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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The main purpose of this thesis is to research how the Danish private equity partnerships create 

values to their investors with a special focus on Danish pension funds. The thesis describes the 

characteristics and challenges of private equity (PE) as an asset class with focus on buyouts. 

 

The decision to invest in PE can be much harder than the decision to invest in other asset 

classes mainly due to lack of information as regards the performance of PE. Even when the 

data is available, they may not be accurate due the valuation practices of the PE industry.  

 

The research’s departure point is previous international studies on PE partnerships as there are 

relatively few empirical studies about the Danish market. Both studies and literatures have 

shown that it is extremely difficult to prepare/work out a valid research about PE partnerships 

performance simply because the external environment has limited information as PE 

partnerships. 

 

In light of the most recent surveys I find that out, that PE does not fit well into modern asset 

allocation theories due to the illiquidity and longer time horizon of PE investments, which are 

not captured in traditional risk/return models. Furthermore, there is a great variation in the 

performance of top and lower quartile fund managers and top quartile managers are 

consistently better than their peers, so selecting and getting access to top managers is critical. 

 

Based on the analysis made in this thesis, I have found out that Danish pension funds have 

continued to invest in PE fund mainly due to private equity promised high risk-adjusted returns 

and partly due to the diversification benefits. In the light of interviews with Danish pension 

funds, they cited that they know the risks involved with PE, although some of them admitted 

that they do not have accurate or reliable figures regarding their returns in PE. Since the Danish 

PE-market is still immature, I wasn’t able to come with a general conclusion whether the 

Danish PE partnership actually do deliver the promised high return to their investors or not. On 

the other hand by looking on Axcel as a case study, I find out, that the PE partnership in 

cooperation with Polaris Private Equity has save some Danish companies from bankruptcy 

with that did generate value to their investors. 
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Due the current financial crisis, I took a look on the future of PE, and this doesn’t look so 

bright.  It seems like the days of using financial engineering (high leverage and higher exit 

multiples) to generate returns are gone. With the fact that the global banking industry has been 

affected by the financial crisis, there are fewer lenders today than there were yesterday. On the 

other hand PE funds has now a big opportunity to buy companies at a very low price. The PE 

are/will struggle finding a buyer for their current portfolio companies, which will affect 

negatively the return to the investors.  

 

 

Martine Kumana 
April 2009 
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INDLEDNING 
Danske pensionskasser investerer stadig mere i unoterede aktier, herunder i de såkaldte Private 

Equity (PE) fonde. I Danmark benyttes betegnelse ”kapitalfonde” for PE fonde, og disse er 

karakteriseret ud fra deres aktive involvering i ledelsen og driften af de opkøbte virksomheder, 

så disse kan udvikles og sælges med fortjeneste inden for en begrænset periode. 

Pensionskassernes stigende interesse for kapitalfonde skyldes mest ønsket om at opnå høje 

afkast gennem risikospredning af deres investeringer, samt en erkendelse af at egne 

investeringskompetence ikke rækker til direkte investering i unoterede aktier.  

 

På verdensplan udgør institutionelle investorer en dominerende plads blandt kapitalfondenes 

investorer, og her tegner pensionskasserne sig for majoriteten1. I Danmark indtager 

pensionskasserne førstepladsen på markedet med 38 pct., hvor bankerne er på andenpladsen 

med 17 pct. af den rejste kapital i 20062. Imidlertid har en del eksperter opfordret de danske 

pensionskasser til at holde sig væk fra kapitalfondene eksempelvis professor Michael Møller, 

CBS, der mener, at investeringer i kapitalfonde ikke giver et tilstrækkeligt højt afkast3. Michael 

Møller ser fordele i at investere i mindre risikable investeringer så som børsnoterede aktier og 

mener ikke, at der er penge at tjene i kapitalfondene. 

 

Kapitalfondenes performance er omdiskuteret i både USA og Europa. Man kan måle fondenes 

performance i både finansielle og ikke-finansielle værdier såsom beskæftigelse. I et studie 

foretaget af EVCA viser, at virksomhederne ejet af kapitalfonde skabte netto en million nye 

jobs i Europa i perioden 2000-20044. Derimod påpeger andre eksperter, at man skal være 

skeptisk overfor disse undersøgelser, da de er foretaget af kapitalfondene selv5.  

 

På trods af de kritiske holdninger til kapitalfonde, er antallet af PE- investeringer kun steget 

siden fondenes etablering. På baggrund af det meget omdiskuterede område, finder jeg det 

interessant at kigge nærmere på det danske marked. 

Det danske kapitalmarked er for tiden præget af, at kapitalfonde køber og efterfølgende 

afnoterer børsnoterede selskaber6. Hvad skyldes den udvikling? Er disse investeringer til nytte 

eller skade for kapitalmarkedets aktører? Disse spørgsmål vil jeg forsøge at svare på i opgaven.  

                                                 
1 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.: ”Private Equity i Danmark” s. 15 
2 DVCA: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 31 
3 Resonans nr. 18 28.11.2007 - CBS professor Michael Møller: Hold jer fra kapitalfonde  
4 ATP’s alpha, om investering og økonomi - nr. 4 februar 2006 
5 Rasmussen, Nyrup Poul: ”I grådighedens tid – Kapitalfonde og kasinoøkonomi” s. 84 
6 Andersen, Krüger Tomas: ”Etablering af Private Equity Funds” s. 90 
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Målgruppen for opgaven er økonomistuderende, som ønsker et øget kendskab til kapitalfonde, 

derfor forudsættes det, at læseren har en grundlæggende viden om finansieringsteori såsom 

Porteføljeteori.  

Motivation for valg af emne.  
Kapitalfondene deler vandene både politisk og økonomisk. Poul Nyrup Rasmussen udgav en 

bog i 2007 om kapitalfonde ”I grådighedens tid. Kapitalfonde og kasinoøkonomi”, hvor hans 

hovedbudskab var, at virksomhedsledere får for store bonusser, og at kapitalfonde tømmer 

sunde virksomheder for værdier. Omvendt viser økonom Robert Spliid fra IKB Deutsche 

Industriebank, at store bonusser intet har med kapitalfondene at gøre, og at fondene i øvrigt 

snarere tilføjer end henter værdier ud af virksomhederne7.  

 

I Poul Nyrups bog er der flere fremtrædende eksperter, som alle er kritiske over for 

kapitalfonde, herunder den amerikanske telekom-ekspert William H. Melody. I bogen 

analyserer Melody TDC- salget og bruger TDC som et eksempel på kapitalfondenes grådighed. 

