs. 

 

Axelson, StrÖmberg, & Weisbach (2009) kommer med en alternativ forklaring til 

kapitalfondsejede selskabers særpræget kapitalstruktur baseret på et principal-

agent problem mellem GP og deres investorer, LP. GP er ansvarlig for at 

investere og forrente LP’s investeringer i fonden. LP ønsker således at aligne GP’s 

interesser med LP’s for at sikre, at der ikke foretages handlinger, som ikke 

maksimerer forrentningen af LP’s investerede kapital. Den management fee, som 

er en del af GP’s aflønning, bliver de sidste 5 år af fondens levetid afregnet ud fra 

størrelsen af fondens investeringer. GP vil således have interesse i at investere 

så stor en andel af fondens midler som muligt, uanset om investeringen viser sig 

profitabel eller ej. Det er dog ikke i LP’s interesse, som naturligvis kun er 

interesseret i at investere i profitable projekter. Forfatterne mener, at LP kan 

minimere risikoen for, at GP investerer i uprofitable projekter ved at finansiere 

fondens opkøb med en høj gældsandel. Banken vil i det set-up skulle vurdere og 

godkende alle fondens investeringer, hvilket vil skabe et ekstra lag af kontrol til 

sikkerhed for LP’s investering. Der vil dog stadig være incitament til at investere 

i alle de selskaber, GP kan få finansiering til. LP’s kan derfor yderligere aligne 

deres interesser med GP’s ved at udstede en carry6 . Denne begrænser GP’s 

incitament til at foretage dårlige investering, da han nu vil have en mere 

tilsvarende downside, hvis investeringerne viser sig at være dårlige. Forfatterne 

                                       
5 Et leverage buyout er en transaktion, hvor der bliver en markant andel af gæld til at 

betale transaktionssummen. 
6 En carry er en procentdel (20%) af fondens afkast der overstiger minimumsgrænse på 

typisk 8%. 
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konkluderer, at kombinationen af ex ante finansiering (investorernes indskud i 

fonden) og ex post finansiering (gælden) af virksomhedsopkøbende minimerer 

agent omkostninger for investorerne og dermed maksimerer afkastet til disse.     

 

Ivashina & Kovner (2011) undersøger, om kapitalfondes forhold til banken kan 

være en konkurrencefordel. Forholdet til banken måles ved andelen af fondens 

lån, som stammer fra den samme bank inden for de seneste 5 år. De viser, at 

kapitalfonde kan låne til mere favorable vilkår som følge af et godt forhold til 

banken. Deres hypotese er, at kapitalfondenes gentagende interaktioner med 

banken reducerer den asymmetriske information mellem banken og 

kapitalfonden. Informationer fra kapitalfondens tidligere handler skaber tiltro til 

kapitalfondens evner, hvilket reducerer låneomkostninger og gør covenants 

mindre strikse. Undersøgelsens resultat viser, at en kapitalfond, som har en én 

standard afvigelse bedre bankrelation (stigning på 0,287%-point) og én standard 

afvigelse større krydssalgspotentiale (stigning på 3,31 i log fees) vil have et 17,2 

basis point lavere spread til LIBOR på dets låneomkostninger og en 0,38x højere 

gæld/EBITDA covenant. Artiklen finder tillige, at bankerne tilbyder bedre vilkår, 

fordi de ser et potentiale for at sælge flere produkter til kapitalfondene i 

fremtiden. Forfatterne konkluderer, at kapitalfonde kan skabe værdi via 

kapitalstruktur, fordi deres forhold til banken gør dem i stand til at opnå en 

højere gearing til bedre vilkår end selskaberne selv kunne opnå uden 

kapitalfonden. 

 

Groh & Gottschalg (2011) adresserer betydningen af kapitalstruktur for 

kapitalomkostningen brugt i performance analyser af kapitalfonde. Dette gøres 

ved at replicere 133 kapitalfondsopkøb i USA gennem investeringer i S&P 500, 

som er en ofte anvendt proxy for kapitalfondes risiko (Kaplan & Schoar, 2005), 

(Phalippou & Gottschalg, 2009). De konstruerer investeringerne i S&P 500 

således, at de har samme timing af pengestrømme og systematisk risiko som de 

133 kapitalfondsopkøb. Svagheden i performance analyser, som nogle af dem 

nævnt tidligere i afhandlingen, har ofte været manglende data for 

kapitalstrukturen i transaktionerne. Således har det ikke været muligt at 

korrigere for den finaniselle risiko og dermed heller ikke den systematiske risiko 

på korrekt vis. Tidligere performance analyser har dermed været nødsaget til at 

anvende den gennemsnitlige kapitalstruktur for industrien eller blot den 



25 
 

systematiske risiko for markedet illustreret ved S&P 500 (Kaplan & Schoar, 

2005). Med information omkring værdiansættelse, kapitalstruktur og industri for 

kapitalfondenes transaktioner kan forfatterne korrigere hver transaktion for den 

finansielle risiko og den operationelle risiko, hvilket giver et mål for systematisk 

risiko for hver transaktion. De finder den gennemsnitlige kapitalomkostning for 

kapitalfondsopkøb til at være 9,07%, hvilket er 3,29% point lavere end afkastet 

på den replicerede S&P 500 portefølje. Forfatterne viser således, at risikoen er 

lavere ved kapitalfondsopkøb end tilsvarende investering i S&P 500 og 

konkluderer, at risikomønstret i kapitalfondsopkøb adskiller sig markant fra 

offentligt handlede benchmark såsom S&P 500. 

 

Hotchkiss, Smith & Strömberg (2011) undersøger kapitalfondes indflydelse på 

finansielle stressomkostninger og udfaldet af restruktureringer. De finder, at 

kapitalfondsejede selskaber har den samme sandsynlighed for at komme i 

finansielt stresset situationer, som andre selskaber med samme finansielle 

karakteristika. Når virksomheden er i finansielt stresset situationer, har 

kapitalfondsejede selskaber større sandsynlighed for at forblive en uafhængig 

virksomhed i stedet for at blive solgt eller likvideret, sammelignet med 

virksomheder med andet ejerskab. Tillige sker reorganisering af 

kapitalfondsejede selskaber 4 måneder hurtigere end i kontrolgruppen af 

selskaber. Resultaterne indikerer ifølge forfatterne, at kapitalfonde hjælper med 

at facilitere en mere effektiv restrukturering, hvilket sænker omkostninger af 

finansiel stress. Modsat kontrol selskaberne i undersøgelsen er andelen af 

kreditorernes gæld, som de får tilbage ved restrukturering, lavere i 

kapitalfondsejede selskaber. Det forklarer forfatterne ved, at disse selskaber 

generelt går konkurs med højere gældsniveauer og at kapitalfonde kan være 

bedre til at få nedskrevet gælden hos deres kreditorer under restruktureringen. 

5.3 Danske undersøgelser 

Vinten (2008) laver en performance analyse af danske kapitalfondsejede 

selskaber i perioden 1991-2004. Undersøgelsen fokuserer på, om kapitalfonde 

kan skabe værdi gennem governance og finansielle tiltag. I modsætning til 

størstedelen af den tidligere litteratur kommer Vinten frem til, at portefølje 

selskaberne klarer sig dårligere end de udvalgte benchmarkings. Vinten 

konkluderer dog, at en mindre spredning mellem kontrol og ejerskab har en 
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positiv indvirkning på performance. Resultatet af undersøgelsen viser, at gæld 

med kort løbetid har en positiv disciplineringseffekt. Gæld med lang løbetid 

forbedrer ikke performance, og har dermed ikke en disciplinerende effekt.  

 

Archleitner har i samarbejde med Capital Dynamics lavet en undersøgelse af 

danske kapitalfonde i 2011 med samme metoder som Puche, Braun & Archleitner 

(2013). I undersøgelsen af 44 realiserede handler og lige så mange benchmark 

selskaber finder hun, i modsætning til Vinten (2008), at kapitalfonde leverer et 

overnormalt afkast på 6%, når der er justeret for gældsandelen. 70% af 

værdiskabelsen kommer fra operationelle og markeds effekter, mens de 

resterende 30% bliver skabt gennem kapitalstrukturen. Gældens relative andel 

af værdiskabelsen i Danmark er stort set ens med den, Puche, Braun & 

Archleitner (2013) finder i deres internationale undersøgelse, hvor gæld i 

gennemsnit bidrager med 31%. 

 

De danske undersøgelser er specielt interessante, fordi det data de er baseret 

på, indeholder en stor del privat-privat transaktioner, hvorimod tidligere 

internationale undersøgelser primært har undersøgt offentlig-privat 

transaktioner. Min undersøgelse har, ligesom de andre danske undersøgelser, en 

overvægt i privat-privat transaktioner. Privatejede selskaber deler nogle af de 

samme karakteristika som kapitalfondsejede selskaber såsom en koncentreret 

ejerskabsstruktur, hvilket kan vise sig at give udslag i afhandlingens resultater 

sammenlignet med de internationale studier. 

6 Hypoteser 

Baseret på den viden, som er opsamlet i den teoretiske og empiriske 

gennemgang af kapitalfondes værdiskabelse ved hjælp af kapitalstruktur, 

opstilles nu en række hypoteser, som vil blive testet empirisk. 

6.1 Hypotese 1 

Hotchkiss, Smith, & Strömberg (2011) har vist, at kapitalfondsejede selskaber 

kommer i finansielt stresset situationer lige så ofte, som andre selskabsformer, 

men, at kapitalfondsejede selskaber oftere og hurtigere vender situationen og 

kommer ud som én enhed uden at gå konkurs eller blive splittet op. Hvis 
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kapitalfondsejerskab skaber en relativt lavere finansiel stressomkostning, må 

porteføljeselskabet, alt andet lige, kunne opnå en lavere kapitalomkostning 

under dette ejerskab end under andre typer ejerskab. Med udgangspunkt i dette 

opstilles hypotese 1: 

 

Selskaber har, alt andet lige, mindre finansielle stressomkostninger under 

kapitalfondsejerskab end under andre ejerskabsformer 

6.2 Hypotese 2 

Hvis kapitalfonde kan skabe en lavere finansielle stressomkostninger gennem 

deres ejerskab, må det forventes at denne fordel er størst når selskaberne har 

en betragtelig risiko for at komme i finansielt stresset situationer. Modsat, hvis 

risikoen for konkurs er meget lille vil kapitalfondenes fordel alt andet lige også 

være mindre i forhold til andre selskabsformer. Med udgangspunkt heri opstilles 

hypotese 2: 

 

Forskellen i kapitalomkostningen mellem selskabsformer er størst i perioder hvor 

selskabet har høj finansiel risiko 

7 Metode 

Formålet med afhandlingen er at analysere, om kapitalfonde kan skabe værdi 

ved at optimere kapitalstrukturen i deres porteføljeselskaber.  

 

Afhandlingens formål undersøges gennem en kvantitativ analyse af 

kapitalomkostningen i udvalgte danske kapitalfondsejede selskaber i perioden 

2000-2015. Metodens hensigt er at isolere effekten af kapitalfondsejerskabet på 

selskabets kapitalomkostning. Dette udføres ved at regne kapitalomkostningen 

på to forskellige måder, men på det samme selskab og på samme tidspunkt, 

men med ejerskabsformen af selskabet til forskel. 

 

Undersøgelsens udvalgte selskaber undersøges i den periode, hvor de har været 

kapitalfondsejede. Den selskabsspecifikke kapitalomkostning vil dermed 

repræsentere scenariet, hvor selskabet er under kapitalfondsejerskab. Et andet 

scenarie er, hvis selskabet i stedet for at være kapitalfondsejede havde en anden 
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ejerskabsform. Kapitalomkostningen under scenarie 2 er baseret på 

markedsvilkår, dvs. den afspejler de gennemsnitlige finansieringsvilkår for det 

specifikke selskab. Ved statistisk at teste om kapitalomkostningerne under de to 

scenarier er ens, målt på alle undersøgelsens selskaber, kan undersøgelsen 

synliggøre om kapitalfondsejerskabet påvirker kapitalomkostningen. Hvis 

kapitalfondsejerskabet isoleret set kan skabe bedre finansieringsvilkår og 

dermed en lavere kapitalomkostning for et selskab, kan kapitalfonde, alt andet 

lige, skabe værdi gennem kapitalstruktur. Metoden er illustreret i Figur 4 

nedenfor 

 

 

Figur 4 Undersøgelsesdesign 

7.1 Valg af metode 

Den kvantitative tilgang er valgt med et ønske om at kunne udlede en 

sammenhæng inden for et statistisk baseret signifikansniveau. Undersøgelsen vil 

være baseret på regnskabsdata fra de udvalgte kapitalfondsejede selskaber.  

For at undgå selskabsspecifikke forskelle i risikoen mellem kapitalfondsselskabet 

og et sammenligneligt selskab under andet ejerskab, vil undersøgelsen ikke 

inddrage en kontrolgruppe. Det skyldes, at der sjældent vil være to selskaber, 

som er fuldstændig sammenlignelige i forhold til afkast og dets risiko og der 

findes antageligt ingen perfekte peers, da de sælger differentierede produkter 

og/eller har forskellige forretningsmodeller.  
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Afhandlingen vil i stedet sammenligne selskabernes kapitalomkostning med en 

teoretisk markedsbestemt kapitalomkostning for det samme selskab, og derved 

identificere om kapitalfondsejede selskaber opnår lavere kapitalomkostninger 

end selskaberne ville have under andre ejerskabsformer. Endvidere vil 

resultaterne indikere, om der er forskel i kreditorers opfattelse af risikoen for 

selskaber under forskelligt ejerskab. Undersøgelsen adskiller sig fra tidligere 

undersøgelser ved at sammenligne to stikprøver fra det samme selskab opnået 

med to forskellige metoder jf. Figur 4. 

7.2 Databehandling 

Grundlæggende kan dataindsamlingen og behandlingen deles op i 4 trin: 

1. Udvælgelse af kapitalfondsejede selskaber 

2. Udledning af kapitalomkostning under kapitalfondsejerskab 

3. Udledning af kapitalomkostning under andet ejerskab 

4. Statistisk test 

7.2.1 Udvælgelse af kapitalfondsejede selskaber 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i kapitalfondsopkøb eksekveret i perioden fra 

2000-2015. Størstedelen af opkøbene er tillige exited, med enkelte undtagelser. 

Selskaberne er først og fremmest udvalgt efter, om det var muligt at få adgang 

til et konsolideret regnskab for det øverste holdingselskab stiftet ved opkøbet af 

porteføljeselskabet7. Dette har resulteret i en endelig undersøgelsesgruppe på 30 

porteføljeselskaber fra DVCA’s8 buyout liste. Ved undersøgelse af kapitalstruktur 

er det vigtigt at få alt gæld og dertil hørende omkostninger med i undersøgelsen. 

Da meget gæld ofte er afholdt i holdingselskabet tager opgaven udgangspunkt i 

konsoliderede regnskaber på øverste holdingselskab niveau. Ved en gennemgang 

af ejerskabsstrukturen har afhandlingen sikret, at holdingselskabets regnskab 

indeholder konsolideret regnskabsposter for de operationelle selskaber.  

7.2.2 Kapitalomkostning under kapitalfondsejerskab 

Egenkapitalomkostningen vil i undersøgelsen blive estimeret ved hjælp af Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). Denne model bestemmer et aktivs forventede 

afkast, som en funktion af dets kovarians med markedet, hvilket er et udtryk for 

aktivets risiko i forhold til markedet. Alternativt kunne egenkapitalomkostningen 

                                       
7 Se figur 1 
8 DVCA = Danish Venture Capital Association 
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blive bestemt ved hjælp af udbyttebetalingerne. Disse vil dog ikke nødvendigvis 

afspejle selskabets risiko henover årene i ejerskabsperioden korrekt. Nogle 

kapitalfonde vil sandsynligvis prioritere at afbetale på gælden først og samtidig 

kan udbytte niveauet være påvirket af selskabets aftale med banken – nogle 

selskaber vil være pålagt et loft af banken på hvad de må udbetale i udbytte. Det 

betyder, at selskabet vil have en lav egenkapitalomkostning i perioder med høj 

gæld, hvilket teoretisk er forkert, da selskabets finansielle risiko vil være høj i 

den periode. Egenkapitalomkostningen estimeres således igennem det 

forventede afkast, fordi man med den metode får egenkapitalomkostningen set i 

lyset af selskabers risiko de enkelte år, hvilket er nødvendigt for at besvare 

hypotese 2.  

