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Abstract 
Over the last couple of years attempts to takeover the Danish listed aircrete company 

H+H International A/S have been made. The potential buyers were both private equity 

sponsors and strategic buyers. Until now these attempts have not resulted in actual 

takeovers, which underlines the relevance of analysing H+H International as a potential 

target for a Leveraged buyout (LBO). However, the company’s debt-equity ratio has 

increased over the last couple of years, and probably frightened away some private equity 

sponsors. From a learning perspective it is therefore interesting to analyse what the 

Internal Rate of Return (IRR) would be, when doing an LBO transaction on this specific 

company. Furthermore, it is interesting to investigate whether the calculated IRR would 

be satisfactory for a possible private equity sponsor. To examine this the company and the 

LBO process is briefly described. Secondly, the valuation models are theoretically 

analysed in order to justify the most suitable models for the various parts of this thesis. 

For the overall valuation analysis the Adjusted Present Value approach (APV) is 

preferred due to its flexibility with regard to debt in the forecast horizon. Furthermore, a 

liquidation model is used to estimate the amount of senior debt used in the takeover. 

Eventually, a valuation multiple is selected to determine the exit price, which makes it 

possible to calculate the IRR. All these models need both qualitative and quantitative 

inputs and value drivers, and therefore strategic and accounting tools are used to analyse 

the historic performance within these areas. All conclusions are then tested in a sensitivity 

analysis, to make sure that the results are valid. 

This thesis concludes that a private equity sponsor would achieve an IRR in the range of  

-0,35% to 30,10% depending on the timing of the exit, given the presented assumptions. 

This thesis reveals that a private equity sponsor would require a return around 20 %, 

which makes H+H International a very interesting case from a private equity sponsor’s 

point of view. However, this result is very sensitive to changes especially concerning the 

exit price, the revenue growth, the production costs, and the risk free rates applied to 

calculate the cost of capital. 
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1. Præsentation af emnet 
Dette afsnit har til formål at præsentere emnet for nærværende speciale. Først præsenteres 

selve emnet i indledningen, hvorefter problemformuleringen for denne afhandling vil 

blive præciseret. Herefter beskrives opgavens struktur og metodevalg som sammen med 

afgrænsningen danner rammerne for dette speciale. Slutteligt vil der i dette afsnit blive 

taget kritisk stilling til den anvendte data/kilder i specialet.  

1.1 Indledning 
Den danske betonvirksomhed H+H International A/S (fremover kaldet H+H) er flere 

gange blevet sat i forbindelse med overtagelser af både strategiske købere og 

kapitalfonde. I 2010 var selskabet, ifølge aktieanalytiker Lars Corell Salomon, et muligt 

target for kapitalfonde og senest tilbage ultimo 2013, var konkurrenten Xella International 

Holdings S.à.r.l.1 åbenlyst interesseret i at opkøbe selskabet. Dette blev dog blokeret af de 

tyske konkurrencemyndigheder, men eksemplet understreger relevansen af at vurdere 

H+H som en potentiel leverage buyout2 case til trods for, at der her var tale om et 

strategisk opkøb. Dette påpeges af bestyrelsesformand Kent Arentoft, idet selskabet 

fortsat vil forfølge sin eksisterende strategi, inklusiv forfølge strukturelle muligheder, som 

måtte opstå i markederne (Selskabsmeddelelse 25.09.2013 og Børsen 2010). Set fra en 

kapitalfonds synsvinkel, synes timingen på investeringen i denne case at være interessant, 

idet aktiekursen er historisk lav, jf. bilag 1.Desuden vil en mere stabil fremtid med global 

økonomisk vækst skabe et stort potentiale og dermed potentielt gøre H+H endnu mere 

attraktiv for en kapitalfond. Det er dog væsentligt at analysere usikkerheden omkring 

fremtiden nærmere. H+H synes måske ikke umiddelbart at være et interessant LBO 

objekt, grundet den relativt høje gæld. Dette ses i nærværende speciale blot som en 

udfordring, som gør casen endnu mere interessant i læringsmæssig sammenhæng. 

Ovenstående berettiger en nærmere analyse af H+H som LBO case, og dette er således 

motivationen bag dette speciale, som fører til nedenstående problemformulering. 

1.2 Problemformulering 
Hovedformålet med dette speciale er at vurdere H+H som LBO case. Dette medfører 

følgende problemformulering: 

 
                                                        
1 Fremover kaldet Xella 
2 Fremover anvendes forkortelsen LBO de steder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. 
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Hvilken forrentning (IRR) kan en kapitalfond forvente at opnå ved gennemførelse 

af en LBO på H+H? Vil den opnåede forrentning være tilfredsstillende set fra 

kapitalfondens synsvinkel? 

1.3 Struktur 
Nedenstående figur viser opgavens struktur og inddeling i afsnit. Figuren skal skabe 

overblik over specialets struktur, herunder hvorledes afhandlingens afsnit bidrager til 

hinanden på kryds og tværs. 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

1.4 Afgrænsning 
For at analysere ovenstående problemformulering er det i nærværende speciale antaget at 

en fiktiv kapitalfond overtager selskabet. Det vurderes at være for arbitrært at udvælge en 

konkret kapitalfond. Dette valg medfører bl.a., at konkrete forhold, som gør sig gældende 

for den enkelte kapitalfond ikke vil blive inddraget. Eksempelvis kan en given 

kapitalfond besidde en bedre evne til at skabe værdi i netop byggebranchen, eller have et 

bedre samarbejde med banker som vil gøre låneomkostningerne lavere i forbindelse med 

overtagelsen, og dermed direkte påvirke den opnåede IRR. Ligeledes gælder der 

forskellige skatteregler for de forskellige kapitalfonde, bl.a. alt efter hvilket land de er fra 

og derfor er der i dette speciale afgrænset fra dybere analyse af skatteforhold. 

!"#$%&'()*+,-)#+.#(/)(* ################0"#$%&'()*+,-)#+.#121##

3"#4(5(%+6(7#89:-9*#;4<=>
##

?"#@+A6#+.#/-7(A
##

B"#C*%+*(6D'E#+)+A:'(#
#
F"#G(6)'E+8'+)+A:'(#
#
H"#I+JD*+A-/E-'*)D)6()#

K"#L&A7''*%9E*9%#
#
M"#N',/(%D)6#+.#+O+'*E%+5(*#

!P"#<976(Q(%D)6#-6#R$@S5&%7D+)'&Q(A'(
##

!!"#NTD*J%D'() #!0"#U)5('*(%D)6()'#UGG
##

!3"#VWA'-/X(7'+)+A:'(#####!?"#I-)EA9'D-)#####!B"#G(Y(E'D-)#



 

 

 

7 

Skatteforhold vil altså blive behandlet yderst begrænset, og således vil emnet skat kun 

blive berørt de steder, hvor det er absolut nødvendigt at kommentere det. 

Det antages at målgruppen for dette speciale er generelt bekendt med analyser og termer 

fra den finansielle - og regnskabsmæssige teori, herunder eksempelvis Corporate Finance 

og værdiansættelses redskaber og teorier. Desuden antages et generelt kendskab til LBO, 

idet det ligger uden for dette speciales emneområde at beskrive alle teoretiske og 

praktiske detaljer i en LBO proces. Dog vil det mest relevante blive medtaget, idet det er 

tiltænkt, at specialet skal kunne læses uden at man nødvendigvis behøver læse 

supplerende materiale. 

Det antages, at læsere af dette speciale har kendskab til gængse strategiske modeller, idet 

fokus i dette speciale ligger på anvendelsen af disse modeller på den konkrete case for at 

skabe input til den videre analyse. Dermed er den teoretiske beskrivelse af de enkelte 

strategiske modeller forholdsvis kortfattet. 

I den fundamentale værdiansættelse af H+H er der i nærværende afhandling foretaget en 

række prioriteringer, grundet opgavens omfang. Eksempelvis er den strategiske analyse 

vurderet at være yderst relevant, idet den både har til formål at supplere selve LBO 

analysen, men også supplere den egentlige værdiansættelse af H+H i afsnit 10. Omvendt 

svarer regnskabsanalysen ikke til, hvad der normalt kan forventes ved fundamentale 

værdiansættelser, hvor bl.a. analysen af selskabets likviditet er udeladt. Dette skyldes det 

faktum at det antages, at kapitalfonden ved overtagelsen går ind og refinansierer hele 

gælden og dermed skaber et helt andet grundlag end det, som gør sig gældende i den 

historiske analyseperiode. Den historiske periode er således ikke et brugbart værktøj i 

estimeringen af fremtiden i dette henseende.  

I omverdensanalysen i afsnit 5.2 er fokus på de faktorer, som vurderes at være mest 

relevante for targetselskabet. Der er således ikke alle faktorer, som er medtaget. Desuden 

er der ikke ligevægt mellem de forskellige faktorer, hvilket vil sige, at der ikke er skrevet 

lige meget om hver af de valgte faktorer, da dette afhænger af relevansen set i forhold til 

denne afhandling. 

Helt generelt kan det bemærkes, at der i nærværende afhandling er foretaget en række 

valg i forhold til analyser, parametre og andet som indgår i den samlede LBO analyse. 

Desværre er det ikke alle, valg som rent teoretisk er at foretrække, hvilket vil sige, at der 

enkelte steder ville kunne foretages mere dybdegående og teoretisk korrekte analyser. I de 

tilfælde hvor en given analyse eller metode er fravalgt til fordel for en enklere variant, vil 
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det være anført i afsnittet. Generelt bør det dog pointeres at der i afsnit 15 er reflekteret 

over de mest kritiske valg, så det fremgår, hvorledes man kunne have forbedret resultater 

og konklusioner i tilfælde af, at man havde haft andre rammer end tilfældet i nærværende 

speciale. 

Enkelte steder i specialet vil der, grundet opgavens afgrænsning, blive henvist til en 

dybere analyse som fremgår af bilag. De steder hvor denne fremgangsmetode er valgt, vil 

det i afsnittet være eksplicit anført således, at det tydeligt fremgår når dele af analyser 

findes i bilagssektionen. 

1.5 Kildekritik 
Den anvendte data i dette speciale består af sekundært materiale i kombination med 

kvalitative og kvantitative inputs som genereres ved hjælp af de anvendte analyser. Den 

fagteoretiske litteratur inden for området er inddraget i samspil med H+H’s egne 

årsrapporter og selskabsmeddelelser. Herudover inddrages aktieanalyser, avisartikler, 

diverse markedsundersøgelser samt data fra de forskellige finansielle og industrielle 

markeder. Mange af disse datakilder har egne interesser i de finansielle markeder, hvilket 

kan have indflydelse på anvendelsen og troværdigheden kan således diskuteres i visse 

tilfælde. Denne problematik er forsøgt løst via en kritisk stillingtagen til de mest 

subjektive kilder, og desuden er disse kilder så vidt muligt verificeret ved hjælp af andre 

tilgængelige kilder inden for samme område. Yderligere er hele opgavens grundlag 

diskuteret i afsnit 15, for at sikre at en eventuel praktisk anvendelse af dette speciale og 

dets resultater sker med de rigtige forudsætninger.  

2. Præsentation af H+H  
Nedenstående afsnit har til formål at give et overordnet, men også overfladisk indblik i 

targetselskabet H+H. Der indledes med et afsnit om selskabets historik, hvorefter H+H’s 

nuværende forretningsmodel kort præsenteres. Et dybdegående indblik i selskabet følger 

af senere analyser. 

2.1 Et kort historisk indblik 
H+H kan spores helt tilbage til 1909, da entreprenør Henrik Johan Henriksen og 

teglværksejeren Waldemar Kähler etablerede en fælles grusgravningsvirksomhed. I 1937 

begyndte selskabet, at producere porebeton og man blev hermed én af pionererne inden 
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for dette område. I 1962 blev selskabet opdelt mellem de to familier (Henriksen og 

Kähler) og Henriksen familien blev hermed eneejere af porebeton delen i selskabet, heraf 

navnet H+H (Henriksen og Henriksen). I 1986 blev selskabet noteret for første gang på 

den Københavnske Fondsbørs. De ældste produktionsanlæg, er H+Hs engelske fabrikker, 

der blev bygget tilbage i 1970’erne og 1980’erne. Selskabet har således været et 

internationalt selskab i mange år. Alle andre produktionsanlæg er købt/opført i perioden 

år 2004-2014, og specielt år 2005-2010 var præget af massive investeringer, på omkring 1 

mia. DKK. Omkring år 2000 gik selskabet fra at være et konglomerat med bl.a. ejerskab 

af grusgrave og andre betonvarer over til at fokusere på porebeton, hvilket har resulteret i, 

at man i dag udvikler, producerer, sælger og distribuerer porebetonprodukter og -

løsninger primært til vægge i boliger, industri og andre ikke-beboelsesejendomme. H+Hs 

bedste periode var i årene 2004-2007, og man har siden 2008 været hårdt ramt af 

finanskrisen som har betydet markant faldende aktivitet. I 2013 ændrede man struktur, fra 

den på daværende tidspunkt nationale struktur, til en funktionel struktur på tværs af 

landene, så man dermed leder selskabet som ét samlet selskab. H+H besidder i dag en 

meget stærk markedsposition og er blandt Europas største porebeton leverandører (H+H 

2009 s. 36, H+H 2014 & bilag 2).  

2.2 Den nuværende forretningsmodel 
H+H er et dansk børsnoteret selskab, som befinder sig i SmallCap segmentet (børsen.dk). 

Dette er moderselskabet for H+H gruppen, som sammenlagt består af 7 aktive selskaber i 

7 forskellige lande3. H+H producerer porebeton produkter og - løsninger som kan 

anvendes i både nybyggeri og til renoveringsarbejde, og man havde i løbet af 2014 cirka 

860 medarbejdere (H+H 2014, side 30). Selskabets hovedmarkeder kan inddeles i 

Vesteuropa, som dækker Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien og 

Holland og Østeuropa, som består af Rusland og Polen (H+H 2014, side 8).  Selve 

omsætningen fordeler sig således, at Vesteuropa står for cirka 77,75 pct., mens Østeuropa 

står for de resterende 22,25 pct. (H+H 2014, side 42). Produktionen er placeret i fire lande 

med tre fabrikker i Storbritannien, tre i Tyskland, seks i Polen (hvoraf 4 vil blive lukket 

ned i 2015) og én i Rusland. Der er salgsselskaber i samtlige lande både i Vest- og 

Østeuropa (H+H 2014, side 8). Forretningsmodellen bygger på, at produktionen er 

placeret geografisk, så man kan servicere sine hovedmarkeder på bedste vis, idet lave 

                                                        
3 De 7 lande er: Danmark, Sverige, Tyskland, Holland, Storbritannien, Rusland og Polen. 
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transportpriser sikrer, at eksempelvis de tyske fabriker kan servicere Danmark, Sverige og 

Holland (Aktienyt.net) Selskabets markedsposition gør, at man er næststørst i Europa 

indenfor porebeton og målet er, at man skal være nummer et i de lande man opererer i. 

Finanskrisen var generelt hård ved byggebranchen, og særligt hård ved H+H, da man var i 

færd med en ekspansion i Østeuropa. Dette resulterede i nogle hårde år, hvor man blev 

tvunget til at tilpasse selskabet ved reducering og frasalg. Hele dette redningsforløb 

vurderes at være mere eller mindre afsluttet (Aktienyt.net). Til trods for de geografiske 

afstande mellem datterselskaberne forsøger man at drive selskabet som ét samlet selskab, 

ved hjælp af det man kalder for one company tilgangen. Selskabets slogan er Build with 

ease, som indebærer, at deres produkter er af høj kvalitet, at de er en samarbejdspartner 

man kan stole på og at de leverer innovative løsninger (H+H 2014, side 7). Selvom hver 

enkelt region har forskellige måder at bygge på, forsøger H+H at ensarte sine produkter 

og gøre dem så enkle som muligt, for derved at gøre det lettere at opnå synergieffekter 

mellem sine selskaber. Synergieffekter opnås blandt andet på områder som 

energibesparelse, deling af best practices på tværs af landene, effektivisering af 

produktionen/produktionsmetoderne og optimal allokering og udnyttelse af kapacitet 

(H+H 2014, side 3, 8, 9, 13, 20 ). 

3. Leveraged buyout (LBO) 
I de følgende afsnit foretages en gennemgang af emnet leveraged buyout. Først 

klarlægges det hvad LBO er. Herefter behandles emnet gæld, hvor der analyseres på, om 

man teoretisk kan retfærdiggøre en så høj gearing, hvilke forskellige gældstyper som 

anvendes og hvorledes en LBO udføres i praktisk i forhold til optagelse af gæld. Slutteligt 

sammenfattes de to delafsnit i dette kapitel.  

3.1 Hvad vil det sige at foretage en LBO? 
Leveraged buyout, eller på dansk gearet selskabsovertagelse, er en form for opkøb af et 

selskab, hvor man køber target selskabet ved hjælp af stor andel gæld og dermed lille 

andel egenkapital. Efter opkøbet tilbagebetales gælden i takt med, at targetselskabet 

genererer cash flows. Man er således afhængig af, på den ene side at kunne optage en 

masse gæld, og på den anden side være i stand til at generere signifikante cash flows 

således, at gælden kan afdrages igen. Det er ikke et krav, at det er en kapitalfond, som er 

køber, men de fleste forbinder LBO med kapitalfonde, da det oftest er disse, som 
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anvender denne form selskabsovertagelse. Dette skyldes, at de har de finansielle muskler 

og muligheder for at gældsætte targetselskabet højt, og derved undgår man at skulle stille 

med en stor mængde egenkapital for at finansiere købet 4 . Hvis targetselskabet er 

børsnoteret, vil overtagelsen medføre en afnotering. Dette sikrer, at kapitalfonden har 

100% ejerskab og derved har mulighed for at gribe ind med det samme i takt med 

selskabets udvikling i eventuel positiv eller negativ retning. Efter opkøbet driver 

kapitalfonden typisk selskabet i 3-7 år og denne periode kaldes for holdingperioden 

(Andersen 2007, s. 18-21). Herefter vil selskabet igen blive solgt og der kan her vælges 

forskellige exitstrategier i form af genintroduktion til børsen, salg til en anden finansiel 

køber eller salg til en strategisk køber. Kapitalfonden vil efter salget kunne realisere den 

fortjeneste, der er mellem andelen af egenkapital ved køb og andelen af egenkapital ved 

salg. En LBO stiller, pga. den høje gearing, store krav til targetselskabets evne til at 

generere signifikante cash flows i løbet af holdingperioden, da det som nævnt ovenfor er 

disse, som skal sikre at den høje gæld afdrages så hurtigt som muligt således, at renterne 

ikke spiser hele investeringen. Grundtanken ved en LBO er, at kapitalfonden skal sørge 

for at targetselskabets eksisterende omkostningsstruktur forbedres og desuden, at der 

udelukkende fokuseres på rentable processer i selskabet. Derfor ser man ofte, at dele af 

targetselskabets projekter og/eller maskiner mv. sælges fra efter overtagelsen, ligesom at 

sammensætningen af personalet revideres. For at sikre den rigtige incitamentsstruktur vil 

de ledende medarbejderes løn ofte blive tæt knyttet til selskabets evne til at genere cash 

flows. Lønnen sammensættes som regel af en blanding af penge, aktier og tegningsretter i 

selskabet. Dermed bliver de ledende medarbejdere ikke blot medarbejdere men også 

ejere, og ofte bliver de herved meget mere fokuserede på at skabe værdi for selskabet. 

Hvor succesfuld en given LBO transaktion er, afhænger af evnen til at påvirke de 

ovennævnte faktorer i positiv retning (Andersen 2007, s. 18-29, Pignataro 2014 s.3-6 & 

Brealey et al. 2008, s. 920-921). 

Afkastkravet for en kapitalfond ved en sådan transaktion vil typisk være signifikant større 

end for andre investorer. Dette kan teoretisk forklares med det alment accepterede risiko-

afkast forhold, nemlig at det forventede afkast stiger i takt med risikoen øges, som følge 

af en højere gældsandel. Man vil som investor kræve en merbetaling for at påtage sig 

mere risiko, hvilket blev bevist af Miller og Modigliani (Brealey et al. 2008, s. 479-483). 

I LBOs tilfælde er der tale om en meget illikvid investering og dermed en meget 

                                                        
4 Fremover antages det for enkelthedens skyld at det er en kapitalfond som laver LBO’en. 
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risikofyldt investering, hvorfor man generelt har set et højt afkastkrav på omkring 25% 

(Arzac 2008, s. 271). Afkastkravet afhænger dog af den konkrete case, hvorfor afsnit 8, 

vil fastlægge et mere specifik afkastkrav for LBO transaktionen som foretages i 

nærværende speciale.  

3.2 Gælden i LBO 
Dette underafsnit indleder med at komme med teoretiske argumenter for den høje 

gearing, som forekommer i forbindelse med en LBO. Herefter vil det blive fastlagt mere 

konkret, hvordan gælden typisk sammensættes og slutteligt ses der på det, der kaldes debt 

pushdown, som kort forklaret er, hvordan gælden rent praktisk optages, så man har en 

konstruktion, hvor alle gældstyper opnår den rigtige sikring, som skal danne basis for 

LBO transaktionen. 

3.2.1 Hvordan retfærdiggør man teoretisk en så høj gearing? 

Som ovenfor nævnt er LBO forbundet med høj gearing. Men hvordan kan man 

retfærdiggøre en så høj gearing teoretisk? Der findes mindst 3 gode svar på dette 

spørgsmål. For det første kan targetselskabet ved overtagelsen have en mindre andel gæld 

end den teoretisk optimale gældstruktur således, at en stigning i gælden vil medføre en 

stigning i selskabets værdi. Dette skyldes bl.a., at man opnår et større skatteskjold ved at 

optage mere gæld, da renteomkostninger er fradragsberettigede. Dermed vil stigningen i 

gældsandelen kunne forklare stigningen i værdien, desto nærmere man kommer den 

teoretisk optimale gældsstruktur. Dette forhold kan gælde så længe at man genererer et 

større afkast end de omkostninger som den øgede gæld samlet set bidrager med. Her bør 

det nævnes at en for høj gæld sandsynligvis vil medføre ekstrem høje renteomkostninger, 

pga. risikoen for konkurs. Gældsniveauet i de fleste LBO transaktioner overstiger den 

optimale gældsstruktur, hvorfor dele af gælden skal afbetales hurtigt for at reducere 

kapitalomkostningen og risikoen for konkurs som modsat skatteskjoldet er med til at 

mindske selskabets værdi. Det bør til ovenstående nævnes, at diskussionen omkring 

hvorvidt der findes en teoretisk optimal gældsstruktur stadig er uafklaret. Dette er dog et 

helt specialeemne i sig selv, hvorfor det ikke vil blive behandlet yderligere i nærværende. 

En anden forklaring kan være, at man ikke kan stole på, at ledelsen vil investere de frie 

cash flows på de mest rentable projekter set fra aktionærernes synsvinkel, og dermed er 

argumentet, at ledelsen har brug for at være tvunget til at betale af på gælden for at 

maksimere cash flows på projekter og dermed øge selskabets værdi. Teoretisk kan denne 
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løsning betegnes som en reducering af såkaldte agency costs, som altså dækker over at en 

agent (fx en direktør) ikke udelukkende foretager beslutninger som er i aktionærernes 

interesse. Et tredje argument er, at den høje gearing kun er midlertidig og dermed falder 

igen så snart selskabet likviderer aktiver og afbetaler dele af gælden (Damodaran 2012, s. 

730-734 & Andersen 2007, s. 18-21). Dermed kan der altså argumenteres teoretisk for 

den høje gearing. 

3.2.2 Gældstyper og deres sammensætning i LBO cases 

Allerede i afsnit 3.1 blev det fastslået, at gældsandelen er stor i LBO cases, men det 

interessante i dette afsnit, er hvorledes gælden er sammensat. Mere konkret kan man sige, 

at fremmedkapitalen kan inddeles i flere lag som har forskellig prioritet, idet 

sandsynligheden for tilbagebetalingen i tilfælde af konkurs er forskellig fra lag til lag. Det 

øverste lag kaldes for senior gæld og denne type er den bedst sikrede gældstype og 

udstedes typisk af banker eller finansieringsselskaber. Den høje sandsynlighed for 

tilbagebetaling ved konkurs skyldes, at senior gæld ofte har sikkerhed i selskabets aktiver. 

Denne lånetype har sædvanligvis en løbetid på 7-8 år, men vil ofte blive tilpasset til den 

konkrete LBO case ud fra kapitalfondens ønsker. Lånene vil ofte være strukturerede, som 

enten serielån eller stående lån, men i nogle tilfælde kan der også være tale om en 

kassekredit eller en kombination af disse låntyper. Senior gæld er den billigste form for 

fremmedkapital ved en LBO og renten vil sædvanligvis ligge omkring 2-3% + LIBOR 

(Andersen 2007, s.22). Udover senior gæld kan fremmedkapitalen også finansieres ved 

hjælp af højtforrentede obligationer, som ofte benævnes Junk bonds. Disse er 

kreditobligationer, som ligger under investment grade (Standard &Poors: BB og Moody's: 

Ba), og der stilles typisk ikke sikkerhed for dem, hvorfor der kræves et højere afkast end 

ved senior lån. Historisk har dette afkast ligget på 8-12%. Et helt tredje 

finansieringsalternativ er mezzaninkapital, som er en hybrid mellem gæld og egenkapital, 

da denne gæld kan konverteres til egenkapital alt efter hvad der står i låneaftalen. Den 

regnes således som udgangspunkt, som en del af ansvarlig lånekapital, men det er ikke 

altid at den i praksis er det. Låneaftaler som falder under denne gældstype, kan mere eller 

mindre struktureres frit og derfor kan det være svært at lave en præcis beskrivelse af hvad 

mezzaninkapital er. I danske LBO transaktioner er denne låntype eksempelvis sikret på 

samme niveau som senior gælden hvad angår renter, mens de kontraktmæssigt har 

tredjeprioritet ved konkurs og ligger altså under den almindelige gæld men over 

egenkapitalen i prioritetsordenen. I USA dækker begrebet mezzaninkapital udelukkende 
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usikret gæld, der ydes af såkaldte cash flow lenders. Det er ofte sådan, at en del af 

mezzaninlånet indbetales som det der kaldes et Payment-In-Kind-lån (PIK-lån). PIK-lån 

er usikrede lån, hvor lånetager enten kan vælge mellem at betale i kinds (i dette tilfælde fx 

aktier i kapitalfonden) eller i kontanter. Renten på et sådant lån er høj, idet der ikke er 

stillet sikkerhed for lånet, og ofte er renten desuden struktureret således, at den stiger over 

tid. Samlet set er dette ofte det dyreste lån for kapitalfonden og derfor ser man næsten 

altid, at lånet tilbagebetales så hurtigt som muligt. Lånet anvendes i mange cases blot som 

en midlertidig løsning, som bruges i forbindelse med selve overtagelsen af 

targetselskabet. Da långiver godt ved, at dette ofte er tilfældet, vil der typisk være 

indbygget sanktioner i forbindelse med tidlig indfrielse, men det kan som regel alligevel 

betale sig for låntager at betale lånet ind så tidligt som muligt pga. lånets strukturering. 

Mezzanininvestorer har historisk forventet 17-18% i afkast (Arzac 2008, s. 265 &271, 

Andersen 2007 s. 23-24 & Finansraadet.dk 2013). I opgavesammenhæng er denne store 

variation i låneaftalerne vedrørende mezzaninkapitalen ikke så hensigtsmæssigt, da 

anvendelse heraf kan blive et ganske arbitrært foretagende, hvilket også pointeres i afsnit 

7.2, hvor gældssammensætningen fastlægges. Overordnet set er det meget case- og 

markedsafhængigt hvor meget der anvendes af de forskellige gældstyper, men alt andet 

lige antages det, at kapitalfonden vil forsøge at have så billig gæld som muligt så 

investeringens IRR maksimeres. Dette indebærer, at man stræber efter at have så lave 

renteudgifter som muligt således, at de generede cash flows kan anvendes til at afbetale 

gælden, da investeringens afkast i sidste ende er forskellen på den indskudte egenkapital 

og den egenkapital, der er opbygget i løbet af holdingperioden. Dermed vil man altså 

vælge at have så meget senior gæld som muligt. Teoretisk er senior gældens størrelse 

begrænset af selskabets aktiver, idet disse stilles til sikkerhed for lånet. Residualmængden 

af gældsbehovet bliver finansieret ved hjælp af Junk bonds eller mezzaninkapital 

(Pignataro 2014, s. 29-32). Fordelingen mellem disse gældstyper, fremgår af afsnit 7.2. 

3.2.3 Konstruktion af overtagelsen af target 

Efter kapitalfonden har sikret sig det nødvendige antal aktier 5 , vil 

finansieringsfaciliteterne til hhv. købet af aktierne, debt pushdown og genfinansieringen 

af targetselskabets nuværende gæld blive arrangeret. Kapitalfonden anvender ofte en 

struktur med et holdingselskab øverst med nogle anpartsselskaber under sig for at 

                                                        
5 Af Selskabslovens § 70  følger at når en kapitalejer besidder mere end 90% af aktierne i et børsnoteret selskab kan de 
resterende 10% af aktierne tvangsindløses (retsinformation.dk) 
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separere diverse lånefaciliteter og desuden gøre den senere debt pushdown enklere. 

Konstruktionen indbefatter ofte, at långiverne ikke løber nogen risiko, idet lånene først 

stilles til rådighed, når den ønskede sikkerhed er opnået.  Visuelt bidrager følgende figur 

til en bedre forståelse og generelt overblik over forløbet: 

 

 
Kilde: Andersen 2007 s. 25 & Egen tilvirkning 

 

Øverst ses holdingselskabet som består af det egenkapitalindskud som fonden har valgt til 

den givne LBO transaktion. Typisk ligger mængden af dette indskud indenfor intervallet 

10-30 % af den samlede overtagelsessum (Andersen 2007, s. 18 & Pignataro 2014, s. 29-

30). Det bør pointeres, at dette interval afspejler markedssituationen inden finanskrisen, 

hvilket indikerer, at det nævnte interval for egenkapitalindskuddet formentlig bør være 

større i dagens marked. Hernæst placeres de mest risikable lån (PIK-lån og junk bonds) i 

et datterselskab (Datter junior) til holdingselskabet. Da disse investeringer er risikable 

placeres de længst fremme i kapitalfondens overtagelseskonstruktion således, at deres 

prioritet svarer til at de ligger umiddelbart før egenkapitalindskuddet. Lånene er ikke 

behæftet med et krav om nedflytning i selskabet, men er udelukkende sikret via cash flow 
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garantier således, at gælden afbetales med targetselskabets genererede cash flows. Det 

tredje selskab (Datter senior) som ligeledes er et datterselskab til holdingselskabet, består 

af de langsigtede og sikrede lånefaciliteter. Långiverne som befinder sig i dette selskab 

har inden købet kun mulighed for at sikre sig via pantsætning af aktierne i målselskabet 

og det tredje selskab selv. Dette suppleres dog ofte med erklæringer om at begge disse 

selskaber ikke kan frasælge, pantsætte eller optage yderligere, så længe långiverne ikke 

har opnået den ønskede sikring.  Det fjerde og sidste datterselskab (Datter EK) i 

konstruktionen får egenkapitalindskud fra de tre ovenstående selskaber. Dermed optages 

ingen lån, og aktierne i targetselskabet betales i stedet med egenkapital (Andersen 2007, 

s. 21-28 & Pignataro 2014, s. 29-32).  

3.4 Sammenfatning 
Overordnet set kan man konkludere at en LBO involverer en høj gearing og at der findes 

mindst 3 solide teoretiske argumenter for denne høje gæld; skatteskjoldet øges, ledelsens 

incitament forbedres og gælden er blot midlertidig. Ser man nærmere på hvordan selve 

finansieringen af købet sammensættes, vil man se, at der ud over en relativt beskeden 

mængde egenkapital anvendes forskellige gældstyper og at der er stor forskel på disse. 

Tidshorisonten på lånene er proportionel med sikkerheden dvs. de mest sikre lån har 

oftest også længst løbetid. Man kan sige at det omvendte gælder for renten, idet stor 

sikkerhed er forbundet med lav rente og vice versa. Alt andet lige vil kapitalfonde søge at 

minimere gældsomkostningerne for derved at maksimere investeringens IRR. Selve den 

praktiske konstruktion ved en LBO består typisk af 4 forskellige selskaber som skal sikre 

at kapitalfondens långivere for den rigtige sikring for lånene samtidig med at aktierne for 

targetselskabet overdrages til kapitalfonden, som det blev vist i modellen ovenfor. 

4. Valg af model 
I dette afsnit dannes det teoretiske fundament for denne afhandling, idet afsnittet 

omhandler valg af værdiansættelsesmodel(ler). Modellerne vil kort blive beskrevet og 

herefter vil der blive argumenteret for og imod de forskellige værdiansættelsesmodeller. 

Afsnittet inddeler således de forskellige modelgrupper, og herefter tages der stilling til, 

hvorvidt den pågældende model vurderes at kunne anvendes i nærværende afhandling. 

Slutteligt vil afsnittet blive sammenfattet, så det tydeligt fremgår hvilke modeller som 

anvendes i de kommende afsnit. 
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4.1 Værdiansættelsesmodeller  
Overordnet kan det fastslås at der findes mindst 4 typer værdiansættelsesmodeller; 

nutidsværdimodeller, relative værdiansættelsesmodeller, likvidationsmodeller og 

realoptionsmodeller, hvor de fleste undersøgelser viser at de to førstnævnte anvendes 

mest i praksis (Petersen og Plenborg 2010, s. 262-263). Det bør dog fastslås at valget af 

model bør afhænge af den konkrete case, hvor specielt 4 punkter synes at være 

væsentlige. Det første punkt er præcision – altså hvor præcist modellen rammer med sit 

værdiestimat. Det næste punkt er realistiske forudsætninger og hænger i høj grad sammen 

med det første punkt, eksempelvis, hvis en analytiker ikke er i stand til at forene sine 

forudsætninger med modellens, vil man opnå et biased værdiestimat. Det tredje punkt er 

brugervenligheden, hvor en høj brugervenlighed er forbundet med lav kompleksitet, nem 

adgang til input (data) og ikke alt for tidskrævende at anvende. Sidste punkt er at 

modellen genererer brugbare output, som er enkle at forstå og fortolke (Petersen og 

Plenborg 2010, s. 264-265). Nedenfor vil de forskellige værdiansættelsesmodeller kort 

blive præsenteret og herefter argumenteres der for og imod anvendelse af den enkelte 

model i denne afhandling ud fra ovenstående karakteristika. Grundet opgavens omfang vil 

gennemgangen af residualindkomst modeller (som hører til under nutidsværdimodeller) 

samt realoptionsmodeller fremgå af bilag 3. Det er dog væsentligt at pointere, at der i 

dette bilag er argumenteret for hvorfor disse ikke anvendes i nærværende afhandling. 

4.1.1 Nutidsværdimodeller 

Nutidsværdimodeller, også kaldet kapitalbaserede modeller, er absolutte 

værdiansættelsesmodeller, fordi outputtet er et værdiestimat på en given dato, som kan 

sammenholdes med markedsværdien, eksempelvis på børsen hvis selskabet er 

børsnoteret. Samtlige nutidsværdimodeller tager udgangspunkt i dividendemodellen, 

hvorfor enhver teoretisk korrekt værdiansættelsesmodel skal kunne udledes af 

dividendemodellen (Sørensen 2009, s. 39). Modellernes teoretiske ækvivalens medfører, 

at værdiestimaterne vil være identiske imellem de forskellige modeller i de tilfælde hvor 

modellerne er konsistente og korrekt implementerede. Dette medfører, at der ikke er et 

reelt teoretisk argument for valg af en specifik model frem for en anden (Petersen og 

Plenborg 2004). Modellerne forudsætter et grundigt kendskab til selskabet for at kunne 

budgettere de relevante værdidrivere (Plenborg, Larsen D. og Freiesleben la Cour 2006). 
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4.1.1.1 Dividendemodellen 

Dividendemodellen værdiansætter udelukkende egenkapitalen og udtrykker selskabets 

værdi, som nutidsværdien af samtlige fremtidige forventede dividendeudbetalinger. 