Melody mener, at fondenes investeringer er for kortsigtede, hvor det handler om at frasælge 

selskabets aktiver for efterfølgende at afhænde et stærkt forgældet restselskab8. Spliid mener 

omvendt, at der ikke findes investorer, der vil være interesseret i at investere i et hærget og 

forgældet selskab.  

 

Nyrup udtrykker endvidere i bog sine bekymringer ved de danske pensionskassers stigende 

investeringer i kapitalfonde. Han hæfter sig ved, at investeringerne er høje risikable og derved 

gør fremtidige pensionsudbetalinger mindre sikre og mere skrøbelige9.  

 

Kasper Meisner kommer i sin ph.d.–opgaven frem til, at de danske pensionskassers årlige 

afkast i unoterede selskaber klarede sig fem pct. point dårligere end pensionskassernes afkast i 

børsnoterede selskaber10. På baggrund af Meisners analyser skulle man forvente, at 

pensionskasserne trækker sig ud af disse investeringer, men udviklingen viser, at de danske 

pensionskasser har øget deres investeringer i unoterede aktier.11 

 
                                                 
7 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 24 
8 Rasmussen, Nyrup Poul: ”I grådighedens tid – Kapitalfonde og kasinoøkonomi” s.129 
9 Rasmussen, Nyrup Poul: ”I grådighedens tid – Kapitalfonde og kasinoøkonomi” s. 86 
10 Nielsen, Kasper Meisner: “Corporate Governance and Performance in Firms with Concetrated Ownership” s. 180 
11 http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2007/sider/flere_investeringer.aspx 
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Som det ses ovenfor er der vidt forskellige syn på kapitalfonde og deres performance. Der 

findes samtidig kun meget få empiriske undersøgelser af området på det danske marked. Derfor 

finder jeg det spændende at se på markedet for PE i Danmark.  

Problemidentifikation 
I Danmark har kapitalfondene foretaget usædvanligt store opkøb af danske virksomheder i de 

senere år og har blandet andet spillet en vigtig rolle i forbindelse med løsning af 

generationsskifteproblemer12. På ti år har fondene årligt investeret 56 pct. mere i danske 

virksomheder, hvilket er den højeste vækst i den vestlige verden13. Kapitalfondenes 

investeringer er kendte for at være kapitalintensive, hvorfor fonderne har brug for store 

investorer, der er villig til at skyde risikovillige penge i disse investeringer. På den anden side 

forventer investorerne et tilfredsstillende afkast, som fonderne skal levere for dermed at vinde 

investorernes tillid. Imidlertid kan det være særdeles svært, hvis ikke umuligt at undersøge om 

fonderne reelt skaber merværdi for virksomheder og dermed leverer de forventede afkast, da 

fondene som regel ikke indberetter deres regnskaber. Dette problem er dog lidt mindre i 

Danmark, da både børsnoterede og ikke børsnoterede selskaber skal aflægge deres 

årsrapporter14 ifølge årsregnskabsloven (ÅRL). Dog er rapporteringskravene stærkt begrænset 

for unoterede virksomheder, f.eks. indberetter virksomhederne ikke informationer om 

lånerenten og markedsværdien af den rentebærende gæld i årsrapporten15, hvilket giver 

problemer i forbindelse med værdiansættelse af virksomheden. 

 

De mangelfulde informationer kan betyde, at der opstår problemer som følge af asymmetriske 

informationer blandt aktørerne. Markedet for kapitalfonde er derfor blev kritiseret for at være 

ineffektivt i forhold til børsnoterede virksomheder, hvor der antages, at der ikke er 

asymmetrisk informationer, idet alle informationer er tilgængelige for alle aktørerne16.  

 

Som nævnt tidligere er kapitalfonde blevet beskyldt for at ødelægge værdi frem for at skabe 

værdi. Fondene kan skabe eller ødelægge værdi på to niveauer på virksomhedsniveau eller 

fondsniveau dvs. investorerne. For virksomhederne kan det kun betale sig at blive opkøbt af en 

kapitalfond, hvis fondene er i stand til at tilføje merværdi. For investorerne er det vigtigt, at 

disse opnår et tilfredsstillende afkast. Som nævnt i indledningen har professor Michael Møller 
                                                 
12 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde -Rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 15 
13 Børsen: ”Kapitalfonde øger danske investeringer” af Lasse Friis -Torsdag den 30. okt. 2008 
14 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas : ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” s. 51 
15 Thomas Plenborg m.fl.: ”Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder I praksis?” s. 164 
16Cendrowski m.flere.: “Private Equity - History, Governance, and Operations”  
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kritiseret pensionskassernes interesse for PE-investeringer. Han beskriver afkastet af 

investeringer i fonderne for værende tyndt. Han mener, at det er svært at finde ud af, om der 

bliver taget hensyn til risikoen ved kapitalfondernes meget gearede investeringer i forbindelse 

med værdiansættelsen af disse afkast. Jo større risiko desto større krav til afkastet bør der være. 

Herudover hæfter han sig ved, at der kun er ringe statistik over, hvad det gennemsnitlige afkast 

af investeringer i kapitalfonde har været. På den anden side forventer adm. direktør Peter 

Damgaard, PKA, et bedre afkast i fremtiden på trods af pensionskassens investeringer i 

kapitalfondene fra 2002-2007 klarede sig relativt dårligere i forhold til deres aktie-

investeringer.17 PFA ser ligeledes positivt på investeringer i kapitalfonde og forsvarer de 

dårlige afkast med, at investeringerne i kapitalfonde er omkostningstunge de første år, og 

afkastene først viser sig efter nogle år. 

 

Ovenstående tyder på, at kapitalfondenes forretningsmodel ikke er lige til at vurdere, hvad 

angår fondenes værdiskabelse i forhold til virksomheder og investorer. Jeg vil derfor i opgaven 

diskutere en række af de forskellige problemstillinger, som er blevet rejst om kapitalfondene. 

Problemformulering 
På baggrund af ovenstående er målet med opgaven først og fremmest at finde ud af, hvordan 

kapitalfondene fungerer på det danske marked, herunder kigge på de vigtigste interessenter på 

markedet. Endvidere at undersøge hvordan de kapitalfonde, der er aktive i Danmark, opererer 

samt, hvordan de mener, at de skaber værdi for deres investorer. Det er ligeledes opgavens 

formål at undersøge pensionskassernes interesse for PE-investeringer. For at skabe en vis 

konsistens i undersøgelsen vil jeg undersøge, om pensionskasserne og kapitalfondene lægger 

vægt på de samme forhold, begrundelser mv., når de taler om PE-investeringer. Desuden vil 

jeg undersøge, hvordan samarbejdet mellem investorerne og kapitalfondene har været/er for at 

få svar på, om der findes problemer forbundet med asymmetriske informationer. 