 

Alternativt til CAPM, kunne egenkapitalomkostningen tillige estimeres ved hjælp 

af Arbitrage Pricing Theory (APT). APT bestemmer det forventede afkast gennem 

en linear funktion af adskillige risiko faktorer (MacKinlay, 1997). Empiriske 

studier har dog vist, at den vigtigste faktor opfører sig som en markedsfaktor 

(tilsvarende CAPM), mens de andre faktorer ikke tilføjer mærkbare forbedringer i 

forklaringsgraden (MacKinlay, 1997). Der vil dermed være flere variable at 

estimere end i CAPM, hvilket skaber rum for flere estimationsfejl uden, at det vil 

forbedre estimatet af egenkapitalomkostningen.  

 

CAPM består af den risikofri rente, det forventede afkast på markedet, samt 

selskabets beta for egenkapitalen. Til den risikofrie rente anvendes en dansk 10 

årig nulkupon obligation, hvilket anbefales af Petersen & Plenborg (2012). Ved at 

benytte en nulkupon obligation undgår man tillige geninvesteringsrisikoen. 

Undersøgelsen vil benytte en markedsrisikopræmie på 4,5%, som jf. Petersen, 

Plenborg, & Scholer (2006) er hyppigt brugt blandt danske kapitalfonde og 

corporate finance huse og som tillige afspejler det niveau, som er fundet i 

tidligere undersøgelser af markedsrisikopræmien 9 . Beta beskriver selskabets 

systematiske risiko i forhold til markedet og estimeres ved at benytte den 

gennemsnitlige forretningsmæssige risiko for industrien (beta aktiv for 

industrien) og tillægge selskabernes individuelle finansielle risiko.  

 

                                       
9 Koller et al. (2010) anbefaler 4,5-5,5%, Jorion & Goetzmann (2000) finder 4,3% og 

Parum (2001) finder 1,9-3,2% i Danmark 
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Som estimat for gældsomkostningen under kapitalfondsejerskab benyttes 

selskabernes effektive rente på deres gæld, hvilket ofte benyttes i praksis 

(Petersen et al., 2006). Det er dog sjældent, at selskaberne oplyser den effektive 

rente af gæld, hvorfor den estimeres ved finansielle omkostninger divideret med 

den rentebærende gæld, når den ikke oplyses i regnskabet. 

7.2.3 Kapitalomkostning under andet ejerskab 

CAPM benyttes også til at estimere egenkapitalomkostningen under andet 

ejerskab. Egenkapitalomkostningen antages at være ens uanset om selskaberne 

er under kapitalfondsejerskab eller har en anden ejerskabsform. Risikoen for 

investorerne afhænger af aktivernes risiko, gældens risiko og selskabets gearing, 

hvilket forventes at være den samme uanset ejerskab, hvorfor 

egenkapitalomkostningen også bør være det samme. Hvis selskabernes långivere 

anser deres låneposition for mindre eller mere risikofyldt pga. ejerskabsformen, 

forventes det afspejlet i den låneomkostning de tilbyder selskabet og dermed i 

gældsomkostningen. 

 

Selskabernes effektive rente kan ikke anvendes som gældsomkostningen, rG, 

under andet ejerskab, da den effektive rente observeret for undersøgelsens 

selskaber afspejler gældsomkostningen under kapitalfondsejerskab. I stedet vil 

gældsomkostningen under andet ejerskab være bestemt af den risikofrie rente 

og et rentespænd baseret på en syntetisk rating10 af selskaberne: 

 

𝐺æ𝑙𝑑𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑠𝑘𝑎𝑏(𝑟𝐺,𝑚) = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑝æ𝑛𝑑 𝑖 

 

Den syntetiske rating for selskab i, foretages med udgangspunkt i Standard & 

Poor’s rating kriterier for finansielle nøgletal i Europa. Undersøgelsen anvender 

amerikanske rentespænd som en proxy for europæiske rentespænd, hvilket 

skyldes, at finansielle data for europæiske rentespænd ikke har været 

tilgængelig (kun for 2014 og 15). Den risikofrie rente, rf, udgøres som i CAPM 

modellen af den 10-årige danske nulkupon statsobligation. 

                                       
10 En syntetisk rating er en rating, som ikke er foretaget af rating bureauerne. Den er 

baseret udelukkende på finansielle nøgletal i modsætning til de mere fyldestgørende 

analyser lavet når rating bureauerne uddeler en rating. 
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7.2.4 Statistisk test  

Undersøgelsen anvender to forskellige typer test; parametriske test og ikke-

parametriske test, hvilket er anbefalet i litteraturen, når man vil sammenligne to 

stikprøver (MacKinlay, 1997). Den parametriske test udføres gennem en t-test af 

to afhængige stikprøver og denne vil blive komplementeret af en Wilcoxon 

signed-rank test og Sign test, som udgør de ikke-parametriske test. 

7.3 Undersøgelsens fejlkilder 

Gældsomkostningen under andet ejerskab er en usikkerhed i modellen, da 

gældsomkostningen indeholder flere mulige fejlkilder. For det første bliver den 

syntetiske rating af selskaberne foretaget alene ud fra finansielle nøgletal. Dette 

er i teorien ikke tilstrækkeligt, da finansielle nøgletal ikke indeholder 

fyldestgørende information i form af kvalitative- og fundamentalanalyser af 

selskabet, som rating bureauer laver i supplement til de finansielle nøgletal. For 

det andet er rating kriterierne baseret på et bredt industrielt gennemsnit. De 

finansielle nøgletal bliver påvirket af selskabernes branche, hvilket ikke bliver 

opfanget i modellen. Hvis selskaberne er mindre risikable end industrien, vil de 

således få tildelt et for højt rentespænd i forhold til deres risiko og omvendt vil et 

selskab, som er mere risikofyldt end det gennemsnitlige selskab i industrien få 

tildelt et for lille rentespænd.  

 

Endvidere kan amerikanske rentespænd, som en proxy for europæiske 

rentespænd, give anledning til en bias. Især fordi rentespændet indeholder både 

industrielle, forsynings og finansielle selskaber, hvor afhandlingens empiriske 

undersøgelse kun vil inkludere industrielle selskaber.  

Tabel 1 

Procentvis fordeling af sektorer i anvendte obligationsindeks 

Sektor/Rating (%) AA A BBB BB B <B 

Industri 70,9 57,6 67,4 69,9 91,3 84,9 

Finans 10,8 23,2 10,5 23,8 5,1 0,0 

Forsyning 10,2 18,7 6,4 6,3 3,6 15,1 

Stat + cash 8,1 0,5 15,7 0,0 0,0 0,0 
Kilde: Bloomberg 

Som illustreret i Tabel 1 er både den finansielle sektor og forsyningssektoren 

begrænset repræsenteret i de valgte virksomhedsobligationsindeks. 80% af 

undersøgelsesselskabernes ratinger er placeret i kategorier BB, B og <B, hvor 
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repræsentationen af industrielle virksomhedsobligationer er størst. Både 

forsyningsselskaberne og finansielle selskaber vil således have en begrænset 

indflydelse på rentespændet og derfor også på undersøgelsens resultater. 

 

For at kunne drage statistiske følgeslutninger skal selskaberne være tilfældigt 

udvalgt, det vil sige, at selskaberne skal have samme sandsynlighed for at blive 

valgt. Selskaberne i denne undersøgelse er udvalgt efter tilgængeligheden af 

deres regnskaber, hvilket kan medføre en selektions bias. Regnskaberne for 

succesfulde selskaber vil muligvis være gjort lettere tilgængelig end 

regnskaberne for mindre succesfulde selskaber. De 30 selskaber er dog spredt 

ud over 16 forskellige kapitalfonde og over forskellige perioder dog med 

størstedelen af observationerne i årene 2005-2014.  

 

Egenkapitalomkostningen antages, i afhandlingen, at være den samme under 

kapitalfondsejerskab som andet ejerskab, hvilket betyder, at estimeringsfejl 

inden for denne må forventes at være af mindre betydning for undersøgelsen 

konklusioner.  

 

Teoretisk er den effektive rente på porteføljeselskabets gæld kun en proxy for 

gældsomkostningen under kapitalfondsejerskab, fordi den effektive rente 

antager, at alle betalinger bliver gjort til tiden og at gælden afdrages til fulde. Et 

selskabs pengestrømme bør dog diskonteres med en forventet rente - ikke en 

lovet rente. Den forventede rente vil formentlig være lavere end den effektive 

rente, da det er sandsynligt, at en procent del af lånene ikke bliver tilbagebetalt. 

Dette vil dog være en meget lille forskel, hvorfor det formentlig ikke vil have 

nogen indflydelse på undersøgelsen konklusioner. 

8 Estimeringsteknikker 

Følgende afsnit vil i en mere uddybende grad forklare, hvilke metoder der er 

blevet brugt til at estimere de nødvendige input til undersøgelsen, som beskrevet 

i metoden i afsnit 7. 
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8.1 Udledning af kapitalomkostningen 

Beregninger af kapitalomkostningen for kapitalfondsejede selskaber 

besværliggøres af, at det ikke er et krav for danske privatejede selskaber at 

udlevere markedsværdien af gælden eller markedsværdien af egenkapitalen, 

hvorfor der anvendes bogførte værdier. Nedenfor illustreres variable, som 

teoretisk har indflydelse på den vægtede kapitalomkostning. 

 

Figur 5 Determinerende variable ved estimering af kapitalomkostninger 

 

8.2 Estimering af egenkapitalomkostningen gennem CAPM modellen 

CAPM beskriver forholdet mellem risiko og det forventede afkast på følgende 

måde: 

𝑅𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝑅𝑚 − 𝑟𝑓) 

 

Under antagelse af (Parum, 2001): 

1. Investorerne er risiko averse og maksimerer deres nytte af deres velstand 

ved udgangen er hver periode 

2. Investorerne er pristagere og har homogene forventninger for de risikable 

aktivers afkast, der simultant er normalfordelt 

3. Der eksisterer et risikofrit aktiv således investorerne frit kan låne og 

udlåne til den risikofrie rente 

4. Mængden af risikable aktiver er givet, alle risikable aktiver kan handles og 

er fuldt delelige 

5. Markedet for risikable aktiver er uden friktioner og information er gratis og 

simultant til rådighed for alle investorer 
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6. Der er ikke nogen markeds im-perfektioner såsom skatter, reguleringer 

eller restriktioner på kort-salg 

 

Som påpeget af Parum (2001), holder næsten ingen af ovenstående 

forudsætninger i virkeligheden. Modellen har dog vist sig robust over for 

svækkelser i disse antagelser. Den er således retvisende under følgende 

svækkelser: Uden eksistensen af et risikofrit, aktivernes afkast skal blot være 

symmetriske, CAPM fungerer i kontinuert tid og som en fler-periode model samt 

når der eksisterer heterogene forventninger hos investorerne som følge af uens 

information. CAPM fungere ligeledes på trods af markeds im-perfektioner. Ved 

CAPM kompenseres investoren kun for den systematiske risiko og det antages 

således, at investoren kan diversificere alt usystematisk risiko væk. Kapitalfonde 

har i sig selv sjældent nogen veldiversificeret portefølje, da de investerer i få 

selskaber inden for brancher, som ofte ligner hinanden i forhold til selskabernes 

karakteristika. Investorerne bag fonden (LP’s) må dog betegnes som vel 

diversificerede investorer, hvorfor det antages rimeligt kun at tage den 

systematiske risiko med i betragtningen. CAPM forventes derfor retvisende at 

kunne estimere egenkapitalomkostningen til analysen i opgaven. 

8.2.1 Beta egenkapital 

Beta egenkapital beskriver investorernes systematiske risiko, målt ved variansen 

i forhold til markedet, ved en investering i et selskab. Beta egenkapital estimeres 

gennem et gennemsnitligt operationelt beta for industrien tillagt det specifikke 

selskab finansielle risiko, som anbefalet af Koller, Goedhart, Wessels, & Copeland 

(2010).   

 

Ved hjælp af BICS (Bloomberg Industry Classification System) identificeres 3-5 

børsnoterede selskaber pr. porteføljeselskab, som vil udgøre de 

referenceselskaber, hvorfra beta for industrien udledes. Selskaberne er fundet på 

børser i Vesteuropa, hvilket skyldes et begrænset antal børsnoterede selskaber i 

Danmark. Der er, med få undtagelser, ikke anvendt selskaber fra Italien, 

Spanien og Portugal pga. de makroøkonomiske forhold, der har præget landene 

siden finanskrisen. Inden for industriklassifikationen, er selskaberne udvalgt ud 

fra en overordnet kvalitativ vurdering af produktkategorien og 

forretningsmodellen for at minimere forskellene til porteføljeselskaberne.  
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De sammenlignelige selskabers forretningsmæssige risiko findes ved følgende 

formel (udregningseksempel vist i bilag 1): 

𝛽𝑎 =
𝛽𝐸 + 𝛽𝐺 ∙

𝐺
𝐸

1 +
𝐺
𝐸

 

Hvor: 
ΒE = Egenkapitalens risiko for sammenligneligt selskab 

ΒG = Gældens risiko for sammenligneligt selskab 

𝐺

𝐸
 = Kapitalstrukturen i det sammenlignelige selskab 

 

Når beta for aktiverne haves for 3-5 sammenlignelige selskaber, tages et 

gennemsnit, så man får det gennemsnitlige beta aktiv for industrien. Herefter 

laves det om til porteføljeselskabets egenkapital beta ved at tilføje 

porteføljeselskabets finansielle risiko: 

𝛽𝐸,𝑝 = 𝛽𝑎 + (𝛽𝑎 − 𝛽𝐺,𝑝) ∙
𝐺

𝐸
 

Hvor: 
Βa = Den gennemsnitlige beta aktiv for industrien 

ΒG,p= Gældens risiko for porteføljeselskabet 

𝐺

𝐸
= Kapitalstrukturen for porteføljeselskabet 

 

 

Fastsættelse af den systematiske risiko gennem reference selskaber forudsætter, 

at reference selskaberne har samme risikoprofil som porteføljeselskabet. I den 

henseende er det ikke altid nok at operere inden for den samme industri. 

Forskelle i eksempelvis forretningsmodellen kan have en indflydelse på den 

operationelle risiko. 

 

Endvidere er likviditeten i aktien vigtig for at kunne måle beta med den højest 

mulige nøjagtighed. Det har i nogle tilfælde betydet, at et selskab, som har en 

mindre grad af sammenlignelighed, er blevet valgt pga. af bedre likviditet. 

Manglende sammenlignelighed kan give en bias i forhold til 

porteføljevirksomhedens rigtige beta. Aktiens likviditet har ligeledes betydet, at 

reference selskaberne ofte er markant større målt på aktiver end 

porteføljeselskaberne. Størrelsen af virksomhed kan have indflydelse på, hvilken 
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forretningsmodel selskabet anvender, men dette forventes ikke at påvirke 

resultaterne af undersøgelsen i en sådan grad, at konklusionerne vil ændre sig. 

8.3 Gældsomkostningen under andet ejerskab 

Gældsomkostningen, under andet ejerskab end kapitalfondsejerskab, bestemmes 

af den risikofrie rente og et rentespænd baseret på selskabets rating kategori: 

𝑟𝐺,𝑚 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑝æ𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖 

Det er de færreste private selskaber i Danmark, som har en rating fra et af de 

store rating bureauer, da det koster mange penge for selskaberne at få 

udarbejdet. Ratingerne vil derfor basere sig på en syntetisk rating af selskabet, 

som beskrevet i afsnit 8.5 nedenfor11.  

8.3.1 Rating af selskaberne 

Ratingerne bliver foretaget med udgangspunkt i S&P’s kriterier for finansielle 

nøgletal for industrielle selskaber i Europa. Anvendelsen af S&P’s rating metodik 

og kriterier betyder, at regnskaber for undersøgelsens porteføljeselskaber 

justeres efter samme metode. Regnskaberne justeres derfor for ekstraordinære 

indtægter og omkostninger relateret til salg af aktiver og operationel leasing 

forpligtelser indregnes på balancen, som man gør med finansielle leasing 

forpligtelser.  