Modellen ser ud som følger:  

!!! =
!!

(1 + !!)!

!

!!!

        +       
!!!!

(!! − !)(1 + !!)!
 

                                               Budgetperiode   +      Terminalværdi 

Ud fra et værdiskabelsesperspektiv, er modellen ikke så hensigtsmæssig, da udbetaling af 

udbytte ikke nødvendigvis hænger sammen med skabelse af værdi i selskabet (Sørensen 

2009, s. 39-41). Ifølge Plenborg er en model ikke at foretrække, hvis skabelse af værdi og 

de variable som indgår i modellen ikke hænger sammen (Plenborg 2000). I relation til 

H+H er der ikke udbetalt udbytte i den historiske analyseperiode, hvilket således gør det 

svært at estimere de fremtidige udbytteudbetalinger. Derfor berøres denne model ikke 

yderligere i nærværende afhandling. 

4.1.1.2 Cash flow modeller 

Cash flow modeller er de hyppigst anvendte værdiansættelsesmodeller i praksis. Den 

grundlæggende idé er, at værdien af selskabet i dag svarer til nutidsværdien af alle 

fremtidige pengestrømme selskaber genererer. Disse pengestrømme tilbagediskonteres 

med et risikojusteret afkastkrav. Modellerne bygger på en forudsætning om, at alt 

overskydende likviditet udloddes eller geninvesteres i projekter, hvor afkastet af 

investeringen er lig med afkastkravet, hvilket implicerer at disse giver en 

nettonutidsværdi på nul. I praksis er denne forudsætning dog ofte brudt, idet der 

investeres til lavere afkast end afkastkravet i stedet for at udbetale udbytte til ejerene. 

(Plenborg 2000). Derudover er et af de største kritikpunkter ved modellerne, at de ikke 

direkte måler værdiskabelse, idet et positivt cash flow eksempelvis kan stamme fra 

manglende investeringer eller høj rentabilitet. Cash flow modellerne kan yderligere 

inddeles i følgende modeller: Discounted Cash Flow (DCF), værdien af egenkapitalen og 

Adjusted Present Value (APV), som hver især kort gennemgås nedenfor. 

4.1.1.2.1 DCF-modellen6 

DCF-modellen er den mest anvendte model i praksis og ser ud således: 

 

                                                        
6 Modellen har mange forskellige navne, hvoraf DCF-modellen, WACC-modellen eller FCFF-modellen er nogle af de mest 
velkendte. 
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                                Budgetperiode       +          Terminalværdi 

 

 Af ovenstående fremgår det, at FCFF7 diskonteres med WACC8 i både budget- og 

terminalperioden. Dermed antages det implicit i modellen af selskabets gældsstruktur er 

konstant (Sørensen 2009, s. 41-43 & Petersen og Plenborg 2010, s. 268-270). I relation til 

en LBO analyse synes denne forudsætning ikke specielt passende, da en af 

forudsætninger ved LBO netop er, at gælden ved opkøb er høj, men i takt med at der 

genereres pengestrømme afbetales gælden, hvorfor WACC ikke er konstant i hele 

perioden. Derfor anvendes denne model ikke i nærværende afhandling. 

 4.1.1.2.2 Værdien af egenkapitalen 

Denne model minder meget om ovenstående DCF-model, idet den eneste forskel er, at 

der anvendes et andet cash flow og dermed også et andet afkastkrav. Modellen ser ud som 

følgende: 
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                                               Budgetperiode    +      Terminalværdi 

 

 Det er således FCFE9 som diskonteres med re
10 i både budget- og terminalperioden 

(Sørensen 2009, s. 41-43 & Petersen og Plenborg, 2010, s. 270-272). Eftersom re er 

aktionærernes afkastkrav, svarer denne model i LBO sammenhæng til, at man skal 

diskontere med det afkastkrav som en kapitalfond har. Dette er ekstremt svært at fastsætte 

rent teoretisk, hvorfor denne model heller ikke umiddelbart finder anvendelse. 

 

4.1.1.2.3 APV-modellen 

APV-modellen er ikke specielt anvendt i praksis, primært som følge af at anvendelsen 

ikke er så ligetil som eksempelvis DCF modellen. Det skyldes blandt andet, at modellen 

                                                        
7 FCFF er det frie cash flows til firmaet. 
8 WACC er en forkortelse af Weighted Average Cost of Capital. 
9 FCFE er det frie cash flows til ejerne. 
10 re er defineret som afkastkravet på egenkapitalen. 
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kræver at værdien af skatteskjoldene værdiansættes separat. Modellen ser ud som følger 

(Petersen og Plenborg 2010, s. 277-279): 
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           Budgetperiode +    Terminalværdi          +   Skatteskjoldbudget    +      Skatteskjoldterminal 

   

Af ovenstående ses det, at modellen først værdiansætter selskabet som om det 

udelukkende var egenkapitalfinansieret, hvorefter nutidsværdien af skatteskjoldene 

tillægges værdien af egenkapitalen. Modellen tillader at selskabet undervejs i 

budgetperioden skifter gældsstruktur, hvilket i høj grad teoretisk set gør modellen 

interessant i LBO sammenhæng. Derfor vurderes denne model som ideel i de tilfælde, 

hvor man gerne vil foretage en teoretisk korrekt LBO analyse. Netop muligheden for at 

værdiansætte selskabets til trods for skifte gældsstruktur, er hovedårsagen til at der 

anvendes en APV-model i nærværende speciale. Desuden gør det forhold, at den ikke er 

specielt omtalt hverken i teorien eller i praksis, hele specialet en smule mere spændende i 

et akademisk perspektiv, idet man ikke i samme grad blot kan drage nytte af andres 

arbejde med modellen. Da denne model hermed er den primære model i nærværende 

speciale, synes det ideelt at knytte yderligere et par kommentarer til modellen. Modellen 

er som nævnt ikke specielt velbeskrevet i den teoretiske litteratur, men professor 

Laurence Booth udgav i 2007 en artikel som definerer og beskriver APV modellen ud fra 

den mere gængse DCF model. At relatere APV modellen til den mest anerkendte 

værdiansættelsesmodel sikrer, at APV-modellen hele tiden sammenlignes med noget som 

de fleste økonomer forstår og kender. Generelt beskrives det hvorledes APV modellen 

rent teoretisk kan udledes af DCF modellen og vice versa, selvom vejen ikke er lige til. 

Dette medfører altså, at man opnår det samme værdiestimat uanset, hvilken model man 

vælger, hvis man implementerer modellen konsistent og korrekt. Dermed er Laurence 

Booths konklusion således i overensstemmelse med Petersen og Plenborgs studier fra 

2004, som jf. afsnit 4.1.1, fastslog at der ikke er noget teoretisk argument for valg af 

model, idet APV modellen kan udledes af dividendemodellen. Professor Booth 

konstaterer desuden, at APV modellen kun bør anvendes i de tilfælde, hvor det teoretisk 

er nødvendigt, idet den er mere kompliceret at implementere, hvilket endnu en gang 

understøtter valget af APV modellen i nærværende afhandling. Herudover kan det 
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yderligere konstateres, at artiklen direkte nævner, at LBO transaktioners karakteristika 

medfører at denne model er interessant, og dermed synes vejen for denne afhandling at 

være banet (Booth 2007). Slutteligt bør det pointeres, at modellens struktur muliggør at 

man diskonterer henholdsvis cash flows og skatteskjoldene med to forskellige renter. 

Argumentet for at gøre dette kan være, at risikoen på skatteskjoldene i visse tilfælde er 

lavere end risikoen på aktiverne (Petersen og Plenborg 2010, s. 278). Der vil i afsnit 10.2 

eksplicit blive argumenteret for, hvorvidt pengestrømmende relateret til gælden og 

aktiverne skal diskonteres med samme rente eller ej. 

4.1.2 Relative værdiansættelsesmodeller 

Der findes mange former for relative værdiansættelsesmodeller, også kaldet multipel 

værdiansættelse, og disse er generelt særdeles populære blandt praktikkere, idet de ikke er 

særligt komplekse og værdiansættelsen kan foretages med lavt tidsforbrug. Faktisk kan 

multipelmodellerne udledes af nutidsværdimodellerne og dermed er der teoretisk belæg 

for, at modellerne ideelt set kan generere samme (valide) estimat som nutidsmodellerne. 

Dette sker dog yderst sjældent i praksis, hvilket naturligvis er en af ulemperne ved disse 

modeller (Petersen og Plenborg 2010, s. 279-289). Grunden hertil er, at modellerne ofte 

tager udgangspunkt i forudsætninger som sjældent (aldrig) overholdes i praksis. 

Eksempelvis vil en tværsnits-værdiansættelse tage udgangspunkt i virksomheder inden 

for samme branche og anvende standardiserede multipler ud fra lignende virksomheder 

(peers). En sådan model stiller både krav til at markedet er korrekt i sin værdiansættelse 

af samtlige virksomheder, såvel som at samtlige virksomheder i peergruppen teoretisk set 

bør have identiske økonomiske karakteristika i forhold til targetselskabet (Sørensen 2009, 

s. 30-34). Modellerne er derfor mest anvendelige i de situationer, hvor der ikke er tid 

og/eller mulighed for at lave en mere dybdegående værdiansættelse af targetselskabet, 

eller som validitetstjek på et værdiestimat genereret ud fra en af de ovenstående 

modeltyper. I relation til denne LBO analyse vurderes det at være relevant at inddrage en 

relativ værdiansættelsesmodel i forbindelse med beregning af exitprisen på 

targetselskabet. Dette er blandt andet relateret til opgavens omfang, idet en ny 

værdiansættelse af exitprisen, ud fra én af de mere komplekse modeller ikke er muligt 

inden for de givne rammer. Dette valg anses som en nødvendighed, til trods for at andre 

modeller, teoretisk set, kan være mere robuste i dette tilfælde.  
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4.1.3 Likvidationsmodeller 

De ovenfor nævnte modeller tager alle sammen udgangspunkt i, at selskabet fortsat skal 

eksistere i fremtiden - en såkaldt going-concern forudsætning, som indebærer at et 

selskabs aktiver som udgangspunkt er mere værd end de er bogført til i balancen. 

Likvidationsmodeller antager, som navnet antyder, at selskabet skal afvikles (likvideres). 

Derfor anvendes denne model ofte på selskaber, som antages ikke at kunne fortsætte 

driften eller til små selskaber, hvor de øvrige modeller ikke synes at passe. 

Likvidationsmodeller kan desuden anvendes i situationer hvor man har behov for et 

værdiestimat som indikerer, hvad selskabet er værd i tilfælde af konkurs. Dette kan være 

relevant eksempelvis i gældssammenhænge, da denne mindste værdi indikerer hvor stor 

sikkerhed alle selskabets aktiver samlet set kan stille (Petersen og Plenborg 2010 & 

Rådgivningsudvalget 2002, s. 16-17). I relation til LBO analyse synes denne model 

primært anvendelig i sammenhæng med fastsættelse af gældssammensætningen i 

holdingperioden. Derfor er der i afsnit 7.2 foretaget en likvidationsværdiansættelse af 

targetselskabets aktiver, der genererer et kvalificeret estimat som indikerer hvor stor den 

sikrede gæld potentielt kan/bør være. 

4.2 Sammenfatning og valg af model(ler) 
Ovenstående teoretiske gennemgang af værdiansættelsesmodeller konkluderer, at APV-

modellen er bedst egnet ud fra de fire kriterier om 1. præcist værdiestimat, 2. realistiske 

forudsætninger, 3. brugervenlighed og 4. forståeligt output. Værdiestimatet er teoretisk 

ækvivalent med estimatet fra dividendemodellen, og dermed er modellen præcis. 

Derudover tillader APV-modellen forudsætningen om, at gældsstrukturen i en LBO 

løbende ændres. Brugervenligheden vurderes at være tilfredsstillende således, at analysen 

kan gennemføres inden for opgavens omfang. Outputtet af APV-modellen vil være den 

pris som en given kapitalfond vil være villig til at betale for at opnå 100 % ejerskab af 

H+H. Som nævnt i afsnittet ovenfor anvendes APV-modellen ikke så hyppigt i praksis, 

hvilket blot antages at gøre modellen endnu mere interessant i akademisk sammenhæng. 

Herudover bør det pointeres, at der i forbindelse med fastsættelse af 

gældssammensætningen i budgetperioden anvendes en likvidationsværdiansættelse, da 

denne netop kan anvendes til at fastslå, hvor meget aktiverne er værd i tilfælde af 

konkurs. Dermed får långiver et godt billede af hvor stor del af gælden der kan stilles 

sikkerhed for. Herefter kan man udlede hvor stor en del af gælden der bør være 
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seniorgæld, for nærmere herom se afsnit 7.2. Slutteligt bør det pointeres, at beregning af 

den samlede IRR i denne case kræver, at man kender exitprisen. Estimering af denne pris 

foretages, grundet opgavens omfang, i dette tilfælde ved hjælp af en relativ 

værdiansættelsesmodel. For nærmere herom se afsnit 11.  

Eftersom det teoretiske grundlag for nærværende speciale er dannet i ovenstående afsnit, 

vil de kommende afsnit være mere selskabsspecifikke analyser som tager udgangspunkt i 

teoretiske modeller. Fokus er her på anvendelsen af disse således, at input til LBO 

analysen genereres. Det bør pointeres, at analyserne er foretaget med udgangspunkt i en 

kapitalfonds synsvinkel. 

5. Strategisk analyse 
Dette afsnit har til formål at identificere de ikke-finansielle værdidrivere der findes i 

selskabet H+H, dets omverden og den branche som selskabet opererer i. Disse ikke-

finansielle værdidrivere skal servicere de kommende afsnit således, der solidt kan 

argumenteres for de mange kvantitative input i specialet. Dermed danner den strategiske 

analyse argumentgrundlaget for de senere analyser i dette speciale. For at kunne 

udarbejde en strategisk analyse der har relevans, er tilgangen til denne analyse, at der 

indledes med en markedsdefinition for H+H. Dette er yderst relevant, idet denne er hele 

grundlaget for analysen og dermed sikrer at den strategiske analyse fokuserer på det, som 

faktisk har relevans for H+H. Det vil altså sige, at analyserne i nedenstående afsnit alle vil 

relatere sig til markedsdefinitionen. Når grundlaget er på plads vil der i næste afsnit blive 

foretaget omverdensanalyse, så selskabets eksterne miljø og de faktorer som har 

indflydelse på selskabets performance klarlægges. Der vil her blive taget udgangspunkt i 

en checkliste som kan inddeles i politiske, økonomiske, sociale, tekniske faktorer, 

miljømæssige og lovmæssige faktorer (PESTEL), hvor ikke alle faktorer nødvendigvis er 

relevante for H+H. Herefter bevæger den strategiske analyse sig ned på brancheniveau. 

Først vil der blive foretaget en generel analyse af udviklingen i den branche, som 

selskabet opererer i - selvfølgelig med udgangspunkt i markedsdefinitionen. Herefter vil 

attraktiviteten i branchen blive fastlagt med udgangspunkt i konkurrenceintensiteten på 

det/de marked(er) H+H opererer på. Til denne del anvendes Porters Five Forces. Efter 

dette vil virksomhedens interne miljø blive analyseret med udgangspunkt i en RBV-
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tilgang11 som skal klarlægge, hvilke ressourcer H+H besidder og om disse giver selskabet 

vedvarende konkurrencefordele relativt til deres konkurrenter. Der er her værd at 

bemærke at dette afsnit blot er en opsummering af den egentlige analyse, som grundet 

opgavens omfang, fremgår i sin helhed af bilag 5. Slutteligt vil hele den strategiske 

analyse blive opsummeret i en egenudviklet SWOT model. Den klassiske SWOT model 

fremgår af bilag 6, og denne skal således blot ses som et hjælpeværktøj til at forstå de 

enkelte faktorer, som er inddraget i den egenudviklede SWOT-model, som viser hvordan 

og hvor meget hver enkelt strategisk værdidriver påvirker parametrene i budgetteringen.  

5.1 Markedsdefinition 
H+H tilbyder porebeton produkter og løsninger til følgende geografisk opdelte markeder: 

Danmark, Tyskland, Sverige, Rusland, Polen, Holland og Storbritannien. Til trods for at 

moderselskabet er noteret på den Københavnske Fondsbørs, er Danmark faktisk langt fra 

et af selskabets vigtigste markeder. Ser man på omsætningen i de enkelte lande, er 

Storbritannien det klart vigtigste geografiske område, idet det i 2014 stod for knap 47% af 

omsætningen12. Det næststørste marked er Tyskland med knap 18%13, og herefter følger 

Polen med godt 10%, Rusland med cirka 11,7% og andre lande med 13,3% (H+H 2014, 

side 43). Herudover kan det nævnes at cirka 94 pct. af selskabets vigtigste anlægsaktiver 

er placeret i netop Storbritannien, Tyskland, Polen og Rusland (H+H 2014, side 55). 

Dermed er det essentielt, at der i den strategiske analyse fokuseres på markedet for 

porebeton produkter og løsninger i Storbritannien, Tyskland, Polen og Rusland i faldende 

skala og altså ikke i Danmark, som man fejlagtigt kunne foranlediges til at tro. Resten af 

de geografiske markeder er ikke prioriteret i dette speciale, da de hver især bidrager så 

marginalt til den samlede omsætning, at det ikke vil kunne svare sig i forhold til den 

arbejdsbyde, det vil kræve at inddrage yderligere minimum 3 lande. Et yderligere 

argument for at udelade disse lande er, at det synes logisk at antage at branchen i 

Danmark, Sverige og Holland vil have nogenlunde samme udvikling som de to 

hovedmarkeder Storbritannien og Tyskland. Derfor bliver det forholdsvis enkelt at 

håndtere rent budgetteringsmæssigt, hvorfor argumentationen om et marginalt bidrag ved 

inddragelse af disse lande understøttes yderligere. Det er dog væsentligt at nævne, at der 

                                                        
11 Resourced Based View 
12 UK: 644,8/1379,9 = 0,46728 
13 Tyskland: 245,4/1379,9 = 0,1778, Polen: 144,1/1379,9= 0,1044 Rusland: 161,7/1379,9 = 0,1172 og andre lande: 183,9/1379,9 
= 0,1333, hvor andre lande dækker DK, Holland, Sverige og desuden elimineringer. 
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kan være regler mv. som gør, at et strategisk fokus på Danmark er fordelagtigt i visse dele 

af analysen, da moderselskabet H+H International A/S som bekendt er noteret på Den 

Københavnske Fondsbørs. 

5.2 Omverdensanalyse  
Denne omverdensanalyse tager udgangspunkt i PESTEL modellen, hvor man identificerer 

politiske, økonomiske, socialkulturelle, tekniske, miljømæssige og lovmæssige faktorer 

som har og/eller fremtidigt forventes at have stor indflydelse på branchen og det enkelte 

selskabs evne til at skabe indtjening heri. Nedenstående inddeling af faktorerne har sit 

teoretiske udspring i PESTEL modellen. Teorien PESTEL er i bund og grund en 

checkliste over mulige forhold, som kan være relevante (se eksempelvis Lynch 2009, side 

82). Det er dermed ikke alle faktorer, som nødvendigvis er relevante i LBO sammenhæng 

eller for den omverden, som H+H befinder sig i. Derfor er teorien anvendt selektivt 

således, at nogle faktorer er mere markante, og dermed tager en del plads i nedenstående 

afsnit, mens andre er helt udeladte. Specifikt er politiske, økonomiske og sociokulturelle 

faktorer præsenteret nedenfor, mens de tekniske, miljømæssige og lovmæssige faktorer er 

udeladt, grundet manglende relevans ved en LBO af H+H. Prioriteringen er helt i 

overensstemmelse med teorien, jf. (Lynch 2009, s. 82).  

5.2.1 Politiske faktorer 

Byggebranchen er generelt set yderst afhængig af politiske faktorer. Først og fremmest 

fordi en stor del af branchens efterspørgsel er direkte afhængig af offentlige investeringer. 

Af figuren nedenfor fremgår en historisk oversigt over offentlige investeringers andel af 

omsætningen på H+Hs største marked Storbritannien, jf. Markedsdefinition i afsnit 5.1.  

 

 
Kilde: http://www.ons.gov.uk/ & Egen tilvirkning 
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Siden 1997 og frem til 2013 har offentlig investeringer stået for mellem 16,55 og 32,75% 

af omsætningen i den totale britiske byggebranche. Dette indikerer således vigtigheden og 

afhængigheden af netop denne politiske faktor. En nærmere analyse af udviklingen viser 

at de offentlige investeringers andel var størst under finanskrisen. Dette kan teoretisk set 

forklares både med nedgang i de private investeringer og stigning i de offentlige 

investeringer. Sandsynligvis er der tale om en kombination heraf. Alt andet lige er det i 

hvert fald logisk, at de private investeringer falder i krisetider ligesom, at det er et yderst 

anerkendt og anvendt politisk virkemiddel at fremskynde/øge offentlige investeringer i 

krisetider for at stimulere byggebranchen og derved holde hånden under en elleres 

skrantende økonomi. Derfor vil offentlige investeringers andel typisk stige i sådanne 

perioder (De Økonomiske Råd, 2009). Samlet set kan ovenstående figur fastslå, at 

offentlige investeringer spiller en reel og væsentlig rolle i byggebranchen, uanset hvor 

man befinder sig i den økonomiske cyklus, og det er således en faktor, som har direkte 

indflydelse på budgettering af omsætningsvæksten i afsnit 10. Det er dog svært at 

fastlægge præcist, hvor meget det påvirker væksten, men antager man at de offentlig 

investeringer vil være let faldende i volumen de kommende år på grund af de høje 

investeringer i forbindelse med finanskrisen, så kan der argumenteres for, at 

omsætningsvæksten om 3-5 år bør være lavere end den kortsigtede vækst, alt andet lige. I 

terminalperioden må det antages at omsætningsvæksten påvirkes svarende til et 

gennemsnitligt (normal) niveau for de offentlige investeringer. 

 

Udover offentlige investeringer påvirkes branchen i høj grad af skatter og afgifter som 

enten kan have direkte eller indirekte effekt på H+H og de andre selskaber i branchen. 

(H+H 2014, s. 21). I relation til H+H vil det altså betyde, at alle ændringer i de lande som 

man opererer i kan have indflydelse på selskabet. Hvor stor denne indflydelse er afhænger 

af størrelsen på effekten ved det politiske tiltag, og størrelsen på markedet set fra H+Hs 

synsvinkel. Eksempelvis vil en høj afgift på porebeton i Storbritannien have direkte 

indflydelse på H+Hs omkostninger i det største marked for selskabet og dermed have 

enorm negativ effekt for selskabet, hvilket alt andet lige påvirker budgettering af 

produktionsomkostningerne i afsnit 10. Der kan også være tale om indirekte indflydelser, 

som kan have store konsekvenser for H+H. Ændringer i beskatning eller skattefradrag for 

husejere kan have potentiel stor positiv eller negativ konsekvens for selskabet, idet det 

kan gøre det mere attraktivt at eksempelvis leje en bolig i stedet for at bygge en og 



 

 

 

27 

dermed påvirker denne faktor omsætningsvæksten i budgetteringen i afsnit 10. På lang 

sigt (terminalperioden) antages det, at sådanne faktorer vil have minimal betydning, da 

effekten af sådanne tiltag alt andet lige forventes at fade ud med tiden. Derudover vil 

eksempelvis strukturelle ændringer i lånesystemet kunne have lignende konsekvenser. 

Med hensyn til det sidstnævnte kan der bl.a. relateres til regler om afdragsfrihed eller 

rentefastsættelse (H+H 2014, s. 21). 

 

En yderligere politisk faktor som er yderst relevant for H+H, er krisen mellem Rusland og 

Ukraine. Rusland stod som bekendt for cirka 11,7% af omsætningen i H+H i 2014, og 

dermed vil en eventuel optrapning af Ukrainekrisen kunne have reel indflydelse på 

selskabet. En direkte effekt er en potentiel risiko, idet eventuelle sanktioner fra den 

vestlige verden vil kunne ramme bank og finansierings sektoren således, at 

kreditvurderingerne bliver påvirket. Dette kan dermed få en negativ konsekvens for den 

russiske byggebranche, hvilket man bør have med i overvejelserne, når der skal 

budgetteres omsætningsvækst i afsnit 10 (Timetric, 2014). Derudover vil krisen potentielt 

kunne have indirekte konsekvenser gennem stigende energipriser, for eksempel i tilfælde 

af, at Rusland igen lukker for gassen som ledes via Ukraine. Dette vil bl.a. kunne gå 

udover det polske marked, som spiller en væsentlig rolle i H+H og samlet set vil prisen 

for energi stige i resten af Europa (The Jamestown Foundation, 2014). Dette vil potentielt 

kunne have stor negativ indflydelse, da netop energipriserne spiller en stor rolle, jf. 

nedenstående afsnit 5.2.2, og samtidig er Polen H+Hs 3. største marked med godt 10% af 

omsætningen i 2014, Jf. afsnit 5.1. Derfor bør man inddrage denne viden i budgetteringen 

af produktionsomkostningerne i afsnit 10. Derudover vil en eventuel optrapning af 

konflikten også kunne have indflydelse på valutakurserne. Dette vil ramme H+H, da man 

som nævnt i det følgende afsnit er eksponeret overfor ændringer i eksempelvis RUB, som 

alt andet lige vil påvirke samtlige faktorer i et givent land, idet det antages at eksempelvis 

både produktionsomkostninger og omsætningen følger det lands valuta det genereres i. 

5.2.2 Økonomiske faktorer 

Den væsentligste økonomiske faktor for den omverden H+H befinder sig i er den 

generelle udvikling i samfundsøkonomien. Denne faktor er relevant for de fleste selskaber 

uanset branche. I dette tilfælde synes den dog særlig relevant, idet byggebranchen er en 

cyklist branche, hvilket betyder, at den er konjunkturfølsom. Branchen er generelt set 

afhængig af den offentlige og private efterspørgsel samt finansieringsmulighederne i 
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markedet. Derfor ser man ofte, at branchen har det meget svært, når det begynder at gå 

dårligt for samfundsøkonomien (lavkonjunktur), hvilket vi også så under den seneste 

finanskrise (jv.dk 2008). I relation til H+H kan det nævnes, at selskabet selv bemærker, at 

man er meget afhængig af efterspørgslen pga. en høj gearing og høje faste omkostninger 

(H+H 2014, s. 21). Dette er naturligvis ikke specielt positivt, men det er et bevis på, 

hvorfor det går som det går i økonomisk pressede perioder som eksempelvis den seneste 

lavkonjunktur. Hertil bør det nævnes at man typisk fra politisk side vil forsøge at ændre 

den økonomiske udvikling, hvilket blev behandlet nærmere i foregående afsnit 

vedrørende de politiske faktorer. I relation til H+Hs hovedmarkeder er det yderst relevant 

at se på, hvordan konjunkturerne historisk har udviklet sig samt hvorledes den forventes 

at udvikle sig på kortere sigt. I den nedenstående tabel fremgår udviklingen i real BNP for 

H+Hs hovedmarkeder.  

 

 
Kilde: Bloomberg & Egen tilvirkning 

 

Udgangspunktet i 2004 var at alle 4 hovedmarkeder oplevede vækst, dog var niveauet ret 

så forskelligt de fire lande imellem. Væksten i Rusland og Polen lå på dette tidspunkt på 

et noget højere niveau end de mere etablerede økonomier Storbritannien og Tyskland og 

netop derfor så man også flere og flere selskaber ekspanderede i disse lande, herunder 

virksomheder i byggebranchen, som Xella og H+H (Finans.dk 2006 & rt.com 2008). I 

2009 sendte finanskrisen mere eller mindre hele verdensøkonomien i lavkonjunktur, 

hvilket også ses af tabellen, idet alle H+Hs hovedmarkeders økonomi oplevede store fald 

målt i real BNP i 2009. Rusland, som ellers i 2004 var den af de 4 lande med størst vækst, 

oplevede det største fald, idet real BNP i 2009 var på hele -7,80%. Dette understreger 
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således, at der er tale om en yderst volatil økonomi, hvilket klart er noget man skal have 

med i betragtning, når man investerer i dette land. Omvendt klarede Polen sig forholdsvis 

fornuftigt igennem krisen. Ser man på perioden efter finanskrisen, synes udviklingen 

ganske stabil, jf. nedenstående. 

 

I Storbritannien har man haft vækst siden 2010 og den økonomiske udvikling er dermed 

overordnet set positiv. Derfor vurderes det også, at man er på vej mod stabilisering efter 

krisen. I anden kvartal 2014 fortsatte økonomien med at vokse, hvor eksempelvis 

produktionen steg med 3,2% sammenlignet med samme kvartal året inden. I tredje kvartal 

2014 fortsatte væksten sammenlignet med Q3 i 2013. Ser man på Q4 og dermed hele 

2014 fremgår det, at man opnåede den højeste årlige vækstrate på 2,6% siden år 2007, 

hvilket således understreger at der er tale om en positive udvikling. (Office for National 

Statistics). Angående fremtidsudsigterne så ses det i ovenstående tabel, at man ifølge 

estimaterne i 2015 og 2016 vil opnå vækst i real BNP på 2-3%. Dette betragtes 

overordnet set som gode fremtidsudsigter og påvirker således den budgetterede 

omsætningsvækst i afsnit 10 i positiv retning de første par år af budgetperioden, under 

antagelse af at bygebranchen følger denne udvikling. For nærmere herom se afsnit 5.3.114. 

På længere sigt (terminalperioden) kan det være svært at spå omkring udviklingen, men 

grundet modellens teoretiske karakteristika er det enkleste og mest realistiske at antage, at 

udviklingen i Storbritannien over tid normaliseres og dermed følger den generelle 

udvikling i verdensøkonomien. Denne antagelse gælder i øvrigt samtlige markeder. For 

nærmere herom se afsnit 10. 

 

I Tyskland har man ligesom i Storbritannien opnået vækst siden 2010, og udvikling i den 

tyske økonomi kan således betragtes som positiv. I 2014 opnåede man en vækst på 1,6%, 

hvilket blandt andet skyldes en fin slutspurt i sidste kvartal i 2014 (Bundesministerium 

der Finanzen 2015). Af tabellen ovenfor ses det, at forventningerne til 2015 og 2016 

indikerer vækst på 1-2%, hvilket kan beskrives som moderat positivt. På lang sigt gælder 

der samme forudsætning som for Storbritannien, jf. det senere afsnit 10. 

 

Den økonomiske vækst i Polen har siden 2004 mere eller mindre hele tiden været højere 

sammenlignet med Storbritannien og Tyskland. Af figuren ovenfor ses det dog, at 

                                                        
14 Dette gælder i øvrigt for samtlige markeder og vil derfor ikke blive eksplicit nævnt i senere afsnit. 
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afstanden mellem Polens røde kurve og de andre kurver er mindsket markant fra 2010 og 

frem til i dag, hvilket selvfølgelig indikerer at Polen ikke længere er et ligeså attraktivt 

vækstmarked, som det var for nogle år siden. Hertil skal det dog pointeres, at man stadig 

har højere vækst rater end H+Hs to største markeder Storbritannien og Tyskland. 

Fremtidsudsigterne for 2015 og 2016 er, at Polen vil ligge på en vækst omkring 3,3 pct. 

pr. år (Europa Kommissionen, 2015). Ifølge Bloomberg vil væksten i 2015 ligge mellem 

2,60-3,20 pct. for så at stige til 3,60 pct. i 2016, jf. ovenstående tabel. Fremtidsudsigterne 

kan således alt andet lige antages at være forholdsvis positive i Polen, og derfor påvirkes 

omsætningsvæksten i afsnit 10, markant af dette på kort sigt. På mellemlang sigt antages 

det ligeledes at det polske marked er med til at holde omsætningsvæksten oppe, mens der 

på lang sigt antages, at den polske marked rammer steady state og dermed vokser i takt 

med verdensøkonomien, jf. omsætningsvæksten i afsnit 10.  

 

Rusland var fra 2004 til 2008 det af de 4 markeder med klart højest vækst. Dette forhold 

har finanskrisen i den grad vendt op og ned på. Man har dog haft vækst siden 2010, men 

denne er blevet mindre og mindre frem mod i dag. Det forventes desuden, at den positive 

økonomiske vækst på kort sigt vil være mere begrænset med lavvækst eller måske endda 

nulvækst i 2015 og 2016. Dermed er markedsudsigterne for Rusland ikke umiddelbart 

positive, og specielt ikke med tanke på, at de fleste selskaber ser Rusland som et 

vækstmarked, jf. ovenfor. Dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at 

byggebranchen i Rusland ikke er i vækst, hvorfor dette vil blive revurderet og behandlet 

yderligere i afsnit 5.3.1.  

 

Ovenstående beskriver udviklingen i samfundsøkonomien i de lande hvor H+H primært 

opererer. Det er dog ikke sikkert, at byggebranchen i disse lande nødvendigvis følger 

denne udvikling, selvom der er stor sandsynlighed for dette på grund af branchens 

cykliske historik. Hvordan byggebranchen i de forskellige lande har udviklet sig og 

forventer at udvikle sig på kortere og længere sigt fremgår af afsnit 5.3.1 nedenfor.  

 

Ud over den økonomiske udvikling spiller renteniveauet en stor rolle for byggebranchen. 

Denne faktor har naturligvis tilknytning til den generelle økonomi, men alt andet lige 

anses den som en faktor i sig selv og derfor er det værd at knytte nogle teoretiske 

kommentarer til den. Generelt kan det fastslås, at en lav rente stimulerer 
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investeringslysten og dermed stimulerer den byggebranchen, idet det ikke teoretisk giver 

nogen mening at spare op, ligesom at omkostningen ved at låne er tilsvarende lav. 

Omvendt gælder der for en høj rente det modsatte. Derfor ser man ofte, at renten sættes 

ned i krisetider, for netop at stimulere eksempelvis byggebranchen således, at man 

forsøger at opretholde incitament til at investere til trods for dårligere tider, hvilket 

nedenstående figur er et glimrende eksempel på. (Reuss, 2011). Af figuren fremgår 

renteudviklingen på H+Hs hovedmarkeder fra tiden før finanskrisen og frem til 201415. 

 

 
Kilde: Bloomberg & Egen tilvirkning 

 

Af figuren ses det, at renterne før finanskrisen lå i intervallet 2-6,5% for H+Hs 4 største 

markeder, og fra 2007 og frem imod 2014 er renterne i alle lande undtagen Rusland, 

faldet til under 2%. Dermed er der altså gode renteforudsætninger på 3 af de 4 største 

markeder. Disse 3 står tilsammen for cirka 75% af selskabets omsætning i 2014, jf. afsnit 

5.1. Dette skaber således et positiv udgangspunkt for den nærmeste fremtid på 

størstedelen af selskabets hovedmarkeder. Hertil bør det dog nævnes, at udviklingen i 

renterne hurtigt kan ændre sig, ligeså vel som, at det kan være svært at forecaste 

renteudviklingen. Generelt antages det i det følgende speciale, at renterne på kortere sigt 

vil fortsætte med at ligge i den lavere ende af skalaen og dermed være med til at holde 

omsætningsvæksten oppe i budgettet i afsnit 10 på kortere sigt. På længere sigt forventes 

et normaliseret renteniveau som diskuteres i afsnit 10, samt afsnit 15. 