 

Jeg vil derfor på baggrund af det identificerede problem forsøge at besvare følgende 

spørgsmål: 

Hvordan skaber kapitalfonde værdi for deres investorer, herunder med fokus på de danske 

pensionskasser? 

Denne overordnede problemstilling operationaliserer jeg gennem en række underspørgsmål, se 

nedenfor. 

                                                 
17 Resonans - nummer 18 - 28.11.2007 
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Det finansielle marked har lært et nyt ord nemlig kapitalfond eller så kaldte PE-investeringer. 

Udviklingen i PE-investeringer har vist, at disse er kommet for at blive, men hvad er en 

kapitalfond? 

• Hvad er kapitalfonde, herunder definition og formål? 

• Hvordan opererer de? 

• Hvordan skaber de værdi? 

• Hvorledes beregner de deres afkast? 

De danske pensionskasser udgør efterhånden langt størstedelen af det samlede kapitaltilsagn i 

danske kapitalfonde, og de har ingen planer om reducere deres investeringsandel i 

kapitalfonde18.  

• Hvad skyldes denne udvikling? 

• Hvad er pensionskassernes mål med PE-investeringer? 

• Hvad er risikoen forbundet med PE-investeringer? 

• Hvordan ser udvikling i afkastene ud? 

• Fremtiden? 

Afgrænsning 
Målet med opgaven er at afdække de overordnede rammebetingelser, og hvilken betydning de 

har for aktørerne, herunder investorerne. Det skal ligeledes nævnes, at det ikke er opgavens 

formål at undersøge, hvorvidt det danske PE-marked er effektivt eller ej. 

 

Lånefinansierede opkøb vælger jeg at samle under fællesbetegnelsen LBO (Leveraged Buyout) 

og ikke gå i detaljer med de forskellige former for opkøb, f.eks. Management Buyout, 

Management Buyin mv. (Se bilag B)19. I Europa er betegnelsen PE ofte synonymt med 

venturekapital (VC), og på det danske marked benyttes begrebet ofte om både venturekapital 

og buyout-kapital. Venturekapital er finansiering af virksomheder, der befinder sig i et tidligt 

udviklingsstadie (fig. 1.1) eller vækst, mens buyout er kapital til opkøb og restrukturering af 

modne eller mere etablerede virksomheder20.  
Figur 1.1: - Virksomheds udviklingsfase 

                                                 
18 DVCA: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 30-37 
19 Guy Fraser-Sampsom: ”Private Equity as an asset class” s. 45-50 
20 Væksfonden 2008 s. 35 
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Seed Start-up Vækst Modningsfase

Venturekapital

Private Equity

 
Buyout-kapital er det overordnede emne i denne afhandling, og opgaven afgrænses derfor fra 

venturekapital. Mere konkrete er emnet i afhandlingen etableringen af buyout-selskaber i form 

af kommanditselskaber samt forholdet mellem investorerne herunder pensionskasserne i 

buyout-selskaber og det af dem antagne managementselskab. Buyout-selskaber betegnes 

undertiden også som kapitalfonde, hvorfor i opgaven buyout-selskaber dækker begrebet 

kapitalfonde.  

 

Kompleksiteten i kapitalfondenes selskabsstruktur indebærer imidlertid, at en dybtgående 

analyse af de skattemæssigforhold ligger udenfor denne opgave. Disse belyses primært ud fra 

en teoretisk synsvinkel.  

Kildekritik 
Jeg vil benytte mig af informationer fra publikationer, avisartikler og interviews. 

Videnskabelige publikationer opfatter jeg som troværdige, da de repræsenterer peer-reviewed 

forskning. Jeg forholder mig derimod kritisk til avisartikler, da medierne har fokus på 

nyhedsværdien, når de vælger hvilken information, som de viderebringer. Nyhedsværdien 

afhænger bl.a. af om der er en konflikt – derfor forholder jeg mig kritisk til avisartikler, da de 

kan overdrive konflikter og være biased mod den ene part. Jeg har valgt de aviser og 

tidsskrifter, som, jeg mener, er mest pålidelige og relevante. Publikationer fra DVCA eller 

Vækstfonden vil ligeledes indgå i opgaven, men også her vil jeg være kritisk overfor deres 

konklusioner, da publikationer kan ses som partsindlæg, idet de selv er en del af markedet for 

kapitalfonde i Danmark. Pensionskassernes årsrapporter vurderes som værende troværdige som 

kilde, idet virksomhederne er underlagt en række lovbestemte regler i forbindelse med 

udarbejdelse af årsrapporterne. Årsrapporterne er endvidere blevet revideret af flere 

revisionsselskaber, der kan opfattes som offentlighedens repræsentanter, der skal vurdere, om 

lovkravene er opfyldt. 

 

På grund af datamangel indenfor PE-marked, er det ikke muligt at finde frem til data, der 

belyser investorerne afkast i PE-investeringer. De fleste data her i Danmark viser afkast, der 
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dækker både VC og PE, samt pensionskassernes afkast i øvrige unoterede selskaber. Det har 

derfor ikke været muligt at lave en undersøgelse af pensionskassernes afkast indenfor PE-

investeringer. Dette har betydet, at jeg i stedet har valgt at gennemføre kvalitative interviews 

med pensionskasserne for at afdække, hvorvidt pensionskasserne vurderer, at afkastet af PE-

investeringerne har levet op til deres forventninger. Derudover gennemfører jeg kvalitative 

interviews med repræsentanter fra kapitalfondene, om hvordan de mener, de skaber værdi for 

deres investorer. Det må forventes, at respondenter dvs. både pensionskasserne og 

kapitalfondene kan have tendens til at fremhæve investeringer i kapitalfonde så positivt som 

muligt, hvorfor med dette in mente vil jeg tolke og analysere deres svar varsomt. 

Teori og metode  

1. Undersøgelsesdesign 
Jeg vil i opgaven foretage et antal casestudier21, hvor jeg vil stræbe efter at forklare: Hvordan 

danske kapitalfonde skaber værdi for deres investorer med særligt fokus på de danske 

pensionskasser. Casestudierne vil være kvalitative undersøgelser, der vil være baseret på 

skriftlige kilder og interviews. For at understøtte opgaven vil jeg ligeledes inddrage 

kvantitative data til at bl.a. at beskrive udviklingen af markedet for kapitalfonde i Danmark.  