 

De ekstraordinære indtægter eller tab ved salg af aktiver kan have stor 

indvirkning på rentabilitetsnøgletal, men de er sjældent af operationel natur, 

hvorfor de ikke medregnes i rentabilitetsnøgletal. S&P ekskludere poster, som 

ikke har driftsmæssig karakter og som ikke er tilbagevendende omkostninger. I 

denne undersøgelse har det betydet eksklusion af poster såsom 

indtægter/omkostninger vedrørende salg af aktiver, nedlukning af kontorer eller 

fabrikker og flytning af kontorer eller fabrikker. Undersøgelsen inkluderer dog 

restruktureringsomkostninger, som også ofte falder ind under ekstraordinære 

poster. Dette begrundes med, at den type omkostninger oftest forekommer 

hvert år, hvilket eksempelvis er tilfældet for ISS, hvorfor det betragtes som en 

del af driftsomkostningerne. 

 

                                       
11 En syntetisk rating er en rating, som ikke er foretaget af rating bureauerne. Den er 

baseret udelukkende på finansielle nøgletal i modsætning til de mere fyldestgørende 

analyser lavet når rating bureauerne uddeler en rating. 
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Operationel leasing bliver ikke indregnet på balancen. Sammenligner man 

således to selskaber, hvor den ene ejer bygningerne og den anden kategoriserer 

dem som operationel leasing, vil regnskaberne se forskellige ud. På balancen vil 

det selskab, som ejer bygningerne have markant højere aktiver og dermed en 

højere gæld. På resultatopgørelsen vil EBTIDA være højere for selskabet, som 

ejer bygningerne, da omkostninger til disse kategoriseres som afskrivninger og 

finansielle omkostninger, mens det ved operationel leasing kategoriseres som 

driftsomkostninger. Korrektionen fra operationel leasing til finansiel leasing følger 

metodikken anbefalet af Petersen & Plenborg (2012).   

 

Herudover er der justeret for af- og nedskrivninger på goodwill, hvilket ikke 

fremgår af S&P’s metode. Denne justering er lavet for at få sammenlignelighed 

mellem selskaberne. Ifølge IFRS 3 skal der ikke længere amortiseres på goodwill, 

men undersøgelsesperioden går længere tilbage, end da denne regel blev sat i 

kraft i 2004. Porteføljeselskabernes forskel i regnskabspraksis udlignes ved at 

tilbageføre alle amortiseringer for goodwill. Dette vil have en positiv indflydelse 

på EBIT, da EBIT vil blive større for selskaber med goodwill amortiseringer. 

Nøgletal som EBIT’s rentedækningsgrad vil således blive forbedret for selskaber, 

som har anvendt den gamle regnskabspraksis. Balancen vil dog blive tilsvarende 

forøget, og det vil derfor ikke give nogen større effekt på ROIC. 

Kapitalfondsejede selskaber har typisk en stor goodwill, fordi goodwill opstår når 

et selskab handles for en højere værdi end aktiverne er noteret til i balancen. 

Hvis et selskab ikke handles vil selskabet sandsynligvis have en mindre goodwill. 

Kapitalfonden er netop kommet i besiddelse af virksomheden ved en handel og 

kan derfor ofte notere en opjustering af goodwill i deres selskaber. 

Nedskrivninger på goodwill kan tillige have en signifikant effekt på 

resultatopgørelsen, hvorfor der også justeres for disse. En beskrivelse af, 

hvordan der teknisk er blevet justeret for ovenstående findes i bilag 2. 

8.3.2 Rentespænd 

Ideelt set skulle afhandlingen anvende rentespændet for danske selskaber, delt 

ud på rating kategorier og specificeret ud på hver af de enkelte selskabers 

brancher. Det finansielle data, der findes inden for området, er desværre langt 

fra så komplet - især ikke for undersøgelsesperiodens tidlige år. Som beskrevet i 

afsnit 7.2.3, har det ikke været muligt at finde data på rentespændet for 
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europæiske industriselskaber i undersøgelsesperioden 2000-2015, da data kun 

er tilgængeligt fra 2014, hvilket ikke anses som tilstrækkeligt.  

 

Undersøgelsen vil derfor anvende amerikanske rentespænd, men vil derudover 

følge S&P’s rating standarder for europæiske selskaber. Rentespændet udledes 

gennem obligationsindeks koncentreret om en rating kategori. Indeksene er 

leveret af Bank of America Merill Lynch og indeholder virksomhedsobligationer 

med en gennemsnitlig restløbetid på +10 år. Rentespændet udregnes som 

forskellen mellem indeksenes effektive rente og det løbetids-matchede risikofrie 

afkast. Obligationens varighed anvendes i stedet for restløbetiden for at matche 

løbetiden på det risikofrie afkast. Varigheden tager i modsætning til restløbetiden 

højde for betalingernes størrelse og tidsmæssige placering og vil, alt andet lige, 

være kortere end restløbetiden (Christensen, 2009).  

 

 

Figur 6 Rentespænd for amerikanske selskaber fordelt på rating kategorier 

 

8.4 Organisering og akkumulering 

De statiske analyser er baseret på differencerne mellem to observationer på det 

samme selskab (et par), som man gerne vil måle om er ens. Det kan 

eksempelvis være kapitalomkostningen når selskabet er kapitalfondsejet 

(WACCp) og når det har en anden ejerskabsform (WACCm): 
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𝐷𝑖,𝑡  =  𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝,𝑖𝑡  − 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑚,𝑖𝑡 

Differencer (D) vil herefter aggregeres på tværs af to dimensioner, tid (t) og 

selskab (i), for at kunne drage komplette følgeslutninger af skiftet mellem 

kapitalfondsejerskab og andet ejeskab. Ved at addere differencerne for hvert år 

pr. selskab får man den akkumulerede difference (AD) for hvert selskab: 

𝐴𝐷𝑖(𝑡, 𝑡 + 𝑗) = ∑ 𝐷𝑖,𝑡

𝑗

𝑡=1

 

Den gennemsnitlige difference (GD) på et bestemt tidspunkt er givet ved:  

𝐺𝐷𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐷𝑖,𝑡

𝑁

𝑖=1

 

Ved at tage gennemsnittet af alle akkumuleret differencer på tværs af selskaber, 

findes den gennemsnitlige akkumulerede difference (GAD): 

𝐺𝐴𝐷𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝐷𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

8.5 Statistiske test metoder 

For at konkludere om kapitalomkostningerne er lavere under 

kapitalfondsejerskab, er det nødvendigt at teste signifikansen af undersøgelsens 

udfald. Der anvendes parret statistiske test til at bestemme, hvorvidt 

differencen, Di, er forskellig fra nul. I den resterende del af den empiriske 

undersøgelse vil følgende begreber benyttes: 

D Differencen mellem kapitalomkostningen under kapitalfondsejerskab 

og andet ejerskab på et bestemt tidspunkt, i et bestemt selskab. 

AD Akkumuleret difference pr. selskab  

GD Gennemsnitlig difference på tværs af selskaber på et bestemt 

tidspunkt 

GAD Gennemsnitlig akkumuleret difference på tværs af selskaber og tid 

N Antal selskaber 

j Antal år selskabet har været under kapitalfondsejerskab 

i Specifikt selskab i rækken af N selskaber 

 

Ifølge MacKinlay (1997) bør denne type undersøgelser, som minimum, have en 

parametrisk statistisk test og kan også have ikke-parametriske test. 
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Parametriske test antager, at data er normalt fordelt, mens ikke-paramtriske 

test bruger dataets egen fordeling, som ikke begrænses til at være 

normalfordelt.  

 

Parametrisk test har vist sig at være stærkere end ikke-parametriske test, hvis 

forudsætningerne for parametrisk test er opfyldt (MacKinlay, 1997). For at sikre 

validiteten af undersøgelsen vil der derfor gøres brug af både parametriske og 

ikke-parametriske test. Til de parametriske test vil afhandlingen benytte sig af t-

test, kaldet en afhængig t-test på to stikprøver, som er udviklet til 

undersøgelser, hvor to stikprøver er udført på den samme stikprøve enhed – i 

dette tilfælde selskaberne. For de ikke-parametriske test anvendes en Wilcoxon 

signed-rank test og en sign test. Wilcoxon signed-rank test tager både fortegn og 

størrelsen af differencen i betragtning, hvorfor den som udgangspunkt 

foretrækkes frem for generelle sign og rank tests, hvis dets forudsætninger er 

opfyldt. 

 

Med de parametriske og ikke-parametriske test kan man teste om differencen 

mellem kapitalomkostningerne for et bestemt selskab på et bestemt tidspunkt 

(Dit) er signifikant forskellig fra nul. Tilsvarende kan man teste om den 

gennemsnitlige difference (GD) for alle selskaber på et bestemt tidspunkt er 

mindre end nul, og om den akkumulerede difference (AD) over 

ejerskabsperioden pr. selskab er mindre end nul. Slutteligt kan man teste på de 

gennemsnitlige akkumulerede differencer (GAD), som vil vise om differencen i 

gennemsnit over undersøgelsesperioden er forskellig fra nul. Denne undersøgelse 

har ikke til formål at teste hypoteserne på selskabsniveau (D og AD). Den har i 

stedet til formål at teste, om der i gennemsnit er forskel mellem 

kapitalfondsejerskab og andet ejerskab, hvorfor test laves på GD og GAD. 

8.5.1 Parametrisk test 

Den afhængige t-test med to stikprøver forudsætter de 3 følgende antagelser: 

1. Data er kontinuerligt 

2. Parrene er tilfældigt udvalgt fra dets population 

3. Differencerne er normalfordelt 
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Data er kontinuerligt, hvorfor antagelse nr. 1 er opfyldt. Med undersøgelsens 

dataindsamlingsmetode kan det ikke afvises, at den kan indeholde en positiv 

selektionsbias, da data først og fremmest er indsamlet efter tilgængelighed. Det 

er således muligt at tilgængeligheden kan skyldes, at porteføljemanagerne har 

valgt at gøre de gode opkøb nemmere tilgængelige end de dårlige. På trods heraf 

antages det, at parrene er tilfældigt udvalgt.  

 

Kurtosis og skævheds estimater anvendes til at vurdere, om 

normalfordelingsantagelsen er opfyldt. Hvis kurtosisværdien og skævhedsgraden 

ligger mellem 1 og -1, anses normalitetsantagelsen for opfyldt. Kurtosis værdier 

over 1 indikerer, at fordelingen har flere observationer tæt på gennemsnittet end 

en normalfordeling. Dette giver en fordeling, som er mere tæt omkring 

gennemsnittet. Modsat indikerer en værdi mindre end -1, at fordelingen er mere 

flad end en normalfordeling. En skævhed større end 1 indikerer at en større del 

af variansen ligger til højre for gennemsnittet, mens en negativ skævhed mindre 

end -1 indikerer, at en større del af variansen er fundet til venstre for 

gennemsnittet. 

  

Parametriske tests er baseret på student t-test, af dertilhørende nulhypoteser: 

 

H0: Kapitalomkostninger er uafhængig af ejerskabsform 

H1: Kapitalomkostningen er lavere under kapitalfondsejerskab end under andet 

ejerskab  

 

Hypotese 1 i afsnit 6 testes vha. den gennemsnitlige akkumuleret difference 

(GAD). GAD bruges til at teste om der over alle ejerskabs år samlet set er 

signifikant forskel mellem kapitalomkostningerne. Dette gøres ved at tage 

gennemsnittet af den akkumulerede difference i exit året for alle selskaber. Test 

statistikken for GAD under H0: GAD = 0: 

𝑡𝐺𝐴𝐷 =
𝐺𝐴𝐷

𝜎𝐴𝐷𝑒𝑥𝑖𝑡

√𝑁
⁄

 

Hvor σADexit er standard afvigelsen for de akkumulerede differencer i exit året:  

𝜎𝐴𝐷𝑒𝑥𝑖𝑡
2 =  

1

𝑁 − 1
∑(𝐴𝐷𝑖,𝑒𝑥𝑖𝑡 − 𝐺𝐴𝐷𝑒𝑥𝑖𝑡)2

𝑁

𝑖=1
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Under antagelse af, at ADi,exit er normalt fordelt 

𝐴𝐷𝑖,𝑡~𝑁(0, 𝜎𝐴𝐷𝑖,𝑒𝑥𝑖𝑡
2 ) 

 

Hypotese 2 i afsnit 6 vurderes ud fra en test af de gennemsnitlige differencer 

(GD). GD bruges til at teste om der er signifikant forskel på 

kapitalomkostningerne pr år. Test statistikken for GD under H0: GD=0: 

𝑡𝐺𝐷,𝑡 =
𝐺𝐷𝑡

𝜎𝐷𝑡

√𝑁
⁄

 

Hvor σDt er standard afvigelsen af differencerne mellem selskaberne på et givent 

tidspunkt: 

𝜎𝐷𝑡
2 =  

1

𝑁 − 1
∑(𝐷𝑖,𝑡 − 𝐺𝐷𝑡)2

𝑁

𝑖=1

 

Under antagelse af, at Di,t er normalt fordelt: 

𝐷𝑖,𝑡~𝑁(0, 𝜎𝐷𝑖,𝑡
2 ) 

 

8.5.2 Ikke-parametrisk test 

De ikke-parametriske test bliver gennemført for at komplementerer ovenstående 

parametriske test. Disse typer af test kan effektivt fortælle, om differencen er 

positiv eller negativ, men kan ikke bestemme den absolutte størrelse af 

difference i modsætning til de parametriske (Kolari & Pynnönen, 2010) 

 

Wilcoxon signed-rank test sammenligner to sæt af score, som kommer fra den 

samme deltager. Testen scorer deltagerne ved at rangere den absolutte 

difference mellem det observerede par, så den mindste difference tildeles 1, 

anden mindste tildeles 2 osv. Par med en difference på 0 pilles ud og antallet, n, 

reduceres tilsvarende. Rangeringerne fordeles ud efter om differencen er positiv 

eller negativ og summeres herefter til test statistikerne T+ (positive differencer) 

og T- (negative differencer). Et detaljeret eksempel kan findes i bilag 3. 

Stikprøver med over 25 parvise observationer vil approksimere en 

normalfordeling og således vil en Z test blive anvendt, når dette kriterium er 

opfyldt (Wackerly, Dennis D. Mendenhall & Scheaffer, 2008). Test statistikkerne 

for Wilcoxon signed-rank test ser ud som følger: 

𝐻0: 𝐺𝐴𝐷 = 0  𝑜𝑔 𝐺𝐷 = 0  

𝐻1: 𝐺𝐴𝐷 < 0 𝑜𝑔 𝐺𝐷 < 0
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H0 forkastes hvis:

Stikprøver < 25: Stikprøver > 25:  

T+  ≤  Tα 𝑍 =
T−E(T)

σT < −Zα   

Hvor: Hvor:  

T+ = Summen af positive differencer T =  Min(T+, T−)  

Tα = Kritiske værdier for Wilcoxon signed-rank 

test 
E(T) =

n(n + 1)

4
  

 

 

σT = √
n(n + 1)(2n + 1)

24
 

 

Wilcoxon signed-rank test bygger på følgende antagelser, som skal være 

opfyldt: 

1. De to stikprøver skal begge være afhængig af casen 

2. Hvert par i stikprøven skal være tilfældige og uafhængig af de andre par 

3. Den afhængige variabel skal være en kontinuert variabel og skal kunne 

måles ordinært 

4. Fordelingen af differencen mellem de to relaterede grupper, Di, skal 

være symmetrisk fordelt omkring gennemsnittet (og medianen12).   

 

Antagelse nr. 1 anses for opfyldt, da hver kapitalomkostning er regnet på 

baggrund af det samme porteføljeselskab, som i ovenstående terminologi 

betegnes som casen. Antagelse nr. 2 kræver fuldstændig uafhængighed 

mellem parrene i stikprøven, hvilket er tvivlsomt, da undersøgelse indeholder 

flere porteføljeselskaber ejet af den samme fond. Det sandsynliggør, at der 

findes korrelation på tværs af parrene. Det er dog veldokumenteret i den 

statistiske litteratur, at ikke-parametriske test er relativt robuste overfor 

korrelation på tværs af Parrene (Kolari & Pynnönen, 2010).  Til at vurdere om 

differencen er symmetrisk fordelt omkring gennemsnittet anvendes 

differencernes skævhed. Ikke-parametriske test er markant mere robuste over 

for svækkelser i antagelserne end de tilsvarende parametriske test. Wilcoxon 

signed-rank test vil således kunne give retvisende resultater ved en højere 

skævhedsgrad end den afhængige t-test. Sign testen har endnu færre 

antagelser end Wilcoxon signed-rank testen og vil derfor kunne bruges til at 

validere testene fra den afhængige t-test og Wilcoxon signed-rank test. Der 

                                       
12 Da data skal være symmetrisk vil gennemsnit og median være det samme 
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burde ikke være grund til at betvivle validiteten af Wilcoxon signed-rank 

testen, så længe Sign testen giver samme konklusion. 