 

                                                        
15 Der er taget udgangspunkt i 10 årige statsobligationer for de respektive lande. Der mangler data fra Polen 2011 og Rusland 
2007, hvorfor disse i tabellen er sat lig med renterne året inden. 
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Byggebranchen er ligesom en del andre brancher afhængig af priser på de råvarer som 

anvendes i produktionen og dette er således ligeledes en væsentlig økonomisk faktor. De 

vigtigste input for de fleste byggevirksomheder er energi og transport. Transport er ikke 

en decideret råvare i sig selv, men prisen på transport afhænger eksempelvis af prisen på 

benzin/olie. Ud over transport og energi bliver produktionen påvirket af prisændringer på 

cement, sand og kalk (H+H 2014, s. 22). Udviklingen i disse faktorer vil således påvirke 

budgetteringen af produktionsomkostningerne i afsnit 10, men da det ligger uden for dette 

speciales rammer at budgettere priser på olie/benzin, cement, sand og kalk, så tages der 

ikke eksplicit stilling til udviklingen i disse parametre i budgetteringen af 

produktionsomkostningerne i afsnit 10. 

 

H+Hs internationale forretningsmodel medfører, at virksomheden er eksponeret over for 

ændringer i en række valutaer. Generelt kan man konkludere, at selskabets indtjening 

primært er i GBP, EUR og RUB, mens lånene hovedsageligt er foretaget i DKK, EUR, 

PLN og GBP. Dermed er H+H eksponeret for valutakursændringer bl.a. i disse nævnte 

valutaer. Virksomheden vurderer selv, at man fortrinsvis er udsat for risici vedrørende 

udviklingen i RUB og GBP (H+H 2014, s. 22). Dette så man blandt andet i regnskabsåret 

2014, hvor kursen på GBP var en medvirkende årsag til den store succes på det britiske 

marked i form af en omsætningsstigning, ligeså vel som, at udviklingen i RUB havde 

negative konsekvenser for omsætningen på det russiske marked (H+H 2014, s. 14). 

Fremadrettet kan det være svært at spå om udviklingen i disse valuter, hvorfor der antages 

status quo i budgetteringen i afsnit 10. 

5.2.3 Socialkulturelle faktorer 

Det nuværende globale fokus på CSR, herunder at virksomheder har et stort ansvar for at 

gøre deres produkter så miljørigtige som muligt, understøtter H+Hs forretningsmodel på 

glimrende vis. Dette skyldes en række faktorer som gør sig gældende for virksomheden. I 

det følgende er 4 faktorer, som synes at spille en særlig rolle udvalgt. Den første faktor 

som kan nævnes er den simple faktor, at porebeton i bund og grund er et meget 

miljøvenligt produkt, da dette basalt set består af vand kalk og sand. Selve fremstillingen 

af porebeton er heller ikke specielt forurenende, idet fremstillingen af porebeton foregår i 

et lukket kredsløb, som bruger mindre energi end sammenlignelige byggematerialer. Det 

lukkede kredsløb sikrer, at materialer som varme og kondensvand kan genbruges i 

produktionen og dermed minimeres anvendelsen af råstoffer også. Yderligere frigiver 
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produktionen ingen skadestoffer hverken til luft, jord eller vand. Samlet set fremstår 

H+Hs produkter derfor som ekstrem miljøvenlige (Ytong.dk & H+H 2014, s. 23). Den 

anden faktor er, at virksomheden aktivt har foretaget sundheds og sikkerheds 

foranstaltninger i produktionen, så disse områder forbedres (H+H 2014 s. 19). En tredje 

faktor er, at H+H har fokus på, at produktionen og energiforbruget skal gøres mere 

efficiente, idet dette indgår i deres såkaldte Operational excellence programme (H+H 

2014, s. 20). Den fjerde og sidste faktor er at selskabet anerkender menneskerettighederne 

i både strategi og produktions aktiviteter (H+H 2014, s. 23).  

I relation til ovenstående bør det nævnes, at man generelt kan argumentere for, at ingen 

ved hvad fremtiden bringer og derfor vil en eventuelt ændring (i positiv eller negativ 

retning) i de nuværende globale og/eller lokale samfundsværdier kunne have stor 

indflydelse på H+H på de givne markeder. På kortere sigt vurderes det dog ikke at være 

specielt sandsynligt, at CSR og/eller miljøfokusset ændres og man eksempelvis begynder 

at være imod miljøvenlige produkter eller er ligeglad med arbejdsforholdene på fabrikker, 

børnearbejde osv. Derudover har H+H intensiveret fokusset på, at dele idéer og erfaringer 

på tværs af landegrænserne i selskabet. Dette skal sikre, at man hele tiden er opdateret på 

hvordan socialkulturen og demografien udvikler sig på samtlige relevante markeder 

således, at man altid har innovative produkter og løsninger klar til at opfylde de 

eventuelle nye behov som opstår på diverse markeder (H+H 2014, s. 20). Grundet 

forventning om fortsat CSR og miljøfokus, samt virksomhedens opmærksomhed på 

eventuelle nye behov antages ovenstående faktorer ikke at påvirke budgetteringen i afsnit 

10 negativt, hverken på kort sigt eller i terminalperioden. 

 

En anden faktor i denne sammenhæng er den demografiske udvikling, idet dette kan drive 

efterspørgsel i den branche, som H+H befinder sig. Eksempelvis vil en befolkningens 

alderssammensætning og ændringer i den generelle helse blandt befolkningen have 

indflydelse på behovet for sygehusvæsen, type af huse, uddannelse og infrastruktur, og 

dermed påvirke omsætningsvæksten for H+H. En aldrende befolkning vil have stor 

indflydelse på hospitaler og plejehjem og bygning, reparation og vedligeholdelse af disse. 

Derudover vil en aldrende befolkning have indflydelse på arbejdsstyrken og udbuddet af 

kompetencer i byggebranchen. Vigtige kompetencer kan gå tabt, når flere og flere går på 

pension og derfor vil der opstå et behov for at tiltrække yngre arbejdskraft, som kan 

erstatte tabet af disse (Department for Business Innovation & Skills 2013). Hvordan 
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udviklingen mere præcist er, eksempelvis på H+Hs fire hovedmarkeder, bør implicit 

indgå i budgetteringen af byggebranchens udvikling på de forskellige markeder, jf. afsnit 

5.3. 

 

H+H pointerer selv, at urbanisering er en væsentlig trend i relation til byggebranchen. 

Dette skyldes, at denne ændrer efterspørgslen efter bebyggelsestyper. Specielt 

lejlighedskomplekser og familiehuse omkring større byer har de senere år oplevet stor 

stigning og dette er derfor noget H+H er nødsaget til at kunne håndtere og fokusere på. 

H+Hs produkter og løsninger vurderes at være i stand til at holde trit med denne trend, 

grundet porebetonens lethed og standardisering, at det er enkelt at montere samt at H+Hs 

produkter og løsninger er yderst miljøvenlige (H+H 2014, s. 7). På lang sigt antages det, 

at H+Hs fokus på innovation er med til at opretholde normaliserede forhold for 

omsætningsvæksten i afsnit 10. 

5.3 Brancheanalyse 
Denne brancheanalyse er inddelt i tre underafsnit. I det første afsnit klarlægges den 

generelle udvikling og forventninger til fremtiden på kort sigt på H+Hs hovedmarkeder. 

Herefter foretages en analyse af konkurrenceintensiteten på H+Hs hovedmarkeder ved 

hjælp af det strategiske værktøj Porters Five Forces. Slutteligt sammenholdes disse to 

analyser således, at der kan konkluderes på den samlede brancheattraktivitet for H+H set 

fra en kapitalfonds synspunkt. 

5.3.1 Brancheudviklingen på H+Hs hovedmarkeder 

H+Hs hovedmarkeder er Storbritannien, Tyskland, Rusland og Polen, jf. afsnit 5.1, 

hvorfor nedenstående analyse vil tage udgangspunkt i disse markeder. 

 

Byggebranchen i Storbritannien har de seneste år vist tegn på stabilitet efter en noget 

turbulent periode i årene omkring finanskrisen. Dette afspejles eksempelvis i antallet af 

privatbeskæftigede inden for branchen, hvor man for årene 2011-2013 har set markant 

flere antal privatbeskæftigede end eksempelvis kriseåret 2009. Dette parameter indikerer 

naturligvis at byggebranchen i Storbritannien er på vej i positiv retning. Hertil bør det dog 

nævnes, at der stadig er et stykke op til niveauet fra før finanskrisen, jf. bilag 7. En af de 

største årsager til den strukturelle vækst i Storbritannien er, at der er en generel 

underforsyning af specielt boliger. Herudover har man fra regeringsside ligeledes forsøgt 
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at stimulere branchen således, at man har kunnet tage sig ud af krisen (The Telegraph 

2014). Ligeledes så vi i afsnit 5.2.2, at økonomien i Storbritannien generelt set er på vej i 

den rigtige retning rent konjunkturmæssigt og derfor er den samlede vurdering, at 

fremtiden på kortere sigt er positiv for den storbritanniske byggebranche. På længere sigt 

(terminalperioden) antages det, at branchen vil vokse i takt med verdensøkonomien, jf. 

budgetteringen i afsnit 10. 

 

Udviklingen i den tyske byggebranche kan analyseres ud fra nedestående figur. Heraf 

fremgår det, at udviklingen i en række måltal for den tyske byggebranche har været 

opadgående de seneste år. Samtlige måltal udvikler sig positivt fra 2009 til 2013, og 

specielt antal lejligheder og omkostninger af bygninger synes at vise reel vækst i 

perioden. Siden 2009 er antallet af lejligheder steget fra 177.570 stk. til 272.433 stk. 

svarende til en stigning på godt 53%. Omkostninger af bygninger er steget fra cirka 59,5 

mio. EUR til cirka 77,3 mio. EUR svarende til en stigning på knap 30%. Der er desuden 

intet i konjunkturudviklingen i landet der tyder på, at den tyske økonomi er på vej ned, jf. 

afsnit 5.2.2. Dermed ser fremtiden på kort sigt på H+Hs næststørste marked ganske 

positiv ud. På længere sigt antages markedet at vokse i takt med verdensøkonomien, jf. 

afsnit 10. 

 

 
Kilde: www.destatis.de & Egen tilvirkning 

 

Den polske byggebranche har de seneste år været præget af så stor turbulens, at man snart 

har glemt, at man for år tilbage oplevede et reelt opsving i efterspørgslen. Men svære 

tider tvang mange selskaber til at reducere sine salgs- og investeringsplaner. Det hele 

førte til store betalingsproblemer og derfor oplevede man, at rigtig mange selskaber blev 
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insolvente og en del gik konkurs i den polske byggebranche i årene 2010-2012. Selv de 

fleste af de selskaber som overlevede havde svært ved at skaffe den fornødne 

finansiering. Den seneste tid har dog vist tegn på forbedring, og på grund af massiv støtte 

fra EU og planer om offentlige investeringer vil de fleste polske selskaber i 

byggebranchen have bedre udsigter fremover, end det man har oplevet de sidste par år 

(Sielewicz, 2015). Konkret er der en del forhold, som gør, at 2015 tegner til at blive en 

godt år for den polske byggebranche. En øget interesse fra udenlandske investorer er det 

tydeligste tegn, og det forventes således, at investeringerne vil vokse med op mod 30 pct. 

i Østeuropa, hvilket vil gøre denne region til den mest voksende region i verden. Denne 

vækst skyldes i høj grad en stigende efterspørgsel på huse, da renten er så lav nu, at 

mange polakker forventes at bygge huse i 2015 og 2016 (ITE Build & Interiors, 2015a). 

Overordnet set vurderes det, at fremtiden på kortere sigt ser positiv ud på det polske 

marked, og omsætningsvæksten er på kort sigt således påvirket i positiv retning i 

budgetteringen. På længere sigt (terminalperioden) antages markedet at vokse i takt med 

verdensøkonomien, jf. afsnit 10. 

 

Det russiske marked som i 2014 stod for 11,7 pct. af H+Hs samlede omsætning, er det af 

de 4 største geografiske markeder som skiller sig mest ud. Det russiske marked er yderst 

volatilt og har en meget lav visibility16, som gør det svært at forudse fremtidsudsigterne på 

markedet. Desuden er Ruslands økonomiske og konkurrencemæssige struktur en hel del 

anderledes end eksempelvis europæiske lande som England, Tyskland og Polen, hvor 

mere frie markedskræfter gør sig gældende. I den forbindelse er det værd at nævne, at en 

lang række risici er en hel del større i Rusland kontra andre lande. Dette gælder fx 

ledelsesstil arbejdskraft, udstyr, tilgængelighed af materialer, produktivitet, sene 

betalinger, finansielle problemer, korruption mm. (H+H 2014, s. 7-8, Financial Post, 2011 

& Fey og Shekshnia, 2008). Man kunne foranlediges til at tro, at dette gør markedet 

mindre attraktivt, men de negative forudsætninger opvejes af de store muligheder, som 

dette marked omvendt indeholder. For det første er der tale om et geografisk og 

befolkningsmæssigt meget stort land og derudover er der et stort, mere eller mindre 

uforløst, vækstpotentiale. Desuden bidrager den russiske del af H+H til den samlede 

                                                        
16 Den direkte oversættelse af ordet er synlighed eller sigtbarhed. Ingen af disse ord synes dog at dække over den samme 
betydning som det engelske udtryk; nemlig graden af om forudsigelser omkring fremtiden er sandsynlige.  Man kan alternativt 
kalde det for gennemsigtighed - det vil altså sige at en høj visibility gør det enklere at spå om fremtiden og en lav visibility vice 
versa. 
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diversificering, hvilket man eksempelvis så i 2012, hvor det var det eneste af samtlige 

H+Hs markeder, som oplevede vækst (H+H 2013, s. 12). Den russiske byggebranche har 

de senere år været inde i en god udvikling. Ser man på perioden 2009-2013 oplevede 

byggebranchen i Rusland en sammenlagt årlig vækst rate på 12,81%. Dette står i klar 

kontrast til den lave/manglende vækst for den samlede russiske økonomi, jf. afsnit 5.2.2. 

Dermed er dette altså det lidt specielle tilfælde, hvor en ellers cyklisk branche ikke følger 

den generelle udvikling i konjunkturen for landet. Dette kan have flere forklaringer, men 

oftest vil det blandt andet skyldes offentlige investeringer. Hvis man kigger på fremtiden i 

den russiske byggebranche, så er det blandt andet investeringer som vedrører 

Verdensmesterskabet i fodbold i 2018, som gør at væksten forventes at fortsætte frem til 

2018. En så stort event medfører nemlig ikke blot nogle få store byggepladser i 

forbindelse med klargørelse af diverse nye arenaer. De byer som udses til værtsbyer skal 

alle have en masse nye (eller renovering af) hoteller, restauranter mv. og yderligere vil 

man have behov for en klar forbedring af infrastrukturen i hele landet. (PR Newswire, 

2014 & Timetric, 2014). Derudover har den russiske premierminister Dimitri Medvedev 

ifølge den russiske avis Vedomosti bekræftet at en 20 milliarder RUB investering, som 

skal skabe en stor stigning i efterspørgslen på huse, ved at sænke renten på lån i fast 

ejendom (ITE Build & Interiors, 2015b). Dermed er ser den nærmeste fremtid for dette 

marked altså yderst gunstig ud. Hertil bør det nævnes, at der er en vis usikkerhed 

forbundet med dette marked på grund af en række faktorer, idet eksempelvis 

Ukrainekrisen og de faldende valutakurser på RUB som har en negativ indflydelse på 

indtjeningen (H+H 2014, s. 22). På lang sigt antages væksten i Rusland at følge resten af 

verdensøkonomien, jf. afsnit 10. 

5.3.2 Porters Five Forces 

Den følgende analyse tager udgangspunkt i teorien Porters Five Forces, som er en 

tilgang, der søger at fastlægge attraktiviteten i en given branche. Dette gøres med 

udgangspunkt i 5 markedsfaktorer, som ifølge Michael Porter sammenfatter en given 

branches indflydelse på et selskabs evne til at skabe værdi til dets aktionærer: 1. 

Rivaliseringen blandt nuværende konkurrenter, 2. Truslen fra nye konkurrenter, 3. 

Konkurrence fra substituerende produkter, 4. Leverandørenes forhandlingsstyrke og 5. 

Kundernes forhandlingsstyrke. I nedenstående afsnit er det blot de 2 førstenævnte faktorer 

som fremgår. De 3 resterende faktorer (3. Konkurrence fra substituerende produkter, 4. 

Leverandørenes forhandlingsstyrke og 5. Kundernes forhandlingsstyrke) fremgår, grundet 
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opgavens omfang af bilag 4. Dette valg er underbygget af det faktum, at det efter 

analysen var gennemført blev klart, at faktorerne bidrager marginalt i relation til denne 

afhandling. 

 

1. Rivaliseringen blandt nuværende konkurrenter 

Tidligere var konkurrencen i byggebranchen præget af, at der er tale om lokal 

efterspørgsel. Dette medførte, at de fleste selskaber var små eller mellemstore private 

selskaber med en eller få fabrikker. I begyndelsen af 1980erne blev markedet dog præget 

af, at nogle større spillere fik fodfæste i branchen og disse overtog således markedsandele 

fra de mindre selskaber, specielt inden for produktionen af byggematerialer. Dette var 

startskuddet til konsolideringen af byggebranchen i Europa, som har fortsat i løbet af de 

senere år (Menz,  2005, s. 46-62 & Consult Club @ IIMA, 2012). Således er 

produktionsmarkedet i byggebranchen i dag præget af en række store spillere. 

Konsolideringen i byggebranchen i Europa skyldes at de traditionelle markeder har været 

mere eller mindre mættede, hvorfor selskaber ikke har kunnet realisere organisk vækst. 

Derfor har man være tvunget til at sikre sin vækst ved hjælp af opkøb af allerede 

etablerede selskaber, så kaldt ikke-organisk vækst (Menz, 2005, s. 46-62). Dette betyder, 

at det globale marked for levering af byggematerialer som eksempelvis porebeton de 

fleste steder, kan defineres som oligopol marked(er), hvilket har en naturlig positiv effekt 

for de eksisterende udbydere som eksempelvis H+H. 

 

Da H+Hs omsætning fordeler sig som den gør rent geografisk, vurderes det relevant at se 

på hvert marked isoleret for derved at kunne konkludere bedst muligt på den branche som 

H+H befinder sig i. 

 

Først og fremmest gælder det for byggebranchen i Storbritannien, at dette marked er 

mindre konsolideret end andre europæiske markeder, hvilket betyder at der er flere små 

spillere i markedet sammenlignet med de andre geografiske markeder (Department for 

Business Innovation & Skills, 2013). H+H er markedslederen på dette marked inden for 

produktion af porebeton, hvilket naturligvis er positivt, specielt med tanke på at der altså 

er tale om selskabets største marked, jf. markedsdefinitionen. Desuden er selskabets 

største direkte konkurrenter enten meget lidt eller slet ikke involveret i Storbritannien 

(H+H 2013, s. 12). I løbet af 2013 steg H+Hs markedsandele i Storbritannien, hvilket 
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primært skyldes, at der for husbyggeriet skete en konsolidering, hvor H+Hs kunder øgede 

deres markedsandele (H+H 2013, s. 15). I 2014 steg omsætningen ligeledes på dette 

marked, hvilket til dels skyldtes generelle prisstigninger og til dels en øget volumen samt 

ikke mindst en stigning i GBP (H+H 2014, s. 15-16). Generelt set er der også positive 

forventninger til den nærmeste fremtid på dette marked, jf. afsnit 5.3.1, og det påvirker 

naturligvis omsætningsvæksten i afsnit 10 og dermed værdiskabelsen i positiv retning. 

 

Konkurrencesituationen på det tyske marked er noget anderledes end på den britiske 

beskrevet ovenfor. Den primære årsag til dette er, at det er H+Hs største konkurrent 

Xella, som er markedsleder på det tyske marked. H+Hs position på dette marked er 

således ikke ligeså stærk, hvilket naturligvis kan have negative konsekvenser for 

selskabet. I 2013 oplevede man, hvordan øgede lagerbeholdninger hos konkurrenterne 

skabte en priskrig, som endte med at priserne i 2013 var lavere, end de var i 2012 til trods 

for mere aktivitet (H+H 2013, s. 15). I 2014 faldt omsætningen på det tyske marked 

yderligere, grundet dårlige markedsforhold og manglende afsætning til Afrika (H+H 

2014, s. 15-16). H+Hs muligheder på dette marked vurderes generelt at være afhængige 

af, at man opnår sit mål om at være markedsleder på alle de geografiske områder man 

opererer på, hvilket dog alt andet lige må antages at være en stor udfordring på netop det 

tyske marked (H+H 2013, s. 12). Den store konkurrence på det tyske marked kan medføre 

en generel mindre vækst og værdiskabelse, og derfor er det essentielt, at H+H er i stand til 

at realisere deres strategiske mål om at vokse mere end konkurrenterne og være 

førstevalget når kunderne skal vælge en porebetonleverandør (H+H 2013, s. 3 & 12). Er 

man i stand til dette vil fremtiden se positiv ud, idet markedets udsigter generelt er 

positive, jf. afsnit 5.3.1. 

 

Det polske marked, som faktisk er det største porebeton marked i Europa, har de seneste 

år været præget af stor intensiv konkurrence og cykliske problemer med faldende 

efterspørgsel som en naturlig følge heraf. Dette har resulteret i overkapacitet, som har ledt 

til en fortsættende priskrig. De faldende priser og den manglende efterspørgsel har 

resulteret i tab for H+H (H+H 2013, s. 15 og 54). Dette har bl.a. medført, at selskabet 

planlægger at lukke total 4 produktionsanlæg i 2015, hvilket er en god indikation på, at 

konkurrenceintensiteten er høj i dette marked (H+H 2014, s. 12). Omvendt styrkede 

H+Hs sin position på det polske marked, idet man i oktober 2014 opkøbte et af de andre 
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ledende porebeton selskaber i Polen, og dermed er man nu med helt oppe i toppen, hvad 

angår markedsandele på det polske porebetonmarked. Denne styrkede position forventes 

at give stordriftsfordele samt generere positive synergieffekter. Dette skal sammen med et 

håb om forbedring af den økonomiske situation, lede til fremgang på det polske 

porebetonmarked (HplusH.com, 2014). Som en konsekvens af den styrkede position og 

en forventning om konsolidering vil H+H formentlig være i stand til at have en højere 

pris, pga. oligopol status. Sammenholdes ovenstående faktorer med de forholdsvis 

positive udsigter for den polske byggebranche i 2015 og 2016, vurderes Polen på kortere 

sigt at være et attraktivt marked for H+H, som kan være med til at generere signifikant 

omsætningsvækst, jf. afsnit 5.3.1, og det senere afsnit 10. I relation til terminalperioden 

(lang sigt) antages normaliserede forhold. 

 

Konkurrencen på det russiske marked er ifølge H+H ikke så intensiv, da de største 

konkurrenter enten har meget lav eller slet ingen aktivitet i landet. Det kan dog være 

svært at vide, hvad der helt præcis menes med dette. Eksempelvis, har bl.a., Xella 

aktiviteter i Rusland, men det antages således, at disse aktiviteter enten ikke er i direkte 

konkurrence med H+Hs aktiviteter (dvs. fx ikke porebeton relaterede aktiviteter) eller 

også er de marginale, hvilket ikke er helt usandsynligt med tanke på dette markeds 

størrelse (H+H 2013, s. 12 & rt.com 2008). Grundet den lave gennemsigtighed på dette 

marked, kan det være svært at sige noget konkret om denne faktor. 

 

2. Truslen fra nye konkurrenter 

I forbindelse med vurdering af denne markedskraft taler man ofte om, at den afhænger af 

hvor mange og hvor store adgangsbarrierer der er i branchen. Dette skyldes at disse 

forhindrer nye konkurrenter fra at trænge ind i en lønsom branche og dermed over tid 

drive lønsomheden mod nul. For byggebranchen, eller mere specifikt produktion/levering 

af byggematerialer, kan det generelt konstateres, at der er tale om en branche som kræver 

store investeringer ved opbyggelse af et selskab i branchen. Man skal foretage markante 

investeringer i produktions-, markedsførings- og distributionsleddet, hvis man 

overhovedet vil gøre sig forhåbninger om at overtage markedsandele fra de allerede 

etablerede spillere i markedet. Årsagen til dette er, at der er tale om en produktion, som 

kræver store kapitalbindinger og desuden er der signifikante stordriftsfordele i det meste 

af værdikæden. Hovedparten af de etablerede spillere har investeret signifikante 
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ressourcer i at opbygge brands eller tilkøbe dem, og dermed vil en ny aktør udover selve 

produktionen også skulle foretage markante investeringer i markedsføring af de nye 

produkter. De etablerede spillere forventes derfor at kunne udkonkurrere nye spillere med 

hensyn til markedsføring af produkter. Derudover kræver de fleste kunder ofte, at man 

har en såkaldt track record – altså at man tidligere har bevist, at man kan gennemføre 

lignende opgaver. Dermed vil nye selskaber få problemer med at få den 

forhåndsgodkendelse som ofte er et krav, hvilket fungerer som en naturlig barriere mod 

nye selskabers indtrængen (OECD 2008, s. 21, Langford og Male 2001, s. 197-199  & de 

Valance 2007, s. 32-35 ). Yderligere har de etablerede selskaber allerede den finansielle 

styrke som kræves, hvorimod det for nye konkurrenter i perioder kan være et problem 

overhovedet at skaffe den fornødne fremmedfinansiering (Department for Business 

Innovation & Skills 2013, s. 21-22). Sidst men ikke mindst vil der være kulturelle og 

sprogmæssige barrierer. De sprogmæssige barrierer kan formentlig løses forholdsvis 

enkelt i de fleste tilfælde, mens det kulturmæssige kan vise sig at være et større problem. 

Dette skyldes, at hver region i byggebranchen har sin egen bygge og/eller arbejdskultur, 

eksemplificeret ved Polen i følgende kilde (WSE Info Space 2011). Generelt set er der 

altså en del adgangsbarrierer, som beskytter de etablerede selskaber mod indtrængen fra 

nye konkurrenter, hvilket gør branchen attraktiv set fra targetselskabets synspunkt, og 

dette er således med til at holde omsætningsvæksten oppe i hele budgetperioden, jf. afsnit 

10. I relation til de enkelte hovedmarkeder kan det være relevant at knytte nogle korte 

specifikke kommentarer, hvilket fremgår af følgende afsnit. 

 

Storbritannien 

En virksomhed af H+Hs størrelse bør som udgangspunkt ikke frygte nye mindre 

konkurrenter, da man qua sin position som markedsleder allerede er meget stærk, jf. 

ovenfor. Der er dog værd at bemærke, at det i ovenstående er pointeret, at netop på dette 

marked er H+Hs største direkte konkurrenter enten meget små eller slet ikke til stede (se 

nærmere omkring hvilke andre store byggematerialeselskaber, som er på dette marked 

under konkurrence fra substituerende produkter, som fremgår af bilag 4). Dermed ligger 

der en potentiel risiko i at konkurrenter, som leverer samme type produkter eller lignende 

produkter (eksempelvis porebeton eller let beton) på andre markeder, beslutter sig for at 

tage kampen op med H+H i Storbritannien, og dermed vil udgøre en reel trussel, da de 

grundet deres status som etableret virksomhed i andre lande, formentlig vil besidde viden, 
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brands, finansiel styrke med mere. En ekspansion til Storbritannien kan eksempelvis 

gøres ved at bygge nye store fabrikker, som overtager kompetencer og produkter fra 

andre lignede markeder (for eksempel Xella i Tyskland), eller man kan opkøbe en af de 

andre spillere på dette marked og lade deres kunder, produkter og/eller erfaringer indgå i 

den nye satsning. Begge dele vil naturligvis kræve massive investeringer, men nogle af 

H+Hs konkurrenter på de andre markeder vil være i stand til dette qua deres størrelse og 

finansielle styrke. 

 

Tyskland 

Det tyske marked er et modent marked, som ledes af den tyske betongigant Xella, med 

H+H som næststørste spiller. Dette marked er ganske modent og det vurderes derfor ikke, 

at der på dette marked er nogen større trussel for at nye konkurrenter vil komme ind og 

overtage de to største spilleres markedsandele, da dette helt enkelt ikke vurderes at være 

specielt lønsomt, jf. ovenstående. 

 

Polen 

Polen er, som nævnt ovenfor, det største porebetonmarked i Europa, hvilket blandt andet 

ses på antallet af store selskaber, som opererer på dette marked. Udover Xella og H+H er 

også franske Eurovia og en hel del flere aktive i dette land. Generelt vurderes det, at 

truslen på dette marked er større end på henholdsvis det britiske og det tyske marked. 

Dette skyldes bl.a., at det polske marked af mange anses for at være et godt vækstmarked. 

Dermed vil dette være et mål for selskaber, som allerede er etablerede på de mere modne 

markeder, med lavere vækst, som ønsker at diversificere/ekspandere. Attraktiviteten skal 

dog ses i lyset af, at truslen for nye virksomheder generelt er lav, som beskrevet ovenfor, 

ligesom at de generelle udsigter på dette marked vil spille ind på attraktiviteten, hvilket 

altså for 2015 og 2016 medfører en øget attraktivitet, jf. afsnit 5.3.1. Derudover bør det 

pointeres, at der for internationale selskaber findes en adgangsbarriere i form af sprog og 

kultur, hvorfor man ofte ser at disse internationale selskaber opkøber lokale selskaber for 

herigennem at begrænse disse barrierer (WSE Info Space 2011). 

 

Rusland 

Dette marked er generelt svært at sige så meget om på grund den lave gennemsigtighed, 

og specielt hvad truslen fra nye indtrængere angår synes det at være stort set umuligt, da 
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introduktion på dette marked historisk set har krævet, at man opkøber et af de 

eksisterende lokale selskaber. Det antages, at der ikke blot kræves en stærk finansiel 

position, men også en hel del analyse og bureaukratisk arbejde. Herudover må det kunne 

konkluderes, at der også vil være kulturelle og sprogmæssige udfordringer a la dem, som 

er beskrevet for det polske marked ovenfor, jf. kilden anvendt i ovenstående afsnit. 

Generelt vurderes det dog at Rusland er et attraktivt marked at gå ind på, hvis man ønsker 

muligheden for en højere vækst end de mere modne markeder kan tilbyde. Omvendt 

medfølger der som tidligere nævnt i afsnit 5.3.2 også en række risici, som netop skyldes 

den lave gennemsigtighed og mulighed for at vurdere den fremtidige udvikling. Samlet 

set er det rigtig svært at sige noget specifik om det russiske marked, udover at der er et 

stort potentiale, men omvendt også en stor risiko for at dette potentiale ikke bliver forløst. 

Det vurderes altså, at være yderst arbitrært at gå ind og konkludere på sandsynligheden 

for at potentialet vil blive forløst. 

5.3.3 Den samlede brancheattraktivitet 

Den samlede vurdering af attraktiviteten af den branche som H+H befinder sig i er, at det 

kan være svært at sige noget generelt, da forhold i de enkelte lande adskiller sig så meget 

som de gør. Derfor er der i det følgende konkluderet med udgangspunkt i en geografisk 

opdeling af landende. Generelt kan det dog konstateres, at de væsentligste faktorer for 

H+H i denne branche vurderes at være 1. Rivaliseringen blandt nuværende konkurrenter 

og 2. Truslen fra nye konkurrenter, hvorfor konklusionen på denne analyse hovedsageligt 

vil tage udgangspunkt heri for hvert enkelt defineret marked. 

Attraktiviteten på det britiske marked vurderes at være stor for H+H, hvor specielt 

rivaliseringen i markedet bidrager positivt til dette, da H+H er markedsleder, og få eller 

ingen af de største konkurrenter på nuværende tidspunkt spiller en væsentlig rolle på det 

britiske marked for porebeton. Derudover er fremtidsudsigterne på kortere sigt positive på 

dette marked, hvilket påvirker omsætningsvæksten i afsnit 10 positivt på kort sigt. I 

terminalperioden antages mere normaliserede forhold, hvorfor selskabets vækst følger 

verdensøkonomien. Hermed antages det altså implicit, at konkurrencen øges på lang sigt 

således, at man blot vil følge udviklingen i den generelle verdensøkonomi (denne 

antagelse gør sig gældende for alle markederne hvorfor det ikke er eksplicit anført for 

hvert marked i nedenstående afsnit). 

Attraktiviteten på det tyske marked vurderes at være mindre end den på det britiske 

marked, da dette marked er præget af intens konkurrence og H+H ikke har samme stærke 
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position som eksempelvis det britiske marked. Fremtidsudsigterne for den tyske 

byggebranche ser nogenlunde ud, om end de dog ikke er så positive, at det ændrer på at 

dette marked blot anses som moderat attraktivt for H+H på nuværende tidspunkt. 

Attraktiviteten på det polske marked vurderes at være stor, idet selskabet, jf. tidligere har 

tilpasset sin produktion på dette marked, som er det største europæiske porebeton marked. 

Derudover er dette marked et potentielt vækstmarked på længere sigt, hvis altså landets 

økonomiske situation forbedres. På kort sigt er udsigterne gode, idet der er positive 

forventninger til 2015 og 2016 og en eventuel succes på dette marked afhænger altså af 

H+Hs evne til at konsolidere dette marked. 

Attraktiviteten på det russiske marked vurderes at være ganske stor, idet Rusland bidrager 

med vækstmuligheder inden for byggebranchen til trods for landets generelle økonomi 

ikke viser samme trend lige nu. Derudover har dette marked tidligere vist at være 

interessant i et diversificerings perspektiv. Hertil skal det dog klart pointeres, at 

tilstedeværelse på det russiske marked implicerer en del forhøjede risici på en række 

væsentlige områder. 

5.4 Intern analyse – Resourced Based View (RBV) 
Dette afsnit er blot en opsummering af den totale interne analyse som, grundet opgavens 

omfang, fremgår af bilag 5. Analysen konkluderer, at selskabet vigtigste ressourcer kan 

opdeles i 3 kategorier som er: 1. materielle ressourcer, 2. immaterielle ressourcer og 3. 

organisatoriske ressourcer. De væsentligste materielle ressourcer i H+H er ifølge denne 

analyse de produkter og løsninger som selskabet tilbyder. Det vurderes dog at disse i sin 

materielle form ikke er sjældne, hvorfor denne ressource blot er en såkaldt konkurrence 

paritet, hvilket betyder at ressourcen leverer værdi til selskabet, men dette er intet som 

giver H+H vedvarende konkurrence fordele relativt til deres konkurrenter. Denne 

ressource er dog med til at påvirke selskabets omsætningsvækst i positiv retning på 

kortere sigt, ligesom at den på længere sigt er med til at opretholde en stabil vækst i 

terminalperioden, set i relation til budgetteringen som fremgår af afsnit 10.1. En lignende 

analogi kan anvendes på selskabets produktionsanlæg, som dermed har samme effekt på 

budgetteringen i afsnit 10.1. Ser man på de immaterielle ressourcer i H+H så er slogannet 

build with ease en væsentlig ressource. Denne er i sig selv ikke sjælden, hvorfor den blot 

er en konkurrence paritet, men den bidrager herudover til en anden yderst væsentlig 

ressource, nemlig H+H gruppens samlede brand og underbrands. H+Hs brands bidrager 
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ifølge analysen i bilaget til vedvarende konkurrencefordele, idet disse er både værdifulde, 

sjældne og dyre/svære at efterligne. Disse immaterielle ressourcer er således i høj grad 

med til at danne grundlag for positive fremtidsforventninger vedrørende selskabets 

omsætningsvækst, både på kortere og længere sigt. Slutteligt bør det pointeres, at de 

væsentligste organisatoriske ressourcer er den viden som findes i selskabet, samt det som 

H+H kalder for one company tilgangen. Begge disse ressourcer vurderes at have marginal 

indflydelse på omsætningsvæksten i budgetteringen i afsnit 10.1, både på kort og lang 

sigt. 