2. Dataindsamling 
For at forstå hvordan kapitalfondene opererer samt, hvordan de skaber værdi, er det vigtigt at 

kigge på fondenes struktur og risikoen forbundet med investeringerne. Analysen foretaget af 

Kasper Meisner om danske pensionskassernes afkast i unoterede selskaber, tog udgangspunkt i 

pensionskassernes årsrapporter. Jeg vil i begrænset omfang benytte mig af Meisners 

undersøgelse i min opgave, idet de fleste pensionskasser investerer i flere form for unoterede 

aktier og ikke kun PE. At fremskaffe kvantitative data, der udelukkende viser 

pensionskassernes historiske afkast indenfor PE-investeringer, er, som tidligere nævnt, ikke 

umiddelbart muligt. Jeg har derfor valgt at i højere grad at basere min analyse på kvalitative 

data i forventning, at det vil være tilstrækkeligt til at besvare problemformuleringen. 

2.1 Udvælgelse af kilder / interviewpersoner 
På baggrund af problemformulering har jeg valgt at kontakte de tre største danske 

kapitalfonde22: Axcel, Polaris Private Equity og LD Equity. Af de adspurgte respondenter 

                                                 
21 Andersen, Ib : ”Den skinbarlige virkelighed - om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne ” s. 117 
22 Vækstfonden 2007 s. 26 
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accepterede Axcel og LD Equity at deltage i min undersøgelse. Hvad angår Polaris, fik jeg ikke 

nogen tilbagemelding fra selskabet.  

 

Udvælgelsen af investorerne er baseret på deres erfaringer med PE-investeringer, hvor jeg 

forventer bl.a. at høre pensionskassernes holdninger til deres historiske afkast i disse PE-

investeringer. De respondenter som er blevet kontaktet er: PFA, PKA, ATP, PensionDanmark, 

Danica Pension samt Nordea Liv Pension. PensionDanmark og Danica Pension valgte at ikke 

deltage i undersøgelsen grundet manglende af tid, og PKA besvarede ikke min mail. Nordea 

Liv Pension kontaktede jeg telefonisk, men uden held. PFA og ATP accepterede at deltage.  

 

Samtlige interviews vil blive gennemført som både åbne og ustruktureret interviews. 

 

For at imødekomme problemet hvad angår manglende markedsdata om PE-investeringer, har 

jeg støttet mig til sekundære data bestående af offentlige tilgængelige data, primært fra 

konsulentvirksomheder, centrer, artikler m.m., der indsamler data og publicere 

nyheder/rapporter om markedet for kapitalfonde. Idet der næsten ikke findes undersøgelser om 

danske kapitalfondenes performance, vil de fleste data været baseret på udenlandske studier. 

3. Validitet og reliabilitet 
En undersøgelses validitet handler om at opnå den størst mulige overensstemmelse mellem de 

teoretiske begreber og de empiriske variabler. Reliabilitet handler om, hvor sikkert og præcist 

jeg måler det, jeg faktisk måler, herunder om disse målinger er påvirket af tilfældigheder. For 

at sikre så nøjagtige resultater som muligt har jeg derfor valgt at gennemføre interviews med 

flere kapitalfonde, flere pensionskasser, og derudover supplere opgaven med kvantitative data. 

Problemformuleringen vil derfor blive belyst gennem en empiristyret analyse. Analysen af 

kvalitative data er en krævende fremgangsmåde, hvorfor jeg hele tiden skal være opmærksom 

på spørgsmålet ”Hvad siger data?”23. Herunder eksempelvis skal jeg tage stilling til, hvilke 

teoretiske begreber og modeller, som bedst kan bruges til at analysere og forklare data med. 

Fordelene ved denne metode er, at jeg vil få blik for datas nuancer og mulighederne for at 

bruge dem i forskellige tolkninger. På den anden side vil jeg, selvom jeg arbejder med hele 

datamaterialet, aldrig være i stand til at finde en analytisk ramme, der indfanger totaliteten af 

data.  

 

                                                 
23 Andersen, Ib : ”Den skinbarlige virkelighed - om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne ” s. 199 
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Måden, jeg har valgt at transskribere interviews på, skal ses ud fra et ønske om at forhøje 

reliabiliteten og validiteten i analysen. I henhold til Steinar Kvale er risikoen for at miste vigtig 

empiri under transskriberingen stor, da transskriberingen ofte resulterer i en 

dekontekstualisering af samtalen24. Dette har jeg søgt at undgå ved at foretage fuldkommen 

transskriberingen ud fra bånd/diktafonoptagelserne25. Som jeg har været ind på, har det ikke 

været muligt at tale med alle de ønskede respondenter, hvilket kan betyde, at mit materiale kan 

være biased, og jeg er nødt til at tage højde for dette i min analyse. Jeg mener dog, at jeg med 

dette in mente stadig har et fornuftigt materiale, der kan understøtte opgavens analyse samt 

svare på min problemformulering. 

Opgavens struktur  
På baggrund af ovenstående vil jeg undersøge, hvordan kapitalfonde og deres investeringer 

opererer i Danmark. Opgavens mål er at undersøge kapitalfondens investeringer fra en 

investors synsvinkel, hvor målet er at kigge på værdiskabelsen for investorerne.  

 

Som jeg vil komme ind på senere i opgaven, bliver en kapitalfond i Danmark etableret som et 

kommanditselskab. Dette kan skabe problemer, idet selskabsformen giver investorerne en 

meget begrænset mulighed for at påvirke den daglige ledelse, hvilke ligeledes kan skabe en 

form for asymmetrisk information. Jeg vil i denne anledning kort komme ind på, hvilke 

ledelsesmæssige udfordringer det giver at etablere et selskab i denne selskabsform.  

 

På baggrund af de forhold, som jeg har afdækket i det foregående, vil jeg til sidst i opgaven 

diskutere, hvordan kapitalfondenes fremtid ser ud. I øjeblikket er verden ind i en finansiel 

krise, som har ramt alle virksomheder og specielt bankerne, hvilket må formodes vil påvirke 

kapitalfondenes fremtid. Idet jeg påbegyndte opgaven, inden finanskrisen for alvor begyndte at 

sætte sine sporer, vil emnet ikke have en fremtræde plads i opgaven. I kapitel 5 og 6, vil jeg 

dog kort diskutere finanskrisen betydning set fra kapitalfondenes og pensionskassernes side. 