 

Sign test er en simplere udgave af Wilcoxon signed-rank test, som kun tester 

differencens fortegn. H0 afvises, hvis der er mere end 50% sandsynlighed for, 

at antallet af positive differencer (M+) er mindre end antallet af negative 

differencer (M-)  

p = P(M+<M-), 

H0: p=0,5  

H1: p>0,5. 

H0 forkastes ved en p-værdi større end 0,05 

 

Sign testen tager således ikke i betragtning, hvor store differencerne er, 

hvilket gør, at sign testens konklusioner ikke er lige så stærke som Wilcoxon 

signed-rank testen, hvis dennes forudsætninger er opfyldt. Sign testen har 

dog ikke antagelsen om, at data skal være symmetrisk og er således meget 

robust over distributionen i testens data, som er den afhængige t-tests og 

Wilcoxon signed-rank tests begrænsninger.  

8.5.3 Håndtering af outliers 

Ved at anvende 3 forskellige statistiske test er undersøgelsen godt rustet mod 

outliers. Observationer, som anses for outliers, trækkes dog ud af 

undersøgelsen, hvis det ikke har nogen indflydelse på undersøgelsens 

resultater, men forbedre opfyldelsen af antagelserne for de valgte statistiske 

metoder. 

8.5.4 Måleperioder 

De statistiske test laves på forskellige tidsperioder. Hypotese 1 testes på hele 

perioden, 1 år før exit og 2 år før exit. Hypotese 2 testes i opkøbsåret, exit 

året, exit - 1 år, exit – 2 år og exit – 3 år.  
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Hypotese 1 måles i 3 forskellige tidsperioder for at sikre resultatets robusthed 

overfor handler, som har en atypisk kort (2 år) eller lang ejerskabsperiode (9-

10 år). Der er få handler med denne løbetid og disse mistænkes således for at 

være atypiske i forhold til de andre. For at sikre, at det ikke er disse få 

handler, som driver resultaterne er der valgt 3 forskellige perioder. Det 

forventes dog, at de 3 forskellige perioder viser det samme resultat. 

9 Resultater 

I de følgende afsnit vil resultaterne afhandlingens empiriske analyse blive 

præsenteret. Der vil være en gennemgang af resultaterne for hypotese 1 

efterfulgt af hypotese 2. I afsnit 10 vil der endvidere være en uddybende 

analyse og diskussion af undersøgelsens resultater. 

9.1 Beskrivende statistik  

Tabel 2, Tabel 3 og Tabel 4 beskriver undersøgelsesselskabernes 

karakteristika mht. til ejerskabsperiode og nøgletal, som har indflydelse på 

selskabernes kapitalomkostning 

 
Tabel 2 

Ejerskabsperiode 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-8 år 9-10 år Total 

Antal 2 12 9 5 2 30 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Der er en bred spredning i de undersøgte selskabers ejerskabsperiode, men 

størstedelen har dog været ejet i 3-6 år.  
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Tabel 3 

Opkøbs-

tidspunkt 2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Antal 0 1 0 1 0 6 3 7 3 3 0 3 3 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hovedparten af undersøgelsens selskaber er blevet købt i perioden 2005-

2009. I perioden 2000-2004 var der generelt færre opkøb i Danmark end den 

senere periode (Bennedsen et al., 2008). Der har således været færre handler 

at vælge imellem og datarapporteringen har formentlig også været af lavere 

kvalitet, samt i mindre omfang på det tidspunkt. De få opkøb i slutningen af 

undersøgelsesperioden skyldes formentlig, at det har været et ønske, at 

kapitalfonde skulle have solgt selskaberne igen for at inkludere selskaberne i 

undersøgelsen. Mange selskaber købt i 2010 og senere er således ikke solgt 

endnu og opfylder derfor ikke undersøgelsens kriterier. 

 

 
Figur 7 Fordeling af observationer over undersøgelsesperioden 

Som man kan se i Figur 7 fordeler observationerne sig over stort set hele 

undersøgelsesperioden, men observationerne er centreret omkring perioden 

2005-2014.  
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Tabel 4 

  Ved opkøb   Ved Exit* 

  

0,05 

pct. 

0,95 

pct Gnms. Median   

0,05 

pct. 

0,95 

pct Gnms. Median 

βa 0,39 0,77 0,56 0,56   0,39 0,77 0,56 0,56 

βe* 0,57 2,54 1,17 0,97   0,49 1,64 0,86 0,82 

G/E 0,62 14,43 3,09 1,80   0,39 5,75 1,43 1,11 

re* 5,3% 14,8% 8,7% 8,0%   3,8% 11,5% 5,9% 5,3% 

RG,m 6,3% 11,8% 8,5% 7,9%   3,1% 10,0% 6,0% 6,1% 

RG,p 3,0% 11,4% 5,8% 5,3%   2,9% 11,3% 6,0% 5,3% 

WACCm 5,2% 9,7% 7,9% 7,7%   3,7% 8,8% 6,0% 5,4% 

WACCp 4,5% 9,2% 6,9% 6,5%   3,7% 7,9% 6,0% 5,1% 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Tabel 4 viser, at gælden falder i porteføljeselskaberne fra opkøb til exit. Som 

følge heraf falder beta egenkapital (βe) og egenkapitalomkostningen (re) også 

fra opkøb til exit. Endvidere falder gældsomkostninger mod exit under andet 

ejerskab (rG,m), mens den er rimeligt konstant under kapitalfondsejerskab 

(rG,p). Gældsomkostningen er i gennemsnit lavere under kapitalfondsejerskab 

end under andet ejerskab ved opkøb, men ender i samme omkostningsniveau 

ved exit. I opkøbsåret ligger kapitalomkostningen i gennemsnit på 7,9% under 

andet ejerskab og 6,9% under kapitalfondsejerskab. Som man kunne forvente 

fra mønstret i input variablene til kapitalomkostningen, falder 

kapitalomkostninger for begge ejerskabstyper ved exit.  

9.2 Hypotese 1 

I overensstemmelse med tidligere gennemgang af empiri har hypotese 1 til 

formål at teste, om kapitalfondsejede selskaber har lavere finansielle 

stressomkostninger end porteføljeselskaberne ville have under andre 

ejerskabsformer.  

 

Resultaterne for den parametriske test præsenteres først efterfulgt af 

komplementerende resultater for den ikke-parametriske test. 
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Tabel 5 

Parametrisk test af de gennemsnitlige akkumulerede differencer 

(GAD) 

  Hele perioden 1 år før exit 2 år før exit 

GAD -2,40% -2,38% -2,26% 

σ 4,28% 3,53% 3,39% 

t -3,01 -3,63 -3,46 

P 0,003 0,001 0,001 

N 29 29 27 

Kurtosis 0,4 0,3 1,0 

Skævhed -0,3 -0,8 -1,1 

* Én observation er ekskluderet fra alle ovenstående perioder, da denne vurderes som outlier13 
 

Resultaterne i Tabel 5 viser, at differencerne mellem selskabernes 

kapitalomkostning, under kapitalfondsejerskab og andet ejerskab, er negative 

og signifikant mindre end nul på 5% alpha-niveau. Konklusionen gælder 

uanset, om man måler på ejerskabsårene frem til 2 år før exit, 1 år før exit 

eller over hele ejerskabsperioden. Set over hele perioden, har selskaberne 

under kapitalfondsejerskab haft en gennemsnitlig akkumuleret 

kapitalomkostning, som er 2,4%-point lavere, end hvis selskaberne havde 

været under en anden ejerskabsform.  

 

Kurtosis og skævhedsværdierne i Tabel 5 indikerer, at data ser normalfordelt 

ud, hvilket er en kritisk antagelse for t-testens validitet. Perioden 2 år før exit 

har dog værdier, som ligger lidt over den grænse på +/- 1, som 

undersøgelsen betragter som acceptable. Det betyder, at resultaterne for 

denne periode skal fortolkes med påpasselighed.  

 

Da t-testen er meget følsom over for brud på antagelsen om normalfordeling 

søges resultaterne bekræftet ved hjælp af andre test typer. Nøgletallene 

kurtosis og skævhed, som undersøgelsen anvender til at vurdere om data er 

normalfordelt, anses kun som indikatorer for normalfordelingen og kan derfor 

                                       
13 Det har ingen effekt på resultaterne, da den ekstraordinært høje difference, som 

tages ud, udlignes af, at dens ekstraordinære høje varians også tages ud. 
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ikke stå alene, hvorfor parametriske test suppleres med ikke-parametriske 

test, som ikke har normalitetsantagelsen.  

 

Tabel 6 

Wilcoxon signed-rank test af gennemsnitlige akkumulerede 

differencer (GAD) 

  Hele perioden 1 år før exit 2 år før exit 

Z -2,80 -3,15 -3,00 

Z0,05 -1,64 -1,64 -1,64 

P 0,003 0,001 0,001 
* Ved N større end 25 anvendes Z-test 

 

Tabel 7 

Sign test af gennemsnitlige akkumulerede differencer 

  Hele perioden 1 år før exit 2 år før exit 

Z -8,17 -8,54 -8,47 

Z0,05 -1,64 -1,64 -1,64 

P 0,000 0,000 0,000 
* Ved N større end 25 anvendes Z-test 

 

Begge de ikke-parametriske tests viser, at differencen mellem selskabers 

kapitalomkostninger under kapitalfondsejerskab og andet ejerskab er 

signifikant mindre end 0 for alle måle perioderne. De bekræfter således de 

konklusioner, som blev fremlagt under den parametriske test.   

9.3 Hypotese 2 

Hypotese 2 har til formål at belyse om kapitalstrukturens værdiskabelse er 

konstant over ejerskabsperioden, eller om kapitalstruktur skaber mest værdi i 

bestemte perioder af ejerskabet. Hypotesen er, at kapitalstrukturens 

værdiskabelse er størst i starten af kapitalfondenes ejerskabsperiode. 

Gearingen i kapitalfondenes porteføljeselskaber har historisk set været højst i 

starten af ejerskabsperioden og da empiriske studier har vist, at 

kapitalfondsejede selskaber håndterer finansielt stress bedre end andre 

selskaber, forventes kapitalfonde at have den største fordel når den finansielle 

risiko er høj (Hotchkiss et al., 2011).  
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Tabel 8 

Parametrisk test af de gennemsnitlige differencer (GD) 

  Exit Exit-1 år Exit-2 år Exit-3 år Opkøbsår 

GD -0,07% -0,24% -0,43% -0,66% -1,01% 

σ 0,72% 0,83% 0,93% 0,92% 1,04% 

t -1,70 -1,70 -1,71 -1,73 -5,34 

P 0,2999 0,067 0,012 0,003 0,000 

N 28 29 27 19 30 

Kurtosis 1,0 0,7 0,8 0,0 -0,7 

Skævhed -0,4 -0,7 0,2 -0,4 0,2 
* To outlier’s er ekskluderet i exit år, 1 i exit-1 år, 1 i exit-2 år og 2 i exit – 3 år14 

 

Tabel 8 viser forskellen i kapitalomkostningen i det sidste fulde regnskabsår 

inden kapitalfonden sælger selskabet, samt hvert af de 3 år op til exit året og 

det første fulde regnskabsår efter opkøbet. Der er markant forskel i 

differencen henover ejerskabsperioden. I det første år af kapitalfondenes 

ejerskab er der målt den største difference i kapitalomkostningerne på 1,01%-

point, hvilket med en p-værdi på mindre end 0,01 er signifikant mindre end 0. 

Differencerne falder hen mod exit, men både i exit - 3 år og exit - 2 år er 

forskellen mellem kapitalomkostningerne signifikant mindre end 0. De mindste 

differencer observeres året før exit og i kapitalfondens sidste ejerskabs år. Her 

er den gennemsnitlige difference henholdsvis -0,24%-point og -0,07%-point, 

hvilket ikke er signifikant forskelligt fra 0. Det betyder, at 

kapitalfondsejerskabet skaber signifikant lavere kapitalomkostninger i de 

første år, men i kapitalfondenes sidste ejerskabs år og året inden exit er der 

ikke forskel i kapitalomkostningerne. 

 

Resultaterne præsenteret i Tabel 8 antages at være normalfordelt, da kurtosis 

værdierne og skævhedsgraden i alle år ligger mellem +/- 1. For at validere 

resultaterne af den afhængige t-test følger herefter to ikke-parametriske tests 

af det samme data, som præsenteret i Tabel 8.  

                                       
14 Det har ingen effekt på resultaterne, da ekstraordinært høje differencer, som tages 

ud, udlignes af, at deres ekstraordinære høje varians også tages ud. 
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Tabel 9 

Wilcoxon signed-rank test af de gennemsnitlige differencer (GD) 

  Exit Exit-1 år Exit-2 år Exit-3 år Opkøbsår 

Z -0,52 -1,22 -2,47   -3,94 

Z0,05 -1,64 -1,64 -1,64   -1,64 

T+       34   

Tα    54  

P 0,30 0,11 0,007 <0,005 0,000 
* Ved N større end 25 anvendes Z-test 

** To outliers er ekskluderet i exit år, 1 i exit-1 år, 1 i exit-2 år og 2 i exit – 3 år 

 

Tabel 10 

Sign test af gennemsnitlige differencer (GD) 

  Exit Exit-1 år Exit-2 år Exit-3 år Opkøbsår 

Z -0,76 -0,93 -2,50   -3,65 

Z0,05 -1,64 -1,64 -1,64   -1,64 

M+       7   

P 0,224 0,176 0,006 0,132 0,000 
* Ved N større end 25 anvendes Z-test 

** To outlier’s er ekskluderet i exit år, 1 i exit-1 år, 1 i exit-2 år og 2 i exit – 3 år 

 

Exit-3 år er beregnet anderledes end de resterende år, hvilket skyldes, at der 

er under 25 observationer dette år og det er for lidt observationer til en Z-

test. H0 forkastes ved en p-værdi større end 0,05. Test statistikken fremgår 

nærmere af afsnit 8.5.2.  

 

Begge de ikke-parametriske bekræfter igen resultaterne fra den parametriske 

på nær i exit – 3 år. Her viser Sign testen en p-værdi på 0,132, hvilket 

antyder at nul hypotesen om, at differencen for kapitalomkostningen er nul, 

bør accepteres. Kurtosis værdien og skævhedsgraden i Tabel 8 giver dog 

grund til at tro, at data for 3 år før exit er normalfordelt eller i hvert fald som 

minimum symmetrisk fordelt. Den afhængige t-test og Wilcoxon signed-rank 

testen anses således for at være stærkere tests end Sign testen, når deres 
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antagelser ser ud til at være opfyldt og dermed anses exit - 3 år for at være 

signifikant mindre end 0.  

10 Diskussion af resultaterne 

I de følgende afsnit vil en analyse og diskussion af analysens resultater blive 

gennemgået. Først vil der være en opsummering af hypotesen og hvilke 

forventninger der var inden, hvilket følges op med en diskussion af, hvorfor 

resultatet var/ikke var som forventet.  

10.1  Hypotese 1  

Resultaterne af den empiriske analyse forventes at vise, at kapitalfondsejede 

selskaber har en lavere kapitalomkostning, end hvad selskabet kunne opnå 

ved en anden ejerskabsform: 

 

Hypotese 1: Selskaber har, alt andet lige, mindre finansielle 

stressomkostninger under kapitalfondsejerskab end under andre 

ejerskabsformer 

 

Som forventet, viser undersøgelsen en signifikant lavere kapitalomkostning 

under kapitalfondsejerskabet end under anden ejerskabsform. Under 

antagelse af at alle undersøgelsens selskaber er underlagt samme 

skattemæssige fordele ved gæld kan afhandlingens hypotese 1 accepteres, da 

det dermed må skyldes lavere finansielle stressomkostninger under 

kapitalfondsejerskab. Undersøgelsen resultater er i overensstemmelse med 

resultaterne i Strömberg (2007), Ivashina & Kovner (2011) og Groh & 

Gottschalg (2011).  