5.5 Sammenfatning – Udvidet SWOT analyse 

 
Kilde: Lynch 2009, s. 302 & Egen tilvirkning 

6. Regnskabsanalyse 
Dette afsnit har til formål at analysere den historiske performance i H+H, så de finansielle 

værdidrivere der er essentielle for selskabets udvikling identificeres. Niveauet og 

Strategisk værdidriver Budgetdrivere som påvirkes Effekt (+/-)
Strenghts                      (S)
Produktportefølje Omsætningsvækst ++
Produktionsanlæg Produktionsomk., Afskrivninger +++
Build with ease Omsætningsvækst ++
Brands Omsætningsvækst +++
Stordriftsfordele Produktionsomk., Salgs/distr.omk., Admin.omk. +
Erfaring Omsætningsvækst ++
Best practises Omsætningsvækst +++
Oligopol Omsætningsvækst +++
Viden Omsætningsvækst +
Innovation Omsætningsvækst ++
Weaknesses                 (W)
Overkapacitet Produktionsomk. ---
Få markeder Omsætningsvækst ---
Geografisk spredning Salgs/distr.omk. -
Ensartede produkter Omsætningsvækst --
One company tilgang Omsætningsvækst -
Opprtunities                (O)
Rusland Omsætningsvækst +(++)
Offentlige investeringer Omsætningsvækst +(+)
Konjunkturforbedringer Omsætningsvækst +++
Opkøb Omsætningsvækst ++
Vækst i UK Omsætningsvækst +++
Kosolidering i Polen Omsætningsvækst +++
Threats                         (T)
Ændring i Miljø/CSR fokus Omsætningsvækst -
Konjunkturfald Omsætningsvækst ---
Ruslands nationaløkonomi Omsætningsvækst ---
Ukrainekrisen Omsætningsvækst --
Hul i efterspørgslen Omsætningsvækst --
Valutakurser Omsætningsvækst, Produktionsomk. Salgs/distr.omk., Admin.omk. --
Rentestigning Omsætningsvækst ---
Polen/ruslands udvikling Omsætningsvækst --(-)
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udviklingen i disse værdidrivere skal sammen med ovenstående strategiske analyse danne 

grundlag for budgetteringen i afsnit 10 (Sørensen 2009, s. 17). Det bør herudover 

præciseres, at denne regnskabsanalyse, på enkelte områder, adskiller sig fra den som man 

ser i en almindelig fundamentalanalyse i forbindelse med klassiske værdiansættelser, idet 

der her er tale om en LBO case, hvor et kapitalselskab altså antages at have 100% kontrol 

over selskabet i budgetperioden. Dette betyder at der vil være fokus på områder, hvor en 

kapitalfond antages at kunne foretage forbedringer ved overtagelse af selskabet. Dette er 

helt i overensstemmelse med afgræsningen i afsnit 1.4. Afsnittet er opbygget således, at 

der indledningsvis kort redegøres for regnskabskvaliteten af de anvendte regnskaber for 

både targetselskab og peers. Herefter præciseres argumenter for reformulering af de 

anvendte regnskaber, idet dette teoretisk anses som en nødvendighed for at give et 

retvisende billede af selskabets økonomiske situation. Med udgangspunkt i de 

reformulerede regnskaber foretages en analyse af selskabets rentabilitet. I dette delafsnit 

inddrages desuden regnskaber fra 2 udvalgte peer selskaber således, at niveauet i de 

udregnede tal for H+H kan sammenlignes med niveauet for de mest sammenlignelige 

selskaber. Hernæst rettes fokus på, om det er muligt for en given kapitalfond at foretage 

forbedringer i arbejdskapitalen. Slutteligt sammenfattes hele afsnittet således, at det 

fremgår, hvilke inputs der skal sammenholdes med den strategiske analyse og herefter 

indgå i budgetteringen.  

6.1 Valg af peergroup 
Intuitivt giver benchmarking mest mening i de tilfælde, hvor peer selskaberne ligner 

targetselskabet mest. Det vil altså sige, at selskaberne udbyder mere eller mindre de 

samme produkter til de samme markeder og dermed har de ofte den samme risiko på 

driften. Yderligere er det en fordel, hvis de aflægger regnskaber efter samme standarder, 

og til og med er registreret i det samme land. De to sidstnævnte parametre kan man dog 

tage højde for blandt andet ved hjælp af korrektioner af regnskabsposter og skatteforhold. 

Derudover er det væsentligt, at man kan få tilgang til information om disse selskaber, 

hvorfor børsnoterede selskaber er at foretrække, eftersom man dermed kan få tilgang til 

både regnskaber og tilhørende noter og forklaringer på, hvad der indgår i de forskellige 

poster og dermed sikres kvaliteten af sammenligningsgrundlaget. I H+Hs tilfælde findes 

der dog ikke umiddelbart nogle andre børsnoterede danske selskaber, som leverer 

porebeton til de samme markeder (primært Storbritannien, Tyskland, Polen, Rusland og 
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Skandinavien). Det er i sig selv ikke noget problem, at selskaberne ikke er danske, men 

da eksempelvis de to selskaber som vurderes at være de bedste peers i relation til H+H 

(Xella og Eurovia), begge er privatejede, er informationstilgængeligheden en stor 

udfordring. Xella, som er det selskab der ligner H+H mest, har dog nogle noterede 

selskabsobligationer, hvorfor det har været muligt at fremskaffe tilstrækkelig med 

information til at denne kan anvendes som peer.  Omvendt har det ikke været muligt at 

finde nok informationer omkring Eurovia, hvorfor dette selskab ikke er inddraget. Til 

gengæld er den franske børsnoterede betonvirksomhed Vicat valgt, idet dette selskab som 

leverer byggematerialer (primært beton) til lignende markeder, vurderes at være det 

noterede selskab som minder mest om targetselskabet. 

6.2 Regnskabskvalitet 
H+H international aflægger årsregnskab efter internationale regnskabsstandarder (IFRS), 

samt yderligere krav om oplysninger for danske børsnoterede selskaber i forbindelse med 

aflæggelse af årsrapporter. Den eksterne revisors gennemgang af årsregnskaberne i 

perioden 2009-2014 har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold, der vil 

have indflydelse på brugbarheden af regnskaberne. Dette betyder, at selskabets 

regnskabsaflæggelse ud fra et going concern perspektiv synes korrekt, hvorfor det også er 

teoretisk hensigtsmæssigt at anvende en going concern værdiansættelsesmodel. 

Peer selskabet Vicat SA aflægger ligeledes sine årsregnskaber efter IFRS, og revisorens 

gennemgang af regnskaberne i perioden 2009-2013 indeholder ingen bemærkninger eller 

forbehold som har indflydelse på brugbarheden af disse regnskaber. 

For peer selskabet Xella er det lidt anderledes eftersom, at selskabet ikke er børsnoteret, 

men da selskabet har nogle virksomhedsobligationer, som er noterede, er en del 

regnskabsinformationer tilgængelige. Af Xellas årlige virksomhedsobligations rapport 

fremgår det, at man aflægger regnskab efter IFRS. 

Samlet set vurderes kvaliteten af de aflagte regnskaber at være høj og desuden aflægger 

både targetselskabet og de udvalgte peers deres regnskaber efter samme 

regnskabsstandarder (IFRS), hvilket medfører, at benchmarking er muligt, idet 

sammenligningsgrundlaget dermed er tilfredsstillende i denne case. Hertil bør det dog 

pointeres, at en del af benchmarkingen er foretaget på ’før skat’ niveau, idet beskatningen 

for de tre selskaber afviger en hel del, da Xella er registreret i Luxembourg, mens H+H og 

Vicat er henholdsvis dansk og fransk registreret. Man kan argumentere for, at man burde 
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analysere på ’efter skat’ niveau, da de cash flows som skal anvendes til at afdrage på 

gælden er ’efter skat’. Hertil bør det dog bemærkes, at der kun sammenlignes historisk 

mellem peers, hvorfor en udeladelse af skatteforhold antages at øge 

sammenligningsgrundlaget i dette tilfælde og dermed forhøje kvaliteten af de inputs, som 

anvendes til budgettering af fremtiden.  

6.3 Reformuleringer til analyseformål 
De officielle balancer i de anvendte årsrapporter inddeler aktiverne ud fra et 

likviditetskriterium i lang- og kortfristede aktiver og forpligtelser efter forfaldstid. Dette 

gøres primært for at opfylde informationsbehovet for kreditorerne i forbindelse med 

kreditværdighedsanalyser. I nærværende afsnit er hovedformålet dog at analysere 

udviklingen i værdiskabelsen (rentabiliteten), og den primære kilde hertil er driften. Det 

er derfor hensigtsmæssigt at reformulere regnskaberne således, at driftsposter og 

finansieringsposter separeres, idet finansieringsdelen blot er et udtryk for hvordan driften 

er finansieret (Petersen og Plenborg 2010 s. 95). Denne reformulering forenkler desuden 

budgetteringen, idet man ved hjælp af den analyserede udvikling i den historiske periode 

kan estimere den fremtidige udvikling med udgangspunkt i dette, sammenholdt med de 

inputs som blev analyseret i den strategiske analyse i afsnit 5.  

De aflagte regnskaber fremgår af bilag 8, 9 og 10, mens de reformulerede regnskaber 

fremgår af bilag 11, 12 og 13. 

6.4 Rentabilitetsanalyse  
I det følgende afsnit analyseres targetselskabets historiske performance i relation til 

udvalgte peers, i en såkaldt rentabilitetsanalyse. Benchmarking ved hjælp af peers er et 

velanset værktøj, når man skal forholde sig til niveau og udvikling i et selskabs nøgletal. 

Desuden understøtter sammenligning af nøgletal på tværs af selskaber og tid den 

strategiske analyse, idet historisk performance vurderes ud fra selskabets relative styrker 

og svagheder i forhold til konkurrenterne. Det er væsentligt at pointere, at nedenstående 

analyse ikke indeholder alle dele af en klassisk rentabilitetsanalyse, idet eksempelvis 

nøgletal som indeholder historisk gearing er uinteressante i LBO øjemed, eftersom 

opkøbet indebærer store forandringer i gældsstrukturen. Derfor tager analysen 

udgangspunkt i det, som har relevans i LBO sammenhæng og dermed sikres koblingen 

mellem den strategiske analyse ovenfor og budgetteringen nedenfor. 
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6.4.1 Return On Invested Capital (ROIC) 

Return On Invested Capital (ROIC), er et driftsafkastningsmål som udtrykker forholdet 

mellem det primære driftsresultat efter skat (NOPAT, som står i tælleren) set i forhold til 

investeret kapital (IC, som står i nævneren). Dette er således et nøgletal, som måler 

selskabets evne til at forvalte de driftsaktiver, som man besidder. I denne sammenhæng 

vil NOPAT dog være erstattet af EBIT, idet der ønskes en benchmarking på ’før skat’ 

niveau, jf. ovenfor. Eftersom ROIC beregnes ved hjælp af EBIT og IC, indeholder dette 

nøgletal udelukkende driftsrelaterede poster, hvorfor det beskriver selskabets 

performance, uden hensyntagen til hvordan selve driften er finansieret. Set i et 

værdiansættelsesperspektiv antages ROIC at være et essentielt nøgletal, idet højere ROIC 

alt andet lige vil føre til større værdiestimat (Petersen og Plenborg 2010 s. 125). Nedenfor 

ses udviklingen i ROIC for H+H og de udvalgte peers. 

 

 
 

Af figuren ovenfor ses det, at H+H har en yderst positiv udvikling i løbet af den historiske 

analyseperiode, idet man går fra –11,96% i 2009 til +4,84 i 2014. Denne turn around gør, 

at man på nuværende tidspunkt er oppe i nærheden af det niveau de nærmeste 

konkurrenter har, men en ROIC før skat i niveauet 5-8% synes dog at være intervallet 

man bør ligge inden for, hvis man vil klare sig godt i fremtiden relativt til konkurrenterne. 

For at vurdere hvorvidt denne udvikling skyldes tælleren eller nævneren i beregningen af 

ROIC, er der foretaget en dekomponering i de nedenstående afsnit. 

6.4.1.1 Dekomponering af ROIC 

Eftersom ROIC ikke kan forklare, om afkastet på driften er drevet af bedre forhold 

mellem indtjening og omkostninger (tælleren) eller en forbedret udnyttelse af kapitalen 

(nævneren), er det nødvendigt at dekomponere ROIC i henholdsvis overskudsgrad (OG) 

og aktivernes omsætnings hastighed (AOH). OG udtrykker driftsprofitten efter skat 
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(NOPAT) i forhold til nettoomsætningen, og er altså et udtryk for den driftsmargin der er 

på omsætningen (igen bør det bemærkes, at der i nedenstående er anvendt driftsprofit før 

skat – EBIT, i stedet for NOPAT). AOH udtrykker omsætningen set i forhold til den 

investerede kapital, og dermed beskriver man med dette nøgletal hastigheden, hvormed 

aktiverne (de som indgår i IC) omdannes til omsætning. Eksempelvis kan man sige, at en 

AOH på 2 betyder, at selskabet har bundet sin investerede kapital i 180 dage (360 

dage/2). Herudover gælder det, at den inverse AOH (1/AOH) beskriver, hvor meget man 

har investeret i aktiver for at skabe 1 omsætningskrone (Petersen og Plenborg 2010 s.139-

140). 

 

 
 

Af ovenstående figur fremgår det, at targetselskabet er gået fra en overskudsgrad i 2009 

på -19,22% til i 2014 at ligge på +3,26%. Den primære årsag til den store forbedring er, at 

man i 2009 og 2010 havde store af- og nedskrivninger og dermed var driftsresultatet 

inden skat (EBIT) negativt i disse år. Sammenligningen med konkurrenterne viser dog, at 

man stadig har et stykke op fra det nuværende niveau, idet deres overskudsgrader ligger i 

intervallet 4,99%-10,83% i de seneste 3 regnskabsår. En yderligere dekomponering af 

overskudsgraden kan foretages ved hjælp af en common-size analyse, som fremgår af 

bilag 14. Af denne ses det at H+H har forbedret sig på alle 3 hovedomkostningsposter17 

(Produktionsomkostninger, Driftsomkostninger og Af- og nedskrivninger). Sammenligner 

man med peerselskaberne kan det først konstateres, at Af- og nedskrivninger synes at 

ligge på et fornuftigt niveau set fra H+Hs synspunkt de seneste par år. Dermed kan fokus 

rettes mod de to andre hovedomkostningsposter. Her kunne det umiddelbart tyde på, at 

H+H har noget højere produktionsomkostninger relativt til omsætningen, specielt i 

sammenligning med Xella. Omvendt har Xella markant højere driftsomkostninger end 

                                                        
17 Omkostningsposterne i de 3 selskaber er slået sammen til tre grundlæggende poster som er Produktionsomkostninger, 
Driftsomkostninger og Af- og nedskrivninger. 
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H+H. Dette kan forklares med, at der kan være forskel på hvilke omkostninger selskabet 

allokerer til diverse poster. Det kan dog konstateres, at H+H er det selskab, som klarer sig 

dårligst målt på EBITDA-margin niveau, hvorfor det vurderes, at der er plads til 

forbedringer på den samlede mængde produktions- og driftsomkostninger. Derfor bør 

kapitalfonden fokusere på at forbedre EBITDA-marginen i holdingperioden. For nærmere 

herom, se afsnit 10.  

Ser man på aktivernes omsætningshastighed i den historiske analyseperiode, er tendensen 

meget tydelig.  

 
 

H+H har fra 2009 til 2014 i samtlige år oplevet en forbedring af omsætningshastigheden, 

idet man er gået fra 0,62 til 1,48, hvilket altså i kreditdage kan oversættes til, at den 

investerede kapital i 2014 kun var bundet i cirka 24718 dage, mod cirka 58919 dage tilbage 

i 2009, svarende til at man er gået fra at have investeret godt 1,6 kr. pr salgskrone til i 

2009 til cirka 0,676 pr. salgskrone i 2014. Denne udvikling kan primært forklares med det 

store fald i den investerede kapital ifølge den analytiske balance i bilag 11. Man har altså 

været i stand til at opretholde en stabil omsætning til trods for, at man har mindsket 

driftsaktiverne en hel del. En nærmere analyse viser, at specielt anlægsaktiverne er 

mindsket, hvilket skyldes nedbringelsen af overskudskapaciteten, det vil sige lukninger af 

fabrikker mv. I sammenligning med peer selskaberne så ligger H+H på et rigtig godt 

niveau og det betyder således, at der formentlig ikke er så meget at hente her for en 

kapitalfond. 

6.5 Analyse af arbejdskapitalen  
For at analysere arbejdskapitalen i H+H beregnes alle de poster, som indgår i denne i 

forhold til selskabets omsætning i det pågældende år. Tilsvarende beregninger foretages 
                                                        
18 365/1,48 = 247 dage 
19 365/0,62 = 589 dage 
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for de 2 peerselskaber, og herefter kan man altså vurdere både udvikling og niveau i de 

enkelte poster, som indgår i arbejdskapital, samt nettoarbejdskapitalen (NWC) som 

helhed. Disse beregninger fremgår af bilag 15. Af nedenstående figur fremgår det 

desuden, at H+Hs NWC har udviklet sig positivt for selskabet, idet man har formået at 

sænke nettoarbejdskapitalen i samtlige år. I 2009 var NWC på 24,98% af omsætningen, 

mens den i 2014 var faldet til 7,72% af omsætningen, og dette til trods for en lettere 

omsætningsstigning set over samme periode.  

 

 
 

Denne udviklingen er i sig selv positiv, men ser man på konkurrenterne kunne noget tyde 

på, at det vil være muligt for en kapitalfond at forbedre denne yderligere, idet Xella har en 

NWC, som i de 3 seneste regnskabsår cirka ligger i intervallet -15% til -20% af 

omsætningen. Hertil kan det nævnes, at Xella er ejet af private equity investorer, hvorfor 

man sikkert har haft stort fokus på at nedbringe arbejdskapitalen. Dermed antages deres 

situation at være nogenlunde tilsvarende den situation, som H+H forventes at befinde sig i 

efter opkøbet. For nærmere argumentation omkring forbedringer, samt uddybning og 

sammenkobling til den strategiske analyse, henvises der til afsnit 10. 

6.6 Sammenfatning af regnskabsanalysen  
I ovenstående regnskabsanalyse blev Xella og Vicat udvalgt som de to selskaber, som 

danner grundlag for benchmarking i nærværende speciale. Xella blev valgt med 

udgangspunkt i, at det er det selskab, som minder mest om H+H, mens Vicat snarere må 

betegnes som bedst tilgængelige alternativ. Det blev vurderet, at ingen danske selskaber 

er egnede som peerselskab, og derfor faldt valget altså på to internationale alternativer. 
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Selve regnskabskvaliteten blev vurderet til at være forholdsvis høj, idet alle 3 selskaber 

aflægger regnskaber efter IFRS, men da de 3 selskaber som sammenlignes ikke betaler 

skat i samme land, var udgangspunktet i rentabilitetsanalysen at nøgletal blev analyseret 

på ’før skat’ niveau. Rentabilitetsanalysen i afsnit 6.4 konkluderer, at rentabiliteten i 

H+H, målt ved ROIC, generelt set ligger på et nogenlunde niveau. Dekomponeringen af 

ROIC i hhv. OG og AOH, kunne dog tyde på, at det bør være muligt at opnå mindre 

forbedringer i rentabiliteten i løbet af holdingperioden. Slutteligt blev det konkluderet, at 

udviklingen i H+Hs arbejdskapital de seneste år har været positiv, men at der i 

sammenligning med Xella bør være en del forbedringer i vente, når en kapitalfond 

overtager selskabet. Størrelsen på forbedringerne i rentabiliteten og arbejdskapitalen 

afhænger, udover dette afsnit, desuden af den strategiske analyse i afsnit 5. Disse to afsnit 

vil altså blive sammenholdt, så de samlede forbedringer som skal indgå i budgetteringen 

og værdiansættelsen fremgår af afsnit 10. Det bør kort præciseres, at både rentabiliteten 

og udnyttelse af arbejdskapitalen antages at kunne forbedres på kort sigt, og herefter 

fastholdes på lang sigt (terminalperioden), hvilket fremgår af afsnit 10. 

7. Gældsstruktur 
Dette afsnits formål er at fastlægge hele gældsstrukturen i løbet af holdingperioden. Først 

og fremmest fastlægges det hvor stor en del af den samlede investering, der kan 

finansieres ved hjælp af gæld. Dette gøres med udgangspunkt i gæld/EBITDA multipler. 

Herefter fastlægges det, hvordan sammensætningen af gælden i selskabet skal være i løbet 

af holdingperioden, med udgangspunkt i en likvidations værdiansættelsesmodel, jf. afsnit 

4. Slutteligt kan der dermed opstilles en gældsstruktur, som anvendes i APV-modellen, 

hvor de budgetterede frie cash flows anvendes til at betale renter og afdrag på gælden i 

løbet af holdingperioden. 

7.1 Mængden af gæld  
Ved fastlæggelse af mængden af gæld i en LBO transaktion anvendes der ofte 

gæld/EBITDA multipler. Ved at anvende en EBITDA-multipel får man en god indikation 

af selskabets evne til at tilbagebetale renter og afdrag på den store gæld, idet EBITDA har 

en stor konverteringsratio til cash flows. I nedenstående præsenteres de gennemsnitlige 

gæld/EBITDA multipler ved europæiske LBO transaktioner fra perioden 1997 og frem 

mod i dag. Det er væsentligt at pointere, at der er tale om gennemsnitstal for alle 
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transaktioner i et givet år, hvorfor der i den konkrete case eventuelt bør tages højde for, 

om denne ligger over eller under gennemsnittet. 

 

 
Kilde: Gautier, Bernard 2014 & Egen tilvirkning 

 

Som vi ser af udviklingen siden 1997, så er der relativt store udsving i multiplerne og 

noget tyder på, at multiplerne er stærkt korreleret til den makroøkonomiske udvikling. 

Det fremgår af ovenstående, at selskaberne blev gældssat en hel del højere før 

finanskrisen og, at man i de efterfølgende år oplevede fortsat lavere multipler. Den 

seneste tids udvikling indikerer dog, at gældssætningen er på vej op, idet senest 

tilgængelige multipel ligger på 5,3x, hvilket er det højeste niveau siden 2006. Herudover 

bør man som nævnt inddrage en vurdering af, om H+H ligger over eller under 

gennemsnittet. I en sådan vurdering ville det normalt set være en god idé at inddrage en 

risikoanalyse af selskabets historiske regnskaber. Dette vil indebære en analyse af 

selskabets likviditetsrisiko samt risikoen selskabet har i forbindelse med finansiering. 

Men da der i denne case er tale om en LBO analyse, vil dette ikke være videre relevant, 

eftersom en LBO medfører helt nye forhold, i relation til likviditet og finansieringsrisiko. 

Derimod synes en vurdering af selskabets evne til at generere cash flows, som en langt 

bedre parameter for hvor stor gæld en kapitalfond er interesseret i at have i en given LBO, 

da det som tidligere nævnt netop er de frie cash flows, som bruges til at afdrage på den 

gæld, som optages ved overtagelsen. Af bilag 13 fremgår det, at H+H historisk set har 

haft positive frie cash flows i de 4 seneste regnskabsår i intervallet 6.227.000-

216.602.000 DKK, til trods for at man i denne periode har haft svært ved at skabe 

positive tal på bundlinjen. Dette indikerer, at en kapitalfond formentlig vil turde 

gældssætte denne case mere end gennemsnittet. Hvor meget over den bør ligge, er relativt 
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arbitrært at fastsætte, men der er i denne case valgt en multipel på 6x, som altså er større 

en den gennemsnitlige multipel i 2014. Dette giver en gæld på sammenlagt 955.627.000 

DKK20. Da denne parameters fastlæggelse er forholdsvis usikker, er den naturligvis en del 

af følsomhedsanalysen i afsnit 13. I følgende afsnit fastlægges det, hvorledes denne gæld 

bør sammensættes.  

7.2 Sammensætning af gælden  
Dette afsnits formål er at fastsætte, hvilke forskellige gældstyper der skal anvendes i 

nærværende LBO analyse. En gennemgang af de forskellige gældstyper og tilhørende 

renter blev foretaget i afsnit 3.2.2, mens fordelingen af gældstyper som skal anvendes, 

fastlægges ud fra balanceposternes værdi ved konkurs – altså en 

likvidationsværdiansættelse. Denne foretages med udgangspunkt i Petersen og Plenborgs 

likvidationsmodel, som fremgår af bilag 16. Argumentet for at tage udgangspunkt i en 

likvidationsmodel er, at kapitalfonden alt andet lige vil forsøge at have så billige lån som 

muligt, hvilket vil sige, at mængden af lån med sikring i aktiverne skal maksimeres. 

Værdien som fremkommer ved en likvidationsværdiansættelse udtrykker netop værdien 

af selskabets aktiver, som kan bruges til at stille sikkerhed ved optagelse af lånene. Hvis 

købet af H+H kræver mere gæld end dette, vil den resterende del blive finansieret ved 

hjælp af usikrede gældstyper. Af modellen i bilag 16 fremgår det, at selskabets 

realisationsværdi er 736.866.000 DKK og dette er således den mængde seniorgæld, som 

kapitalfonden kan optage ved overtagelsen21. Den samlede gæld som kapitalfonden 

optager ved overtagelsen, er ifølge afsnittet ovenfor på 955.627.000 DKK, hvorfor 

selskabet skal finde alternative finansieringsformer til den resterende del af gælden på 

218.761.000 DKK. Her antages det i overensstemmelse med afsnit 3.2.2, at denne gæld 

består af såkaldte junk bond, som er usikret gæld, og dermed også har en højere rente end 

seniorgælden. Man kan argumentere for at dele af denne usikrede gæld burde være 

mezzaninkapital, men grundet disse gældsaftalers meget individuelle indhold, vurderes 

det ikke så hensigtsmæssigt i opgavesammenhæng at inddrage denne gældstype, jf. afsnit 

3.2.2. 

                                                        
20 159.271.000*6 = 955.627.000. Det bør bemærkes at der her er anvendt EBITDA for 2015, da denne antages at være mere 
relevant, da der allerede er aflagt 2 kvartalsrapporter. Dette valg behandles ikke yderligere i denne afhandling. 
21 Her antages der at banken vil belåne 100% af denne likvidationsværdi. Dette er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med 
praksis, hvor banker typisk vil kræve overdækning. 
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8. Estimering af afkastkravet 
Dette afsnits formål er, at estimere det afkastkrav, som en kapitalfond forventes at have 

ved en LBO på targetselskabet H+H. Udgangspunktet for estimering er historiske 

realiserede afkast ved LBO transaktioner. Herudover inddrages en kort vurdering af, 

hvorvidt der er selskabsspecifikke forhold som gør, at H+H som LBO case bør have et 

højere afkastkrav end gennemsnittet af de historiske realiserede afkast. Denne analyse 

valideres af en analyse af selskabets beta på egenkapitalen således, at man får yderligere 

indblik i selskabsrisikoen. Slutteligt foretages en kortere sammenfatning. 

8.1. Historiske afkast ved lignende transaktioner 
Generelt vil LBO investorer kræve et højere afkast end almindelige investeringer, idet 

gearingen og dermed risikoen er noget større. Herudover er der også tale om en 

forholdsvis illikvid investering, og dette bidrager ligeledes til et højere afkastkrav. Ifølge 

Enrique R. Arzac vil kapitalfonde overordnet set kræve et afkastkrav omkring 25%, 

hvilket dog er afhængigt af markedssituationen og den specifikke transaktion (Arzac 

2008, s. 271). Tager man udgangspunkt i konkrete realiserede afkast, viser en 

gennemgang af 38 LBO transaktioner i perioden 1999-2015 eksempelvis en 

gennemsnitlig IRR på 24% (Ratos 2014, s. 7). En gennemgang af andre 59 LBO 

transaktioner i perioden 1990-2015 viser en gennemsnitlig IRR på 32% (Capman 2015). 

Det bør hertil nævnes, at ovenstående afkast baseret på konkrete statistikker kan være en 

smule overvurderede, da de kommer fra kapitalfondene selv, hvorfor man kan forstille sig 

at projekter der er gået konkurs undervejs eller andre dårlige cases ikke er medtaget i 

statistikkerne. Derudover er der noget der kan tyde på, at de nuværende forhold i 

markedet gør, at afkastkravet er en smule lavere end de historisk realiserede. Eksempelvis 

har Ratos på nuværende tidspunkt et afkastkrav på 15-20% afhængig af 

selskabsspecifikke faktorer (Ratos 2015). Alt andet lige synes et afkastkrav omkring 20% 

at være det bedste udgangspunkt ud fra ovenstående. Denne procentsats skal herefter 

eventuelt korrigeres for selskabsspecifikke forhold som vurderes nedenfor. 

8.2. Selskabsspecifikke forhold 
Ifølge afsnit 7.1s analyse af selskabets evne til at generere cash flows, er der intet der 

tyder på, at man vil kræve et højere afkast end den gennemsnitlige LBO transaktion. 

Dette begrundes med, at selskabet til trods for svære tider har formået at skabe positive 
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cash flows, hvilket alt andet lige er det væsentligste set fra en kapitalfonds synspunkt. En 

anden metode til at vurdere om en kapitalfonds afkast vil være større eller mindre end 

gennemsnittet, er ved at se på selskabets beta. Beta defineres som den følsomhed som en 

akties afkast har overfor markedets afkast, og det er således et mål for systematisk risiko, 

som er den del af risikoen som ikke kan bortdiversificeres. Dermed vil et selskabs beta 

give en indikation af, om en given kapitalfond vil kræve et større eller mindre afkast end 

gennemsnittet. Der er dog intet der indikerer, at H+H skulle være en investering, hvor en 

kapitalfond vil kræve et større afkast end gennemsnittet, idet selskabets beta ikke er større 

end 1, jf. nedenstående i afsnit 9.  

8.3. Sammenfatning 
Med udgangspunkt i en række historiske LBO transaktioner blev det fastslået, at det 

gennemsnitlige afkastkrav for en kapitalfond ved LBO bør ligge omkring 20%. Sidenhen 

blev det fastslået, at der er intet der tyder på, at afkastkravet i forbindelse med H+H bør 

være større end gennemsnittet. Man kan argumentere for, at en kapitalfond vil have et 

lavere afkastkrav end det historiske gennemsnit ved opkøb af H+H, men da det vurderes 

at være for arbitrært at fastsætte en sådan nedjustering, antages afkastkravet for 

kapitalfonden i nærværende afhandling at være 20%.  

9. Kapitalomkostningen 
I det følgende afsnit estimeres kapitalomkostningen, som anvendes for hele investeringen 

i dette speciale. En værdiansættelse ved hjælp af APV metoden anvender rA, som 

kapitalomkostning i forbindelse med diskontering af cash flows i modellen. Da det ikke er 

muligt at observere rA direkte, skal man anvende en model til at estimere denne. Her er 

CAPM den hyppigst anvendte, specielt på børsnoterede selskaber, da modellen stiller en 

del krav til adgang til markedsdata (Plenborg, Larsen & Freiesleben la Cour 2006, s. 9). 

Selve CAPM er et helt specialeemne i sig selv, hvorfor det følgende afsnit blot berører 

emnet kort.  

Der findes en del alternative metoder til estimering af aktionærernes afkastkrav, hvor 

specielt Fama-French’s tre faktor model og the Arbitrage Pricing Theory (APT) bør 

nævnes. Disse modeller adskiller sig primært fra CAPM i den måde de fastlægger risiko 

på. CAPM definerer aktiens risiko ud fra en portefølje, som teoretisk består af 

verdensmarkedet for samtlige aktiver i økonomien, hvor man dog typisk anvender et 
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aktieindeks som proxy. Fama-french definerer derimod en akties risiko som følsomheden 

overfor 3 porteføljer; 1. markedsporteføljen, 2. en portefølje baseret på 

virksomhedsstørrelse og slutteligt 3. en portefølje baseret på book-to-market ratios. APT 

anvender et antal forskellige faktorer som forklarer aktiens afkastrisiko. De 3 nævnte 

modeller er alle blevet mødt af kritik. Fama-French modellen kritiseres for at den alene 

bygger på empirisk materiale, og APT har i høj grad lidt under at det er svært at 

implementere modellen da antallet af faktorer, hvad de skal være og hvordan de bør 

kvantificeres er forholdsvis uafklaret (Koller et al. 2010, side 234-357). Årsagen til at 

valget i nærværende speciale er faldet på CAPM er at modellen er enkelt at implementere 

og at teorien generelt er accepteret. Der har dog også været kritik af denne model, hvilket 

fremgår senere i dette afsnit. 

I det følgende vil udledningen af kapitalomkostningen ved denne investering ske ved 

hjælp af CAPM, idet den omskrevne CAPM formel nedenfor udtrykker det forventede 

afkast på investeringen: 

! = !! + !(!!) 

       Kilde: Brealey et al. 2007, s. 304 

Hvor rf er den risikofrie rente, β er betaværdien på investeringen og RM er den forventede 

markedsrisikopræmie. Det bør fastlægges, at CAPM bygger på en række teoretiske 

forudsætninger som er følgende (Brealey, Myers & Allen 2008, side 215-222): 

 

• Markeder er i ligevægt (Equilibrium) 

• Ingen transaktionsomkostninger 

• Aktiver er uendeligt delelige 

• Investorer har ubegrænset mulighed for ind- og udlån til den risikofrie rente 

• Alle investorer har samme skatteforhold (eller ingen skat) 

• Der er fuldkommen konkurrence og ingen enkelt investor kan påvirke priser, 

hvilket vil sige at alle investorer er pristagere 

• Investorer handler rationelt 

• Ubegrænsede kortsalgsmuligheder også selv om man ikke ejer aktien 

• Investorer har samme forventninger (homogenitet) 

• Aktiver kan omsættes (sælges) 
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Det er desværre ikke alle ovenstående forudsætninger, som overholdes i praksis. Der 

findes dog variationer af CAPM som tillader, at nogle af forudsætningerne udelades, hvor 

modellen stadig leverer resultater som er konsistente med teorien. Men der har siden 

modellen blev udviklet historisk set været masser af kritik af den, og flere studier har 

modbevist empirien bag CAPM. Et af de mere kendte angreb på modellen kom, da 

Richard Roll forkastede modellen, da man ikke kan skabe eller observere en fuldstændig 

diversificeret portefølje (Roll 1977).  Til trods for at den massive kritik er CAPM en 

yderst populær model, som anvendes i mange praktiske sammenhænge. Dette skyldes 

primært, at der endnu ikke er nogen der er kommet med end bedre teori end denne (Koller 

et al. 2010, side 256-257).  

I relation til at der i den konkrete case er tale om en LBO analyse af et mindre børsnoteret 

selskabet, synes særligt to forhold at være relevante at kommentere yderligere i forhold til 

modellens begrænsninger; illikviditets risiko og governance risk22. Disse to forhold vil 

kort blive inddraget i nedenstående, samtidig med at betaværdien (den systematiske 

risiko) fastlægges. 