Strukturmæssigt opdeles opgaven i seks hovedkapitler: 

 

 

 

 

                                                 
24 Kvale, Steiner: ”Interview - en introduktion til det kvalitative forksningsinterview” s. 163 
25 Se bilag N 
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                                    FIGUR 1.2: Opgavens struktur 
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Kapitel 1  DEFINITION AF PRIVATE EQUITY 
Betegnelsen PE bruges generelt om investering af risikovillig-kapital, som stilles til rådighed 

til gengæld for en unoteret aktiepost i virksomheden. I modsætning til investeringer i 

børsnoterede aktieselskaber, hvis aktiekapital betegnes som public equity og som er offentlig 

tilgængelig gennem et børsmarked. Kapitalfondene er derfor kendetegnet ved at investere i 

virksomheder, der er i vækst og modningsfase jf. figur 1.1 med det formål at videreudvikle 

virksomheden med henblik på et fremtidigt salg. Kapitalfondene er typisk kendetegnet ved26: 

1. Aktivt ejerskab i forhold til alle investeringer – hvilket betyder tættere kontakt mellem 

ejere og ledelse, store udskiftninger i bestyrelsen, løbende kontakt mellem bestyrelsen 

og den daglige ledelse med fokus på strategien. 

2. Privat ejerskab – hvilket betyder, at den overtagne virksomhed afnoteres, hvis det er 

børsnoteret. 

3. Høj gældsfinansiering – opkøb af porteføljevirksomheder finansieres med en relativt 

høj gældsandel. 

4. Incitamentsaflønning – ledelsen i den overtagne virksomhed tilskyndes til at investere 

deres egne penge i virksomheden for at skabe incitamenter til at videreudvikle 

virksomheden gennem en andel af det fremtidige resultat.  

5. Exit strategi – kapitalfonden ejer porteføljevirksomheden i en begrænset periode - som 

regel 3-7 år 

 

Investeringer i PE kan foregå enten via direkte investeringer i en kapitalfond eller via en 

investering i en fond af fonde, som selv udvælger, hvilke kapitalfonde der skal gives 

kapitaltilsagn til, som igen investerer i de underliggende porteføljevirksomheder27. 

Investeringen via en fond af fonde har den fordel, at det er med til at formindske investorernes 

risiko, men på den anden side er der en del ekstra omkostninger forbundet ved at investere 

gennem denne kanal. I Europa udgør fonde af fonde 18 pct. af det samlede kapitaltilsagn, mens 

de kun udgør tre pct. i Danmark28. I bilag A ses de vigtigste udbydere af risikovillig kapital i 

Danmark. 

 

I det følgende vil kapitalfondenes konstruktion på det danske marked samt de vigtigste aktører 

kort blive introduceret.  

                                                 
26 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.: ”Private Equity i Danmark” s. 9 
27 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.: ”Private Equity i Danmark” s. 10 
28 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.: ”Private Equity i Danmark” s. 13  
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1.1 Investeringsselskaber 
Investeringsselskabet er den juridiske enhed, der udgør selve kapitalfonden og dermed den 

enhed, hvor investorernes penge indskydes, og hvorfra de umiddelbart efterfølgende udbetales 

ved køb af en given investering. I Danmark indsamles kapitalen ved, at en eller flere erfarne 

investeringsrådgivere samlet i et managementselskab overtaler en række investorer til at 

investere i et selskab - typisk et kommanditselskab, som herefter administreres af 

managementselskabet29. I modsætning til de fleste udenlandske kapitalfonde aflægger danske 

kommanditselskaber som udgangspunkt årsrapport efter ÅRL, og er dermed underlagt revision 

efter samme regler som aktie- og anpartsselskaber. 
Figur 1.3: Organiseringen af kapitalfonden og deres investeringer 

 
Kilde - Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl. - Private Equity i Danmark juni 2008  
 

Når porteføljevirksomhederne er udvalgt, sker overtagelsen af porteføljevirksomhederne ved at 

oprette et holdingselskab (Holding I), hvor kommanditselskabet indskyder den indhentede 

egenkapital fra investorerne og ledelsen (managementselskabet) bag ved fonden. Derudover 

oprettes endnu et holdingselskab (Holding II), hvor egenkapitalen fra Holding I samt den 

kapital, der er rejst til overtagelsen gennem gældfinansiering, indskydes. Holding II foretager 

formelt opkøbet af porteføljevirksomheden30. 

 

Som illustreret i figur 1.3 investerer managementselskabet på vegne af investorerne31, der har 

indskudt kapital i kommanditselskabet, mens kommanditselskabet er blot en juridisk enhed, 

hvor kapitalen strømmer igennem. Investorerne overtales til at investere i fonden gennem et 

                                                 
29 Andersen, Thomas Krüger: ”Etablering af Private Equity Funds”s. 93 
30 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.:”Private Equity i Danmark” s. 12 
31 Jeg vil i resten af opgaven bruge ordet investorer for de kommandistister, som skyder penge i fondene. 
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skriftligt informationsmemorandum, der indeholder en beskrivelse af fondens 

investeringsstrategi, planlagte ledelse og investeringsvilkår. Managementselskabet har til 

opgave at opnå det højst mulige afkast til investorerne. Dette sker ved køb og salg af 

virksomheder, herunder at finde potential attraktive investeringer, finansieringsteknikker f.eks. 

ændring af kapitalstrukturen, som typisk sker ved at erstatte aktiekapital med gæld, og 

corporate governance af de købte virksomheder32. Endvidere skal managementselskabet 

aflægge rapport om, hvordan det går med fonden til investorerne. Rapporterne giver 

kommanditisterne muligheden for at følge med i fondens samlede økonomiske performance 

samt en generel beskrivelse af investeringerne. I kapitel 3 af denne afhandling sættes der fokus 

på, hvordan kapitalfondene skaber værdi for dens investorer.  

 

Investorernes tillid til fonden kommer an på managementselskabets erfaring, kompetence samt 

tidligere ”track record”. Kapitalfonde samarbejder til tider med eksterne konsulenter fra blandt 

andet investeringsbanker og corporate finance-afdelinger i forbindelse med opgaver som 

eksempelvis due diligence, værdiansættelse og strategiske udvikling af 

porteføljevirksomhederne.  

 

Managementselskabet skal naturligvis belønnes for deres arbejde, herunder have dækket deres 

omkostninger til at drive fondene. Størrelsen af honoraret afhænger, bl.a. om der er tale om en 

direkte investering eller via en fond af fonde. Ifølge Axcel tager de fleste fonde et honorar på 

typisk omkring 1,5 pct. og op til 2 pct. årligt af afkastet på den samlede investering. Derudover 

tager fondene en del af det afkast, der overstiger 8 pct., den såkaldte carried interest. 