 

Hovedårsagen til resultaterne, vil som udgangspunkt, findes i forskellen på 

gældsomkostningerne mellem de to ejerskabstyper, fordi 

egenkapitalomkostningen jf. metoden forventes at være ens uanset 

ejerskabsform.  

 



54 

 

En årsag til at opnå en lavere låneomkostning kunne være, hvis der stilles 

højere sikkerhed for gælden i kapitalfondsejede selskaber, hvilket vil mindske 

kreditorernes risiko. I det tilfælde vil investorerne i kapitalfondsejede 

selskaber i undersøgelsen være afkastmæssigt underkompenseret, da gælden 

antages at have samme risiko, uanset om selskabet er under 

kapitalfondsejerskab eller andet ejerskab (βG er 0,3 i begge kategorier). I 

tilfælde af en lavere risiko på gælden vil risikoen flyttes fra kreditorerne til 

investorerne, hvilket ikke skaber nogen værdi. Dette anses dog ikke som 

nogen sandsynlig forklaring på kapitalfondsejede selskabers lavere 

låneomkostning, da kapitalfonde ofte benytter sig af mezzanin finansiering, 

som er efterstillet gæld (Groh & Gottschalg, 2011) (Spliid, 2007). Det betyder, 

at mezzanin kreditorerne er efterstillet andre kreditorer i retten til aktiver og 

indtjening i tilfælde af misligholdelse, hvilket gør gælden mere risikabel. 

Derved anvender kapitalfondsselskaber allerede ganske risikable 

finansieringskilder.  

 

Låneomkostningen under andet ejerskab er baseret på en syntetisk rating af 

selskaberne. Den syntetiske rating er som nævnt i metoden lavet ud fra S&P’s 

rating kriterier, hvilke består af 9 nøgletal, som dækker over selskabernes 

rentabilitet og forskellige aspekter af selskabernes risiko. De gennemsnitlige 

ratinger i den empiriske undersøgelse er fordelt således: 

  

Figur 8 Fordeling af de gennemsnitlige ratinger for undersøgelsesselskaberne  
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Figur 8 viser den gennemsnitlige syntetisk rating selskaberne har modtaget ud 

fra deres regnskabstal. De gennemsnitlige ratingerne er centreret omkring 

kategorierne BB og B. Undersøgelsens selskaber dækker dog alle rating 

kategorier, undtagen AAA, hvis man ser på alle ratinger over alle årene. AAA-

BBB er investment grade rating kategorier, mens BB-<B betegnes som 

spekulative kategorier. Som illustreret i Figur 6 på side 39 er der er stor 

forskel i renteniveauet mellem investment grade og spekulative obligationer, 

hvorfor det har stor betydning for gældsomkostningen under andet ejerskab, 

at størstedelen af ratingerne ligger i de spekulative kategorier.  

 

Det er dog ikke overraskende, at kapitalfondsejede selskaber lægger sig 

hovedsageligt i den spekulative ende af spektret når man vurderer ratingen ud 

fra regnskaber. Kapitalfondes karakteristiske høje gældsfinansiering lægger 

pres på selskabernes finansielle risiko, hvilket, alt andet lige, bør trække 

ratingen ned.  

 

Nedenfor præsenteres rating kriterierne, som bruges af S&P for europæiske 

selskaber, og de tilsvarende nøgletal der er observeret for 

porteføljeselskaberne i afhandlingens empiriske undersøgelse. 
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Tabel 11 

Finansielle rating kriterier (S&P), Europa, 2008-2010 og tilsvarende gennemsnitlige nøgletal for 
undersøgelsens porteføljeselskaber (PS) 

Rating kategori AA A BBB BB B 

Nøgletal S&P PS S&P PS S&P PS S&P PS S&P PS 

EBITDA margin 24,9% 19,3% 16,6% 30,1% 15,5% 16,2% 17,6% 11,1% 16,3% 7,8% 

ROIC 20,0% 33,3% 15,3% 22,5% 11,2% 15,7% 9,3% 13,0% 6,7% 4,4% 

EBIT rentedækningsgrad 15,7 23,1 7,0 7,4 3,9 6,0 3,1 3,5 1,0 0,1 

EBITDA rentedækningsgrad 18,5 26,5 9,5 9,5 5,7 8,4 4,6 5,1 2,0 1,1 

FFO/total gæld 83,4% 60,6% 45,7% 72,2% 32,3% 34,3% 22,7% 21,8% 10,5% 0,3% 

FOCF/total gæld 57,8% 58,9% 23,2% 64,2% 16,0% 22,8% 7,1% 9,6% 1,3% -5,9% 

Gæld/EBITDA 0,9 1,2 1,6 1,5 2,6 2,5 3,2 4,0 5,8 5,8 

Total gæld/kapital 25,7% 40,5% 33,8% 47,4% 44,4% 58,8% 51,9% 64,6% 75,8% 71,2% 

Antal observationer  1  8  20  30  74 
*S&P’s rating kriterier er baseret på gennemsnittet af en 3 årig median for nøgletallene (2008-10)
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Tabel 11 viser de gennemsnitlige nøgletal for selskaber i hver rating kategori. 

EBITDA marginen og ROIC repræsenterer selskabernes profitabilitet, mens de 

resterende nøgletal måler forskellige aspekter af selskabernes finansielle 

risiko. Risiko nøgletallene måler alle sammen likviditetsrisikoen for selskabet, 

men over en forskellig tidsperiode. De fire første risikonøgletal illustrerer 

selskabernes likviditetsrisiko på relativt kortere sigt end de to sidste.  

 

Den lavere kapitalomkostning under kapitalfondsejerskab indikere, alt andet 

lige, at selskaberne ville opnå en bedre rating, eller som minimum en bedre 

rente, under kapitalfondsejerskab. I det følgende vil der være en analyse af 

nøgletallene i den syntetiske rating for at få en bedre fornemmelse for hvorfor 

selskaberne har fået deres givne ratinger.  

 
Undersøgelsens B ratede selskaber har med en gennemsnitlig EBITDA margin 

og ROIC på henholdsvis 7,8% og 4,4%, en lavere profitabilitet end det 

gennemsnitlige B ratede selskab i Tabel 11, som har en EBITDA margin på 

16,3% og en ROIC på 6,7%. De gennemsnitlige tal for undersøgelsen er dog 

markant påvirket af ét selskab, York Novenco Group, som har ROIC tal mellem 

-30% og -59% over en ejerskabsperiode på 8 år og tillige meget negative 

EBITDA tal henover ejerskabsperioden. Hvis man ekskluderer York Novenco 

Group som en outlier, får selskaber i undersøgelsens B kategori en 

gennemsnitlig EBITDA margin på 9,3% og en ROIC på 8,9%.  

 

Med den korrektion har undersøgelsens selskaber en markant højere 

gennemsnitlig ROIC end det gennemsnitlige B ratede selskab i Europa, mens 

EBITDA marginen stadig ligger markant under gennemsnittet. For 

porteføljeselskaberne i rating kategorierne BB, BBB og A er der en højere 

profitabilitet end det gennemsnitlige S&P selskab inden for samme rating 

kategori. Inden for disse rating kategorier er ROIC så høj for undersøgelsens 

selskaber, at den i gennemsnit har et niveau, som er højere end det 

gennemsnitlige europæiske selskabs ROIC i rating kategorien over, dvs. 

undersøgelsens BB ratede selskaber har i gennemsnit en højere ROIC end det 

gennemsnitlige europæiske BBB ratede selskab. EBITDA for BB ratede 

selskaber ligger dog under gennemsnittet. Der er kun én AA observation, 
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hvorfor det ikke har relevans for undersøgelsen at fortolke på niveauet i 

denne.   

 

Samlet set er ROIC markant højere for undersøgelsens porteføljeselskaber end 

for selskaber med samme rating og EBITDA marginen er højere for 

porteføljeselskaberne i investment grade segmentet, men lavere for de 

spekulative rating kategorier. Kapitalfondsejede selskaber performer dermed 

bedre på den samlede forrentning af den investerede kapital, mens der ikke er 

nogen klar overlegen- eller underlegenhed på indtjeningen gennem drift.  

 

Porteføljeselskabernes rentedækningsgrad ligger, med undtagelse af B ratede 

selskaber, over gennemsnittet i deres rating kategori. A kategorien ligger 

meget tæt på gennemsnittet, mens BBB og BB ratede selskaber har en bedre 

rentedækningsgrad end gennemsnittet. B selskaber performer under 

gennemsnittet. Tager man igen York Novenco Group ud, ligger de B ratede 

selskaber med en gennemsnitlig EBIT rentedækningsgrad på 1,6 og EBITDA 

rentedækningsgraden på 2,3. Hvis man ser bort fra York Novenco Group ligger 

porteføljeselskaberne således bedre end gennemsnittet på 

rentedækningsrisikoen.  

 

For de to efterfølgende nøgletal, som vurderer selskabernes pengestrømme 

mod deres samlede mængde gæld, har porteføljeselskaberne i kategorierne A 

og BBB bedre gennemsnitlig ratio, mens BB selskaberne ligger på gennemsnit 

og B selskaberne ligger under gennemsnit. Hvis York Novenco Group 

ekskluderes, er FFO/total gæld 7,2% og FOCF/total gæld er 1,1%, hvilket 

forbedrer tallene markant. Niveauet er stadig lidt under gennemsnit. Samlet 

set ligger porteføljeselskaber omkring gennemsnittet af deres syntetiske rating 

for disse to nøgletal. 

 

For Gæld/EBITDA og total gæld/kapital er det er vigtigt at pointere, at et 

niveau over gennemsnittet antyder, at risikoen er større end det 

gennemsnitlige selskab i rating kategorien. På Gæld/EBITDA ligger A og BBB 

selskaber på gennemsnittet, mens BB og B selskaber ligger over 
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gennemsnittet. Endelig ligger porteføljeselskaberne i alle kategorier undtagen 

B over gennemsnittet i total gæld/kapital, mens B selskaber ligger omkring 

gennemsnittet. Der er således en tendens til, at porteføljeselskaberne har en 

lidt højere langsigtet likviditetsrisiko end det gennemsnitlige selskab i deres 

rating kategori. 

 

Hotchkiss, Smith, & Strömberg (2011) finder, at kapitalfondsejede selskaber 

har højere sandsynlighed for at overleve en stresset situation, så længe det 

kun er finansielt og ikke fundamentale forretningsmæssige problemer der 

skaber situationen. Risikonøgletallene brugt i kreditvurdering afspejler netop 

risikoen for at komme i en finansielt stresset situation, hvor selskaberne 

mangler penge til at holde forretningen kørende. Vurderet ud fra 

profitabiliteten i porteføljeselskaberne er den fundamentale forretning god, da 

de i gennemsnit leverer et højt afkast af den investerede kapital. En mulig 

forklaring på lavere gældsomkostninger under kapitalfondsejerskab er 

dermed, at kreditorerne finder den finansielle risiko mindre under 

kapitalfondsejerskab end den syntetiske rating indikerer, så længe at 

forretningen og produktet i selskaberne er holdbare. 

 

Opsummering  

Kapitalfondenes porteføljeselskaber klarer sig især godt på den overordnede 

forrentning af den investerede kapital, ROIC, og rentedækningsrisikoen. Den 

driftsmæssige indtjening og den finansielle risiko udover rentedækningsgraden 

for porteføljeselskaberne ligger på gennemsnittet af deres modtagne rating, 

dog med en højere langsigtet likviditetsrisiko end gennemsnittet for selskaber 

i en given rating kategori. Kapitalfondenes evne til at opnå en høj ROIC uden 

at klare sig bemærkelsesværdigt godt på driftsindtjeningen (EBITDA margin) 

indikerer, at kapitalfondene er dygtige til at styre porteføljeselskabernes 

balancer.  

  



60 

 

10.2  Hypotese 2 

Hvis kapitalfondsejerskabet skaber en fordel i forhold til hvordan kreditorerne 

vurdere den finansielle risiko, forventes det, at kapitalfondene skaber mest 

værdi gennem kapitalstruktur i de perioder, hvor den finansielle risiko er høj.  

 

Hypotese 2: Forskellen i kapitalomkostningen mellem selskabsformer er alt 

andet lige størst i perioder hvor selskabet har høj finansiel risiko 

 
De statistiske test i afsnit 9 viste signifikant forskel mellem værdiskabelsen i 

opkøbsåret og exitåret. I Opkøbsåret var der en signifikant difference på -

1,1% i kapitalomkostningen, mens difference kun udgjorde -0,07%-point i 

exitåret og dermed en insignifikant difference. Kapitalfondenes værdiskabelse 

gennem kapitalstruktur er altså størst i opkøbsåret og falder derfra mod exit, 

hvor kapitalstrukturen i de sidste 2 ejerskabs år i gennemsnit ikke skaber 

nogen værdi. 

 

I Tabel 12 nedenfor, præsenteres undersøgelsesselskabernes karakteristika 

med hensyn til forretningsmæssig og finansiel risiko ved opkøb og exit. 

Tabel 12 

Nøgletal for porteføljeselskaber præsenteret ved opkøb og exit 

  Ved opkøb   Ved Exit** 

  

0,05 

pct. 

0,95 

pct Gnms. Median   

0,05 

pct. 

0,95 

pct Gnms. Median 

βa 0,39 0,77 0,56 0,56   0,39 0,77 0,56 0,56 

βe* 0,57 2,54 1,17 0,97   0,49 1,64 0,86 0,82 

G/E* 0,62 14,43 3,09 1,80   0,39 5,75 1,43 1,11 
*Gennemsnitstal er regnet uden BTX group, da denne har ekstremt høje G/E tal både i start og slut år som 

vil betyde, at det reele niveau for de resterende selskaber i undersøgelsen ikke bliver tydeliggjort 

**Få selskaber er ikke exittet endnu, så her anvendes senest tilgængelige år. 

 

Undersøgelsens porteføljeselskaber har en gennemsnitlig forretningsmæssig 

risiko (βa) på 0,56. En lav forretningsmæssig risiko for kapitalfondsejede 

selskaber er i overensstemmelse med Groh & Gottschalg (2011), der finder 

lignende niveauer i deres undersøgelse af kapitalfondstransaktioner. Det er et 

karakteristisk træk, at kapitalfonde typisk køber selskaber i modne industrier 

med lav volatilitet, fordi denne type virksomheder ofte har store 
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pengestrømme, som kan servicere låneomkostningerne ved en høj 

gældsandel. Den forretningsmæssige risiko (βa) er, jf. metoden, antaget 

konstant over hele perioden, hvorfor den er ens ved opkøb og exit.  

 

Gældsniveauet falder markant fra opkøbsåret, hvor selskaberne i gennemsnit 

har et gæld-egenkapital niveau på 3,09 til exit året, hvor gældsniveauet 

gennemsnitligt ligger på 1,43. Dette illustrerer den relativt hurtige 

tilbagebetaling af gælden, som tidligere er påvist i andre empiriske 

undersøgelser (Groh & Gottschalg, 2011). Der er stor variation i, hvor meget 

gæld selskaberne i undersøgelsen er finansieret med. På opkøbstidspunktet er 

gældsniveauet i 95. percentilen på 14,43 gange af egenkapitalen, mens 

gældsniveauet i 5. percentilen er på 0,62 gange egenkapitalen. Forskellen i 

gældsniveauet mellem selskaberne falder i exit året hvor 5. til 95. percentil 

spænder fra 0,39 til 5,75. Den systematiske risiko (βe) varierer fra 0,57 til 2,54 

med et gennemsnit på 1,17 i opkøbsåret, mens det ved exit varierer mellem 

0,49 og 1,64 med et gennemsnit på 0,86. Denne skæve fordeling viser, at 

kapitalfondene nedbringer selskabernes risiko fra opkøbs året til exit året. 

Faldet i risiko skyldes et fald i gældsniveauet i takt med at gælden afdrages, 

hvilket reducerer den finansielle risiko. Den lave forretningsmæssige risiko 

bliver således suppleret af en høj finansiel risiko, som betyder, at selskaberne 

ved opkøb i gennemsnit har en højere risiko end den gennemsnitlige 

markedsrisiko (βe=1), men ved exit har en lavere risiko. Hypotese 2 kan 

dermed også accepteres. 