 

For at fastsætte den risikofrie rente anvendes renten fra den 10-årige danske 

statsobligation som proxy. Dette vurderes at være en teoretisk valid praksis, idet den 

danske stat har den højest mulige kreditvurdering. Den risikofrie rente er lige nu på et 

historisk lavt niveau på 0,73% (Danmarks Statistik 2015M06). Det vurderes dog ikke at 

være korrekt at budgettere ud fra en kapitalomkostning, som er beregnet ud fra et 

historisk lavt niveau. Derfor er der anvendt forskellige satser for den risikofrie rente i 

beregningerne, hvori der altså ligger en implicit antagelse om, at renteniveauet udvikler 

sig til et normalt renteniveau på mellemlang og lang sigt. Spørgsmål er så hvad et normalt 

renteniveau er? Dette kan være et helt speciale emne i sig selv så for simplificeringens 

skyld tages der udgangspunkt i gennemsnittet fra 1992 og frem til i dag, som samlet viser 

en risikofri rente på 4,47%, jf. bilag 17. Denne beregning danner således grundlag for 

udviklingen af den risikofrie rente i beregningen af kapitalomkostningen, som fremgår af 

bilag 18. Hertil bør det nævnes, at man sagtens kan diskutere valget af renteniveauet, 

hvorfor denne parameter inddrages i både følsomhedsanalyse i afsnit 13 og 

refleksionsdelen i afsnit 15. 

                                                        
22  Det engelske udtryk governance risk er her anvendt, da der ikke findes en oversættelse af begrebet som er dækkende. Med 
governance risk, menes der risikoen for at selskabet ikke er ledet optimalt, og den heraf følgende præmie som der bør tillægges 
hvis dette er tilfældet. 
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Den gennemsnitlige markedsrisikopræmie som anvendes af analytikere er 4-5% ifølge 

Nichlas Jakobsen, som er senior analyst i PwC, jf. bilag 19. Det pt. lave renteniveau gør 

dog, at flere analytikere anvender en markedsrisikopræmie på 6% for tilfældet. Teoretisk 

giver det ikke mening, at man hæver markedsrisikopræmien pga. en lav rente. 

Forklaringen på hvorfor man faktisk gør det er, at afkastkravet opfattes som en absolut 

størrelse, hvorfor man bliver nødt til at ændre på markedsrisikopræmien, hvis renten 

ændres - man regner så at sige baglæns, jf. citatet i bilag 19. Grundet de nuværende 

renteforhold vil der i beregningerne af kapitalomkostningen være anvendt forskellige 

markedsrisikopræmier. I takt med at den risikofrie rente normaliseres på længere sigt, vil 

markedsrisikopræmien vende tilbage til sit normale leje, hvilket fremgår af beregningerne 

i bilag 18.  

 

For at beregne betaværdien på investeringen, kan man tage udgangspunkt i eksempelvis 

Capital IQs beta på H+H, som er beregnet til 0,9423. Denne beta har dog flere ulemper i 

relation til at beregne de fremtidige kapitalomkostninger. For det første er den baseret på 

historisk data, hvilket ikke nødvendigvis er et godt bud på fremtiden, specielt med tanke 

på de ændrede forhold som opstår efter kapitalfonden opkøber target. For det andet kan 

der være faktiske forhold relateret til den enkelte aktie eller til markedet generelt, som 

vanskeliggør beregningerne, herunder i illikviditet og governance risk  i H+Hs tilfælde, 

som nævnt ovenfor i dette afsnit. Derfor vil man kunne argumentere for at der bør 

tillægges en likviditetspræmie ud fra CAPMs forudsætninger (Arzac 2008, s. 271). Det 

vurderes dog at være forholdsvis arbitrært at fastsætte en illikviditets præmie og derfor er 

det udeladt i nærværende speciale. Dette har den konsekvens, at man kan kritisere valget 

af kapitalomkostning, hvorfor denne parameter er inddraget i både følsomhedsanalyse og 

refleksionen af specialet i henholdsvis afsnit 13 og 15. Med hensyn til governance risk så 

er der alt andet lige større risiko for at et mindre selskab har dårlige selskabsledelse, 

hvorfor dette ville kunne gøre sig gældende i H+Hs case, da denne jo blot er et SmallCap 

selskab, jf. afsnit 2.2. Man ser ofte at sådanne selskaber kan have relativt ineffektive 

ledelser og/eller bestyrelser, med manglende eller dårlige incitament strukturer blandt 

selskabernes nøglemedarbejdere (Epstein 2012). I relation til denne case, så undlades det 

at tillægge en præmie, af samme årsager som mht. likviditeten, nemlig, at det bliver for 

                                                        
23 Denne er beregnet ved hjælpe af en regressionsanalyse og er et gennemsnit over de seneste 5 år. 
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arbitrært i denne sammenhæng. Det er dog værd at nævne netop for at belyse modellens 

svagheder i nærværende speciale. 

Da det at tage udgangspunkt i en observeret beta er behæftet med en del usikkerheder ser 

man ofte, at en del praktikere anvender en common sense-metode, hvor en vurdering af 

selskabets driftsmæssige og finansielle risiko foretages og efterfølgende konverteres 

konklusionen af disse analyser til en beta værdi. Herudover kan man også vælge at 

estimere beta ud fra en større del af targetselskabets peers, for at vurdere hvor man 

nogenlunde kan/bør ligge på skalaen. Af bilag 20 fremgår de observerede betaværdier for 

H+H og dets peers. At disse betaer er observerede indebærer at der er tale om beta 

værdier som afspejler nuværende forhold. Dette har den konsekvens, at hvis selskabet 

anvender gæld, vil dets observerede beta være gearet. Den ugearede beta, som også 

kaldes for aktivernes beta kan beregnes ved hjælp af følgende formel: 

 

!! =   
!!

1 + 1 − !! ∗ !!
 

       Kilde: Damodaran 2012, s. 196 

 

Hvor βL er den gearede (observerede) beta, TC er selskabsskattesatsen og D/E er 

selskabets forhold mellem gæld og egenkapital. I forhold til D/E bør man anvende 

markedsværdier af hhv. gælden og egenkapitalen i beregningerne, mens markedsværdien 

af gælden i de fleste tilfælde ikke er tilgængelig, kan der opstå problemer hvis de bogførte 

værdier afviger fra markedsværdien. I nærværende sammenhæng antages dette dog ikke 

at være tilfældet i relation til targetselskabets gæld, idet hele gælden optages 

(refinansieret) ved overtagelse af targetselskabet, og det antages således, at gælden er 

optaget til markedsværdi. Med hensyn til egenkapitalen så er der taget udgangspunkt i 

market cap ifølge Bloomberg. Denne anvendes sammen med de bogførte værdier for 

gælden til at beregne selskabets D/E ratio baseret på markedsværdier. I relation til H+Hs 

peergroup så er det antaget at bogført værdi af gælden er lig med markedsværdien, idet 

den bogførte værdi af gælden er anvendt som proxy for markedsværdien af gælden. 

Markedsværdien af egenkapital er fastlagt ud fra market cap, ifølge Bloomberg. Dette 

giver en gennemsnitlig ugearet peergroup beta på 0,65, ifølge bilag 20. Sammenligner 

man targetselskabets βU med gennemsnittet af dets peers, så er der i nogle år forskel. 

Dette skyldes primært det faktum, at H+Hs D/E ratio afviger fra den ratio, som peers 
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anvender – altså er H+H anderledes gearet end lignende selskaber indenfor branchen. Da 

hele pointen med en LBO netop er at nedbringe gælden i løbet af holdingperioden, er 

denne forudsætning indlagt i disse beregninger, hvorfor den ugearede beta nærmer sig 

den gearede beta i takt med at gearingen falder. Af en sådan sammenligning fremgår det, 

at H+Hs beta nærmer sig peergruppens gennemsnitlige beta, i takt med at D/E ratioerne 

nærmer sig hinanden og vice versa når D/E ratioerne er forskellige. Dermed er der et 

solidt grundlag for at anvende de beregnede betaer i beregningen af kapitalomkostningen 

for hvert enkelt år. Yderligere bør det nævnes, at det på lang sigt forventes at selskabets 

gearede beta nærmer sig 1, hvilket fremgår af bilag 20. Denne forventning er i 

overensstemmelse med Marshall Blumes observation om, at betaer har en tendens til at 

bevæge sig mod gennemsnittet (Koller et al. 2010 s. 253). Til trods for at dette anses at 

være en solid antagelse, er følsomheden overfor ændringer i beta inddraget i afsnit 13. En 

oversigt over kapitalomkostningerne for de forskellige år fremgår af bilag 18. 

10. Budgettering og APV-værdiansættelse  
Dette afsnit har til formål at sammensætte outputtet af de analyser, som fremgår af 

specialets tidligere afsnit. Indledningsvis vil der i afsnit 10.1 blive argumenteret for 

samtlige værdidrivere i budgetperioden, som skal anvendes til at estimere de fremtidige 

cash flows. Dette gøres med udgangspunkt i den strategiske analyse i afsnit 5 og 

regnskabsanalysen i afsnit 6, hvormed det sikres at niveauet i alle værdidrivere er 

veldokumenteret. De fremkomne frie cash flows anvendes herefter i afsnit 9.2 i APV 

modellen, som blev valgt med udgangspunkt i den teoretiske analyse i afsnit 4. I dette 

afsnit vil selve gældssammensætningen fra afsnit 7 og den udregnede kapitalomkostning 

fra afsnit 8 indgå, så modellen genererer et værdiestimat af H+H set fra en kapitalfonds 

synsvinkel. Dette estimat sammenholdes herefter med den nuværende værdi ifølge 

Fondsbørsen, og forskellen mellem disse to udgør altså den præmie, som kapitalfonden er 

villige til at betale for at opnå 100% kontrol med targetselskabet. Denne præmie bliver 

herefter sammenlignet med historiske præmier for at sikre at den anvendte præmie i 

denne case er realistisk. Herefter står man således tilbage med et værdiestimat som kan 

sammenlignes med den exitpris, som kapitalfonden forventes at sælge til ved exit. 

Værdiestimatet fremgår af de følgende afsnit 10.1 og 10.2, mens exitprisen fremgår af det 

efterfølgende afsnit 11.  
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10.1 Budgettering af de frie cash flows 
Først og fremmest bør det pointeres, at modellen til budgettering af de værdidrivere, som 

skal estimeres for at kunne beregne de fremtidige frie cash flows til firmaet (FCFF), 

fremgår af bilag 21. Dette afsnit tager altså udgangspunkt i denne model og argumenterer 

for niveauet i de drivere, som tilsammen driver værdien i selskabet set fra en kapitalfonds 

synspunkt.  

 

Omsætningsvæksten har i den historiske periode ligget på et gennemsnit på 5,48%, med 

9,51% i 2014. Ifølge afsnit 5.3.2 er eksempelvis fremtidsudsigterne på det polske marked 

særdeles gode, idet en forbedret økonomisk situation har gjort, at forventningerne til 

byggebranchen på kortere sigt er yderst positive for det polske marked. Herudover har 

H+H styrket sin konkurrenceposition på dette marked i 2014, idet man opkøbte en af de 

ledende selskaber på markedet. Desuden er der store forventninger til selskabets største 

marked Storbritannien, hvor både en generel positiv markedsudsigt og H+Hs stærke 

position på dette marked, jf. brancheanalysen i afsnit 5.3.3, er med til at bidrage til vækst. 

Disse er de primære årsager til en forventning om en høj omsætningsvækst på kortere 

sigt, idet de andre hovedmarkeder forventes at udvikle sig på mere eller mindre samme 

måde som i den historiske analyseperiode. Desuden kan det pointeres, at den estimerede 

omsætningsvækst for det første år er baseret på 2 kvartalsregnskaber, hvorfor det 

forventes at usikkerheden omkring denne er minimeret. Forventningen om en høj vækst 

på kortere sigt valideres bl.a. af Danske Bank Markets, jf. deres seneste markedsanalyse 

fra august 2015. På længere sigt afhænger omsætningsvæksten for H+H i høj grad af 

udviklingen på det britiske og det tyske marked, idet disse står for over halvdelen af 

omsætningen, jf. afsnit 5.1. Desuden forventes en konsolidering på det polske marked 

ligeledes, at have stor indflydelse på længere sigt. I modellen er der indlagt en base case 

forventning set i forhold til hvorvidt H+H lykkes med konsolidering på det polske 

marked. Viser det sig, at man har stor succes med denne konsolidering, vil modellen 

formentlig være en anelse for konservativ, mens det omvendt gælder at modellen 

formentlig er for positiv, hvis indsatsen på det polske marked slår fejl. I terminalperioden 
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er væksten sat til 2,75%, da dette antages at være niveauet som den generelle 

verdensøkonomi udvikler sig med24 (Koller et al. 2010, side 10-21, 587-593 og 647). 

 

Produktionsomkostninger ligger i den historiske analyseperiode i gennemsnit på -77,91% 

og på -75,33% i 2014. Dermed er disse omkostninger i det seneste regnskabsår lavere end 

gennemsnittet til trods for stigende omsætning i perioden, jf. ovenstående. 

Regnskabsanalysen i afsnit 6 viste desuden, at H+Hs peers begge har performet bedre i 

den historiske analyseperiode, når det gælder produktionsomkostninger og dette 

indikerer, at der her vil være en del at hente, for den kapitalfond som overtager kontrollen 

med selskabet. Man kan argumentere for, at konkurrenterne leverer bedre pga. eventuelle 

stordriftsfordelene som omtales i afsnit 5.3.2, idet Xella har en omsætning, som er cirka 7 

gange større end H+H i 2014, mens Vicats omsætningen er cirka 13 gange større i 2014. 

Derudover må det antages, at en kapitalfond ikke vil være interesserede i at foretage 

massive investeringer i nyt produktionsapparat, som kan levere samme omsætning på et 

bedre omkostningsniveau. Alligevel forventes der marginale forbedringer af 

produktionsomkostninger, hvilket bl.a. skyldes at det antages, at kapitalfonden ansætter 

en produktionsmanager, hvis løn i høj grad vil være afhængig af evnen til at nedbringe 

netop produktionsomkostningerne relativt til omsætningen. Denne medarbejder vil altså 

få stort incitament til at nedbringe denne omkostningspost, specielt også med tanke på, at 

man kan se at konkurrenterne performer bedre på dette punkt, jf. bilag 14. 

 

Andre eksterne omkostninger, Salgs- og distributionsomkostninger, 

Administrationsomkostninger, Andre driftsudgifter og Andre driftsindtægter (tidligere 

kaldet, Andre eksterne omkostninger og driftsposter, netto) er alle 

driftsomkostningsposter som i bund og grund kan slås sammen til én post i 

budgetteringen. I den historiske analyseperiode har disse poster ikke haft samme opdeling 

og navn i samtlige år, men samlet set viser figuren i bilag 23, at summen af posterne i snit 

har ligget på -16,66% af omsætningen, med -14,7% i 2014. Sammenligner man disse 

poster med peerselskaberne så ligger H+H på et flot niveau, men som det også fremgår af 

afsnit 6.4.1.1 så kunne noget tyde på, at man ikke har samme regnskabsprincipper for 

disse poster alle 3 selskaber imellem. Samlet set konkluderes det dog i samme afsnit, at 

                                                        
24 Det ligger uden for dette speciales emneafgrænsning at diskutere denne parameter nærmere. Kort kan det dog nævnes, at 
denne parameter er yderst relevant i relation til den endelige konklusion, idet små ændringer i denne normalt har store 
konsekvenser for resultatet. Derfor er denne parameter testet i den del af følsomhedsanalysen som fremgår af bilag 26.  
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der er plads til forbedringer og det må desuden forventes, at en kapitalfond vil have fokus 

på at nedbringe driftsomkostningerne. Derfor synes det rimligt, at driftsomkostningerne 

samlet set bliver lidt lavere i holdingperioden, som det fremgår af bilag 21. 

 

EBITDA margin budgetteres ikke eksplicit i dette speciale, idet det er en sum af 

ovenstående budgetteringsvalg. Kort kan det dog konstateres, at EBITDA marginen på 

mellemlang og længere sigt bør komme op i nærheden af det interval, hvori de to 

peerselskabers marginer befinder sig (15,0-24,5%). Det forventes dog ikke, at man kan nå 

helt op på disse selskabers niveau blandt andet pga. størrelsesforskellen på de to peers og 

H+H. 

 

Afskrivninger og Nettoinvesteringer (net capex) har et historisk gennemsnit på -8,40% 

med -6,17% i 2014. Sammenlignet med peers er dette et fint niveau, hvorfor en 

kapitalfond ikke vil forvente sig den helt store reducering af denne post. Desuden antages 

det implicit i modellen, at kapitalfonden ikke foretager yderligere investeringer, som 

forøger det samlede produktionsanlæg mv., idet net capex er sat lige med Afskrivninger. 

Dette betyder, at kapitalfonden blot foretager de investeringer, som er absolut nødvendige 

for at opretholde og vedligeholde de nuværende anlægsaktiver. Denne forudsætning 

antages at være forholdsvis realistisk, idet kapitalfonde typisk ikke investerer i de 

selskaber, som de overtager. 

 

Nedskrivninger har historisk ligget på et snit på -2,69%, med -0,53% i 2014. Snittet er i 

høj grad præget af de to kriseår 2009 og 2010, og derfor synes det realistisk at antage, at 

denne post i hele den fremtidige periode er på 0%, hvilket altså svarer til at man ikke 

forventer nedskrivninger set fra kapitalfondens synspunkt. 

 

Selskabsskat er en post som historisk set har været utrolig volatil. Den har ligget inden for 

et interval på -1013,7% i 2014 til den højeste procent på 405% som var i 2012. Denne 

afhandling er afgrænset fra at lave dybdegående skatterelaterede analyser, dog bør der her 

knyttes en kommentar til skatten, idet den effektive skattesats afviger så meget fra 

selskabsskattesatsen. Teoretisk kan dette forklares med forskelle i de økonomiske og 

skattemæssige afskrivningsmodeller for anlægsaktiverne. Eksempelvis vil massive 

investeringer føre til store udskudte skatteforpligtelser, og omvendt vil lukning af 



 

 

 

66 

fabrikker føre til nedskrivninger i regnskaberne og derved negative resultater, som giver 

udskudte skatteaktiver. Det ligger som nævnt i afsnit 1.4 udenfor dette speciales 

emneområde at analysere videre på denne udvikling, og derfor er der for fremtiden blot 

antaget, at denne post følger den marginale skattesats, som altså er selskabsskatten, 

hvilket fremgår af bilag 21. Dette kan muligvis føre til fejlagtige konklusioner, men det 

antages, at bidraget fra udskudt skat ikke skal have signifikant betydning i relation til 

denne case. Yderligere bør det pointeres, at der implicit i modellen antages, at 

kapitalfonden ikke investerer massivt i holdingperioden, jf. ovenstående. Dermed vil der 

sandsynligvis ikke opstå store udskudte skatteforpligtelser i en periode på 5-10 år ud i 

fremtiden, hvormed anvendelse af selskabsskattesatsen synes rimelig. 

 

Skatteskjold (på NFO) ligger i den historiske analyseperiode på et gennemsnit på 2,95%. 

Denne post er et udtryk for Selskabsskat multipliceret med Finansielle poster, netto 

(NFO), hvorfor denne ikke behøves at blive kommenteret yderligere.  

 

Finansielle poster, netto (NFO) er en post, som historisk set er yderst stabil med et 

gennemsnit på -3,64% med -3,21% i 2014. Posten er, som forkortelsen i parrentesen 

antyder, et udtryk for selskabets netto finansielle omkostninger. Denne post indeholder 

ifølge selskabets egne noter renteomkostninger for selskabets lån, renteindtægter, 

valutakursjusteringer, finansielle omkostninger relateret til pension og andre finansielle 

omkostninger (H+H 2014, s. 49). Alle disse poster, med undtagelse af renteomkostninger 

for selskabets lån, forventes i fremtiden at forblive på samme niveau, som de historisk har 

ligget på. Der er intet der indikerer, at disse poster udvikler sig i takt med omsætningen, 

hvorfor posterne indgår i APV-modellen som et fast beløb i samtlige år, som tillægges 

den mængde, som giver skatteskjoldet i modellen. Man kan diskutere dette budgetvalg, 

men da der er tale om marginale beløbsstørrelser, vil dette valg ikke blive behandlet 

ydereligere i nærværende speciale. Med hensyn til renteomkostninger for selskabets lån, 

vil denne post ikke kunne budgetteres med udgangspunkt i historikken, da LBO jo netop 

indebærer store ændringer i gælden. Derfor er denne post budgetteret ud fra de faktiske 

renteomkostninger i APV-modellen25. Det bør her pointeres, at NFO i 2015B er sat lig 

med NFO i 2014A, og herefter indgår renteomkostningerne for 2015B i NFO for 2016B. 

                                                        
25 Senior gæld antages at have en rente på 4% og junior gæld antages at have en rente på 9%, hvilket altså implicit svarer til en 
LIBOR på cirka 1%. Dette valg anses ikke som kritisk og behandles derfor ikke yderligere.  
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Denne forskydning er nødvendig for at undgå en cirkulær reference i modellen, men da 

dette har marginal indflydelse på resultatet, behandles det ikke yderligere. En oversigt 

over budgetvalgene for denne post, fremgår særskilt af bilag 22. 

 

Ændringen i nettoarbejdskapitalen (NWC) ligger historisk i gennemsnit på 2,61% med -

0,38% i 2014. Da der her er tale om en post, som beregnes som forrige års 

nettoarbejdskapital minus årets nettoarbejdskapital, betyder det, at en positiv procentsats 

er lig med en mindre nettoarbejdskapital, hvilket altså har en positivt indflydelse på årets 

frie cash flow til firmaet (FCFF). Fremadrettet forventes det, at kapitalfonden vil være i 

stand til at formindske nettoarbejdskapitalen. Dette skyldes til dels, at det i afsnit 6.4 blev 

vurderet, at der er mulighed for at forbedre nettoarbejdskapitalen, når man ser hvordan 

selskabets peers klarer sig. Derudover forventes det, at kapitalfonden vil lægge en del 

fokus på at nedbringe denne post. Ser man lidt nærmere på de enkelte poster, som indgår i 

nettoarbejdskapitalen, så synes det specielt at være på leverandørgælden at selskabet kan 

forbedres, jf. bilag 15. Dog vurderes det også, at man kan lave marginale forbedringer i 

varebeholdningerne. Varebeholdningernes størrelse afhænger i høj grad af selskabets 

evne til at tilpasse produktionen til efterspørgslen. Dette kan være en kunst i sig selv, men 

det antages, at en kapitalfonds øgede fokus på dette vil være med til at reducere 

varebeholdninger en lille smule således, at man på mellemlang og længere sigt leverer på 

samme niveau som den største konkurrent Xella. Med hensyn til leverandørgælden 

fremgår det af afsnit 5.3.2, at selskabet kan skifte leverandører for samtlige af dets 

essentielle råvarer, mod en mindre betaling. Det vurderes altså, at kapitalfonden vil lave 

tiltag som skal øge leverandørgælden således, at arbejdskapitalen nedbringes gennem at 

genforhandle leverandørkontrakterne med samme eller eventuelt nye leverandører alt 

efter, hvem der kan levere den bedste aftale målt på både råvarepriser og arbejdskapital. I 

modellen er det implicit antaget, at forbedringerne i arbejdskapitalen kommer til udtryk 

de første par år. Herefter forventes det at man er i stand til at holde arbejdskapitalen på 

det pågældende niveau, hvorfor ændringen i arbejdskapitalen i resten af årene inklusiv 

terminalperioden antages at være nul procent. 

10.2 APV-modellens værdiestimat 
APV-modellen i sin helhed fremgår af bilag 24, hvorfor følgende blot er en gennemgang 

af de væsentligste udregninger og resultater. Af modellen fremgår det, at værdien af 
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selskabet set fra en kapitalfonds synsvinkel er 31,05% større end den nuværende kurs 

ifølge Fondsbørsen. Denne værdi afspejler således, hvilken præmie en kapitalfond vil 

være villige til at betale for at opnå 100% kontrol over selskabet (kontrolpræmie). 

Præmien er genereret med udgangspunkt i, at de frie cash flows og skatteskjoldene er 

diskonteret med den samme rente, i hvert af de enkelte år og det er således vurderet, at 

gælden og aktiverne har samme risiko. Vurderingen er ikke nødvendigvis i 

overensstemmelse med praksis, men det er vurderet at være for arbitrært at fastsætte hvor 

stor forskel, der skal eller ikke skal være mellem de to afkast. Denne vurdering testes i 

følsomhedsanalysen, som fremgår af afsnit 13. Den fremkomne kontrolpræmie vurderes 

umiddelbart at være tilstrækkelig til at opkøbe nok aktier til at afnotere selskabet. Denne 

vurdering verificeres af en række forskellige studier inden for området. Eksempelvis viser 

en amerikansk undersøgelse af 55 LBO transaktioner i perioden 2004-2007, hvor køber 

var en kapitalfond og target var børsnoteret, at denne præmie i gennemsnit bør ligge på 

22,02%. Det bør dog pointeres, at intervallet for de 55 transaktioner var stort, idet 

præmierne svingede fra -2,1% til 65,29% (Hutson 2008). Dette relaterer sig dog til 

amerikanske forhold, hvorfor 4 danske transaktioner inddrages, hvilket fremgår af bilag 

25. 3 ud af 4 danske transaktioner ligger indenfor intervallet 21,7%-33,1%, hvilket 

således indikerer, hvor man nogenlunde bør ligge. Hertil skal det nævnes, at ved den 

fjerde transaktion kunne kapitalfonden ikke opkøbe den tilstrækkelige mængde aktier for 

at afnotere selskabet, hvilket således antyder, at præmien her var for lav. Ud fra dette 

vurderes en præmie på 31,05% at være tilstrækkeligt for at opnå 100% kontrol over H+H. 

Denne præmie vil dog blive inddraget som en del af følsomhedsanalysen i afsnit 13. Med 

udgangspunkt i kontrolpræmien er prisen for at opkøbe H+H 1.775.769.000 DKK, hvilket 

ligeledes fremgår af APV-modellen. Da den samlede mængde gæld ifølge afsnit 7 er 

955.627.000 DKK, betyder det, at kapitalfonden skal stille med 820.142.000 DKK i 

egenkapital svarende til hhv. knap 54% i gæld og godt 46% i egenkapital. Det bør her 

tillægges at denne mængde egenkapital er noget større end det nævnte interval i afsnit 

3.2.3, men blandt praktikkere viser det sig, at det i ikke er unormalt med en 50/50 

fordeling i det nuværende marked. Denne forskel kan skyldes, at intervallet i afsnit 3.2.3 

er baseret på tal fra før finanskrisen, hvilket også pointeres i det pågældende afsnit. 

Hermed er det fastlagt, hvor stor overtagelsesprisen er, og hvorledes denne finansieres. I 

det følgende afsnit fastlægges den pris, som selskabet forventes at blive solgt for ved exit 

således, at man efterfølgende kan fastlægge hele investeringens IRR. 
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11. Exitprisen  
Dette afsnits formål er at fastlægge den exitpris, som kapitalfonden kan få når de vælger 

at afhænde selskabet. For at fastlægge denne pris argumenteres der kort for valg af 

exitstrategi, hvorefter der foretages en relativ værdiansættelse, i overensstemmelse med 

den teoretiske argumentation for valg af model i afsnit 4. Hermed fremkommer et 

værdiestimat, som skal anvendes til den endelige beregning af investeringen IRR i afsnit 

12.  

 

Som beskrevet i afsnit 3.1 kan exitstrategierne inddeles i 3 kategorier: 1. Salg til en anden 

kapitalfond, 2. Salg til en strategisk køber eller 3. Genintroduktion til børsen. Salg til en 

ny kapitalfond er ikke så hyppigt anvendt i praksis, idet det ofte sker pga. helt uforudsete 

hændelser og dermed fremstår lidt som en panikløsning. Derfor vil dette ikke blive 

behandlet yderligere i nærværende speciale. Salg til en strategisk køber vurderes 

umiddelbart at være yderst aktuelt i dette tilfælde, specielt med tanke på, at det allerede 

har været oppe og vende, at H+H skulle opkøbes af eksempelvis Xella (Jv.dk 2013). 

Globalt set findes der et større antal selskaber indenfor byggematerialebranchen, som har 

den finansielle kapacitet til at foretage et sådan opkøb, og netop derfor vil det være en 

god og sandsynlig mulighed. I opgavesammenhæng synes det dog ikke interessant at tage 

udgangspunkt i denne type af exitstrategi, idet exitprisen i disse tilfælde bl.a. er yderst 

afhængig af hvem, hvornår og hvorfor en given strategisk køber vælger at opkøbe 

targetselskabet. Derfor vil en sådan exitpris være meget arbitrær at fastlægge i teoretisk 

sammenhæng. Den tredje mulighed for afhændelse af target er en genintroduktion til 

børsen. Denne exitstrategi ses hyppigt i praksis, hvorfor den også er realistisk. Desuden 

kan den teoretisk håndteres ved hjælp af værdiansættelsesmodellerne, og derfor tages der 

i det følgende udgangspunkt i, at targetselskabet genintroduceres på børsen ved 

holdingperiodens slutning.  

I afsnit 4 blev der argumenteret for at anvende en relativ værdiansættelsesmodel i denne 

analyse, hvorfor en exitmultipel skal fastlægges. Denne multipel ligger, afhængig af 

holdingperiodens længde, en del år ude i fremtiden, hvilket således gør det yderst 

arbitrært at fastlægge den, med mindre man tager udgangspunkt i en velargumenteret 

budgettering, som eksempelvis den foretaget i afsnit 10. En simpel antagelse om, at 

kapitalfonden ikke foretager andre ændringer end dem der er budgetteret med i 

nærværende speciale, samt argumentet om, at ejerforhold ikke har nogen indflydelse på 
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værdiskabelsen, gør at man kan fastlægge exitmultiplen med udgangspunkt i den 

multipel, som ligger bag ved analysen i afsnit 10. Heraf fremkom det, at selskabets værdi 

set fra kapitalfondens synsvinkel var 1.775.769.000 DKK, hvilket giver en EV/EBITDA 

multipel på 11,15, jf. APV-modellen i bilag 24. Multiplicerer man denne EV/EBITDA 

multipel med EBITDA for de enkelte år, fremkommer exitprisen som ligeledes fremgår af 

bilaget. Det bør pointeres, at investerings følsomhed overfor ændringer i denne parameter 

testes i følsomhedsanalysen, som fremgår af afsnit 13. 

12. Investeringens IRR  
I det følgende afsnit vil den interne rente (IRR) ved opkøb af H+H blive bestemt med 

udgangspunkt i inputs genereret i den anvendte APV-model ved en LBO på 

targetselskabet. Formlen for at vurdere transaktionens IRR ser ud som følgende: 
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hvor n er holdingperiodens længde. 

 

Indsættes tallene fra APV-modellen viser det sig, at IRR ligger i intervallet -0,35% til 

30,10% alt afhængigt af, hvornår exit foretages. Disse IRR værdier skal herefter 

sammenlignes med det forventede afkastkrav, som blev vurderet i afsnit 8. Heraf fremgår 

det, at en kapitalfond sandsynligvis vil forvente omkring 20% ved et opkøb af H+H. 

Dermed er denne investering umiddelbart interessant i nogle år, men den mere uddybende 

konklusion vil blive foretaget i afsnit 14. 

13. Følsomhedsanalyse  
Dette afsnits formål er at analysere, hvor følsomme de beregnede IRR værdier er overfor 

ændringer i de parametre, som er genereret løbende i denne afhandling. 

Følsomhedsanalysen er, ligesom resten af analyserne i dette speciale, en konsekvens af en 

række valg, idet resultatet af en følsomhedsanalyse afhænger af, hvilke og hvor store 

ændringer man vælger at lave i de parametre som testes. Derfor er der ved hver test anført 

en kort kommentar omkring disse valg. Det er ikke samtlige inputs i APV-modellen som 

testes, idet det blot er de mest kritiske variable som er inddraget. Yderligere bør det 
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pointeres, at de blot er de væsentligste af de testede parametre som indgår i følgende 

afsnit, og de resterende tests fremgår således af bilag 26. 

 

 
 

Af afhandlingens afsnit 4, 10 og 11 blev det fastslået at exitprisen kan beregnes med 

udgangspunkt i en EV/EBITDA multipel, som beregnes på baggrund af APV-modellen. 

Denne parameter indgår direkte i beregningen af investeringens IRR og af ovenstående 

fremgår det således, at konklusionen i denne afhandling er yderst følsom overfor 

ændringer i netop denne multipel. Af tabellen ses det, at en multipel på 10,15x vil 

medføre, at investeringen blot er marginal lønsom og desuden i blot to år, og en eventuelt 

fejlestimering af den fremtidige exitmultipel kan således have store konsekvenser for hele 

investeringen. Og hertil bør det klart fastslås, at en multipel på 10,15x i fremtiden ikke 

vurderes decideret usandsynlig, og der er således ikke tale om en ekstrem situation. 

 

 
 
Omsætningsvæksten er uden tvivl den parameter, som er inkluderet i flest afsnit i 

nærværende afhandling. Den er en essentiel del af det at lave en værdiansættelse og i 

særdeleshed en LBO, og det er således relevant at se på hvor følsom IRR er overfor 

ændringer i den budgetterede omsætningsvækst. Udgangspunktet i tabellen ovenfor er, at 

der ses på ændringen i IRR når omsætningsvæksten ændres med +/- 35% med 5%-points 

EV/EBITDA 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
7,65x -89,8% -23,9% -1,7% 5,4% 6,7% 7,2% 7,4% 7,6% 7,7% 7,8% 7,8% 7,9%
8,15x -82,7% -15,2% 3,5% 8,8% 9,2% 9,1% 9,0% 8,9% 8,8% 8,7% 8,6% 8,5%
8,65x -73,7% -6,9% 8,4% 12,1% 11,5% 10,9% 10,5% 10,1% 9,8% 9,5% 9,3% 9,2%
9,15x -62,8% 1,0% 13,0% 15,1% 13,7% 12,6% 11,8% 11,2% 10,7% 10,3% 10,0% 9,8%
9,65x -50,0% 8,6% 17,3% 17,9% 15,8% 14,2% 13,1% 12,3% 11,6% 11,1% 10,7% 10,4%
10,15x -35,3% 16,0% 21,4% 20,6% 17,7% 15,7% 14,3% 13,2% 12,4% 11,8% 11,3% 10,9%
10,65x -18,8% 23,2% 25,3% 23,1% 19,5% 17,1% 15,4% 14,2% 13,2% 12,5% 11,9% 11,4%

Base case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
11,65x 20,0% 36,9% 32,5% 27,8% 22,9% 19,7% 17,5% 15,9% 14,7% 13,8% 13,0% 12,4%
12,15x 42,2% 43,5% 36,0% 30,0% 24,5% 20,9% 18,5% 16,7% 15,4% 14,3% 13,5% 12,8%
12,65x 66,3% 49,9% 39,3% 32,1% 26,0% 22,1% 19,4% 17,5% 16,0% 14,9% 14,0% 13,3%
13,15x 92,3% 56,3% 42,4% 34,1% 27,4% 23,2% 20,3% 18,2% 16,7% 15,4% 14,5% 13,7%
13,65x 120,2% 62,5% 45,5% 36,1% 28,8% 24,3% 21,2% 18,9% 17,3% 16,0% 14,9% 14,1%
14,15x 149,9% 68,5% 48,5% 37,9% 30,2% 25,3% 22,0% 19,6% 17,8% 16,5% 15,4% 14,5%
14,65x 181,6% 74,5% 51,4% 39,8% 31,5% 26,3% 22,8% 20,3% 18,4% 16,9% 15,8% 14,8%

Omsætningsvækst* 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
Ændres med -35% -52,7% 4,2% 12,9% 14,2% 12,5% 11,3% 10,4% 9,7% 9,2% 8,8% 8,5% 8,2%
Ændres med -30% -47,2% 7,6% 15,1% 15,8% 13,8% 12,3% 11,3% 10,5% 9,9% 9,4% 9,1% 8,8%
Ændres med -25% -41,1% 11,1% 17,3% 17,3% 15,0% 13,3% 12,1% 11,3% 10,6% 10,1% 9,6% 9,3%
Ændres med -20% -34,5% 14,7% 19,6% 18,9% 16,2% 14,3% 13,0% 12,0% 11,3% 10,7% 10,2% 9,8%
Ændres med -15% -27,1% 18,4% 21,9% 20,5% 17,5% 15,3% 13,9% 12,8% 11,9% 11,3% 10,8% 10,3%
Ændres med -10% -19,1% 22,2% 24,2% 22,2% 18,7% 16,4% 14,7% 13,5% 12,6% 11,9% 11,3% 10,9%
Ændres med -5% -10,2% 26,1% 26,6% 23,8% 20,0% 17,4% 15,6% 14,3% 13,3% 12,5% 11,9% 11,4%

Base case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
Ændres med +5% 10,5% 34,2% 31,4% 27,2% 22,5% 19,5% 17,4% 15,8% 14,7% 13,8% 13,0% 12,4%
Ændres med +10% 22,4% 38,5% 33,9% 28,9% 23,8% 20,5% 18,3% 16,6% 15,4% 14,4% 13,6% 13,0%
Ændres med +15% 35,5% 42,9% 36,4% 30,6% 25,2% 21,6% 19,2% 17,4% 16,0% 15,0% 14,2% 13,5%
Ændres med +20% 50,0% 47,4% 39,0% 32,4% 26,5% 22,7% 20,1% 18,2% 16,7% 15,6% 14,7% 14,0%
Ændres med +25% 65,9% 52,1% 41,6% 34,2% 27,8% 23,7% 21,0% 19,0% 17,4% 16,3% 15,3% 14,5%
Ændres med +30% 83,6% 56,9% 44,3% 36,0% 29,2% 24,8% 21,9% 19,8% 18,1% 16,9% 15,9% 15,1%
Ændres med +35% 103,1% 61,9% 47,1% 37,8% 30,6% 25,9% 22,8% 20,6% 18,9% 17,5% 16,5% 15,6%
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intervaller. Dette betyder således, at hvis omsætningen et givent år er 5% og ændringen er 

-20%, svarer det til en omsætningsvækst på 4% i det pågældende år. Det fremgår således 

af tabellen, at omsætningsvæksten ikke kan være fejlestimeret med mere end -5% uden at 

investeringen kommer i nærheden af at være urentabel. Dette understreger dermed, at 

afhandlingens resultater er afhængige af en korrekt estimeret omsætningsvækst. 