”Eksempel: Hvis Axcel management kan levere 20 pct. i afkast på investeringerne, så vil 2 pct. 

gå til management fee, og af de resterende 18 pct. vil være til fordeling, hvilket kan betyde, at 

investorerne kun får 16 pct”.33 

1.2 Levetid og investeringsperiode 
Den typiske investeringsperiode for investorer i kapitalfonde er 10-12 år. Kapitalfondens 

levetid kan dog forlænges, hvis der er uafsluttede investeringer, eller hvis det er umuligt at 

foretage exit med fortjeneste inden for den oprindelig aftalte levetid. I løbet af deres levetid 

skal fondene investere i porteføljevirksomheder, udvikle disse og afhænde dem med 

fortjeneste34. Fondenes levetid er typisk delt op i stadier, så investorerne kan holde øje med 

                                                 
32 Vinten, Frederik, and Thomsen, Steen :”A Review of Private Equity” s.3 
33 Interview med Axcel 
34 Andersen, Krüger Tomas: “Etablering af Private Equity Funds” s. 98 
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fondens fremskridt og dermed mindske deres risiko. Investorerne i kapitalfonde skyder ikke 

som andre investorer f.eks. på børsen kapitalen ind i starten, men benytter i stedet et 

investeringstilsagn35, der beskriver, hvornår investorerne skal indskyde pengene. I Danmark 

etableres kapitalfonde typisk med en kapital på 250-1.000 mio. kr. Indbetaling sker typiske, når 

fonden gennemfører en investering dvs. i takt med, at fonden overtager 

porteføljevirksomhederne, og ved afståelse af disse udbetales straks overskuddet.  

 

Det første stadie varer op til 2 år. I dette stadie sker fundraisingen fra investorer. I løbet af 

fundraising-stadiet udarbejdes bl.a. kontrakter og investorernes due diligence, og der 

forhandles med potentielle investorer. For at minimere fundraising-omkostninger kontakter 

funds manager tit deres tidligere investorer i håbet om, at disse har været tilfreds med 

personens tidligere arbejde. Det betyder, at kapitalfondene ikke er indifferent overfor, hvilke 

investorer de vælger at samarbejde med. Det skal samtidig helst være investorer, der kan 

investere et betydeligt beløb – i Danmark ca. 50 mio. kr.36 Grundet investeringens karakter, så 

er de mest attraktive investorer for kapitalfonde investorer med en lang investeringshorisont. I 

Danmark betragtes pensionskasser som værende de mest stabile og interessante investorer på 

grund af størrelse af deres kapital. 

 

Andet stadie varer 3-6 år, det er her, at identifikationen af porteføljevirksomheder, 

indbetalingen af kapital fra investorerne og selve investeringerne i porteføljevirksomhederne 

sker, se figur 1.3.  

 

Det sidst stadie, exit, varer 3-7 år. Exit betegner situationen, hvor managementselskabet 

involverer sig i den overordnede ledelse af porteføljevirksomheden med henblik på at 

videreudvikle virksomheden, således at værdien af virksomheden stiger frem mod et 

efterfølgende salg eller børsnoteringer efterfulgt af udlodning af provenuet til investorerne og 

til sidst likvidation af kommanditselskabet. Der findes en række forskellige aftagere af 

porteføljevirksomheder ved exit. I Danmark foretages salget dog oftest enten til industrielle 

købere eller andre kapitalfonde. Exit via børsnotering (IPO37) har endnu ikke fundet sted i 

Danmark38, denne salgsmulighed er mere udbredt i udlandet, bl.a. i USA. I kapitel 3 kommer 

jeg yderligere ind på, hvilken betydning det har for porteføljevirksomheden, når 

                                                 
35 Andersen, Krüger Tomas: “Etablering af Private Equity Funds” s. 99 
36 Interview med Axcel 
37 IPO: Initial Public Offering. 
38 Økonomisk Tema - nr. 4 november 06  s. 15 
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managementselskabet involveret sig i den overordnede ledelse af selskabet - det såkaldte aktive 

ejerskab.  

1.3 Porteføljevirksomheder  
For virksomheden kan formålet med at blive opkøbt af en kapitalfond være at opnå 

finansiering af omstruktureringer eller ejerskifte. Virksomheden har naturligvis andre 

alternative finansieringsformer, men hvis der er tale om en nødlidende virksomhed, vil et 

opkøb fra en kapitalfond oftest være det eneste alternativ. Opkøbet sker ved, at kapitalfondene 

får fuld kontrol over porteføljevirksomheden, således at der kan iværksætte de strategiske 

tiltag, der kan være nødvendige for at sikre værdiskabelse39. Selve udvælgelsen af 

porteføljevirksomhederne sker på baggrund af flere faktorer, nedenunder ses et pluk af disse40:  

• Stabil indtjening (cash flow) 

• Lavt gældsniveau 

• Stabil og erfaren ledelse 

• Mulighed for at blive global 

 
Virksomheder i vækst eller i modenhedsfasen har som regel et positivt cash flow, idet de som 

regel besidder en stabil indtjening og derfor er i stand til at betale afdragene på deres gæld. Et 

stabilt cash flow er med til at sikre om, at virksomheden kan betale både renterne og afdragene 

på lånene og gør det samtidig billigere at stifte gæld samt at sikre, at der skabes værdi for 

aktionærerne. Men på trods af den positive cash flow kan disse virksomheder få brug for 

ekstern kapitaltilførsel, f.eks. i forbindelse med et generationsskifte kan der være behov for at 

få tilført kapital for at erhverve den eksisterende ejers ejerandel41. Overtagelsen af 

porteføljeselskabet finansieres ofte gennem en betydelig gældsætning af selskabet efter 

overtagelsen, denne finansieringsform er en af dyreste finansieringsformer42. Det kan være 

med til at forringe virksomhedens indtjening og dermed cash flowet - hvorfor der er blevet rejst 

en debat om konsekvenserne heraf for de opkøbte virksomheder, mere herom i kapitel 3.  

1.4 Kapitalfonde i Danmark 
Den første danske kapitalfond Nordic Private Equity Partners blev etableret i 1990, og det 

danske marked for kapitalfonde rummer i dag både danske og internationale selskaber. 