 

Udviklingen i gældsomkostningen under andet ejerskab (rG,m) og under 

kapitalfondsejerskab (rG,p) er illustreret i Tabel 13 nedenfor.  

 

Tabel 13 

Gældsomkostningen ved opkøb og exit 

  Ved opkøb   Ved Exit 

  
0,05 
pct. 

0,95 
pct Gnms. Median   

0,05 
pct. 

0,95 
pct Gnms. Median 

rG,m 6,3% 11,8% 8,5% 7,9%   3,1% 10,0% 6,0% 6,1% 

rG,p 3,0% 11,4% 5,8% 5,3%   2,9% 11,3% 6,0% 5,3% 
 Kilde: Egen tilvirkning 
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Gældsomkostningen ved opkøb er højere under andet ejerskab end under 

kapitalfondsejerskab. Den 95. percentil er stort set ens for de to 

ejerskabsformer ved opkøb, mens den 5. percentil er markant lavere under 

kapitalfondsejerskab end under andet ejerskab. Den større varians under 

kapitalfondsejerskab kan være et udtryk for, at de bedste kapitalfonde kan få 

bedre finansieringsvilkår end gennemsnittet, mens de mindre gode ligger på 

et normalt niveau. De gode kapitalfonde vil trække gennemsnittet for hele 

kapitalfondskategorien ned, hvilket kan være en forklaring på, at 

gældsomkostningen er lavere i denne kategori. Ovenstående forklaring kan 

dog ikke bekræftes direkte ud fra det data der er til rådighed under 

undersøgelsesområdet, hvorfor forklaringen må forblive en mulig forklaring. 

Det vil dog være relevant at undersøge dette i den videre forskning omkring 

emnet. 

 

Gældsomkostningen under andet ejerskab falder fra opkøb til exit målt både 

på gennemsnittet og medianen. Et fald i gældsomkostningen indikerer, at 

deres samlede risiko er faldet. Under kapitalfondsejerskab er 

gældsomkostningen mere stabilt over perioden, hvor gennemsnittet stiger en 

lille smule og medianen forbliver den samme. Resultaterne fra Tabel 12 og 

Tabel 13 viser, at kreditorerne i kapitalfondsejede selskaber er mindre 

sensitive over for selskabernes finansielle risiko end hvis selskabet er under 

andet ejerskab.  

 

Ratingernes udvikling over tid viser, at nedgangen i selskabernes risiko også 

bliver afspejlet i ratingerne.  
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Figur 9 Rating kategoriernes relative andel over ejerskabsperioden 

 
Figur 9 viser rating kategoriernes fordeling målt i opkøbsåret, exit året og 1-3 

år før kapitalfondens exit af selskabet. I opkøbsåret består over 80% af alle 

ratinger af enten kategorien B eller <B, mens de i exitåret udgør knapt 53%. 

Ratingerne viser således også, at risikoen i gennemsnit falder over 

ejerskabsperioden. 

 

Opsummering 

Analysen viser, at kapitalfondene skaber værdi gennem kapitalstruktur når 

den finansielle risiko er høj. Når den finansielle risiko er begrænset og 

sandsynligheden for at ende i en finansielt stresset situation er lille, kan 

kapitalfondene ikke skabe nogen værdi ved hjælp af kapitalstrukturen. 

Resultaterne viser således, at kapitalfondene vælger en kapitalstruktur, som i 

starten indeholder en høj finansiel risiko, fordi de kan skabe værdi under de 

forhold. Ejerskabsformen fremstiller sig dermed relativt mere fordelagtig 

under sådanne forhold end andre ejerskabsformer. 

 

10.3  Kapitalfondenes fordele under finansiel stress 

Den observerede difference i kapitalomkostningen under henholdsvis 

kapitalfondsejerskab og andet ejerskab kan, som beskrevet i afsnit 10.1 og 

10.2, skyldes forskelle i kreditorernes opfattelse af den finansielle risiko under 

de forskellige ejerskabsformer. I det følgende afsnit vil afhandlingen forsøge, 
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at afklare kapitalfondsmodellens eventuelle fordele i en finansielt stresset 

situation. 

 

Som beskrevet tidligere bidrager kapitalfondene ikke med, at holde 

selskaberne fra finansielt stresset situationer, men deres ejerskab højner 

heller ikke risikoen yderligere i forhold til andre selskabsformer med samme 

karaktertræk (Hotchkiss et al., 2011). Kapitalfondsejede selskaber kommer 

dog oftere tilbage som et individuelt selskab i stedet for at blive solgt i bider, 

og reorganiseringsprocessen når selskaberne er under konkursbehandling 

gennemføres signifikant hurtigere end under andre ejerskabsformer (Hotchkiss 

et al., 2011). Tidligere undersøgelser har dermed vist, at kapitalfondsejede 

selskaber klarer sig bedre i finansielt stresset situationer. 

 

Kapitalfondenes aktive ejerskab kan i den forbindelse være af stor betydning. 

Poulsen & Lund-Nielsen (2010) finder, at kapitalfondsejede selskaber i 

Danmark havde en markant bedre rentabilitet i forhold til andre selskabstyper 

under finanskrisen. Årsagen hertil er, at de kapitalfondsejede selskaber 

hurtigere tilpasser omkostningerne til et lavere aktivitetsniveau og de 

foretager flere ledelsesskift og restruktureringer. De finder tilmed stor villighed 

fra kapitalfonde til at indskyde ny kapital og holde igen med 

udbyttebetalingerne. Det aktive ejerskab kan således medvirke til at gøre 

kapitalfondsejede selskaber mere proaktive overfor ændringer i deres 

omverden, hvilket gør dem mere modstandsdygtige over for lavkonjunkturer 

og finansielt stressede situationer. 

 

Det er fordelagtigt for kreditorerne, at kapitalfondsejede selskaber klarer sig 

bedre i finansielt stressede situationer, da det øger sandsynligheden for, at de 

får deres udestående tilbage. Vurderet ud fra ovenstående kan en forklaring 

på, at denne undersøgelse observerer lavere kapitalomkostning under 

kapitalfondsejerskab således være, at kapitalfondsejerskab kan mindske de 

direkte og indirekte omkostninger der opstår ved, at et selskab er i en 

finansielt stresset situation (se afsnit 4.1.1).  
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Ovenstående konklusioner stemmer overens med, at kapitalfondene kan drage 

fordel af et tæt og hyppigt samarbejde med deres kreditorer, som det 

konkluderes af Ivashina & Kovner (2011). Med mange 

virksomhedstransaktioner over en relativ kort periode, som skal finansieres, 

må man forvente at kapitalfonde har et tættere forhold til banker og andre 

kreditorer end industriselskaberne selv. Mange interaktioner mellem banken 

og kapitalfonden vil mindske informationsasymmetrien, mens forventningen 

om at kapitalfonden skal have finansieret flere opkøb i fremtiden er med at 

aligne deres interesser. Teoretisk kan agent omkostningerne mellem 

kapitalfonden og kreditorerne mindskes ved at aligne interesserne mellem 

kreditorerne og kapitalfonden og ved at mindske informationsasymmetrien.  

 

Incitamentssystemet mellem aktionærer og kreditorer er mere ensrettet i 

kapitalfondsejede selskaber end andre selskabsformer. Når et selskab kommer 

i en finansielt stresset situation kan der, i teorien, opstå en interessekonflikt 

mellem aktionærer og kreditorer. Aktionærerne vil være påpasselige med at 

skyde ny kapital ind i selskabet, fordi de i tilfælde af, at selskabet alligevel går 

konkurs vil miste deres indskud til kreditorerne (Brealey et al., 2014). 

Kreditorerne vil agere efter at få så meget af deres indskud tilbage, som 

muligt ved f.eks. at forlange equity cure i forbindelse med brud på covenants. 

I børsnoterede selskaber vil aktionærerne således have incitament til, at lukke 

selskabet ned med det samme, når selskabet trænger til ny kapital eller på 

andre måder er finansielt presset, så de undgår at tabe flere penge.  

 

Kapitalfondene er i en anden situation. Det er vigtigt for dem at opretholde et 

godt forhold til deres kreditorer med henblik på flere selskabstransaktioner i 

fremtiden. Kapitalfondene vil derfor have større interesse i at holde 

selskaberne i live, så kreditorerne kan blive fyldestgjort og kapitalfonden kan 

beholde deres gode rygte. Kreditorerne kan derfor forvente mere ensrettet 

interesser når aktionæren er en kapitalfond under finansielle stresssituationer, 

hvilket indirekte giver kreditorerne mere sikkerhed.  
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Fordelen ved mere ensrettet interesser vil først blive relevant for kreditorerne, 

hvis selskaberne rent faktisk ender i en finansielt stresset situation. 

Kapitalfondsejerskabets fordel vil derfor mindskes i takt med, at 

sandsynligheden for at ende i en finansielt stresset situation bliver mindre. 

Dette er i overensstemmelse med undersøgelsens resultater i Tabel 8.  

 

På den anden side øger fremtidig selskabstransaktioner kapitalfondenes 

indtjeningspotentiale for kreditorerne. Det øger derfor kapitalfondenes 

forhandlingskraft, som ifølge Ivashina & Kovner (2011) gør kapitalfondene i 

stand til at opnå højere gældsfinansiering på bedre vilkår. Kapitalfondenes 

fremtidige potentiale for især bankerne vil forventeligt også give kapitalfonden 

en fordel i forhandlingerne med kreditorerne under en restrukturering.  

 

Flere transaktioner mellem kreditorer og kapitalfondene giver endvidere 

kreditorerne bedre indsigt i bl.a. den ”human capital”, som er i de enkelte 

kapitalfonde, hvilket også kan være med til at sikre en bedre aftale for 

kapitalfondene (Ivashina & Kovner, 2011). Disse fordele er ikke specielt 

tilknyttet situationer, hvor risikoen for finansielt stress er høj, men kan hjælpe 

kapitalfondene til at opnå en finansiel gearing, hvor de kan udnytte deres 

fordele. 

 

I en restruktureringsproces som beskrevet i afsnit 4.1.1 kan et af tiltagende 

for at få vendt situationen i selskabet være at indskyde ny egenkapital. I et 

børsnoteret selskab med bred aktionærkreds er processen med at hente ny 

egenkapital langsom og usikker. Børsnoteret selskaber skal udforme et 

børsprospekt og gennemløbe en afviklingsproces i forbindelse med 

aktieemissionen (Spliid, 2014). I privatejede selskaber vil der være mulighed 

for en hurtigere afklaring af om man skal skyde ny kapital ind, men under den 

type ejerskab har man dog sjældent samme kapitalberedskab som en 

kapitalfond, hvilket kan begrænse dem i at indskyde ny kapital. 

Kapitalfondene er her stillet i en mere fordelagtig position, da de relativt 

hurtigt kan få adgang til yderligere egenkapital gennem de egenkapital tilsagn, 

som kapitalfondens investorer har givet. Dette er dog med antagelse om, at 
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hele fondens indskud ikke er fuldt investeret, da de i det tilfælde ikke vil have 

lige så nem adgang til ny egenkapital.  

 

Indskud af ny kapital er ikke nogen kontraktlig forpligtelse for kapitalfondene 

(Spliid, 2014). Kreditorerne kan have en forventning om, at kapitalfondene 

støtter deres porteføljeselskaber, men jf. Spliid (2014) er der ikke indbygget 

nogen forventning om kapitalmæssig støtte i prissætningen af kreditten. 

Bankerne selekterer dog kapitalfondene efter deres evne og vilje til at 

supportere deres porteføljeselskaber, hvorfor det har indflydelse på 

muligheden for at opnå finansiering. En fond der historisk har supporteret sine 

porteføljeselskaber har et bedre udgangspunkt overfor banken end fonde, som 

ikke har (Spliid, 2014). 

 

Opsummering 

Kapitalfondene skaber værdi ved at sænke agent omkostningerne mellem 

kapitalfonden og kreditorerne. Det gør de ved at aligne interesserne mellem 

kreditorerne og kapitalfonden og ved at mindske informationsasymmetrien. 

Dette skaber, sammen med kapitalfondens aktive ejerskab, grundlag for, at 

kapitalfondene kan gennemfører restruktureringsprocesser hurtig og effektiv, 

hvilket mindsker de finansielle stressomkostninger. Det aktive ejerskab kan 

endvidere bidrage til, at selskaberne får en bedre og hurtigere 

tilpasningsevne, hvilket er behjælpeligt under finansielt stressede situationer. 

Ydermere kan kapitalfonde drage fordel af en hurtigere adgang til kapital, som 

sikkerhed for kreditorer og andre interessenter, selvom kapitalfondene ikke er 

kontraktligt forpligtet til at indskyde flere penge.  

10.4  Resultaterne i et teoretisk perspektiv 

Resultaterne i undersøgelsen er i modstrid med Miller og Modigliani’s 

opfattelse af, at der kun kan skabes værdi gennem kapitalstruktur ved at øge 

skattefradraget. Ved at øge et selskabs samlede risiko via en forhøjelse af den 

finansielle risiko, kan kapitalfonde opnå en højere værdi af selskabet end 

andre ejerskabsformer, fordi de kan opnå en lavere kapitalomkostning, 

hovedsageligt forårsaget af en lavere gældsomkostning når de er ejet af 
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kapitalfonde. Kapitalfondene øger således ikke bare risikoen gennem en høj 

gearing, for at øge afkastet, men fordi de kan skabe værdi ved at gøre det. 

 

Kapitalfondenes værdiskabelse kan yderligere forklares ved hjælp af trade-off 

teorien. Undersøgelsens resultater viser, at under de samme 

forretningsmæssige og finansielle karakteristika, anses et selskab der er ejet 

af en kapitalfond for at have en relativt mindre risiko end hvis det havde 

været under andet ejerskab. Den mest realistiske forklaring på 

undersøgelsens resultater ud fra trade-off teorien er således, at 

kapitalfondsejede selskaber påtager sig mere gæld, fordi de har lavere 

finansielle stressomkostninger. Denne forklaring er under antagelse af, at 

skattefordele ved gæld er uafhængig af ejerskabsform15, hvilket ikke anses for 

urealistisk, da der ikke er forskel i danske skatteregler mellem forskellige 

ejerskabsformer. 

 

Hakkeordensteorien bygger på signal værdien i de finansieringsmetoder 

selskaberne anvender, men anerkender dog også tilstedeværelsen af 

finansielle stressomkostninger. I de tilfælde, hvor et selskab risikerer 

finansielle stressomkostninger ved udstedelse af gæld, som overstiger det tab 

virksomheden får på aktier udstedt til underkurs, vil det være fordelagtigt, at 

udstede aktier i stedet for gæld. Med en lavere kapitalomkostning under 

kapitalfondsejerskab underbygger hakkeordensteorien, at kapitalfondes 

ligevægtspunkt ligger i et punkt, hvor porteføljeselskaberne bør påtage sig 

mere gæld end under andre ejerskabsformer.   

 

De højere kapitalomkostninger under andet ejerskab peger, alt andet lige på, 

at kapitalstrukturen under kapitalfondsejerskab ikke er optimal under andet 

ejerskab. Analysen af kapitalstrukturens værdiskabelse indikerer, at det er 

kapitalfondenes fordele under høj finansiel risiko, som gør det muligt for dem 

at holde finansielle stressomkostninger nede i forhold til hvis selskaberne var 

under et andet ejerskab. Dette kan understøttes med både trade-off teorien 

                                       
15 Samme skattefordel ved gæld betyder, at selskaberne er underlagt samme effektive 

skattesats og samme rentefradragsregler. 
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og hakkeordensteorien jf. ovenstående afsnit. Med et naturligt højere niveau 

af gæld i kapitalfondsejede selskaber kan kapitalfondene skabe værdi gennem 

skatteskjoldet og de vil i højere grad kunne opnå lavere agent omkostninger 

gennem den disciplineringseffekt der skabes ved en højere gearing. 