 

 
 

Produktionsomkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i den historiske 

performance, og forbedres herefter marginalt i de første år under kapitalfondens ejerskab. 

Denne estimering vurderes at være forholdsvis valid, idet at en kapitalfond typisk ikke 

investerer i de selskaber de overtager ligesom, at de ansætter en produktionschef, hvis løn 

bliver gjort afhængig af evnen til at nedbringe denne post, jf. afsnit 10.1. Af ovenstående 

fremgår det, at hvis produktionsomkostningerne blot er 2% større end forventet, vil 

investeringen ikke længere være rentabel. Dette svarer til, at produktionsomkostningerne i 

et givent år i stedet for at være -75% af omsætningen i stedet er -76,50% af omsætningen, 

hvilket altså indikerer, at kapitalfonden er yderst afhængig af at holde sine 

produktionsomkostninger nede, hvis investeringens IRR ikke skal påvirkes markant. 

Produktionsomkostningsposten er således yderst følsom overfor ændringer, men samtidig 

antages det, at det typisk ikke er her en kapitalfond underperformer. 

 

Med hensyn til test af kapitalomkostningens følsomhed er denne foretaget ud fra 

ændringer i de enkelte parametre, som indgår i CAPM-beregningerne. Disse er den 

risikofrie rente, markedsrisikopræmien og beta. Estimering vha. CAPM er ifølge afsnit 9 

behæftet med en hel del usikkerhed, og derfor er det således vurderet relevant at inddrage 

samtlige parametre, hver for sig i denne følsomhedsanalyse. 

 

Produktionsomk.* 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
Ændres med -7% 264,8% 85,8% 56,9% 43,4% 34,6% 29,1% 25,4% 22,7% 20,7% 19,2% 18,0% 17,0%
Ændres med -6% 217,8% 78,7% 53,5% 41,3% 33,0% 27,8% 24,3% 21,8% 20,0% 18,5% 17,3% 16,4%
Ændres med -5% 173,7% 71,3% 50,0% 39,0% 31,3% 26,5% 23,2% 20,9% 19,1% 17,8% 16,7% 15,8%
Ændres med -4% 132,6% 63,7% 46,2% 36,6% 29,6% 25,1% 22,1% 19,9% 18,3% 17,0% 16,0% 15,1%
Ændres med -3% 94,5% 55,8% 42,3% 34,1% 27,7% 23,6% 20,8% 18,8% 17,3% 16,1% 15,2% 14,4%
Ændres med -2% 59,6% 47,6% 38,1% 31,5% 25,7% 22,0% 19,5% 17,7% 16,3% 15,2% 14,4% 13,7%
Ændres med -1% 28,0% 39,0% 33,7% 28,6% 23,6% 20,3% 18,1% 16,4% 15,2% 14,2% 13,5% 12,8%

Base case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
Ændres med +1% -25,3% 20,7% 23,8% 22,1% 18,7% 16,4% 14,8% 13,6% 12,6% 11,9% 11,4% 10,9%
Ændres med +2% -46,7% 10,8% 18,3% 18,4% 15,9% 14,1% 12,8% 11,9% 11,1% 10,6% 10,1% 9,8%
Ændres med +3% -64,6% 0,2% 12,1% 14,2% 12,7% 11,5% 10,6% 10,0% 9,4% 9,0% 8,7% 8,5%
Ændres med +4% -78,9% -11,3% 5,1% 9,5% 9,1% 8,5% 8,1% 7,7% 7,5% 7,2% 7,1% 6,9%
Ændres med +5% -89,5% -24,0% -2,9% 3,9% 4,7% 4,9% 5,0% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Ændres med +6% -96,5% -38,4% -12,6% -3,0% -0,7% 0,5% 1,2% 1,7% 2,0% 2,2% 2,4% 2,6%
Ændres med +7% -99,7% -55,7% -25,3% -12,2% -8,0% -5,7% -4,1% -3,1% -2,3% -1,7% -1,3% -0,9%
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Af ovenstående tabel fremgår det, hvorledes et renteniveau fra 1-8% vil påvirke 

investeringens rentabilitet. Det bør bemærkes, at den i opgaven anlagte metode som 

indebærer en antagelse om normalisering af renten overtid er medtaget i denne 

følsomhedsanalyse, for at gøre de valgte ændringer så realistiske som muligt. 

Rentestrukturen for hvert enkel renteniveau fremgår af de hvide felter i tabellen ovenfor. 

Det bør først og fremmest fastslås, at det ikke er vurderet relevant at se på renteniveauer 

som er større end base case scenariet, hvilket uddybes i afsnit 15 nedenfor. Det 

interessante her er således, at et eventuelt lavere renteniveau end det budgetterede vil gøre 

investeringen endnu mere lønsom, hvilket grundet de valgte forudsætninger indikerer, at 

denne LBO potentielt er en yderst rentabel affære. Hertil bør det nævnes at et lavere 

renteniveau blandt nogle analytikere medfører en nedjustering af terminalvæksten i 

budgettet, for derved at udligne effekten af det pt. ekstrem lave renteniveau26. Det er dog 

vurderet, at dette ikke er hensigtsmæssigt i afhandlingssammenhæng, da der stiles efter et 

så korrekt og højt teoretisk niveau som muligt, men det bør alligevel medtages, idet man 

derved ikke skal overfortolke ovenstående tabel. 

  

Ser man i stedet for på markedsrisikopræmien, viser nedenstående tabel, at så længe man 

holder sig indenfor markedsrisikopræmier på under 5% vil investeringens IRR være 

tilstrækkelig for en kapitalfond. Ifølge afsnit 9 ligger markedsrisikopræmier stabilt 
                                                        
26 Der er foretaget en mindre rundspørge blandt forskellige analytikere i markedet, og nogle af disse argumenterer på 
ovenstående måde, mens andre foretager andre justeringer af sine modeller. Generelt er indtrykket dog, at man justerer sine 
modeller således, at ekstreme forhold ikke får for stor indflydelse på resultaterne. 

Risikofrie rente 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B Terminal
1,00% 1254,8% 181,5% 98,7% 68,5% 51,6% 41,6% 35,0% 30,4% 27,0% 24,4% 22,3% 20,6%
rF 0,73% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1,50% 764,0% 144,7% 83,3% 59,3% 45,2% 36,8% 31,2% 27,3% 24,3% 22,1% 20,3% 18,8%
rF 0,73% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

2,00% 474,1% 115,9% 70,7% 51,7% 39,9% 32,7% 27,9% 24,6% 22,0% 20,1% 18,5% 17,3%
rF 0,73% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2,50% 292,1% 92,5% 59,9% 45,1% 35,2% 29,2% 25,1% 22,2% 20,0% 18,4% 17,0% 15,9%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

3,00% 173,3% 73,0% 50,7% 39,3% 31,1% 26,0% 22,6% 20,1% 18,3% 16,8% 15,7% 14,7%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

3,50% 92,8% 56,4% 42,5% 34,1% 27,5% 23,2% 20,3% 18,2% 16,7% 15,5% 14,5% 13,7%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

4,00% 36,9% 42,0% 35,2% 29,5% 24,1% 20,6% 18,3% 16,5% 15,2% 14,2% 13,4% 12,7%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Base case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
r F 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,25% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47% 4,47%

5,00% -29,8% 18,5% 22,7% 21,5% 18,3% 16,2% 14,7% 13,6% 12,7% 12,1% 11,5% 11,1%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,25% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

5,50% -49,9% 8,7% 17,3% 17,9% 15,8% 14,2% 13,1% 12,3% 11,6% 11,1% 10,7% 10,4%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,25% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

6,00% -64,6% -0,2% 12,3% 14,6% 13,4% 12,4% 11,6% 11,0% 10,6% 10,2% 9,9% 9,7%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,25% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

6,50% -75,4% -8,4% 7,6% 11,5% 11,1% 10,6% 10,2% 9,9% 9,6% 9,4% 9,2% 9,1%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,25% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

7,00% -83,3% -15,8% 3,2% 8,6% 9,0% 9,0% 8,9% 8,8% 8,7% 8,6% 8,6% 8,5%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,25% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

7,50% -89,0% -22,8% -1,0% 5,8% 7,0% 7,4% 7,7% 7,8% 7,8% 7,9% 7,9% 8,0%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,25% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

8,00% -93,1% -29,2% -5,0% 3,2% 5,1% 6,0% 6,5% 6,8% 7,0% 7,2% 7,3% 7,4%
rF 0,73% 1,50% 2,50% 4,00% 4,25% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
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omkring 4-5%, dog med den undtagelse, at det ekstremt lave renteniveau pt. gør at nogle 

analytikere vælger at hæve markedsrisikopræmien på kort sigt. Nedenstående indikerer, at 

hvis investeringens IRR skal være signifikant større end 20% bør markedsrisikopræmien 

ikke komme for tæt på 5%, hvorfor det altså vurderes at resultaterne er følsomme overfor 

ændringer i markedsrisikopræmien. 

 

 
 

Den sidste parameter som indgår i CAPM-beregningerne er beta.  

 

 
 

Af tabellen ovenfor fremgår det at investeringens IRR ikke er specielt følsom overfor 

ændringer i beta27. Dette understøtter således den forholdsvis simple estimering af beta i 

opgaven som blot tager udgangspunkt i Capital IQs observerede beta, jf. afsnit 9, og 

dermed styrkes afhandlingens konklusion.  

 

Slutteligt kan det fastslås at valget af, at cash flows og skatteskjold diskonteres med 

samme kapitalomkostning ikke medfører øget usikkerhed omkring afhandlingens 

konklusioner, som der ellers blev stillet spørgsmålstegn ved i afsnit 10.2.  

 
Af tabellen ses det at uanset om skatteskjoldet diskonteres med en rente som er 1-2 %-

point større eller lavere en rA så vil investeringens IRR befinde sig på et acceptabelt 

niveau.  

                                                        
27 Det bør nævnes, at beta i terminalperioden i samtlige scenarier er lig med 1. 

Markedsrisikopræmie 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
1,00% 1000,9% 163,8% 91,4% 64,2% 48,6% 39,3% 33,2% 28,9% 25,8% 23,3% 21,3% 19,8%
2,00% 390,3% 105,8% 66,1% 48,9% 37,9% 31,2% 26,7% 23,6% 21,2% 19,4% 17,9% 16,7%
3,00% 148,3% 68,2% 48,4% 37,8% 30,1% 25,2% 22,0% 19,6% 17,8% 16,4% 15,3% 14,5%
4,00% 34,3% 41,2% 34,8% 29,2% 23,9% 20,5% 18,2% 16,4% 15,1% 14,1% 13,3% 12,7%

Base case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
5,00% -25,2% 20,5% 23,8% 22,2% 18,9% 16,6% 15,0% 13,8% 12,9% 12,2% 11,7% 11,2%
6,00% -58,3% 3,8% 14,6% 16,1% 14,5% 13,2% 12,3% 11,6% 11,1% 10,6% 10,3% 10,0%
7,00% -77,4% -10,0% 6,6% 10,9% 10,7% 10,3% 9,9% 9,6% 9,4% 9,2% 9,1% 8,9%
8,00% -88,4% -22,0% -0,5% 6,2% 7,2% 7,6% 7,8% 7,9% 7,9% 8,0% 8,0% 8,0%

Beta 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
0,64 3,1% 31,3% 29,6% 25,9% 21,6% 18,7% 16,7% 15,2% 14,1% 13,2% 12,6% 12,0%
0,74 1,9% 30,9% 29,4% 25,8% 21,5% 18,6% 16,6% 15,2% 14,1% 13,2% 12,5% 12,0%
0,84 0,8% 30,5% 29,2% 25,6% 21,4% 18,5% 16,5% 15,1% 14,0% 13,2% 12,5% 11,9%

Base Case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
1,04 -1,4% 29,7% 28,8% 25,4% 21,2% 18,4% 16,4% 15,0% 13,9% 13,1% 12,4% 11,9%
1,14 -2,5% 29,4% 28,6% 25,2% 21,1% 18,3% 16,4% 15,0% 13,9% 13,1% 12,4% 11,9%
1,24 -3,4% 29,0% 28,4% 25,1% 21,0% 18,2% 16,3% 14,9% 13,9% 13,0% 12,4% 11,8%

Skatteskjolds rente 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
rA-2% 2,2% 31,0% 29,4% 25,8% 21,5% 18,6% 16,6% 15,2% 14,1% 13,2% 12,5% 12,0%
rA-1% 0,9% 30,5% 29,2% 25,6% 21,4% 18,5% 16,6% 15,1% 14,0% 13,2% 12,5% 11,9%

Base case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
rA+1% -1,4% 29,7% 28,8% 25,4% 21,2% 18,4% 16,4% 15,0% 13,9% 13,1% 12,4% 11,9%
rA+2% -2,4% 29,4% 28,6% 25,2% 21,1% 18,3% 16,4% 15,0% 13,9% 13,1% 12,4% 11,9%
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14. Konklusion 
Hovedformålet med denne afhandling er ifølge afsnit 1 at finde frem til den IRR en 

kapitalfond vil kunne forvente i tilfælde af man gennemfører en LBO på H+H. Herudover 

er det væsentlig at vurdere om den fremkomne IRR vil være tilfredsstillende set fra 

kapitalfondens synsvinkel. Konklusion på dette er, at en kapitalfond vil kunne opnå en 

IRR i intervallet -0,35% til +30,10 % alt efter hvornår kapitalfonden vælger at afhænde 

selskabet. Da det blev vurderet, at en kapitalfond formentlig vil kræve et afkast på cirka 

20 %, vurderes den fremkomne IRR at være tilfredsstillende, hvis der foretages exit i 

årene 2016, 2017, 2018 og 2019 (2019 er dog blot marginalt lønsomt). Hertil bør det dog 

klart pointeres, at følsomhedsanalysen i afsnit 13 viser, at denne konklusion er følsom 

overfor ændringer af specielt exitmultiplen, omsætningsvæksten, 

produktionsomkostningerne, den risikofrie rente og delvist markedsrisikopræmien. Denne 

overordnede konklusion på problemformuleringen er fremkommet med udgangspunkt i 

en række afsnit, som genererer inputs til selve APV-modellen, som altså anvendes til at 

beregne IRR. 

 

I afsnit 3 blev det konkluderet, at en LBO involverer en høj gearing og, at der findes 

mindst 3 solide teoretiske argumenter for denne høje gæld; skatteskjoldet øges, ledelsens 

incitament forbedres og gælden er blot midlertidig. Selve finansieringen af opkøbet består 

af kombination af egenkapital og forskellige gældstyper. Lånenes tidshorisont er 

proportionel med sikkerheden dvs. at de mest sikre lån har oftest også længst løbetid. 

Omvendt gælder for renten, idet stor sikkerhed er forbundet med lav rente og vice versa. 

Alt andet lige vil kapitalfonde forsøge at holde omkostningerne til gælden nede og 

herigennem maksimere investeringens IRR. Den praktiske konstruktion af en LBO 

transaktion består typisk af 4 forskellige selskaber som skal sikre at kapitalfondens 

långivere for den rigtige sikring for lånene samtidig med at aktierne for targetselskabet 

overdrages til kapitalfonden. 

Den teoretiske gennemgang af værdiansættelsesmodellerne i afsnit 4 konkluderer, at 

APV-modellen skal anvendes i nærværende speciale, idet værdiestimatet er teoretisk 

ækvivalent med estimatet fra dividendemodellen, og dermed er modellen præcis. 

Derudover tillader den forudsætningen om, at gældsstrukturen i en LBO løbende ændres. 

Brugervenligheden konkluderedes at være tilfredsstillende og outputtet af APV-modellen 

er den pris som en given kapitalfond vil være villig til at betale for at opnå 100 % 
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ejerskab af H+H. Herudover blev det konkluderet, at der i forbindelse med fastsættelse af 

gældssammensætningen i budgetperioden bør anvendes en likvidationsværdiansættelse, 

for at fastlægge hvor stor en del af gælden der kan finansieres som senior gæld. Slutteligt 

blev det konkluderet, at estimering af exitprisen foretages, grundet opgavens omfang ved 

hjælp af en relativ værdiansættelsesmodel.  

Af den strategiske analyse i afsnit 5 fremgår det, at de parametre som driver værdien i 

targetselskabet kan inddeles i 3 overordnede emner: 1. omverdensanalyse, 2. branche 

analyse og 3. intern analyse. Af omverdensanalysen fremkom det, at selskabet befinder 

sig i et miljø som i høj grad er afhængigt af den økonomiske udvikling af 

verdensøkonomien, og specielt udviklingen på selskabers hovedmarkeder. Yderligere er 

man afhængig af en række politiske faktorer, hvor specielt beslutninger om offentlige 

investeringer påvirker omsætningsvæksten reelt. Slutteligt blev det vurderet, at en række 

sociokulturelle faktorer, som blandt andet CSR fokus og demografisk udvikling, har 

indflydelse på selskabet og den omverden de befinder sig i. I brancheanalysen blev det 

vurderet, at specielt udsigterne på det britiske og polske marked påvirker 

omsætningsvæksten positivt i fremtiden på kort sigt. På længere sigt vil selskabet være 

afhængige af udviklingen på alle dets markeder og herunder en konsolidering af det 

polske marked. Den interne analyse konkluderede, at specielt selskabets produkter, Build 

with ease tilgangen, selskabets brands, deling af erfaring på tværs af landegrænser, og 

oligopol lignende forhold bidrager positivt til omsætningsvæksten i budgetteringen. 

Selskabets produktionsanlæg og stordriftsfordele bidrager til, at 

produktionsomkostningerne kan holdes på et konkurrencedygtigt niveau. Samlet set 

konkluderes det, at en række faktorer påvirker de væsentligste parametre i 

budgetteringen. 

Af den regnskabsrelaterede analyse i afsnit 6 fremkom det at det generelt er svært at finde 

gode peerselskaber til H+H i analysesammenhæng. Valget faldt på Xella og Vicat, og en 

rentabilitetsanalyse af targetselskabet og dets 2 udvalgte peers viste at der er plads til 

forbedringer af H+Hs ROIC, hvor overskudsgraden vurderes at kunne blive forbedret, 

hvis man er i stand til at formindske sine produktionsomkostninger således, at man kan 

forbedre sin EBITDA-margin. Samtidig blev det fastslået, at der formentlig ikke er så 

meget at hente for en kapitalfond i relation til forbedring af aktivernes 

omsætningshastighed. Slutteligt blev det vurderet at der er plads til forbedring af 

selskabets arbejdskapital, idet selskabets peers performer en del bedre på dette område. 
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Gældsafsnittet i afsnit 7 fastlagde med udgangspunkt i gæld/EBITDA multipler samt en 

case specifik vurdering, at den samlede mængde gæld for denne LBO transaktion er 

955.627.000 DKK. Denne gæld sammensættes herefter med udgangspunkt i en 

likvidations værdiansættelse som fastlog, at den samlede mængde senior gæld er 

736.866.000 DKK, hvorfor den resterende del af gælden på 218.761.000 DKK skal 

finansieres via junk bonds.  

Med udgangspunkt i historiske LBO transaktioner blev det i afsnit 8 vurderet, at det 

gennemsnitlige afkastkrav for en kapitalfond ved LBO ligger omkring 20 %. Sidenhen 

blev det fastslået, at der er intet der tyder på, at afkastkravet i forbindelse med H+H bør 

være større end gennemsnittet.  

Kapitalomkostningen er fastlagt med udgangspunkt i CAPM, og de enkelte parametre 

som indgår er således estimeret i afsnit 9. Samlet set blev det konkluderet at den 

diskonterings rente som skal anvendes i APV-modellen (rA) bør udregnes specifikt for 

hvert år, idet det antages, at markedsforholdene normaliseres i løbet af budgetperioden. 

De fremkomne kapitalomkostninger ligger i intervallet: 2,73-8,97%. 

Selve budgetteringen og herigennem samtlige inputs til APV modellen er vurderet i afsnit 

10, og modellen genererer således en aktiekurs på 92,4 som svarer til den maksimum pris, 

som en kapitalfond er villig til at betale ved en LBO af H+H. Denne pris svarer til at der 

betales en kontrolpræmie på 31,05%. Den samlede værdi af egenkapitalen ved en LBO 

bliver således 788.533.000 DKK. Hertil skal den netto rentebærende gæld ved 

overtagelsen på 955.627.000 DKK tillægges således, at den samlede overtagelsespris 

bliver 1.775.769.000 DKK. Dette finansierer kapitalfonden med 955.627.000 DKK i gæld 

svarende til knap  54% og 820.142.000 i egenkapital svarende til godt 46 % i egenkapital. 

Med udgangspunkt i APV-modellen fremkommer en EV/EBITDA exitmultipel på 11,15 

som fremkommer i afsnit 11 og denne danner således baggrund for beregningerne af IRR, 

som ifølge afsnit 12 viser at investeringens IRR ligger i intervallet -0,35% til +30,10%. 

Følsomheden er testet i afsnit 13, hvoraf det konkluderes resultaterne i denne afhandling 

primært er afhængig af, at udviklingen i exitmultiplen, omsætningsvæksten, 

produktionsomkostningerne og den risikofrie rente er i overensstemmelse med det 

budgetterede i dette speciale. 



 

 

 

78 

15. Refleksion over afhandlingen 
Følgende afsnit er en refleksion over de mest kritiske elementer i nærværende speciale. 

Afsnittets formål er at udvise evnen til at forholde sig kritisk til de mest betydningsfulde 

valg, som er foretaget gennem opgaven. Der vil ikke blive foretaget nogen ændret 

konklusion eller opsamling af dette afsnit. 

 

Den strategiske analyse i denne afhandling er som nævnt i afgrænsningen udarbejdet med 

formålet at servicere en LBO analyse, samt danne argumentgrundlag for de inputs som 

indgår i værdiansættelsen af H+H. Den strategiske analyse er forholdsvis omfattende og 

optager en del plads i specialet. Vægtningen af denne kan naturligvis anfægtes, idet en 

mindre strategisk analyse vil give plads til dybere analyser eller teoretiske beskrivelser 

inden for emnet. Den valgte struktur begrundes med udgangspunkt i, at det er vurderet 

væsentligt at opbygge et solidt argumentgrundlag for de mere kvantitative analyser 

således, at disse ikke blot fremstår som udregninger der baseres på mere eller mindre 

arbitrære inputs. Dermed sikres der en struktur, hvor der er sammenhæng mellem de 

forskellige dele og afsnit og kvalitet i det fremkomne resultat ud fra de givne 

forudsætninger.  

Mange af de væsentlige kilder i denne afhandling er udarbejdet af targetselskabet. Dette 

gør naturligvis disse informationer biased. Man kunne måske have lagt mere fokus på at 

inddrage verificerende kilder således, at selskabets egne beregninger, udtalelser, 

vurderinger mv. ikke får lov til at stå alene i alt for mange tilfælde. Dette er et klart 

kritikpunkt af nærværende speciale og kunne således begrænse den praktiske brugbarhed 

af konklusionerne. 

Omsætningsvæksten er en væsentlig parameter, hvorfor man naturligvis bør stille 

spørgsmålstegn ved estimeringen af denne. Det vurderes dog, at den dybdegående analyse 

af de strategiske forhold på H+Hs markeder, samt beregningerne i regnskabsanalysen 

medfører, at estimeringen er forholdsvis valid. Desuden er estimeringen verificeret af 

praktikkere i markedet, idet aktieanalyser er inddraget enkelte steder i opgaven. Med 

hensyn til terminalvæksten indikerer bilag 26, at en marginal negativ ændring i 

terminalvæksten stadig genererer IRR værdier i enkelte år over 20%.  

Vurdering og estimering af en given kapitalfonds afkastkrav kan ikke nødvendigvis 

foretages ud fra to konkrete kapitalfondes afkastkrav. Dette skyldes, at der i alle 

kapitalfonde er selskabsspecifikke forhold som kan påvirke det generelle afkastkrav en 
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given kapitalfond måtte have. Derudover kan der i en specifik case, alt efter hvilket 

targetselskab, branche, tidspunkt osv. der er tale om, være forhold som gør, at 

afkastkravet vil være højere eller lavere. Yderligere synes estimering af denne faktor en 

smule simpel, hvilket naturligvis medfører en øget usikkerhed omkring de fremkomne 

resultater og konklusioner. Denne faktor er ikke testet i følsomhedsanalysen, da det jo 

netop er de 20% som IRR sammenlignes med. Det er åbenlyst, at en eventuel 

fejlestimering af denne vil have store konsekvenser for konklusionen i afhandlingen. 

Denne afhandling fokuserer ikke på skatteforhold, idet der flere steder anvendes simple 

antagelser for at undgå stillingtagen til skat. Denne afgrænsning er foretaget med 

udgangspunkt i, at det er vurderet irrelevant at inddrage skat i denne læringsmæssige 

sammenhæng, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at det i praksis er irrelevant. Derfor 

kan analyser og konklusioner i nærværende speciale være fejlagtige ud fra et praktisk 

perspektiv på grund af manglende inddragelse af skat. Dette bør man klart være 

opmærksom på, i tilfælde af praktisk anvendelse af specialets resultater. 

Gældens størrelse i den konkrete LBO transaktion baseres på gennemsnitlige historiske 

Gæld/EBITDA multipler. Herudover tillægges en vurdering af, om targetselskabet kan 

gældsættes mere eller mindre end gennemsnittet. I den konkrete case vurderes det, at 

H+H kan gældssættes mere end de gennemsnitlige multipler indikerer. Denne vurdering 

synes umiddelbart at være valid, men selve fastsættelsen af hvor meget større multiplen 

bør være er yderst arbitrær. Dette er klart et kritikpunkt af nærværende speciale, hvorfor 

IRRs følsomhed overfor eventuelt fejlestimering af denne parameter er testet i bilag 26. 

Heraf fremgår det dog, at multiplen sagtens kan være både marginalt højere og lavere 

uden at investeringens IRR kommer under det kritiske niveau på 20%. 

Hele budgetteringen hviler på en forudsætning om, at H+H lykkes med konsolideringen 

af det polske marked, hvorfor selve resultatet naturligvis er stærkt afhængig af dette. Der 

er ikke i specialet taget specielt kritisk stilling til dette forhold, hvorfor man klart kan 

stille spørgsmålstegn ved sikkerheden af de fremkomne konklusioner med udgangspunkt i 

netop denne forudsætning. Da det løbende gennem analyserne pointeres hvor væsentlig 

en parameter omsætningsvæksten er, forstærkes nødvendigheden af at forholde sig til 

dette forhold ved eventuel anvendelse af resultater og konklusioner genereret i denne 

afhandling. 

Intuitivt kan man stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt H+H er et sandsynligt target for en 

kapitalfond på nuværende tidspunkt, grundet det forhold at gælden inden overtagelsen er 
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så stor som den er. Hermed vil mange kapitalfonde formentlig ikke bruge tid på at 

overveje et opkøb af H+H. Set i et læringsmæssigt perspektiv gør dette dog blot casen 

endnu mere interessant, idet denne case modbeviser tesen om, at kapitalfonde kun 

overtager selskaber med lav D/E ratio.  

Den risikofrie rente er i opgaven estimeret til at stige fra det nuværende ekstrem lave 

niveau til 4,47 % på lang sigt. Dette estimat baseres på et gennemsnit af de månedlige 

risikofrie renter tilbage fra 1992 og frem til i dag. Ser man nærmere på den anvendte data, 

vil man opdage, at dette gennemsnit er påvirket af enormt høje renter de første år. Vælger 

man i stedet at beregne et gennemsnit baseret på renter fra år 2000 og frem, fremkommer 

et estimat på 3,46 %. Man vil givetvis kunne argumentere for, at dette renteniveau er et 

bedre bud på fremtidens renter, da et renteniveau på højde med det man så tilbage i 

1990erne ikke er så sandsynligt. Denne faktor er behandlet i følsomhedsanalysen i afsnit 

13, hvoraf det fremgår, at investeringen muligvis er endnu mere rentabel end angivet i 

konklusionen.  

Estimeringen af kapitalomkostningen, som anvendes i nærværende speciale er forbundet 

med usikkerhed, bl.a. da selve modellen (CAPM) kan kritiseres, jf. afsnit 9. 

Kapitalomkostningen er en yderst væsentlig paramter, jf. følsomhedsanalysen og dette er 

således et væsentligt kritikpunkt af denne opgave. 

Det fremgår bl.a. af afsnit 5.5 at en af H+Hs svage sider er, at de har overskudskapacitet. 

Dette er naturligvis noget, som en kapitalfond i praksis vil være meget opmærksomme på 

at undgå, og ofte vil man se, at en kapitalfond sælger unødvendige dele af target fra. 

Denne tilgang er dog ikke indregnet i nærværende speciale, idet det vurderes, at 

fastsættelsen af denne overkapacitets præcise størrelse, samt salgsprisen heraf er alt for 

arbitrært at fastsætte uden en større analyse og nærmere kendskab. Dermed kan resultatet 

af denne afhandling være i uoverensstemmelse med, hvad der ville fremkomme i praksis.  

Ovenstående gennemgang indikerer, at konklusionen i denne afhandling ikke 

nødvendigvis er valid, hvilket som udgangspunkt ikke er noget der tilstræbes. Det bør 

hertil tilføjes, at der altid vil være usikkerhed omkring konklusionen uanset hvor mange 

forbehold man tager. Resultaterne i denne afhandling skal således ses i relation til de 

forudsætninger der er inddraget, samt argumentationen i forhold til de valg som er 

foretaget. 
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Bilagsliste 

Bilag 1 – Aktiekurs siden 1989 
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Bilag 2 – Mailkorrespondance med sekretær fra H+H  

 

Kære Lasse Vibe 

Som tidligere lovet sender vi nedenfor vores svar på dine spørgsmål. 

Endvidere vedhæfter jeg et uddrag på dansk af vores årsrapport for 2013 og kan specielt 

henvise til kapitlet ”Vores virksomhed” på side 7-9 med uddybende information. 

Den fulde årsrapport på engelsk kan du downloade på vores hjemmeside 

http://www.hplush.com/accounts-and-reports 

Vi ønsker dig held og lykke med din kandidatafhandling. 

Med venlig hilsen 

Vibeke Nielsen ���Executive Secretary 

_ 

H+H International A/S ���Dampfærgevej 3, 3rd Floor ���2100 Copenhagen Ø, Denmark 

+45 35 27 02 00 Telephone ���+45 30 23 09 33 Mobile 

vni@HplusH.com ���www.HplusH.com 

  

-----Oprindelig meddelelse----- 

Fra: Lasse Vibe [mailto:lassevibe87@gmail.com] 

Sendt: 24. oktober 2014 12:05 

Til: H+H INT Info 

Emne: Virksomhedens historie 

  

Hej, 

Jeg har i dag talt med en kvinde på jeres hovednummer som bad mig skrive en mail 

angående det jeg søger; 

Jeg hedder Lasse Vibe og skal i gang med at skrive en kandidatafhandling (ved CBS) om 

jeres selskab. 

Det er som sådan ikke noget jeg behøver jeres hjælp til da det er en finansiel analyse som 

egentlig skal kunne klares ud fra offentlig tilgængelige informationer. MEN jeg vil gerne 

lave en kort lille historisk præsentation af jeres fine selskab, og har forsøgt at lede på jeres 

hjemmeside (og sågar forsøgt kontakte via den kontaktformular som ligge der, uden svar), 

men jeg har ikke fundet så meget information om jeres historik. Det jeg behøver er vel 

egentlig bare nogle historiske punkter a la: 
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Grundlagt i 1909 

Børsnoteret i 1986 

Ændrede fokus omkring år 2000, således at vi gik fra at være et konglomerat med bla. 

ejerskab af grusgrave (Nymølle Stenindustri A/S) og andre betonvarer til kun at fokusere 

på porebeton. 

Byggede produktionsanlæg - de ældste produktionsanlæg, vi har i koncernen, er vores 

engelske fabrikker, der er bygget tilbage i 1970’erne og 1980’erne. Alle andre 

produktionsanlæg er købt eller opført i perioden 2004 - 2014. 

Blev internationale i - helt tilbage i 1980’erne gik vi ind i Storbritannien. 

Blev globale i - vi er aldrig blevet globale - vi er kun repræsenteret i en række lande i 

Vest- og Østeuropa og det nordvestlige Rusland. 

Krise i - H+H har været hård ramt af meget faldende byggeri siden 2008. 

Storhedstid - 2004-2007 

Fusionerede med selskab - vi har ikke fusioneret med nogle selskaber, men købt 

forskellige firmaer i Tjekkiet, Polen, Tyskland mv. 

Jeg håber i kan hjælpe mig med lidt facts om jeres historie og på forhånd mange tak for 

hjælpen :) 

Venlig Hilsen 

Lasse Vibe 

Bilag 3 – Valg af værdiansættelses model(ler) 

 

Residualindkomst modeller 

Denne type af modeller tager udgangspunkt i nutidsværdien af egenkapitalen primo og 

den merværdi, som opstår, fordi afkastet på egenkapitalen er større end afkastkravet. 

Denne værdi kaldes ofte for residualindkomst eller økonomisk profit, og modellen kan se 

ud på følgende to måder (Sørensen 2009, s. 43-46, & Petersen og Plenborg, 2010, s. 272-

277): 

!!! = !"! +
!"!

(1 + !!)!

!

!!!

                +       
!"!!!

(!! − !)(1 + !!)!
−   !!""! 

                                               Budgetperiode    +       Terminalværdi 
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(!!"## − !)(1 + !!"##)!
−   !!""! 