Markedet omfatter 24 selskaber, som har investeringsafdeling i Danmark, og som gennem flere 

                                                 
39 DVCA: ”Aktivt ejerskab  og åbenhed i kapitalfonde” s. 14 
40 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.: ”Private Equity i Danmark” s. 31 
41 Vækstfonden 2008 
42 Fenn, George W. m.fl.:”The Economics of the Private Equity Market” s. 17 
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år har opkøbt danske virksomheder. Hovedparten af kapitalfondene, som investerer i danske 

virksomheder, er primært interesserede i virksomheder, der har en omsætning på mere end 250 

mio.kr. Dette hænger sammen med, at det er fondenes kapitalgrundlag, der bestemmer 

størrelsen af investeringerne. De to største danske kapitalfonde, Axcel og LD Equity, investerer 

i virksomheder med en omsætning på op til 1 mia. kr. De internationale selskaber er væsentligt 

større end de danske og investerer typisk i virksomheder, som har en omsætning på 350-2.500 

mio. kr., f.eks. EQT Partners foretrækker virksomheder med en omsætning på 100-2.500 mio. 

kr. I bilag D ses en oversigt over de 24 kapitalfonde.  

1.4.1 Aktiviteten på det danske marked 
Figur 1.4: Buyout i Danmark 

Antal  af opkøb foretaget af kapitalfonde i Danmark, 1991- juni 2008 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af DVCA 2008  
 
Ovenstående figur viser den samlede aktivitet på det danske marked for buyouts målt ved 

antallet af buyouts foretaget af kapitalfondene. Det ses, at aktiviteten på det danske marked har 

været langsomt stigende siden midten af 1990’erne. Fra et beskedent antal i begyndelse af 

perioden er aktiviteten vokset betydeligt. Af de i alt 194 investeringer, der er foretaget i 

perioden fra 1991 til juni 2008, er 148 dvs. ca. 76 pct. foretaget efter årtusindeskiftet. Alene i 

2007 foretog kapitalfondene 39 opkøb af danske virksomheder. Hovedparten af de i alt 194 

investeringer er koncentreret på nogle få aktører – således tegner de tre største aktører sig for 

over en tredjedel af investeringerne, mens de 10 mest aktive kapitalfonde har tegnet sig for 

over halvdelen af aktiviteten. De udenlandske har stået for opkøbet i lidt over halvdelen af alle 

buyouts43. Som det fremgår af figuren, har der i første halvår af 2008 været betydelig lavere 

aktivitet, da der kun er blevet foretaget 9 opkøb i løbet af det første halvår. Udviklingen hænger 

sammen med finanskrisen. Mere herom i kapitel 5 og 6.  

 

 

 

 
                                                 
43 DVCA: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 28 
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Tabel 1.5: Antal opkøb blandt de mest aktive kapitalfonde i Danmark, 1991-2008 
Navn Etableringsår Land Antal opkøb
Axcel 1994 Danmark 31
LD Equity 2005 Danmark 23
Polaris 1998 Danmark 17
CapMan 1989 Finland 13
EQT 1994 Sverige 10  
Kilde: DVCA 2008  
 
Det fremgår af tabel 1.5, at det danske marked i høj grad er præget af Axcel, danske LD Equity 

og Polaris, finske CapMan og svenske EQT. Axcels tre fonde har således medvirket til 31 

opkøb i Danmark svarende til ca. 16 pct. Nedenstående tabel viser fordelingen af de 194 

investeringer opkøb på brancher.  
 
Tabel 1.6: Fordeling af buyout opkøb på brancher 
Branche Antal Andel
Fremstilling 122 63
Service 24 12
Handel 19 10
Detailhandel 12 6
IT udvikling 8 4
Bygge- og anlæg 4 2
Transport 4 2
Forskning 1 1
I alt 194 100  
Kilde: DVCA 2008 
 
Historiske har kapitalfondene haft først og fremmest succes med industrivirksomheder med 

lavt teknologindhold 44. Det er derfor ikke overraskende jf. tabel 1.6, at over halvdelen af 

opkøbene er sket indenfor fremstillingsindustrien, derudover er disse virksomheder typisk 

kendetegnet ved en stabil indtjening, som muliggør en relativt høj gældfinansiering.  

1.5 Investorer 
Kapitalfonde i Danmark bliver som nævnt etableret i form af et kommanditselskab, hvor 

investorerne deltager som kommanditister med en begrænset hæftelse45 (limited partners), 

derimod hæfter managementselskabet ubegrænset for kapitalfondens gæld. Investorerne må 

samtidig ikke deltage direkte i ledelsen af kommanditselskabet46. Når investorer vælger at 

investere i kapitalfonde, er investorerne derfor nødt til at stole på ledelsesteamets kompetencer. 

Endvidere vælger investorerne at undlade at etablere de nødvendige kompetencer i egen 

investeringsafdeling til at foretage investeringer i unoterede værdipapirer47, da det vil kræve 

omfattende ressourcer. F.eks. kræver den omfattende due diligence ekspertise, der er 

nødvendige for at kunne udvælge de rigtige PE-investeringer samt ressourcer til at overvåge 

porteføljevirksomheder, hvilke er nødvendige for at undgå/minimere agent problemer48. Som 

resultat af at investorerne ikke har mulighed for direkte at deltage i ledelsen af 

                                                 
44 DVCA: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 68 
45 Andersen, Krüger Tomas: ”Etablering af Private Equity Funds”s. 95 
46 Andersen, Krüger Tomas:”Etablering af Private Equity Funds” s. 97 
47 ATP’s alpha, om investering og økonomi - nr. 4 februar 2006 
48 Fenn, George W. m.fl.:”The Economics of the Private Equity Market” s.2  
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kommanditselskabet, forsøger investorerne at sikre sig, at fonden overholder deres forpligtelser 

gennem en såkaldt kommanditselskabsaftale49. Aftalen beskriver blandt andet de juridiske 

forpligtelser eksempelvis med hensyn til overførelse af kapitalen i fonden, 

overskudsfordelingen samt muligheden for at trække sig ud - mere herom i kapitel 6.  

 

Som regel etableres kapitalfonde i Danmark med en bestyrelse, og bestyrelsen har til formål til 

at sikre, at fonden varetager investorernes interesser50. For kommanditselskaber er det ikke et 

krav, at der etableres en bestyrelse ligesom i et aktieselskab51. Alt efter den pågældende fond 

og investorernes ønsker kan der etableres en bestyrelse. Bestyrelsen vil typisk være sammensat 

med repræsentanter fra både managementselskabet og investorerne. Men bestyrelsen har ikke 

nogen officiel indflydelse på den daglige ledelse, og investorerne har derfor kun begrænset 

indflydelse på fondens daglige drift. Derudover har investorerne dvs. kommanditisterne ikke 

krav på at deltage i ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger medmindre dette aftales. 