11 Alternative forklaringer 

I det følgende afsnit vil afhandlingen præsentere alternative forklaringer på 

undersøgelsens resultater. Det ligger udenfor afhandlingens 

undersøgelsesområde, at validere metoden, hvorfor den kun er baseret på 

teori.  Der er dermed en risiko for at resultaterne er en funktion af fejl i 

metoden. Afhandlingen vil derfor i dette afsnitte forsøge at redegøre for 

mulige endogene problemer ved undersøgelsen og dens metode, som 

alternativt kan forklare afhandlingens resultater.  

11.1  Endogene fejl 

Endogene fejl opstår hvis en forklarende variabel er korreleret med en 

målefejl. Undersøgelsens datagrundlag består af mange estimater til 

udregningen af kapitalomkostningen, hvilket kan skabe endogene problemer i 

resultaterne. En antagelse i undersøgelsen er, at selskaberne har den samme 

operationelle risiko gennem hele måleperioden, dvs. beta for aktiverne er 

konstant. Sammenholdt med de værdiskabende redskaber kapitalfondene har 

anvendt gennem tiden, såsom asset stripping, tilkøb og udbedring af 

operationel ineffektivitet (jf. afsnit 3), er det tvivlsomt at antage, at alle 

selskaberne har en konstant operationel risiko gennem måleperioden. 

Endvidere finder Kaplan & Stein (1990), at beta for aktiverne falder fra et 

gennemsnit på 0,78 til 0,46 som følge af, at selskaberne påtager sig en 

markant større gældsandel (afsnit 5.2). Undersøgelsens resultater forventes 

ikke at ændres som følge af, at beta for aktiverne ændrer sig over perioden, 

fordi det samme selskab analyseres ved hjælp af to forskelige metoder. 

Dermed undgår man de målefejl, som ville have været tilfældet, hvis 

sammenlignelige selskaber havde været brugt. Det endogene problem opstår 

dog, hvis et fald i den operationelle risiko opfanges af den ene metode til at 

måle kapitalomkostningen, men ikke af den anden metode. Eksempelvis vil et 
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frasalg af en division, ikke nødvendigvis blive opfanget i den syntetiske 

kreditvurdering, da den metode hovedsageligt opfanger ændringer i den 

finansielle risiko. På den anden side må det forventes, at den effektive rente 

observeret i regnskab opfanger en ændring af risikoen afledt af frasalget, da 

selskabet vil gøre deres kreditorer opmærksomme på en sådan ændring. 

Resultatet vil i den situation være biased, da de to kapitalomkostninger, der 

sammenlignes vil være baseret på to forskellige niveauer af forretningsrisiko.  

 

Kaplan & Stein (1990) finder i deres undersøgelse adskillige karakteristika ved 

deres undersøgelsesselskaber, som kunne tale for, at bankgæld har en lavere 

systematisk risiko end obligationsgæld med lav rating. Med undtagelse af ISS, 

er alle selskaberne i afhandlingens undersøgelse finansieret med bankgæld. 

Endvidere bliver der i undersøgelsen antaget samme gældsbeta for bankgæld 

og obligationsgæld. Med denne undersøgelses metode, hvor obligationsgæld 

bruges som en proxy for bankgæld i den ene af to metoder til at udregne 

kapitalomkostningen for et selskab, er deres resultater relevante at diskutere. 

For det første finder de, at bankens gæld er mere senior end obligationsgæld. 

Dette giver bankerne en større sandsynlighed for at modtage deres penge i 

finansielt stresset situationer. For det andet er renten på bankgælden 

kontraktuelt forbundet med selskabets finansielle styrke, mens rentespændet 

på obligationsgælden falder når selskabet klarer sig godt og stiger når 

selskabet klarer sig dårligt. Som det sidste observere de, at bankgælden har 

en kortere løbetid end obligationsgælden, hvilket antyder, at hovedstolen 

betales hurtigere tilbage på banklån og derfor relativ gør banklånet mindre 

risikofyldt. Ovenstående kan dermed være en forklaring på, at afhandlingens 

undersøgelse observerer lavere låneomkostninger målt gennem selskabernes 

regnskaber og dermed på bankgæld end gennem en kreditvurdering, hvor der 

benyttes obligationsgæld.  

 

11.2  Tidsperiode målefejl 

Porteføljeselskaberne i undersøgelsen er ejet i forskellige perioder mellem 

2000-2015, og ejerskabsperioderne har forskellige længder fra selskab til 

selskab. Det gør det svært at måle værdiskabelsen pr. år, da nogle selskaber 
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bliver solgt efter 3 år, mens andre først sælges efter 8 år. Det har dermed 

været en udfordring at sammensætte en korrekt måleperiode, som beskriver 

data hensigtsmæssigt. Opkøbsåret og exitåret forventes med rimelighed at 

kunne sammenlignes på tværs af selskaberne. Det er mere problematisk med 

de mellemliggende år, hvor valget har stået mellem at sammenligne 

selskaberne fra opkøbsåret og frem, eller fra exit året og tilbage. Måler man 

fra opkøbsåret og frem kan år 3 være exit året for det ene selskab og stadig i 

starten af ejerskabsperioden for et andet selskab, hvis det selskab 

eksempelvis holdes i 8 år. Der kan være stor forskel på selskaberne, da det 

selskab, som sælges efter 8 år kan være midt i en restrukturering i år 3, 

hvilket formentligt vil påvirke dets performance, mens det andet selskab kan 

være salgsklart.  Alternativt kan man måle fra exit året og tilbage, hvor man 

vil sammenligne selskaber på samme stadie, altså vil man sammenligne år 2 

med år 7 hvis man måler 1 år før exit på eksemplet ovenfor. Dette kan dog 

tillige give sammenligningsproblemer, da man kan argumentere for, at der 

kan være forskel på opkøbsselskaber der sælges hurtigt vs. selskaber der 

sælges langsomt. Begge målemetoder indeholder således hver deres 

svagheder, hvorfor undersøgelsen er blevet lavet på begge måleperioder 

(selvom kun den sidste er blevet vist i resultaterne) og begge målemetoder 

giver de samme konklusioner – se bilag 4. Det fjerner dog ikke risikoen 

fuldstændig for, at en skæv sammenligning mellem selskaber kan give bias i 

resultaterne. 

12 Følsomhedsanalyse 

Undersøgelsens data indeholder en række estimater og kompromiser pga. 

mangel på data inden for undersøgelsesområdet. Det er derfor relevant at 

teste resultaternes følsomhed overfor ændringer i udvalgte parametre. I 

diskussionen af resultaterne i afhandlingens empiriske undersøgelse har LP’s 

egenkapitaltilsagn været nævnt som en værdifuld ressource for 

kapitalfondene. Vinten & Thomsen (2008) mener dog, at denne ressource, 

hvis den anses for værdifuld, bør have en omkostning. Resultaternes 

robusthed testes derfor ved et tillæg af en sådan options værdi i 

kapitalfondenes kapitalomkostning jf. afsnit 4.4. Efterfølgende testes 
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resultaternes følsomhed overfor den syntetiske rating og slutteligt testes 

resultaternes følsomhed overfor en lavere risiko på gæld i kapitalfonde jf. 

afsnit 11. 

12.1  Risiko justering i egenkapitalomkostningen 

Som argumenteret tidligere i afhandlingen, er det, alt andet lige, en fordel at 

have adgang til yderligere egenkapital, hvis et selskab under 

kapitalfondsejerskab skulle komme i problemer. Vinten & Thomsen (2008) 

rejser dog en relevant pointe – at det ikke kan være gratis for investorerne at 

binde egenkapital i kapitalfonden, da de i så fald ikke kan investere pengene i 

andre illikvide investeringer De anser derfor egenkapitaltilsagnet som en call 

option på kapital. Hvis egenkapitalstilsagnet skaber værdi for selskabet 

argumenterer Vinten & Thomsen (2008) således for, at investorerne skal 

kompenseres for den ekstra omkostning de har i, at binde deres penge i 

kapitalfonden. 

 

Prisen på call optionen bør tillægges selskabernes kapitalomkostning, men 

prisen er dog svær at fastlægge. Der findes ikke nogen likvide markeder for 

sådanne optioner, hvorfor prisen ikke umiddelbart er observérbar. Spliid 

(2014) argumenterer for, at omkostningen ved en sådan option kan estimeres 

ved forskellen mellem renten på et variabelt forrentet lån for den bindende 

periode (typisk 10 år) og afkastet på at investere beløbet med en 

bindingsperiode svarende til kaldevarslet (én måned). Omkostningen vil 

dermed være forskellen mellem én måneds rente på det 10 årige variable lån 

og renten på én måneds likviditetsbinding (Spliid, 2014). 

 

Omkostningen af den ovenfor omtalte option estimeres ved at tage forskellen i 

den gennemsnitlige effektive rentesats for pengeinstitutternes udlån til ikke-

finansielle selskaber med løbetid på 5-10 år og tilsvarende gennemsnitlig 

indlånsrente med binding på mellem 0-3 måneder. Den estimerede 

optionsomkostning beløber sig til 0,34%, og vil blive tillagt 

egenkapitalomkostningen for selskaberne når de under kapitalfondsejerskab.  
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Tabel 14 

Parametrisk test af GAD med tillæg af optionsomkostninger på 

egenkapital tilsagn 

  Hele perioden 1 år før exit 2 år før exit 

GAD -1,46% -1,65% -1,70% 

σ 4,28% 3,49% 3,34% 

t -1,84 -2,54 -2,64 

P 3,85% 0,85% 0,69% 

N 29 29 27 

Kurtosis 0,5 0,3 1,1 

Skævhed -0,2 -0,7 -1,1 

 

Optionsomkostning mindsker, som ventet, forskellen for hele perioden 

markant. Den går fra 2,4% til 1,46% når optionsomkostningen introduceres. 

Differencen mellem kapitalomkostningen når selskaberne er kapitalfondsejede 

og når de er under andre ejerskabsformer forbliver dog signifikant mindre end 

0, hvorfor undersøgelsens konklusioner forbliver uændret selvom optionens 

ekstraomkostning introduceres.  

 

Det stemmer overens med tidligere afsnit, hvor det fremgår, at 

kapitalfondsmodellen indeholder flere fordele under finansielt stresset forhold. 

Disse fordele indeholder udover egenkapital tilsagnet, tættere forhold til 

långivere, mindre interessekonflikter aktionærer og kreditorer imellem, 

stærkere governance system og hurtigere beslutningsgange. Tillige råder 

kapitalfondene sommetider over stor erfaring og kompetencer inden for turn-

around af selskaber. 

 

Der må dog tilskrives estimatet af optionsomkostningen en vis usikkerhed. 

Ændre man omkostningen fra 0,34% til 0, 45% vil GAD for hele perioden 

være insignifikant med en p-værdi på 7,38%. Undersøgelsens resultat med 

optionsomkostning er dermed meget følsom overfor estimatet af investorernes 

omkostning på optionen. 
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12.2  Følsomhed overfor rating estimater 

Ratingerne er, som beskrevet i analysen, udelukkende baseret på finansielle 

nøgletal, hvilket udelukker den kvalitative vurdering af hvert enkelt selskab, 

som bliver udført når et selskab rates af S&P. Det kan således ikke udelukkes, 

at nogle ratinger er forkerte eller at kapitalfonde har en evne til at udvælge de 

bedste selskaber, som ud fra en kvalitativ vurdering scorer højt hos 

kreditvurderingsinstitutterne. Resultaterne testes derfor for deres følsomhed 

overfor ændring i undersøgelsesselskabernes rating niveau. Der vil blive 

foretaget to test: 

1. Alle ratinger hæves én rating kategori – eksempelvis hæves alle B 

ratinger til BB ratinger. 

2. Alle ratinger placeret i den første halvdel af et selskabs 

ejerskabsperiode hæves én rating kategori – dvs. i et selskab med en 

ejerskabsperiode på 6 år hæves ratingerne i de 3 først år, mens de 

sidste 3 år forbliver de samme 

I test nummer to hæves ratinger i det første halvdel af ejerskabsperioden, 

fordi det er i den periode det forventes, at selskaberne har den højeste 

finansielle risiko.  

 

Tabel 15 – Parametrisk test 

Parametrisk test af GAD når ratinger af selskaber hæves i henhold til 
test 1 og 2 

  
Hele perioden 
alle ratinger    

Hele perioden 
50% af ratinger    

1 år før exit 
alle ratinger    

1 år før exit 
50% af ratinger   

GAD -0,26% -1,04% -0,51% -1,03% 

σ 4,11% 3,88% 3,22% 2,98% 

t -0,34 -1,45 -0,85 -1,85 

P 36,68% 7,91% 20,24% 3,72% 

N 29 29 29 29 

Kurtosis 2,8 1,2 1,1 0,4 

Skævhed 1,0 0,3 0,1 -0,4 
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Tabel 16 – Wilcoxon Signed Rank test 

Ikke-parametrisk test af GAD når ratinger af selskaber hæves i 

henhold til test 1 og 2 

  

Hele perioden 

alle ratinger    

Hele perioden 

50% af ratinger    

1 år før exit 

alle ratinger    

1 år før exit 

50% af ratinger   

Z -0,75 -1,76 -1,05 -1,91 

Z0,05 -1,64 -1,64 -1,64 -1,64 

P 22,783% 3,90% 14,715% 2,78% 

 

Når en rating hæves forventes gældsomkostningen at falde jf. Figur 6. 

Resultaterne forventes derfor at blive mindre signifikante, men det slående 

punkt er hvor stor en indvirkning ændringen i rating har. Det kan bruges til at 

vurdere resultaternes robusthed overfor fejl i ratingerne.  

 

Ved test nummer 1 falder den akkumulerede gennemsnitlige difference (GAD) 

til -0,26%, hvilket er insignifikant. Denne konklusion bekræftes af Wilcoxon 

Signed Rank testen, der betragtes som den stærkeste test af de to pga. høje 

kurtosis og skævhedsværdier i t-testen. Ved test nummer 2 er 

kapitalomkostningerne under kapitalfondsejerskab stadig signifikant lavere 

end under andet ejerskab. I den parametriske test er den dog kun signifikant 

på et 10% signifikans niveau, men pga. en høj kurtosis værdi lægges 

Wilcoxon Signed Rank testen størst værdi og denne er signifikant på et 5% 

niveau. 

 

Samlet set viser denne følsomhedsanalyse, at undersøgelsens konklusioner er 

rimelig robuste overfor fejl i selskabernes rating. 

12.3  Følsomhed overfor beta gæld 

I afsnit 11.1 beskrives det, hvordan risikoen på bank gæld muligvis kan være 

lavere end risikoen på obligationsgæld. Hvis det er tilfældet vil det have 

indflydelse på undersøgelsens resultater, i det en lavere risiko på bankgæld vil 

øge egenkapitalomkostningen i kapitalfondsejede selskaber, og dermed hæve 

kapitalomkostningen i dette scenarie. Det anses således relevant at teste 

robustheden af undersøgelsens resultater overfor en lavere beta gæld i 

scenariet hvor selskaberne er kapitalfondsejede.  
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Tabel 17 

Parametrisk test af GAD med βG på 0,2 når selskaberne er 

kapitalfondsejerskab og βG på 0,3 når de er under andet ejerskab 

  Hele perioden 1 år før exit 2 år før exit 

GAD -1,62% -1,21% -1,19% 

σ 3,87% 3,72% 3,47% 

t -2,21 -1,75 -1,78 

P 0,018 0,045 0,044 

N 28 29 27 

Kurtosis 0,3 0,4 1,3 

Skævhed -0,7 -0,6 -0,9 
* To observation er ekskluderet hele perioden, Én ekskluderet for perioden 1 år før exit og én ekskluderet i 

perioden 2 år før exit. Disser vurderes som outliers16. 

 

Tabel 18 

Ikke-parametrisk test af GAD under samme forudsætninger som i 
Tabel 17 

  Hele perioden 1 år før exit 2 år før exit 

Z -2,05 -1,94 -2,02 

Z0,05 -1,64 -1,64 -1,64 

P 0,020 0,026 0,022 

 

Som man kan se i Tabel 17 falder den gennemsnitlige akkumuleret difference, 

som forventet. Den falder til -1,62% mod – 2,40% når beta på gæld antages 

at være den samme. Det er således et markant fald i differencen, men ikke 

desto mindre er kapitalomkostningen under kapitalfondsejerskab stadig statisk 

signikant mindre end kapitalomkostningen under andet ejerskab. 