                                        Budgetperiode       +           Terminalværdi 

 

Begge modeller forudsætter at alle indtægter og omkostninger passerer 

resultatopgørelsen, såkaldt clean surplus accounting, og denne forudsætning brydes 

sjældent i praksis, og desuden relaterer den sig til budgetperioden, hvorfor et eventuelt 

historisk brud ikke behøver at have indflydelse på værdien (Plenborg 2000). Generelt er 

der masser af argumenter for at anvende disse modeller. Eksempelvis er intuitionen bedre 

og værdien er ikke nær så følsom over for den estimerede terminalværdi. Dog gælder det, 

som for cash flow modellerne, at det forhold at gældsstrukturen i budgetperioden ændres 

hvert år gør, at disse modeller teoretisk set ikke er at foretrække i LBO sammenhæng. 

Realoptionsmodeller 

Denne type anvendes yderst sjældent i praksis, til trods for modellernes evne til at tage 

højde for fleksibel værdi – såkaldt optionsværdi, som altså er værdien ved at have et valg. 

Modellernes manglende anvendelse i praksis skyldes primært den store kompleksitet og 

det store tidsforbrug, som er forbundet med anvendelse af disse modeller. Yderligere er 

der strenge forudsætninger, hvis værdiestimatet skal være teoretisk korrekt, og disse 

forudsætninger kan være svære at overholde i den enkelte case (Petersen og Plenborg 

2010, s. 261-264, Mun 2002, s.139-152 & Karl D. Keegan s. 129-130). I relation til denne 

LBO analyse er det ikke vurderet relevant at inddrage optionsmodeller, idet det vurderes 

at andre modeller er mere hensigtsmæssige både teoretisk og i forhold til opgavens 

omfang og tidsforbrug.  
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Bilag 4 – Porters Five Forces 

 

3. Konkurrence fra substituerende produkter 

Generelt set findes der en del alternativer til porebeton, idet andre former for 

byggematerialer kan gå direkte ind og erstatte dette byggemateriale. Eksempler herpå er 

gipsplader, almindelig beton, let beton, cement, ler og træ (H+H 2009, s. 41). H+Hs 

porebeton har til sammenligning med nogle af substitutterne, dog en stor fordel af at have 

lav vægt, at det er let at montere samt at det besidder gode egenskaber med hensyn til 

isolering. Derudover er det et relativt brandsikkert materiale, sammenlignet med nogle af 

de alternative materialer, ligesom at det er yderst miljøvenligt at anvende porebeton (H+H 

2009, s. 47).  

 

I Storbritannien udbyder det franske selskab Lafarge Tarmac en stor del af de 

konkurrerende produkter til H+Hs porebeton. Det drejer sig eksempelvis om almindelig 

beton og cement. Herudover leverer Hanson UK28 også produkter, som dog alle ligger i 

den tunge ende af skalaen med hensyn til byggematerialers vægt. H+Hs porebeton 

produkter og løsninger er dog forholdsvis differentierede fra disse, grundet porebetons 

karakteristika som tidligere beskrevet, hvilket antages at være en stor årsag til H+Hs store 

succes på det britiske marked (Lafargetarmac.com & Heidelbergcement.com). 

I Tyskland er det som nævnt ovenfor Xella, som er markedsleder. Xella har en del 

produkter og løsninger, som minder om H+Hs, hvorfor konkurrencen fra substituerende 

produkter vurderes at være stor på dette marked (Xella.com). 

Det polske marked var allerede i starten af det nye årtusinde et populært vækstmarked, 

grundet markedets store potentiale og størrelse. Derfor befinder en række større selskaber 

sig, som nævnt ovenfor, også i dette geografiske marked. Dette har givet et større udbud 

af produkter, som kan substituere hinanden, hvorfor konkurrencen fra substituerende 

produkter antages at være stor på det polske marked.  

I relation til Rusland kan det være svært at sige noget helt konkret om konkurrencen fra 

substituerende produkter grundet markedets lave visiability, jf. ovenstående. En del af 

H+Hs konkurrenter har indenfor de senere år ekspanderet på dette marked, men det er 

som tidligere nævnt, svært at sige noget om den relative volumen af de enkelte selskabers 

                                                        
28 Hanson UK er en del af det tyske selskab Heidelberg Cement Group.  
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produktion, grundet markedets visiability og størrelse. Det antages derfor at konkurrencen 

fra substituerende produkter er lav på det russiske marked set fra H+Hs synsvinkel. 

 

Af ovenstående fremgår det, at konkurrencen fra substituerende produkter umiddelbart er 

størst fra produkter, som er forholdsvis differentierede fra H+Hs porebetonprodukter og 

løsninger. Man kan forestille sig, at der i fremtiden vil blive udviklet produkter, som kan 

konkurrere på samme parametre som H+Hs produkter. Der er dog ikke umiddelbart 

noget, der på kortere sigt peger i denne retning, hvorfor dette ikke er medtaget i dette 

speciale, blandt andet jf. PESTEL analysen i forrige afsnit. 

 

Samlet set vurderes konkurrencen fra substituerende produkter at være middel. Dette 

skyldes, at der på den ene side er mange stabile og gode alternativer til H+Hs produkter 

og løsninger, men på den anden side er porebetonens egenskaber i form af lav vægt, 

enkelt montering og miljøvenlighed med til at give denne produkttype en fordel i relation 

til substitutterne. 

 

4. Leverandørenes forhandlingsstyrke 

Eftersom at H+Hs produkter hovedsageligt består af råmaterialerne vand, kalk og cement 

er det priserne på disse som afgør hvor dyrt det er for H+H at producere sine produkter. 

Dermed er det altså det globale råvaremarked som styrer en stor del af omkostningssiden i 

selskabet. Netop på grund af dette forhold vil den enkelte leverandør have en yderst 

begrænset forhandlingsstyrke, eftersom at H+H blot finder en anden leverandør, hvis den 

valgte ikke kan levere til konkurrencedygtige priser. Selskabet beskriver blandt andet 

selv, at man har mulighed for at skifte leverandør for samtlige essentielle råmaterialer. 

Dette vil dog medføre end mindre omkostning, da selskabet har indgået 

leveringskontrakter med sine leverandører, som i tilfælde af opsigelse vil kræve et fee. 

Dette giver således en større forhandlingsstyrke til den valgte leverandør på kort sigt. Da 

selskabets omkostninger er yderst afhængige af disse priser, overvåger man 

markedspriser grundigt, således man er klar til at udskifte sine leverandører hvis det er 

nødvendigt (H+H 2014, s. 21 & H+H 2009, s. 22). Priser på disse råvarer vil dog typisk 

fluktuere forholdsvis ens, da der som nævnt er tale om et verdensmarked. Dermed er det 

formentlig således at når en leverandør er tvunget til at hæve sine priser, vil det ofte 

skyldes markedsforhold, hvorfor H+H ikke vil få noget ud af at finde en ny leverandør, da 
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denne antages at have lignende udfordringer. Samlet set vurderes det, at det ikke giver 

mening at tale om hvorvidt leverandørernes forhandlingsstyrke er stor eller lille. Dette 

skyldes at materialerne som leveres er standardiserede (råmaterialer) og at priserne på 

disse afhænger af hele verdensmarkedets udbud og efterspørgsel. Alt dette gør at man 

nemt kan skifte mellem leverandørerne og således vil man altid kunne få råvarerne til en 

pris i nærheden af det konkurrenterne kan købe til, hvorfor dette punkt ikke synes særskilt 

relevant i netop denne case sammenhæng. 

 

5. Kundernes forhandlingsstyrke 

H+Hs kunder består af byggemarkeder, selskaber som bygger boliger, entreprenører og 

selskaber der bygger industriejendomme, hvoraf den største afsætning sker til 

byggemarkeder. Vurderingen af disse kunders forhandlingsstyrke er ret simpel, idet de 

alle hver især kan antages at være af en sådan størrelse, at H+H er relativt afhængige af 

afsætningen til den enkelte kunde. Derudover kan én given kunde sagtens tilhøre op til 3 

af de 4 nævnte kundegrupper. Eksempelvis er det ikke unormalt, at de større 

byggeselskaber bygger ejendomme til både bolig og industri, ligesom at disse ofte vil 

falde under kategorien entreprenører. Ovenstående har den naturlige konsekvens, at den 

generelle forhandlingsstyrke hos selskabets kunder antages at være stor, idet den enkelte 

kundes indflydelse på H+Hs efterspørgsel antages at være mere end blot marginal, og 

selskabet er således forholdsvis afhængige af den enkelte kunde og relation til denne. 
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Bilag 5 – Den interne analyse 

 

Den interne analyse tager udgangspunkt i en teoretisk tilgang som kaldes for Resourced-

Based View, fremover kaldet RBV. Denne teoretiske tilgang bygger på nogle RBV-

fastlagte kriterier, hvorudfra det vurderes om virksomheden besidder ressourcer som 

giver vedvarende konkurrencemæssige fordele (Lynch 2009, s. 148-152). Hele teorien 

bygger på en antagelse om, at ressourcer er heterogent fordelt mellem selskaber, hvilket 

vil sige at der findes ressourcer som kun besiddes af ét selskab. Disse ressourcer er netop 

dem som kan være med til at skabe vedvarende konkurrencemæssige fordele. Selskabets 

ressourcer opdeles i tre kategorier: materielle ressourcer, immaterielle ressourcer og 

organisatoriske ressourcer. Herefter vurderes ressourcerne separat og tilgangens styrke er 

således, at man får vurderet hver enkelt ressources evne til at generere vedvarende 

konkurrencemæssige fordele. Svagheden er omvendt ifølge en del teoretikere, at det 

netop er via ressourcers interaktion at konkurrence fordele skabes, og derfor kan det 

teoretisk være en fordel at supplere denne type analyse med en analyse med 

udgangspunkt i den værdibaserede tilgang. Bidraget fra en sådan analyse vurderes dog at 

være minimalt, da kvantificeringen af en sådan synergi kan være yderst arbitrær, og 

derfor er dette udeladt i denne sammenhæng. De enkelte ressourcers bidrag til at skabe 

vedvarende konkurrencemæssige fordele, vurderes ud fra nedenstående VRIO model. 

 
Kilde: Barney, Jay B. 2007 s. 150 & Egen tilvirkning  

 

Modellen fungerer som en checkliste for hvad en ressource skal være for at bidrage til 

vedvarende konkurrence fordele. Det første kriterium er, at ressourcen skal være 

værdiskabende for selskabet, for at man kan udnytte de muligheder som findes i 

selskabets omverden eller neutralisere eventuelle trusler fra konkurrenter. Næste 

!"#$%#
&'()'*(+,#

!"#$%#
-'-+,#

!"#$%#./"%(0#
%/#$1$%'%+,#

2'3#$%#*+#
+45(/$%+6#*0#
%7+#/-89,#

2/15+%$%$&+#
$15($.'%$/3"#

2/15'-'%$&+#
+./3/1$.#
5+-:/-1'3.+#

!"# #$## #$# %&# '"()*+,+,-*#
.,/0.-01+02*#

3*4"5#
1"6(04#

7*/# !"# #$## 88&#
'"()*+,+,-*#
)06,+9# !"6(04#

7*/# 7*/# !"# ::&#
;*()"6069#
<"()*+,+,-*#
0.-01+02*#

=>"-*#
1"6(04#

7*/# 7*/# 7*/# ?%%&#
@A/+0,10>4*#
<"()*+,+,-*#
0.-01+02*#

=>"-*#
1"6(04#

 



 

 

 

96 

kriterium er at ressourcen skal være sjælden, idet en ressource som ikke er sjælden ikke 

vil give fordele relativt til konkurrenterne og dermed vil den ikke kunne bidrage til 

generering af bedre økonomiske resultater. Det tredje kriterium er at ressourcen skal være 

dyr eller svær at efterligne, fordi hvis ikke dette er tilfældet vil konkurrenterne i markedet 

blot vente på at man har udviklet den givne ressource og så herefter hurtigt imitere denne 

for dermed at begrænse relative fordele. Sidst men ikke mindst skal selskabet kunne 

udnytte ressourcen fuldt ud for således at drage fordel af at ressourcen er værdifuld, 

sjælden samt dyr eller svær at efterligne (Lynch 2009, s. 148-152). I de nedenstående 

afsnit vil de væsentligste af H+Hs materielle, immaterielle og organisatoriske ressourcer 

blive vurderet, for derved at konkludere om de bidrager til vedvarende 

konkurrencemæssige fordele for selskabet. Denne analyse bidrager som væsentligt input 

til vurdering af selskabet fremtidig performance og er således yderst relevant i dette 

øjemed. 

Materielle ressourcer 

Det vurderes at H+Hs væsentligste materielle ressource er deres porebeton produkter og 

løsninger og derfor er det relevant at se nærmere på hvad disse egentligt består af. H+H 

tilbyder porebeton blokke til mere eller mindre alt hvad man kan tænke sig i en bygning, 

uanset størrelsen på bygningen. Man leverer altså produkter til fundamenter, gulve, 

vægge, bjælker, loft og tage. Der er altså tale om standardiserede porebeton blokke i 

forskellige størrelser, og alle produkter er udarbejdede med udgangspunkt i at selve 

monteringen skal være så enkel som mulig, således at både produkt og montering sikre at 

H+Hs løsningen lever op til sloganet Build with ease. Dette er blandt andet sikret ved at 

lave produkterne så fleksible som mulige, hvilket vil sige at man altså dermed kan 

tilpasse produkterne til den enkeltes behov, til trods for at der er tale om 

standardprodukter. Det bør her pointeres, at build with ease tilgangen kategoriseres som 

en immateriel ressource og derfor er denne vurderet separat i nedenstående afsnit. Udover 

ovennævnte porebeton produkter og løsninger tilbyder H+H også en særlig montagevogn, 

H+H ERGO, som hurtigt og nemt kan montere elementer i både små huse og store 

bygninger. H+H ERGO er altså et monteringsværktøj, som alt andet lige adskiller sig en 

del fra selskabets andre produkter, hvilket klart indikerer hvor langt man er villig til at gå 

for at sikre at man lever op til build with ease. Der er ingen tvivl om at denne 

produktportefølje er ret simpel, hvilket også er hensigten fra selskabets side. Man leverer 

værdi til kunderne via et meget snævert og specialiseret fokus, som sikrer, at man tilbyder 
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innovative produkter som kan leveres til konkurrence dygtige priser. Ifølge H+Hs egen 

H+H 2014 er en af H+Hs helt store fordele netop, at deres produktportefølje er så simpel 

som den er. Det vurderes derfor at selskabets produktportefølje er værdiful, og dermed er 

spørgsmålet så, hvorvidt den er sjælden. Dette kan bl.a. vurderes ud fra om nogle af 

H+Hs konkurrenter besidder denne eller en lignende materiel ressource. Tager man 

udgangspunkt i H+Hs største konkurrent Xella, så vil man opleve at dette selskab 

besidder en række porebetonprodukter som minder en hel del om H+Hs produkter 

(Ytong.dk). Dermed kan man altså konstatere, at selve den materielle del af 

produktporteføljen formentlig ikke er sjælden, hvorfor den ifølge RBV-tilgangen blot kan 

anses som en konkurrence paritet. Ovenstående analogi kan også anvendes på en anden af 

H+Hs materielle ressourcer, nemlig selskabets produktionsanlæg. Disse anlæg anses 

dermed ligeledes som en konkurrence paritet. Det antages dog at produktporteføljen er 

væsentlig for selskabets evne til på lang sigt at opretholde en normaliseret 

omsætningsvækst, som der budgetteres med i afsnit 10, ligesom at det antages at 

selskabets produktionsanlæg gør det muligt at opnå de budgetterede niveauer i afsnit 10. 

Immaterielle ressourcer 

Som nævnt ovenfor er Build with ease tilgangen en immateriel ressource. Ifølge afsnit 2.2 

er Build with ease et slogan som skal indebære, at H+Hs produkter er af høj kvalitet, at 

selskabet er en samarbejdspartner man kan stole på og at der leveres innovative løsninger. 

Selvom de enkelte markeder har forskellige måder at bygge på forsøger H+H at ensarte 

sine produkter og gøre dem så enkle som muligt for derved at gøre det lettere at opnå 

synergieffekter mellem sine selskaber. Synergieffekter opnås blandt andet på områder 

som energibesparelse, deling af best practices på tværs af landene, effektivisering af 

produktionen (produktionsmetoderne) og optimal allokering og udnyttelse af kapacitet. 

Selve slogannet anvendes ofte i sammenhæng med selskabets navn, således at det 

fremstår som H+H International – Build with ease, hvilket blandt andet ses på forsiden af 

deres årsrapport fra 2014. Det er således meningen, at kunderne skal forbinde selskabet 

med dette slogan, samtidig med at selve tilgangen skal sætte standarden for hvordan man 

arbejder i selskabet og med sine kunder. 

Som immateriel ressource vurderes tilgangen, at være yderst værdifuld for H+H, idet den 

netop sikrer, at den vigtigste materielle ressourcer i selskabet (produktporteføljen), lever 

op til en given høj standard, og dermed er i stand til at genere indtjening for selskabet. 

Som udgangspunkt kan der teoretisk argumenteres for at netop denne tilgang er sjælden, 
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da ingen andre selskaber har total identisk struktur. Dog vurderes det at flere af 

konkurrenterne har tilgange som minder så meget om den H+H har at denne ressource 

ikke kan vurderes til andet end en konkurrence paritet (se eksempelvis: Ytong.dk). Hertil 

bør det dog specificeres at build with ease tilgangen er en væsentlig bidragsyder til 

fastholdelse og udvikling af H+H gruppens samlede brand, som er analyseret nedenfor i 

dette afsnit. 

En anden immateriel ressource er den innovative tilgang som H+H arbejder ud fra. Denne 

vurderes ligeledes blot at være en konkurrence paritet, da den er værdifuld men ikke 

sjælden, idet eksempelves Xella har en lignede tilgang (Xella.com). Dette gør dog ikke 

denne ressource ligegyldig for selskabet. Denne vurderes nemlig at have en vigtig rolle, i 

jagten på nye smartere produkter og løsninger som skal sikre at mange af selskabets andre 

ressourcer (produktportefølje, brand etc.) forbliver stærke og at nogle af disse kan 

fortsætte med eller i fremtiden udvikle sig til at bidrage med vedvarende konkurrence 

fordele for selskabet, og således sørge for at selskabet vokser i takt med resten af verden i 

terminalperioden. 

Den sidste immaterielle ressource som bliver analyseret er de brands som H+H besidder. 

Her har selskabet valgt en strategi hvor man arbejder med lokale brands på de forskellige 

markeder. Alternativet til en sådan tilgang er en struktur, hvor man arbejder med et eller 

flere globale brands som så anvendes på tværs af landegrænser. Valget af lokale brands 

har den naturlige konsekvens, at man ikke nødvendigvis kan overføre eventuelle fordele 

fra land til land ved helt enkelt bare at introducere det samme brand i et nyt/andet land. 

Omvendt har det den fordel at man kan have store forskelle i sine produkter fra land til 

land, hvilket alt andet lige vurderes at være en fordel i netop byggebranchen, da 

byggepraksis er så forskellig fra land til land (H+H 2014, s. 10). De brands som selskabet 

besidder har en stor indflydelse på selskabets evne til at generere indtjening, og de 

vurderes at være yderst værdifulde. Spørgsmålet er herefter om de er sjældne. Ud fra en 

generel betragtning er de fleste brands unikke og dermed også sjældne. Man kan dog 

argumentere for at der kan finde så mange brands indenfor samme område som er så lig 

hinanden at selv kunderne har svært ved at skille dem ad, hvilket dog ikke vurderes at 

være tilfældet i relation til porebeton. H+Hs væsentligst brand er selve navnet H+H som 

er den vigtigste komponent i H+H gruppens varemærke. Dette brand vurderes at være 

sjældent. Dette skyldes at virksomheden gennem sin lange historie og sit derved solide 

fundament har fået opbygget et så stærkt og differentieret brand at det kan betragtes som 
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unik og dermed sjældent. Dermed opfylder denne immaterielle ressource altså de første to 

kriterier for at generere vedvarende konkurrencefordele til selskabet. Det tredje krav er at 

ressourcen skal være dyr at efterligne. I relation til selskabets brand kan det kort 

konstateres, at opbygningen af en sådan ressource kræver mange års hårdt (og dermed 

dyrt) arbejde, og det kan derfor enkelt vurderes at denne ressource er dyr at efterligne. 

Hermed afhænger genereringen af vedvarende konkurrencefordele fra denne immaterielle 

ressource af selskabets egen evne til at udnytte ressourcen. Her vurderes specielt et 

forhold at bidrage med information til vurdering heraf, nemlig at selskabet i modsætning 

til mange af dets konkurrenter operer på mere end et geografisk marked. Dette giver 

fordele som går på tværs af landegrænserne, således at man kan udnytte sin position som 

international spiller, hvilket blandt andet kommer til udtryk i stordriftsfordele samt deling 

af viden omkring best practices på tværs af gruppens geografiske markeder (H+H 2013, 

s. 10-11). Samlede set vurderes denne immaterielle ressource altså at bidrage til 

genereringen af vedvarende konkurrencemæssige fordele for selskabet H+H.   

Udover H+H gruppens overordnede brand besidder selskabet også en række brands som 

kan betragtes som underbrands til selve H+H gruppens brand. Eksempelvis optræder 

navnet Celcon i forbindelse med de fleste af H+Hs produkter på selskabets største 

marked, Storbritannien (Hplush.co.uk). Det vurderes dog at en gennemgang og analyse af 

samtlige brands ikke vil bidrage yderligere, hvorfor der i nærværende analyse blot er 

vurderet på H+H gruppens overordnede brand. Brandet er en væsentlig faktor for at 

selskabet på længere sigt kan opretholde vækst, jf. den budgetterede i afsnit 10. 

Organisatoriske ressourcer 

Selskabet H+H drives efter noget som de selv kalder for One company tilgangen (H+H 

2013, s. 7). Denne organisatoriske ressource indebærer at selskabet drives og ledes som et 

stort selskab til trods for dets geografiske udspredning og til trods for de forholdsvis store 

afvigelser selskabets markeder imellem. Det vurderes af selskabet selv at være en fordel, 

idet man derved har bedre muligheder for at opnå synergieffekter, herunder deling af best 

practices og stordriftsfordele. Der vurderes ikke at være nogen tvivl om hvorvidt dette er 

værdifuldt for selskabet. Sjældent er det dog langt fra idet flere andre peerselskaber drives 

som et stort selskab, hvorfor denne ressource kun kan betragtes som en konkurrence 

paritet. Denne faktor antages ikke at have nogen videre påvirkning på lang sigt, og 

dermed bidrager den knapt til omsætningsvæksten i terminalperioden, som budgetteres i 

afsnit 10. 
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En anden organisatorisk ressource er den viden som findes i selskabet. Byggebranchen 

vurderes generelt set ikke at være specielt videns tung eksempelvis sammenlignet med 

medicinalbranchen og lignende brancher. Man kan dog argumentere for at 

forskelligheden i hvordan man bygger i de enkelte lande gør at et internationalt selskab 

som H+H, skal besidde en del viden varierende i mængde og vigtighed fra land til land. 

Denne viden er selvfølgelig værdifuld, men den kan næppe betragtes som sjælden, idet 

der i hvert geografisk område logisk set kan antages at være flere lokale konkurrenter som 

i hvert fald kender til denne viden. Dermed kan der altså argumenteres for at viden er en 

konkurrence paritet for H+H, og den påvirker således omsætningsvæksten om end det 

vurderes at være et marginalt bidrag både på kort og lang sigt. 
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Bilag 6 – SWOT model 

De interne forhold 

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses) 

• Produktporteføljen 
• Produktionsanlæg 
• Build with ease 
• Brands 
• Stordriftsfordele 
• Stor erfaring med byggebranchen og 

udvikling af produkter (Selskabet 
kan spores tilbage til 1909) 

• Deling af best practices 
• Oligopol tilstande på flere markeder 
• Viden indenfor byggebranchen, 

samt viden omkring 
forskellighederne de forskellige 
markeder imellem. 

• Innovativ tilgang 
 

 

 

• Overskydende kapacitet er en 
unødvendig omkostning på kort 
sigt 

• Afhængige af få store markeder. 
• Forholdsvis stor geografisk 

spredning. 
• Store forskelle i byggebranchen fra 

land til land gør ensartede 
produkter og løsninger 
utilstrækkelige 

• One company tilgangen i en 
geografisk og kulturel forskellig 
byggebranche. 
 

 

De eksterne forhold 

Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 

• Vækst i Rusland 
• Øgede offentlige investeringer i de 

lande hvor selskabet opererer 
• Generelle konjunkturforbedringer 
• Opkøb af konkurrenter i nuværende 

eller nye markeder. 
• Konsolidering på det polske marked 
• Vækst i Storbritannien som er drevet 

af mangel på boliger, samt regerings 
initiativer som skal øge incitamentet 
til at bygge. 

 

 

 

 

 

 

• Ændring i miljø og/eller CSR fokus 
• Konjunktur fald på selskabets 

markeder 
• Udviklingen i Ruslands økonomi 
• Ukrainekrisen og Ruslands 

eventuelle optrapning. 
• Fremrykning offentlige 

investeringer efter kriseårene kan 
have givet et hul i efterspørgslen de 
kommende år og resultere i lav 
investeringslyst i fremtiden. 

• Fluktuationer i valutakurser.  
• Rentestigning 
• Polen/Ruslands udvikling  
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Bilag 7 – Oversigt over antal privatbeskæftigede i UK 
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Bilag 8 – H+H Internationals resultatopgørelse 2009-2014 

 

 

 
  

Resultatopgørelse DKK '000 2009A 2010A 2011A 20012A 2013A 2014A
Nettoomsætning !"#$%"&'% !"!('")$( !"*#&"%'* !"++*"$+% !"+$#"#%# !"*%&"&+%
Produktionsomkostninger !"#$%#&& !'(&%"") !*%$#+%)"( !',*%)++ !''"%,") !*%$)'%()'
Bruttoavance/Bruttoresultat 247.680 237.585 283.369 272.261 261.487 340.488
Andre eksterne omkostninger !#)$%"'& !#)(%"*" !*'(%',( ! --------- ! --------- ! ---------
Salgs- og distributionsomkostninger ! --------- ! --------- ! --------- !'$%#&# !""%#"# !'(%'++
Administrationsomkostninger ! --------- ! --------- ! --------- !'*%'$* !"&%##( !*$)%*&#
Andre driftsudgifter ! --------- ! --------- ! --------- !+%#,# !&%+$( !*$%#(,
Andre driftsindtægter ! --------- ! --------- ! --------- *'%,&, *,%*"' ,%)$'
Andre driftsposter, Netto !*,%"#$ !&%,'$ (%*$& ! --------- ! --------- ! ---------
EBITDA (indtjeningsbidrag) &$* ,)"(+* &+"'++ !#*")!! &*"'$$ !*%")!)
Afskrivninger !*#*%,$, !**"%'*# !*$*%')" !*$$%*)$ !"+%&(# !",%$'(
Nedskrivninger !"(%&(" !*#*%+'& ! --------- )#%)#& !'($ !&%)#,
Resultat af ordinær primær drift (EBIT) ,+#'"+&# ,+)'")*+ ,&")!$ *'"$#( '"(() ))"&&'
Finansielle indtægter #%*() *(%'"* *%)+$ *%,&* #"* "+$
Finansielle omkostninger !+$%)'+ !((%$)+ !,*%+'+ !((%(&+ !(#%&,( !(,%**$
Finansielle poster, netto !,"%#,) !#'%$,, !,$%))+ !(#%'$, !(#%(&) !((%#,$
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat ,+$*"')* ,+%)")(% ,'&"%'+ ,%"+&% ,*$"'(& %)'
Skat af årets resultat af fortsættende aktiviteter )*%$(+ **%,&* !*+%$'( !#'%,,$ !)%,#$ !&%,,#
Årets resultat af fortsættende aktiviteter ,+*+")&% ,+$+"&!$ ,%'"()$ ,*$"()% ,)#"!#& ,$"(#%
Årets resultat af ophørte aktiviteter ! --------- !&%,+# !("%+)& !(,%,** !,#%)+( !*+%#,+
Årets resultat ,+*+")&% ,+%#")%( ,!+)")(* ,(+"*'( ,&+")%* ,+*"#$*
Koncernens andel af årets res !#)#%('+ !#&$%(&" !*#(%(") !"#%)," !'#%(&) !#)%$+)
Effektiv skatteprocent -11,8% -4,2% 26,9% 405,0% 9,6% -1013,7%

./0-1/2-3/45-/6782%-94-
0:;782%-</==:0-;:55:->2
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Bilag 9 – H+H Internationals balance 2009-2014 

 

 
  

Balance DKK '000 2009A 2010A 2011A 20012A 2013A 2014A
AKTIVER
!""#$%&'%((%)#*(+,-#.$'/%&
!""#$%&& '()*+, '')-'' '.)//- (*)+0, (')((* (.)1-.
23#456%778954%5&&5683&:;<8=9%>54 ,-)'-+ ,'),+/ .-)--/ ..)'-( 1)00* -)*(.
!""#$%&'%((%)#*(+,-#.$'/%&)')#($ 0123456 0073828 283001 413924 753669 883596
Materielle aktiver
Grunde og bygninger 10*)'.( 10/)/'* -*'),+, -1()((/ -1.)1.( -,()1+.
Tekniske anlæg og maskiner 0/-)'1- (0+),-. (+/)0-/ 11()+** -'').'+ -,0)++/
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .',)(,* .-/).'/ .,-)(+1 .(1)0*+ .-1)(1+ *()''-
Materielle aktiver under opførelse .()+*' ,,).'- ')-(' .()0+' .')/1+ ,.)'(/
Materielle anlægsaktiver i alt 035:03698 030943521 031543410 271328: 9963948 47230:9
Udskudt skatteaktiv 11)-1' (().'- 1-)0.+ .-)/,' .0)--' 1+),.+
Andre anlægsaktiver ::35:9 883095 :53701 053469 073559 :13601
Langfristede anlægsaktiver i alt 03:283578 035823079 030473:60 031:83842 2763::0 97:34:1
Varebeholdninger / Varelagre
Varebeholdninger ,+*)*.- .'.)//* .*+)**. .*1),.- .00),+, .'+)(/+
Varebeholdninger i alt 6123205 0903442 0213220 02:3605 0773616 0913841
Tilgodehavender / Debitorer
Tilgodehavender fra varesalg .+/)'-' /'),/( '/)',. ,,)0*( -*)-*- -*)*'-
Tilgodehavende, selskabsskat .)0-+ (** -'0 1*( 1*- '1(
Andre tilgodehavender .1)/-' .,).'+ ..)0'1 .0)+,1 .-)*// .1)//(
Periodeafgrænsningsposter /)'// *)+-* (),+/ /),'+ ()'', ()*++
Tilgodehavender i alt 0563195 0113125 0183129 :73:2: 8234:8 703815
Likvide beholdninger / Likvide midler 043768 053176 023988 083:4: :1319: 463079
Kortfristede- / Omsætningsaktiver i alt 5823760 62:325: 50832:: 6873090 6773150 50:36:0
Aktiver bestemt for salg ? 666666666 ? 666666666 *.)(*/ '/)00/ 01)1/0 -/)/10
AKTIVER I ALT 0398:3297 0378:3016 038953276 035923:64 0362632:9 036073464

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 1*+)(++ 1*+)(++ 1*+)(++ 1*+)(++ 1*+)(++ *').++
Reserve for valutakursregulering ?.+/)(*( ?0*)*+- ?.,(),// ?'/)/.( ?..1)/0( ?,+0),/,
Overført resultat (/(),-( -+1)*(( .+/)11* .()+*/ ?'.)'1' ,(*)''1
Minoritetsinteresser ,. ? 666666666 ? 666666666 ? 666666666 ? 666666666 ? 666666666
Egenkapital i alt 2893070 4683886 :463746 :043996 6253994 0803406
Langfristet gæld
Pensionsforpligtelser /1)+/' '+)('( .01),-0 .0/)1+. .(0)*., .'*)(,,
Hensatte forpligtelser ./)+/0 ,+).-/ /)/,( 0)*1+ 1)+++ ,)((-
Udskudt skat 10),', -,)+'( .*)0'' .')+-- ./)1*- '),+.
Kreditinstitutter 0.,).*+ 0,0)./1 01')-+/ ((1).., (/.)0/' ('*)(.0
Langfristet gæld i alt 4:23767 4893290 9523287 4:73:97 4813195 4923426
Kortfristet gæld
Kreditinstitutter, kort .),+* 1*- '' ? 666666666 ? 666666666 ? 666666666
Leverandørgæld (0),1, /,).*- .-+)'0/ .+/)+*/ ..*)(+/ .0()+.-
Selskabsskat ,)+.1 .,)'/0 /.+ /(+ 000 ')(/-
Andre gældsforpligtelser '/)/-1 '1)++/ /1).(* 0()+++ /*).+0 //)/-/
Kortfristet gæld i alt 0:43022 0723872 618396: 04639:4 0223642 6803565
Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg ; ))))))))) ; ))))))))) 783801 863606 :23722 653211
PASSIVER I ALT 0398:3297 0378:3016 038953276 035923:64 0362632:9 036073464
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Bilag 10 – H+H Internationals pengestrømsopgørelse 2009-2014 

 

 
  

PENGESTRØMSOPGØRELSE (DKK '000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014
!"#$%&'&(')(*+,-.+(/+,)& 01234152 01634671 054689 8346:1 34::6 664553
;,<'<#,"%%"(*=#&"+>(?"&'%& 03:4137 062496@ 0324779 066433@ 0154332 07142@9
A)0(=B(<"/#C+,D<,<B"+ 1294137 1624925 828457: @24338 :@49:1 514685
A</+"(+"B$%"+,<B"+ 074@:8 074576 14637 0894@:3 074122 74@26
E</+,<B(,(D'+"?"F=%/,<B"+ @4:52 764233 0874675 14677 0741:@ 0854@@5
E</+,<B(,(&,%B=/"F'D"</"+ @4653 694968 08@4975 984363 08:4773 094951
E</+,<B(,(%"D"+'</G+B.%/(=B('</+"(B.%/#)=+*%,B&"%#"+ 074319 54599 99455: 0714:1@ 754917 694235
E</+,<B(,(F"<#'&&"()=+*%,B&"%#"+ 0 ((((((((( 34135 0184856 0774718 0124@35 01@455@
H"%#C'?##C'&>(?"&'%& @46@@ 0@9 0894612 982 8@3 0@4@1:
!"#$%&'(%#)#%*%*"+#+',% -./0123 .40../ .506.3 520/2/ 370522 650683
H'%B(')(-'&"+,"%%"('C&,D"+ 74259 7477: 64@82 :48@2 34@:3 545@6
IG?(')(D,+C#=-F"/"+(=B(C'*,&'%,</#C$/(,(/'&&"+#"%#C'?"+ 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
H'%B(')(/'&&"+#"%#C'?"+ 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 8184866 0 ((((((((( 0 (((((((((
IG?(')(-'&"+,"%%"(=B(,--'&"+,"%%"('C&,D"+ 08264986 07348@@ 0794::5 01@4281 073452@ 061439@
;,<'<#,"%&(%"'#"/"(-'&"+,"%%"(=B(,--'&"+,"%%"('C&,D"+ 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
E</+,<B(,(%"D"+'</G+B.%/(=B(D"/+G+"</"(,<D"#&"+,<B"+ 08@4:76 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
9:)*&%*"#:;&'(%#)#%*%+#+',% -//60235 -2/0726 -250/16 /850285 -280/55 -250362
<"#%+='&>+$,?@+A<=<B -/4/0871 /.0485 /80144 /530.22 570/// 4802/5
J/?"&'%&($/?K&&" 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
L"&*+=D"<$(D"/('C&,""-,##,=< 6764526 074561 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
M-C=#&,<B"+(D"/('C&,""-,##,=<(,CC"(?"&'%& 74561 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
IG?N#'%B(')("B<"('C&,"+(#'-&(&"B<,<B#+"&&"+ :6: 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
E</,+,<B(')(-"%%"-D.+"</"+(-"/(/'&&"+#"%#C'?"+ 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
E</+&,<B(')(%'<B)+,#&"&(B.%/ 019:4931 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
E</+&,<B(')(C=+&)+,#&"&(B.%/ 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 ((((((((( 0 (((((((((
M*&'B"%#"(')(%'<B)+,#&"&(B.%/ 0 ((((((((( 1748@6 1:8495@ 0 ((((((((( 134687 0 (((((((((
L"/?+,<B"%#"(')(%'<B)+,#&"&(B.%/ 0 ((((((((( 0154271 0193295 08234655 0 ((((((((( 0814565
<#:'&#*"#:;&'(%#)#%*%+#+',% /1/08.5 -60788 /40457 -/830.66 530./2 -/506.6
O"<B"#&+G-()+'(=*FG+&"('C&,D,&"&"+ 2 054:65 08@4626 01:42:6 01:4@@@ 0864729
C"*%&+D*:;*&%"EF+#+',% 60633 -308.1 60668 -70/38 5.01.1 220831
P,CD,/"(?"F=%/,<B"+(*+4(84(Q'<$'+ @4@68 8@4913 874291 114636 8346@3 6242:6
I$+#+"B$%"+,<B(')(%,CD,/"+ 0@8 6:6 035: 848@8 087: 05@7
G#()#H*+I*>?,H#:;*"+D"0+2/0+H*J0 /10453 /20845 550.3. /30.13 .8087. 150/47
P,CD,/"(?"F=%/,<B"+(*+4(784(/"R4()=+&#.&&"</"('C&,D,&"&"+ 0 ((((((((( 0 ((((((((( 854:33 8346@6 624229 @1489:
P,CD,/"(?"F=%/,<B"+(*+4(784(/"R4(=*FG+&"('C&,D,&"&"+ 0 ((((((((( 0 ((((((((( 14355 8 @: 0 (((((((((

- +++++++++ - +++++++++ 550.3. /30.13 .8087. 150/47
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Bilag 11 – H+H Internationals analytiske balance 2009-2014 

 

 
 

Forudsætninger/antagelser: 

 

Investeret kapital (IC) kan defineres som den mængde som et selskab har investeret i sine 

driftsrelaterede aktiver og som kræver et afkast.  

For at beregne  IC kan der tages udgangspunkt i både aktiv- og/eller passivsiden.  

Analytisk balance DKK '000 2009A 2010A 2011A 20012A 2013A 2014A
Aktiver i alt 1.854.986 1.654.102 1.583.962 1.389.427 1.292.948 1.216.727
  - Finansielle aktiver
Tilgodehavende, selskabsskat 1.630 599 386 495 493 845
Likvide beholdninger / Likvide midler 17.625 13.062 19.855 15.474 40.084 72.168
Aktiver bestemt for salg -       -       91.597 87.667 64.476 37.746
Finansielle aktiver i alt 19.255 13.661 111.838 103.636 105.053 110.759

  - Ikke-rentebærende gæld (driftsgæld)
Hensatte forpligtelser 17.076 20.137 7.725 6.940 4.000 2.553
Udskudt skat 46.282 32.085 19.688 18.033 17.493 8.201
Leverandørgæld 56.242 72.193 130.867 107.097 119.507 165.013
Ikke-rentebærende gæld i alt 119.600 124.415 158.280 132.070 141.000 175.767

Investeret Kapital (IC) 1.716.131 1.516.026 1.313.844 1.153.721 1.046.895 930.201

Egenkapital (EK) 958.161 725.552 472.672 417.882 293.887 151.712
 + NRBG 757.970 790.474 841.172 735.839 753.008 778.489
Investeret Kapital (IC) tjek 1.716.131 1.516.026 1.313.844 1.153.721 1.046.895 930.201

Finansielle passiver
Pensionsforpligtelser 74.078 80.585 164.236 167.401 156.912 189.522
Kreditinstitutter 612.190 626.174 648.307 554.112 571.678 589.516
Kreditinstitutter, kort 1.209 493 88 -       -       -       
Selskabsskat 2.014 12.876 710 750 666 8.573
Andre gældsforpligtelser 87.734 84.007 74.159 65.000 79.106 77.737
Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg -       -       65.510 52.212 49.699 23.900
Finansielle passiver 777.225 804.135 953.010 839.475 858.061 889.248

   - Finansielle aktiver
Tilgodehavende, selskabsskat 1.630 599 386 495 493 845
Likvide beholdninger / Likvide midler 17.625 13.062 19.855 15.474 40.084 72.168
Aktiver bestemt for salg -       -       91.597 87.667 64.476 37.746
Finansielle aktiver i alt 19.255 13.661 111.838 103.636 105.053 110.759

Netto rentebærende gæld (NRBG) 757.970 790.474 841.172 735.839 753.008 778.489

Nettoarbejdskapital (NWC)
Driftmæssige omsætningsaktiver
Varebeholdninger i alt 209.913 181.779 190.991 194.213 166.202 180.570
Tilgodehavender i alt (minus periodeafgr.poster & skat) 124.206 91.054 99.891 39.214 53.863 55.603
Periodeafgrænsningsposter 7.877 9.039 5.207 7.280 5.882 5.900
Skatterelaterede aktiver 44.348 55.183 43.610 13.728 16.338 40.210
 - Ikke-rentebærende gæld
Hensatte forpligtelser 17.076 20.137 7.725 6.940 4.000 2.553
Skatterelaterede forpligtelser 46.282 32.085 19.688 18.033 17.493 8.201
Leverandørgæld 56.242 72.193 130.867 107.097 119.507 165.013
Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 0 0 0
 Nettoarbejdskapital i alt (NWC) 266.744 212.640 181.419 122.365 101.285 106.516
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Aktivsiden  

Udgangspunktet er at alle aktiver undtagen dem som vedrører det finansielle skal indgå 

og herfra skal den ikke-rentebærende gæld fratrækkes. Dermed er IC = sum(driftsaktiver) 

- SUM(driftsgæld).  

- Tilgodehavende selskabsskat skal fratrækkes fordi de i dette tilfælde antages at være 

rentebærende, da moderselskabet er dansk og i DK er skat rentebærende. Denne antagelse 

kan være forkert, men har marginal inflydelse på det samlede resultata uanset hvad. 

 - Likvide beholdninger kan, hvis denne er satbil over tid, anses som ''excess cash'', altså 

penge som kan bruges til at købe aktier tilbage, betale udbytte eller nedbringe gæld uden 

det påvirker driften, hvorfor de anses som et finansielt aktiv. 

- Aktiver bestemt for salg synes rimeligt at anse disse som et finansielt aktiv, da salg vil 

medføre nedbringelse af gæld, eller stigning i likvide beholdninger. 

- Hensatte forpligtelser kategoriseres som en driftsgælds post, da der er tale om garantier 

som vedrøerer driften. Den antages altså ikke-rentebærende, hvilket synes at være oplagt. 

- Udskudt skat opstår typisk pga. forskelle i  i regnskabsmæssige og skattemæssige 

afskrivninger, hvorfor det antages at være driftsrelateret, og dermed også ikke-

rentebærende, hvilket synes sandsynligt. 

- Leverandørgæld er klart driftsrelateret og også ofte ikke-rentebærende (kan dog variere 

fra branche til branche) 

Passivsiden 

Fra passivisden udregnes IC som egenkapitalen plus den netto rentebærende gæld. NRBG 

udregnes som alle finansielle passiver (rentebærende) minus de finansielle aktiver. Denne 

udregning fungerer desuden som et tjek på om man har inkluderet posterne korrekt på 

begge sider. 
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Bilag 12 – H+H Internationals analytiske resultatopgørelse 2009-2014 

 

 
 

Forudsætninger/antagelser 

- Årets resultat af ophørte aktiviteter er en tvivlspost som kan behandles på forskellige 

måder. Fremadrettet er der ingen tvivl om at den skal pilles ud da aktiviteterne netop er 

ophørte. I relation til Peers kan man dog argumentere for at den skal indgå rent historisk, 

da det faktisk er sådan man har performet. I nærværende er der dog valgt at se bort fra 

denne post da den som nævnt ikke har nogen relevans i holdingperioden. 

- Skatteskjold (NFO) er beregnet som finansielle poster, netto multipliceret med 

selskabsskattesatsen for de respektive år. Først trækkes skatteskjoldet fra fordi denne del 

vedrører det finansielle, da det netop er skattereducering for at selskabet anvender ekstern 

finansiering her i form af gæld. Hermed opstår netto driftsprofit efter skat (NOPAT). 

Herefter skal det finansielle trækkes fra - altså netto finansielle omkostninger (NFO) og 

hertil skal værdien af skatteskjoldet så tillægges. Årets resultat efter skat bliver så 

summen af NOPAT og NFO efter skat. 

OBS: der er anvendt den marginale skattesats (selskabsskattesatsen) for alle de respektive 

år, da den effektive skattesats varerier så meget som den gør. 

  

Resultatopgørelse DKK '000 2009A 2010A 2011A 20012A 2013A 2014A
Nettoomsætning 1.067.957 1.185.468 1.309.753 1.223.627 1.260.070 1.379.927
Produktionsomkostninger -820.277 -947.883 -1.026.384 -951.366 -998.583 -1.039.439
Bruttoavance/Bruttoresultat 247.680 237.585 283.369 272.261 261.487 340.488
Andre eksterne omkostninger -230.897 -234.818 -194.954 -        -       -        
Salgs- og distributionsomkostninger -       -       -        -90.272 -88.282 -94.966
Administrationsomkostninger -       -       -        -91.901 -87.224 -103.172
Andre driftsudgifter -       -       -        -6.252 -7.604 -10.245
Andre driftsindtægter -       -       -        19.575 15.189 5.309
Andre driftsposter, Netto -15.820 -7.590 4.107 -        -       -        
EBITDA (indtjeningsbidrag) 963 -4.823 92.522 103.411 93.566 137.414
Afskrivninger -121.505 -118.912 -101.938 -100.130 -86.742 -85.094
Nedskrivninger -84.748 -121.697 -        32.327 -940 -7.325
Resultat af ordinær primær drift (EBIT) -205.290 -245.432 -9.416 35.608 5.884 44.995
Selskabsskat 31.046 11.571 -16.094 -29.550 -3.520 -7.552
Skatteskjold (NFO) -14.563 -7.264 -12.584 -10.726 -10.618 -10.841
NOPAT -188.807 -241.125 -38.094 -4.668 -8.254 26.602
Finansielle poster, netto (NFO) -58.253 -29.055 -50.336 -42.905 -42.473 -44.250
Skatteskjold (NFO) 14.563 7.264 12.584 10.726 10.618 10.841
Netto finansielle omk. efter skat -43.690 -21.791 -37.752 -32.179 -31.855 -33.409
Årets resultat, netto -232.497 -262.916 -75.846 -36.847 -40.109 -6.807
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Bilag 13 – H+H Internationals analytiske pengestrømsopgørelse 

 

 
 

Forudsætninger/antagelser: 

EBIT fremgår af den analytiske resultatopgørelse. 

Skat på EBIT er udregnet som EBIT ganget med selskabsskatten. I dette tilfælde 

anvendes den marginale selskabsskat som fremgår af den analytiske resultatopgørelse. 

Disse skattebetalinger trækkes fra da der skal betales skat af EBIT og dette har cash flow 

effekt. 

Af- og nedskrivninger fremgår af regnskabet, og tillægges da de ikke har cash flow effekt. 

Net capex og ændringer i NWC er fra tabellen ovenfor, disse har ligeledes cash flow 

effekt hvorfor de +/- alt efter om der er tale om stigning/fald i investeringer og 

arbejdskapital. 

Summen af cash flows danner unlevered FCF - altså et ugearet frit cash flow. Dette skal i 

LBO sammenhæng bruges til at afbetale på den store mængde ekstra gæld som der 

optages ved en LBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beregning af Unlevered FCF 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A
EBIT -205.290 -245.432 -9.416 35.608 5.884 44.995
Skat på EBIT (EBIT * selskabsskat) 51.323 61.358 2.354 -8.902 -1.471 -11.024
Af- og nedskrivninger 206.253 240.609 101.938 67.803 87.682 92.419
Nettoinvesteringer (Net capex) n/a -104.412 80.809 63.039 -4.544 5.282
Ændringer i NWC n/a 54.104 31.221 59.054 21.080 -5.231
Unlevered FCF 52.286 6.227 206.906 216.602 108.631 126.441
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Bilag 14 – Common-size analyse af omkostningsposter 
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Bilag 15 – Common-size analyse af arbejdskapitalen 
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Bilag 16 – Likvidationsværdiansættelse 
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Bilag 17 – Den risikofrie rente 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

 

Gennemsnit:    4,47 % 
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Bilag 18 – Kapitalomkostningen 
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Bilag 19 – Samtale med senior analyst i PwC 

 

For at få sikkerhed for den nuværende situation i markedet har jeg haft en telefonsamtale 

med Nichlas Jakobsen, Senior Analyst i Price waterhouse Coopers (PwC). Jeg spurgte 

bl.a. Nichlas til hvilken markedsrisikopræmie de anvender til deres beregninger for 

tilfældet, hvortil han svarede: 

 

’’Grundet det pt. ekstremt lave renteniveau anvedes en MRP på 6% i vores beregninger. 

Tidligere har den ligger stabilt omkring 4-5%, men den nuværende markedssituation gør 

altså at man på kortere sigt bør anvende en højere MRP. Teoretisk set burde en lavere 

rente medføre et lavere afkastkrav. Men da afkastkravet til en vis del opfattes som 

værende en absolut størrelse, regner man i stedet baglæns og ændrer dermed på 

markedsrisikopræmien’’ 
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Bilag 20 – Betasammenligning (peergroup) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betasammenligning (peergroup) 2014A 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B Terminalperiode
H+H International
Beta (gearet) 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 1
Skattesats 24,5% -23,5% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0%
Market Cap (Bloomberg) 647.401  688.640  737.809  794.399  859.778  932.688  1.014.111  1.102.643  1.198.904  1.303.568  1.417.370  1.541.106  1.675.645      
NRBG/EK (D/E) 3,41 1,48 1,35 1,20 1,05 0,90 0,77 0,66 0,55 0,45 0,36 0,28 0,20 0,12
Ugearet Beta 0,26 0,33 0,36 0,38 0,41 0,45 0,48 0,52 0,56 0,60 0,65 0,70 0,76 0,87
Vicat (fransk)
Beta (gearet) 0,58
Skattesats 38,0%
NRBG (annual report 2013!) 1.065      
Market Cap (Bloomberg) 2.975      
NRBG/Market Cap 0,36        
NRBG/EK (D/E) 0,416
Ugearet Beta 0,47
Heidelberg Cement (tysk)
Beta (gearet) 1,23
Skattesats 30,2%
NRBG (annual report, s. 251) 6.929      
Market Cap (Bloomberg) 13.572    
NRBG/Market Cap 0,51        
NRBG/EK (D/E) 0,486
Ugearet Beta 0,91
Cemex S.A.B de C.V.(mexikansk)
Beta (gearet) 1,13
Skattesats 30,0%
NRBG (annual report, s. 9) 256.654  
Market Cap (Bloomberg) 183.198  
NRBG/Market Cap 1,40        
NRBG/EK (D/E) (s.44) 1,459
Ugearet Beta 0,57
Cementos Argos SA (columbiansk)
Beta (gearet) 0,36
Skattesats 25,0%
NRBG (annual report)
Market Cap (Bloomberg) 12.538    
NRBG/Market Cap -           
NRBG/EK (D/E) 0,507
Ugearet Beta 0,26
TCC International Holdings Ltd. (HK)
Beta (gearet) 1,48
Skattesats 16,5%
NRBG (annual report)
Market Cap (Bloomberg) HKD 10.876    
NRBG/Market Cap -           
NRBG/EK (D/E) (morningstar) 0,350
Ugearet Beta 1,15
Adelaide Brighton Ltd. (Australien)
Beta (gearet) 0,62
Skattesats 30,0%
NRBG (annual report, s. 9) 359,8      
Market Cap (Bloomberg) USD 2.169      
NRBG/Market Cap 0,17        
NRBG/EK (D/E) 0,317
Ugearet Beta 0,56
Universal Cement Corp. (Taiwan)
Beta (gearet) 0,80
Skattesats 17,0%
NRBG (annual report)
Market Cap (Bloomberg) TWD 16.015    
NRBG/Market Cap -           
NRBG/EK (D/E) N/A
Ugearet Beta #VALUE!

Gennemsnit for peers 0,65



 

 

 

118 

Bilag 21 – Budgetmodellen 

 

 
 

  

Resultatopgørelse DKK '000 2014A 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B Terminalperiode
Nettoomsætning 1.379.927 1.600.715 1.672.748 1.764.749 1.826.515 1.881.310 1.933.046 1.986.205 2.040.826 2.096.948 2.154.615 2.213.866 2.274.748 2.337.303
Produktionsomkostninger -1.039.439 -1.205.819 -1.258.743 -1.325.767 -1.369.886 -1.410.983 -1.449.785 -1.489.654 -1.530.619 -1.572.711 -1.615.961 -1.660.400 -1.706.061 -1.752.977
Bruttoavance/Bruttoresultat 340.488 394.896 414.005 438.981 456.629 470.328 483.262 496.551 510.206 524.237 538.654 553.467 568.687 584.326
Andre eksterne omkostninger -           -          -          -          -         -          -                -          -          -          -          -          -          -                    
Salgs- og distributionsomkostninger -94.966 -110.129 -104.547 -105.885 -109.591 -112.879 -115.983 -119.172 -122.450 -125.817 -129.277 -132.832 -136.485 -140.238
Administrationsomkostninger -103.172 -119.734 -117.092 -114.709 -109.591 -112.879 -115.983 -119.172 -122.450 -125.817 -129.277 -132.832 -136.485 -140.238
Andre driftsudgifter -10.245 -11.845 -8.364 -8.824 -9.133 -9.407 -9.665 -9.931 -10.204 -10.485 -10.773 -11.069 -11.374 -11.687
Andre driftsindtægter 5.309 6.083 8.364 8.824 9.133 9.407 9.665 9.931 10.204 10.485 10.773 11.069 11.374 11.687
Andre driftsposter, Netto -           -          -          -          -         -          -                -          -          -          -          -          -          -                    
EBITDA (indtjeningsbidrag) 137.414 159.271 192.366 218.388 237.447 244.570 251.296 258.207 265.307 272.603 280.100 287.803 295.717 303.849
Afskrivninger -85.094 -98.764 -103.209 -108.885 -112.696 -116.077 -119.269 -122.549 -125.919 -129.382 -132.940 -136.596 -140.352 -144.212
Nedskrivninger -7.325 -          -          -          -         -          -                -          -          -          -          -          -          -                    
Resultat af ordinær primær drift (EBIT) 44.995 60.507 89.157 109.503 124.751 128.493 132.027 135.658 139.388 143.222 147.160 151.207 155.365 159.638
Selskabsskat -11.024 -14.219 -19.615 -24.091 -27.445 -28.269 -29.046 -29.845 -30.665 -31.509 -32.375 -33.266 -34.180 -35.120
NOPAT 33.971 46.288 69.543 85.412 97.306 100.225 102.981 105.813 108.723 111.713 114.785 117.942 121.185 124.517
Finansielle poster, netto (NFO) -44.250 -44.250 -52.902 -71.795 -72.085 -71.422 -70.450 -69.933 -69.148 -68.067 -56.468 -50.774 -44.372 -37.198
Skatteskjold (NFO) 10.841 10.399 11.638 15.795 15.859 15.713 15.499 15.385 15.213 14.975 12.423 11.170 9.762 8.184
Netto finansielle omk. efter skat -33.409 -33.851 -41.264 -56.000 -56.226 -55.709 -54.951 -54.548 -53.935 -53.092 -44.045 -39.603 -34.610 -29.014
Årets resultat, netto -6.807 12.437 28.279 29.412 41.080 44.516 48.030 51.265 54.788 58.620 70.740 78.338 86.575 95.503

Cash flow beregning 2014A 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B Terminalperiode
NOPAT 33.971 46.288 69.543 85.412 97.306 100.225 102.981 105.813 108.723 111.713 114.785 117.942 121.185 124.517
 + Af- og nedskrivninger 92.419 98.764 103.209 108.885 112.696 116.077 119.269 122.549 125.919 129.382 132.940 136.596 140.352 144.212
 +/- Ændringer i NWC -5.231 0 8.364 8.824 9.133 9.407 0 0 0 0 0 0 0 0
 +/- Nettoinvesteringer (Net capex) 5.282 -98.764 -103.209 -108.885 -112.696 -116.077 -119.269 -122.549 -125.919 -129.382 -132.940 -136.596 -140.352 -144.212
Frit Cash Flow til firmaet (FCFF) 126.441 46.288 77.907 94.236 106.438 109.631 102.981 105.813 108.723 111.713 114.785 117.942 121.185 124.517

Vækst i budget- og terminalperiode Gns. 09-14 2014A 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B Terminalperiode
Omsætningsvækst 5,48% 9,51% 16,0% 4,5% 5,5% 3,5% 3,0% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 2,75%
Produktionsomkostninger (i % af omsætningen) -77,91% -75,33% -75,33% -75,25% -75,13% -75,00% -75,00% -75,00% -75,00% -75,00% -75,00% -75,00% -75,00% -75,00% -75,00%
Andre eksterne omkostninger (i % af omsætningen) -18,77% -           -          -          -          -         -          -                -          -          -          -          -          -          -                    
Salgs- og distributionsomkostninger (i % af omsætningen) -7,09% -6,88% -6,88% -6,25% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00%
Administrationsomkostninger (i % af omsætningen) -7,30% -7,48% -7,48% -7,00% -6,50% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00%
Andre driftsudgifter (i % af omsætningen) -0,62% -0,74% -0,74% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50%
Andre driftsindtægter (i % af omsætningen) 1,06% 0,38% 0,38% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Andre drifsposter, netto (i % af omsætningen) -0,60% -           -          -          -          -         -          -                -          -          -          -          -          -          -                    
EBITDA-margin 5,43% 9,96% 9,95% 11,50% 12,38% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
Afskrivninger (i % af omsætningen) -8,40% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17% -6,17%
Nedskrivninger (i % af omsætningen) -2,69% -0,53% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Selskabsskat -98,03% -1013,69% -23,5% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0% -22,0%
Skatteskjold (på NFO) 2,95% 32,51% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Finansielle poster, netto (NFO) (i % af omsætningen) -3,64% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21% -3,21%
Ændringen i netto arbejdskapital (NWC) (i % af omsætningen) 2,61% -0,38% 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Bilag 22 – Budgettering af Finansielle Poster, netto (NFO)  

 
 

 

  

Budgettering af finansielle poster, netto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Snit Budgetvalg
Finansielle indtægter 2.143    !"#$$%&& 1.360      1.579      281         860       3.537      1.500           

Renteomkostninger 62.246 - 35.030 -   32.487 -   32.033 -   29.673 -   32.387 - 37.309 -   Se APV model
Kursrelaterede finansielle omkostninger 2.084 -   2.319 -     2.545 -     1.461 -     1.829 -     994 -      1.872 -     1.872 -          
Pensionsrealterede finansielle omkostninger -         -           8.016 -     7.754 -     6.211 -     6.628 -   7.152 -     7.152 -          
Andre finansielle omkostninger 3.338 -   7.064 -     6.567 -     4.888 -     5.041 -     5.101 -   5.333 -     5.333 -          

Finansielle poster netto 65.525 - 29.417 -   48.255 -   44.557 -   42.473 -   44.250 - 45.746 -   12.857 -        
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Bilag 23 – Vækst i den historiske analyseperiode 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 	  

Vækst i den historiske analyseperiode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Snit
Omsætningsvækst 11,0% 10,5% -6,6% 3,0% 9,51% 5,48%
Produktionsomkostninger (i % af omsætningen) -76,8% -80,0% -78,4% -77,7% -79,2% -75,33% -77,91%
Andre eksterne omkostninger (i % af omsætningen) -21,6% -19,8% -14,9% -          -          0,00% -18,77%
Salgs- og distributionsomkostninger (i % af omsætningen) -         -           -          -7,4% -7,0% -6,88% -7,09%
Administrationsomkostninger (i % af omsætningen) -         -           -          -7,5% -6,9% -7,48% -7,30%
Andre driftsudgifter (i % af omsætningen) -         -           -          -0,5% -0,6% -0,74% -0,62%
Andre driftsindtægter (i % af omsætningen) -         -           -          1,6% 1,2% 0,38% 1,06%
Andre drifsposter, netto (i % af omsætningen) -1,5% -0,6% 0,3% -          -          0,00% -0,60%
Summen af de forskellige driftsomkostningsposter -23,1% -20,4% -14,6% -13,8% -13,3% -14,72% -16,66%
EBITDA-margin 0,1% -0,4% 7,1% 8,5% 7,4% 9,96% 5,43%
Afskrivninger (i % af omsætningen) -11,4% -10,0% -7,8% -8,2% -6,9% -6,17% -8,40%
Nedskrivninger (i % af omsætningen) -7,9% -10,3% 0,0% 2,6% -0,1% -0,53% -2,69%
Selskabsskat -11,8% -4,2% 26,9% 405,0% 9,6% -1013,69% -98,03%
Skatteskjold (på NFO) 0,6% 0,1% -1,0% -14,2% -0,3% 32,51% 2,95%
Finansielle poster, netto (NFO) (i % af omsætningen) -5,5% -2,5% -3,8% -3,5% -3,4% -3,21% -3,64%
Ændringen i netto arbejdskapital (NWC) (i % af omsætningen) -         4,56% 2,38% 4,83% 1,67% -0,38% 2,61%
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Bilag 24 – APV-modellen 

	  

 	  

APV-model 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B Terminalperiode
Periode 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5
Frit Cash Flow til Firmaet (FCFF) 23.144 77.907 94.236 106.438 109.631 102.981 105.813 108.723 111.713 114.785 117.942 121.185 124.517
Seniorlån 
Afdragsstrukturen 6,67% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 0,00% -        -        -        -                 
Gæld før afdrag 736.866 687.742 589.493 491.244 392.995 294.746 196.498 98.249 0 -        -        -        -                 
Afdrag -49.124 -98.249 -98.249 -98.249 -98.249 -98.249 -98.249 -98.249 0 -        -        -        -                 
Gæld efter afdrag 687.742 589.493 491.244 392.995 294.746 196.498 98.249 0,0 0,0 -        -        -        -                 
Rentesats 2,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Renteudgifter -14.737 -27.510 -23.580 -19.650 -15.720 -11.790 -7.860 -3.930 0 -        -        -        -                 
Cash flow til rådighed efter seniorlån -40.718 -47.852 -27.593 -11.460 -4.337 -7.058 -296 6.544 111.713 114.785 117.942 121.185 124.517
Junk bonds 
Afdragsstrukturen 6,67% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 13,33% 0,00% -        -        -        -                 
Gæld før afdrag 218.761 204.177 175.009 145.841 116.673 87.504 58.336 29.168 0 -        -        -        -                 
Afdrag -14.584 -29.168 -29.168 -29.168 -29.168 -29.168 -29.168 -29.168 0 -        -        -        -                 
Gæld efter afdrag 204.177 175.009 145.841 116.673 87.504 58.336 29.168 0 0 -        -        -        -                 
Rentesats 4,50% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
Renteudgifter -9.844 -18.376 -15.751 -13.126 -10.501 -7.875 -5.250 -2.625 0 -        -        -        -                 
Cash flow til rådighed efter Junk bonds -65.146 -95.396 -72.512 -53.754 -44.006 -44.101 -34.714 -25.249 111.713 114.785 117.942 121.185 124.517
Kassekredit/Likviditet (+/-)
Gæld før træk/afrdag 0 67.752 176.200 268.608 348.151 423.530 505.041 582.936 656.840 588.737 511.868 425.441 328.596
Træk/afdrag (+/-) 65.146 95.396 72.512 53.754 44.006 44.101 34.714 25.249 -111.713 -114.785 -117.942 -121.185 -124.517
Gæld efter træk/afdrag 65.146 163.148 248.711 322.362 392.157 467.631 539.755 608.185 545.127 473.952 393.927 304.256 204.079
Rentesats 4,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Renteudgifter/ -2.606 -13.052 -19.897 -25.789 -31.373 -37.410 -43.180 -48.655 -43.610 -37.916 -31.514 -24.340 -16.326
Gæld (ultimo) 67.752 176.200 268.608 348.151 423.530 505.041 582.936 656.840 588.737 511.868 425.441 328.596 220.405

Andre finansielle poster, netto -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857 -12.857
Renteudgifter/indtægter i alt (-/+) -40.045 -71.795 -72.085 -71.422 -70.450 -69.933 -69.148 -68.067 -56.468 -50.774 -44.372 -37.198 -29.184
Træk/afdrag i alt (+/-) 1.438 -32.021 -54.905 -73.663 -83.411 -83.316 -92.703 -102.168 -111.713 -114.785 -117.942 -121.185 -124.517

Udviklingen i NRBG
Gæld (primo) 955.627 959.671 940.701 905.693 857.819 805.781 759.875 710.353 656.840 588.737 511.868 425.441 328.596
Afdrag i alt 1.438 -32.021 -54.905 -73.663 -83.411 -83.316 -92.703 -102.168 -111.713 -114.785 -117.942 -121.185 -124.517
Gæld (ultimo) 957.065 927.650 885.796 832.030 774.408 722.465 667.172 608.185 545.127 473.952 393.927 304.256 204.079

NRBG (ultimo) 957.065 927.650 885.796 832.030 774.408 722.465 667.172 608.185 545.127 473.952 393.927 304.256 204.079

Skatteskjold på renter 9.411 15.795 15.859 15.713 15.499 15.385 15.213 14.975 12.423 11.170 9.762 8.184 6.420
Afkastkrav på aktiverne (rA) 2,73% 3,63% 4,60% 5,86% 6,27% 6,65% 6,82% 7,00% 7,19% 7,40% 7,63% 7,88% 8,97%
Diskonteringsfaktor 0,99 0,95 0,89 0,82 0,76 0,70 0,65 0,60 0,55 0,51 0,46 0,42 0,34
Nutidsværdi af FCFF 22.835 73.845 84.219 87.212 83.401 72.277 68.910 65.443 61.891 58.234 54.481 50.640 835.984
Nutidsværdi af skatteskjold 9.285 14.971 14.173 12.875 11.791 10.798 9.907 9.014 6.882 5.667 4.509 3.420 43.105

Nutidsværdi af FCFF i budgetperiode 783.388
Nutidsværdi af FCFF i terminalperiode 835.984
Estimeret markedsværdi af driften (A) 1.619.372

Nutidsværdi af skatteskjold i budgetperiode 113.292
Nutidsværdi af skatteskjold i terminalperiode 43.105
Estimeret markedsværdi af skatteskjold (B) 156.397

Estimeret værdi af selskabet, EV (A+B) 1.775.769
NRBG 955.627
Estimeret markedsværdi af EK 820.142

Antal aktier 10.790
Kurs ifølge APV 76,0
Kurs 30/6 2015 ifølge fondsbørsen 58,0
Præmien for at få kontrol 31,05%

Betalt præmie 31,05%
Betalt kurs 76,01
EK værdi ved LBO 820.142
NRBG 955.627
EV ved LBO 1.775.769
Exitmultipel
Enterprise Value (EV) 1.775.769
EBITDA 159.271
EV/EBITDA multipel 11,15

Investeringens IRR
Værdien af EK ved exit 818.704 1.217.104 1.549.083 1.815.347 1.952.390 2.079.321 2.211.662 2.349.818 2.494.221 2.648.978 2.814.884 2.992.797
Værdien af EK ved entry 820.142 820.142 820.142 820.142 820.142 820.142 820.142 820.142 820.142 820.142 820.142 820.142
Holdingperiodenslængde, n 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5
IRR -0,35% 30,10% 28,97% 25,48% 21,26% 18,43% 16,49% 15,07% 13,98% 13,14% 12,46% 11,91%
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Bilag 25 – 4 Danske LBO transaktioner 

 

 
 

OBS: Børskursen er baseret på kursen en måned før offentliggørelsen af købstilbuddet, 
undtagen i  Danisco tilfældet, da denne er sidste handelsdag før tilbuddet blev 
offentliggjort. Desuden bør det nævnes at Nordic Telephone Company består af 
Blackstone, Permira, Providence, APAX og Kohlberg. 

Falck	  

	  

TDC	  

Tidspunkt Targetselskab Køber Børskurs Tilbudskurs Præmie
dec/04 Falck Nordic Kapital, ATP 49,3 60,0 21,7%
maj/05 ISS EQT, Goldman Sachs 353,0 470,0 33,1%
jan/06 TDC Nordic Telephone Company 343,5 382,0 11,2%

maj/11 Danisco DuPont 530,0 700,0 32,1%
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ISS	  

	  

	  

Danisco	  
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Bilag 26 – Følsomhedsanalyse 

 

 

 
	  

	  

Gæld/EBITDA 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
 4,00x -34,9% 13,1% 19,1% 19,1% 17,0% 15,4% 14,3% 13,5% 12,8% 12,3% 11,9% 11,5%
 4,50x -21,5% 19,8% 23,0% 21,6% 18,7% 16,7% 15,3% 14,2% 13,4% 12,7% 12,2% 11,8%
 5,00x -11,7% 24,4% 25,6% 23,3% 19,9% 17,5% 15,9% 14,6% 13,7% 13,0% 12,4% 11,9%
 5,50x -4,9% 27,7% 27,6% 24,6% 20,7% 18,1% 16,2% 14,9% 13,9% 13,1% 12,5% 11,9%

 Base case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
 6,50x 2,4% 31,8% 30,0% 26,2% 21,7% 18,7% 16,6% 15,1% 14,0% 13,1% 12,4% 11,8%
 7,00x 3,7% 33,0% 30,8% 26,6% 21,9% 18,8% 16,7% 15,1% 14,0% 13,0% 12,3% 11,7%
 7,50x 3,9% 33,8% 31,3% 27,0% 22,1% 18,9% 16,7% 15,1% 13,9% 12,9% 12,2% 11,6%
 8,00x 3,2% 34,3% 31,7% 27,3% 22,2% 18,9% 16,7% 15,0% 13,8% 12,8% 12,0% 11,4%

Terminalvækst 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 2025B 2026B
1,00% -43,8% 11,9% 19,1% 19,1% 16,6% 14,9% 13,6% 12,7% 12,0% 11,4% 11,0% 10,6%
1,50% -34,6% 16,4% 21,6% 20,7% 17,8% 15,8% 14,3% 13,3% 12,5% 11,8% 11,3% 10,9%
2,00% -23,2% 21,4% 24,3% 22,5% 19,1% 16,7% 15,1% 13,9% 13,0% 12,3% 11,8% 11,3%
2,50% -8,9% 27,0% 27,3% 24,4% 20,5% 17,8% 16,0% 14,7% 13,6% 12,8% 12,2% 11,7%

Base case -0,4% 30,1% 29,0% 25,5% 21,3% 18,4% 16,5% 15,1% 14,0% 13,1% 12,5% 11,9%
3,00% 9,3% 33,4% 30,7% 26,6% 22,1% 19,1% 17,0% 15,5% 14,3% 13,4% 12,7% 12,1%
3,50% 33,0% 40,8% 34,6% 29,1% 23,9% 20,4% 18,1% 16,4% 15,1% 14,1% 13,3% 12,7%
4,00% 64,6% 49,5% 39,0% 31,9% 25,9% 22,0% 19,4% 17,4% 16,0% 14,9% 14,0% 13,2%
4,50% 107,7% 59,7% 44,2% 35,2% 28,2% 23,8% 20,8% 18,6% 17,0% 15,7% 14,7% 13,9%