 

Med denne følsomhedsanalyse kan man altså konkludere, at selv hvis 

undersøgelsen skulle indeholde en endogenfejl i forhold til beta på gæld, så vil 

det ikke ændre på undersøgelsens resultater, så længe beta på gæld under 

kapitalfondsejerskab ikke falder under 0,2. 

                                       
16 Det har ingen effekt på resultaterne, da ekstraordinært høje differencer, som tages 

ud, udlignes af, at deres ekstraordinære høje varians også tages ud. 
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13 Fremtidige undersøgelser 

Som følge af afhandlingens resultater, vil der være en række områder, som vil 

være relevante at undersøge i den videre forskning inden for afhandlingens 

emnefelt. 

 

Først og fremmest vil det være relevant at lave en lignende undersøgelse med 

en større stikprøvestørrelse. Som følge af en begrænset tilgængelighed af 

konsolideret regnskabsdata på holding-selskabsniveau har undersøgelsen en 

relativ lille stikprøve størrelse. Resultaterne bør testes mod en større stikprøve 

størrelse for at sikre, at resultaterne er repræsentative for populationen.   

 

Forbindelsen mellem kapitalfonde og deres banker anses som en vigtig 

determinant til afhandlingens resultater. I fremtidige undersøgelser vil det 

være relevant at undersøge, hvilken indflydelse kapitalfondsejerskab har på de 

covenants der bliver stillet op. Det vil i den forbindelse også være interessant 

at undersøge, hvordan kapitalfondene fremstiller deres selskaber over for 

banken. Der bliver ofte lavet en normalisering af de nøgletal, som knytter sig 

til aftalens covenants, hvor omkostninger, som ikke knytter sig til driften, 

trækkes ud af driftsresultatet. Hvilke omkostninger der trækkes ud, er en 

aftale mellem banken og dets kunder. Hvis kapitalfondene er dygtige til at 

overbevise banken om, at mange omkostninger ikke er relateret til den 

normale drift, vil de kunne præsentere et selskab, som ser bedre ud end det 

måske er. Dette kan have indflydelse på kapitalfondens lånevilkår i banken. 

 

Ud fra undersøgelsens konklusioner vil det også være væsentligt at 

undersøge, om der er forskel på værdiskabelsen gennem kapitalstruktur hos 

de dygtige og mindre dygtige kapitalfonde. Når forholdet til banken er et vigtig 

element i værdiskabelsen, så kunne man forestille sig, at de mindre dygtige 

kapitalfonde ville have sværere ved at skabe værdi gennem kapitalstruktur. 

Det kan dermed være tilfældet, at denne afhandlings resultater er drevet er de 

dygtige kapitalfonde, som kan opnå favorable lånevilkår.  
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Det vil tillige være relevant at undersøge, om kapitalfondenes mulighed for at 

indskyde ny egenkapital har en værdi for kapitalfondsejede selskaber. Dette 

relatere sig til pointen fra Vinten & Thomsen (2008) om, at der skal tillægges 

en ekstraomkostning, hvis denne option har værdi for 

kapitalfondsselskaberne. Det er dog ikke umiddelbart direkte blevet undersøgt 

af hverken Vinten & Thomsen eller andre, om egenkapitaltilsagnet skaber en 

værdi for selskaberne. Det vil således være relevant for den fremtidige 

vurdering af kapitalomkostningen i kapitalfondsejede selskaber, om man bør 

indregne et optionstillæg.  

 

Ud fra et kredit perspektiv vil det endvidere være interessant at undersøge, 

om afhandlingens resultater stadig holder post finanskrisen, hvor bankerne er 

blevet mere konservative med deres udlån. De konservative udlånspolitiker 

kan betyde, at kapitalfondene ikke kan opnå en tilstrækkelig høj gearing til, at 

de kan skabe værdi gennem kapitalstruktur. 

14 Konklusion 

Formålet med afhandlingen er at undersøge kapitalfondes evne til at skabe 

værdi gennem kapitalstruktur. Dette undersøges ved at isolere effekten af 

kapitalfondsejerskab på kapitalomkostningerne i 30 kapitalfondsejede 

selskaber. Selskabernes kapitalomkostning sammenlignes statistisk over 

kapitalfondenes ejerskabsperiode med et estimat for, hvad 

kapitalomkostningen ville have været, hvis selskabet var under en anden 

ejerskabsform. Teoretisk set kan kapitalfonde skabe værdi gennem 

kapitalstruktur, hvis de kan opnå lavere kapitalomkostninger, end hvis samme 

selskaber havde en anden ejerskabsform.  

 

Undersøgelsen viser, at kapitalfondsejerskab har en positiv indflydelse på 

kapitalomkostningen. Kapitalfondene kan skabe en lavere kapitalomkostning 

for deres porteføljeselskaber, end andre ejerskabsformer kan. Målt over hele 

ejerskabsperioden er kapitalomkostning akkumuleret set 2,4%-point lavere i 

gennemsnit, hvis selskaberne er kapitalfondsejede i forhold til, hvis de er 



79 

 

under andre ejerskabsformer. Undersøgelsen konkluderer således, at 

kapitalfonde kan skabe værdi gennem kapitalstruktur.  

 

Herudover viser undersøgelsen, at kapitalfondene hovedsageligt skaber værdi 

gennem kapitalstruktur, når den finansielle risiko i selskaberne er høj. 

Resultaterne viser, at kapitalomkostningen i gennemsnit er 1,1%-point lavere 

under kapitalfondsejerskab i opkøbsåret, mens den kun er 0,07%-point lavere 

i exit året. Dette hænger sammen med, at den gennemsnitlige gearing, målt 

ved gæld/egenkapital, var 3,09 i opkøbsåret, mens den var 1,43 i exit året. 

Selskaberne nedbringer således deres gæld og dermed deres finansielle risiko 

over ejerskabsperioden. Undersøgelsen konkluderer derfor, at der er en positiv 

sammenhæng mellem den finansielle risiko i selskaberne og kapitalfondenes 

mulighed for at skabe værdi gennem kapitalstruktur.  

 

Den lavere kapitalomkostning observeret under kapitalfondsejerskab indikerer, 

alt andet lige, at selskaberne ville opnå en bedre rating, eller som minimum en 

bedre rente, under kapitalfondsejerskab end den syntetiske rating selskaberne 

modtager under andet ejerskab. Nøgletallene brugt i de syntetiske ratinger af 

selskaber viser, at selskaberne performer markant over gennemsnittet på 

forrentning af den investerede kapital (ROIC) i forhold til det gennemsnitlige 

europæiske industriselskab inden for samme rating kategori. Modsat har 

selskaberne en højere langsigtet likviditetsrisiko end det gennemsnitlige 

selskab inden for deres rating kategori, hvilket trækker ratingerne ned. 

Undersøgelsens resultater tegner et billede af, at kreditorerne anser den 

finansielle risiko for at være relativt mindre under kapitalfondsejerskab end 

under andre ejerskabsformer - givet det er det samme selskab. 

Kapitalfondsejerskabet har dermed en positiv påvirkning på kreditorernes 

risikovurdering af et selskab.  

 

Afhandlingen identificerer en række forhold under høj finansiel risiko, hvor 

kapitalfondsmodellen er fordelagtig. Kapitalfondenes mange interaktioner med 

bankerne gør den asymmetriske information mellem parterne mindre. 

Herudover har kapitalfondene og bankerne ensrettede interesser i at 
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opretholde et godt samarbejde, fordi bankerne ser højt indtjeningspotentiale i 

kapitalfonden, og kapitalfonden behøver banken til finansiering af flere opkøb. 

Mindre asymmetrisk information og ensrettede interesser der rækker længere 

end det enkelte selskab, kan hjælpe kapitalfondsejede selskaber til en 

hurtigere og mere effektiv restruktureringsproces i finansielt stressede 

situationer, hvilket er påvist i tidligere undersøgelser. 

 

Kapitalfondsejede selskaber har endvidere en koncentreret ejerkreds og en 

stærk incitamentsstruktur med ledelsen, der sikrer ensrettede interesser, og 

kombinationen resulterer i hurtige og effektive beslutningsgange. Det aktive 

ejerskab medvirker til at gøre selskaberne mere tilpasningsdygtige og 

proaktive overfor ændringer i selskabernes omverden, hvilket gør selskaberne 

mere modstandsdygtige overfor finansielt stressede situationer. I tillæg hertil 

har kapitalfondsselskaberne relativ nem og hurtig adgang til yderligere kapital 

i forhold til andre ejerskabsformer, hvilket kan skabe tiltro og sikkerhed for 

kreditorer og andre interessenter.  

 

Undersøgelsens resultater betyder, ud fra et teoretisk synspunkt, at 

kapitalfondsejede selskaber har en kapitalstruktur med et naturligt højere 

gældsniveau, fordi de kan opnå lavere finansielle stressomkostninger. Med et 

naturligt højere niveau af gæld i kapitalfondsejede selskaber kan 

kapitalfondene opnå et større skatteskjold og de vil i højere grad kunne opnå 

lavere agent-omkostninger gennem den disciplineringseffekt der skabes ved 

en højere gearing. 

 

Afhandlingen konkluderer dermed, at kapitalfondene skaber værdi gennem 

kapitalstruktur ved at påføre deres porteføljeselskaber en høj finansiel risiko. 

Under sådanne forhold kan kapitalfondsejede selskaber opnå en relativt lavere 

kapitalomkostning, fordi kapitalfondsmodellen har en række fordele.  
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16 Bilag 

Bilag 1 

Unlever-relever metode 

De sammenlignelige selskabers forretningsmæssige risiko findes ved følgende 

formel: 

𝛽𝑎 =
𝛽𝐸 + 𝛽𝐺 ∙

𝐺
𝐸

1 +
𝐺
𝐸

 

Hvor: 

ΒE = Egenkapitalens risiko for sammenligneligt selskab 

ΒG = Gældens risiko for sammenligneligt selskab 

𝐺

𝐸
 = Kapitalstrukturen i det sammenlignelige selskab 

 

Herefter laves det om til porteføljeselskabets egenkapital beta ved at tilføje 

porteføljeselskabets finansielle risiko: 

𝛽𝐸 = 𝛽𝑎 + (𝛽𝑎 − 𝛽𝐺) ∙
𝐺

𝐸
 

Hvor: 

Βa = Den gennemsnitlige beta aktiv for industrien 

ΒG= Gældens risiko for porteføljeselskabet 

𝐺

𝐸
= Kapitalstrukturen for porteføljeselskabet 

 

Eksempel 

 

𝛽𝑎,𝐴𝑘𝑧𝑜 𝑁𝑜𝑏𝑒𝑙 =
0,8 + 0,3 ∙ 0,53

1 + 0,53
= 0,63 

𝛽𝑎,𝐼𝑚𝑒𝑟𝑦𝑠 𝑆𝐴 =
0,72 + 0,3 ∙ 0,63

1 + 0,63
= 0,56 

Porteføljeselskab Peers ΒE peers 
G/E 

peers 
ΒG peers ΒA peers 

Skamol A/S 

Akzo 

nobel 
0,80 0,53 0,3 0,63 

Imerys 

SA 
0,72 0,63 0,3 0,56 

Johnson 

Matthhey 
0,81 0,60 0,3 0,62 
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𝛽𝑎,𝐽𝑜ℎ𝑛𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑡ℎ𝑒𝑦 =
0,81 + 0,3 ∙ 0,60

1 + 0,60
= 0,62 

Herefter regnes den gennemsnitlige forretningsrisiko for industrien 

𝛽𝑎,𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡 =
0,63 + 0,56 + 0,62

3
= 0,60 

Skamol A/S År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

G/E 3,17 4,32 1,82 1,67 1,07 0,74 

Beta 
egenkapital 

1,56 1,90 1,15 1,10 0,92 0,82 
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Bilag 2 

Af- og nedskrivninger på goodwill 

Af- og nedskrivninger af goodwill har en effekt på både balancen og 

resultatopgørelsen. En af- og nedskrivning sænker værdien af goodwill og 

sænker derved aktivernes værdi. Tillige sænkerne disse EBIT og det resultat, 

som i sidste ende vil blive tilført egenkapitalen, hvorfor passiver og aktiver 

således igen vil stemme overens. For at korregere for dette øger jeg således 

goodwill posten med størrelsen af goodwill af- og nedskrivninger, tillige 

forøges både EBIT og egenkapitalen med størrelsen af- og nedskrivninger.   

 

Eksempel: 

Color Print A/S: 

Resultatopgørelse 

Mio. Kr. 2007 2008 2009 2010 2011 

Af- og 

nedskrivninger på 

goodwill 

21 27 27 77 101 

EBIT før justering 32 4 -26 -88 -155 

EBIT efter justering 53 31 1 -11 -54 

 

 

Aktiver 

Mio. Kr. 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiver før 

justering 
1.322 1.257 1.114 962 813 

Aktiver efter 

justering 
1.343 1.284 1.141 1.039 914 

Egenkapital før 

justering 
206 172 327 254 172 

Egenkapital efter 

justering 
227 199 354 331 273 
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Bilag 3 
Eksempel på anvendelse af Wilcoxon signed-rank test 

Nr. Virksomhed Difference 

Positive 

ranking 

Negative 

ranking 

1 Epoke 1,28% 26  

2 ISS A/S 0,95% 23  

3 KMD A/S 0,60% 18  

4 Skamol A/S 0,53% 16  

5 Lagkagehuset 0,52% 15  

6 Cimbria A/S 0,46% 13  

7 Københavns Lufthavne A/S 0,41% 12  

8 Ferrosan A/S 0,40% 11  

9 Schades Holding A/S 0,22% 9  

10 BTX GROUP 0,19% 8  

11 Winnie papir 0,19% 7  

12 Ferrosan medical devices 0,10% 3  

13 Bladt Holding AS -0,02%  1 

14 Tresu A/S -0,09%  2 

15 United Wind Service A/S -0,13%  4 

16 York novenco group -0,15%  5 

17 DISA Holding -0,17%  6 

18 Matas A/S -0,31%  10 

19 DAKO A/S -0,48%  14 

20 Kompan A/S -0,58%  17 

21 Dansk Droge A/S -0,60%  19 

22 Huscompagniet -0,66%  20 

23 Damcos A/S -0,73%  21 

24 EG A/S -0,79%  22 

25 Euro Cater A/S -1,22%  24 

26 Pierre autolakering -1,25%  25 

27 Hamlet Protein A/S -1,36%  27 

28 Novadan -1,78%  28 

29 Colorprint A/S -2,46%  29 

 Sum(T+, T-)  161 274 

 
Wilcoxon signed-rank test  

N 29 

T+ 161 

μ 217,5 

σ 46,3 

Z -1,22 

Z0,05 -1,64 

P 0,111 
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Stikprøver > 25: 

𝑍 =
T−E(T)

σT < −Zα   

Z = 
161−217,5

46,3
=  − 1,22 <  −164 

Hvor: 

T =  Min(T+, T−) 

T =  Min(161, 274)= 161 

E(T) =
n(n + 1)

4
  

E(T) =
29(29 + 1)

4
= 217,5 

σT = √
n(n + 1)(2n + 1)

24
 

σT = √
29(29 + 1)(2 ∗ 29 + 1)

24
= 46,3 
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Bilag 4 

Resultater for alternativ måleperiode 

Afhængig t-test           

  t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

GD -1,01% -0,60% -0,59% -0,58% -0,90% 0,07% 

σ 1,04% 1,28% 1,61% 0,92% 1,24% 0,74% 

t -5,34 -2,57 -1,93 -2,90 -2,90 0,35 

P 0,00 0,01 0,03 0,00 0,01 0,63 

N 30 30 28 21 16 12 

Kurtosis -0,7 -0,2 1,6 -0,4 -0,7 -0,1 

Skævhed 0,2 -0,4 -1,3 -0,5 -0,6 -0,4 

 
Wilcoxon signed-rank test GD       

  t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

Z -3,94 -2,75 -2,80 -3,11     

Z0,05 -1,64 -1,64 -1,64 -1,64     

T+         12 35 

P 0,000 0,003 0,003 0,001 <0,005 >0,05 

 
Signed test GD           

  t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

Z -3,65 -2,19 -1,13       

Z0,05 -1,64 -1,64 -1,64       

M+       5 6 7 

P 0,00 0,01 0,13 <0,001 0,06 0,50 

 