Dette understreger, at investorerne, når de indgår en aftale med en kapitalfond, er nødt til at 

kunne stole på ledelsesteamets kompetencer og hensigter, fordi de for det første ikke selv har 

den nødvendige ekspertise til at foretage investeringer i unoterede værdipapir, og for det andet 

i udgangspunktet kun har ringe indflydelse på den efterfølgende investeringsstrategi og ledelse 

af fonden. 

1.5.2 Investortype 
Figur 2.2: Kapitaltilsagn til kapitalfonde i Europa og Danmark i 2006 fordelt efter investortype. 

 
 
Kilde: EVCA Yearbook 2007 
 
Jævnfør ovenstående figur er investorerne i kapitalfonde hovedsageligt institutionelle 

investorer, virksomheder og velhavende privatpersoner. I forhold til tidligere så har markedet 

udviklet sig betydeligt. I Danmark var det tidligere mestendels pensionskasser, som investerede 

i kapitalfonde og overlod det hele til kapitalfonden, fordi de selv ikke havde kendskab til 
                                                 
49 Andersen, Krüger Tomas: ”Etablering af Private Equity Funds” s. 101 
50 Andersen, Krüger Tomas: “Etablering af Private Equity Funds” s. 100 
51 Ifølge aktieselskabslov skal alle aktieselskaber i Danmark have en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer jf. AL § 49 
stk. 1. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen, og de har til opgave at varetage ledelsesopgaver i samarbejde 
med en direktion.   
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investeringerne. I dag har de fleste pensionskasser på det danske marked ressourcer til at 

udvælge det rette inveteringsteam, som ikke laver andet end at undersøge attraktive 

investeringsmuligheder52. Dette arbejde omfatter en meget grundig screening af potentielle 

managementselskabernes tidligere performance, inden man vælger, hvilken kapitalfond man 

vil investere i. Mere herom i kapitel 6. 

1.6 Delkonklusion 
• Hvad er kapitalfonde, herunder definition og formål? 

• Hvordan opererer de? 
Kapitalfondenes formål er at skabe merværdi for deres investorer ved at overtage kontrollen 

med deres porteføljevirksomheder ved, at ledelsen bag kapitalfonden involverer sig i den 

strategiske videreudvikling af porteføljevirksomhederne. Den nævnte investeringsstrategi giver 

managementselskabet et incitament til at effektive kontrollere og overvåge virksomhedens 

udvikling. Dette indebærer bl.a. at repræsentanterne fra fondene ofte sidder i virksomhedens 

bestyrelse. Ejerskabet udøves endvidere ved, at fondene har hyppig kontakt med virksomheden 

eksempelvis, når der skal tilføjes mere kapital til investeringer. Denne forrentningsmodel skal 

sikre et højt afkast til investorerne. Investeringsform gør PE-investeringer til en anderledes 

aktivklasse, og de bør derfor behandles som alternative investeringer til børsmarkedet.  

 

Som det blev illustreret i de foregående afsnit er der en del aktører, der påvirker det danske 

marked for PE, og aktiviteten på det danske marked har været langsomt stigende siden midten 

af 1990’erne. En del de aktiviteter, herunder finansieringen af virksomhedsovertagelsen, 

kræver en vis mængde af kapital, hvorfor de institutionelle investorer såsom pensionskasserne 

udgør en væsentlig del af markedet for PE-investeringer. Investorernes afkast vil være 

afhængig af risikoen forbundet med PE-investeringer. Investeringerne sker som nævnt i 

porteføljevirksomheder, hvor kapitalfondene tager fuld kontrol over selskabet. Afkastet vil 

derfor afhængigt af kapitalfondens evne til at identificere de “rigtige” selskaber, udvikling af 

disse via som nævnt bl.a. ændring i kapitalstrukturen. Gennemgangen har dog også samtidig 

vist, at der i høj grad mangler analyser af prisfastsættelsen og benchmarking af PE afkast. Mere 

herom i kapitel 4, som omhandler kapitalfondenes historiske performance.  

Derudover blev det belyste, at investorernes rolle som kommanditister gøre, at disse ikke kan 

påvirke PE-fundens daglige drift, da de fleste beslutninger ligger hos managementselskabet. 

Dette dilemma vil jeg undersøge nærmere i kapitel 5 og 6. 

 

                                                 
52 Interview med Axcel 
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Kapitel 2  TEORI 
I det følgende præsenterer jeg forskellige teorier, der kan hjælpe til forståelse og diskussion af, 

hvordan kapitalfondene opererer. Teorierne skal være med til at belyse, hvordan de 

værdiskabende faktorer gennemføres (kapitel 3), og til at undersøge og forklare 

pensionskassernes interesse for PE-investeringer (kapitel 6).  

2.1 Risiko og afkast 
Kapitalfondenes formål er som tidligere nævnt at skabe det største mulige afkast til 

investorerne, og det betyder disse skal tilføre merværdi til de opkøbte porteføljevirksomheder. 

Som jeg var ind på i forrige kapitel, vil investorernes afkast være afhængig af risikoen 

forbundet med PE-investeringer. En af risiciene stammer fra den høje gearing, som 

porteføljevirksomhederne går igennem efter opkøbet. Det er derfor afgørende, at 

managementselskabet i samarbejde med porteføljevirksomhedens ledelse sørger for en positiv 

udvikling i virksomhedernes cash flow. Her er det vigtigt, at porteføljevirksomheden opnår en 

betydelig værdiforøgelse i den periode, hvor den er ejet af fonden. Derudover er der en risiko 

forbundet med den begrænset levetid jf. afsnit 2.3, idet det gør investeringerne illikvide. I 

Danmark justerer danske investorer og investeringsrådgivere for den manglende likviditet på to 

måder53: Ved at lægge en illikviditetspræmie til ejerafkastkravet eller fratrække en 

illikviditetsrabat fra den estimerede værdi. I de følgende afsnit vil jeg komme nærmere ind på 

de førnævnte faktorer, der er spiller en væsentlig rolle for en investor, når man taler om risiko 

forbundet med PE-investeringer.  

2.1.1 Investorprofil  
Under interviewene med pensionskasserne kom de ind på, hvorfor de har valgt at foretage PE-

investeringer herunder udviklingen af investeringerne. På den baggrund har jeg for at forstå 

pensionskassernes adfærd på PE-markedet valgt at analysere deres holdning til risikoen med 

udgangspunkt i nytteteorien. Teorien beskriver en investors adfærd på de finansielle markeder, 

hvor nyttefunktionen er en antagelse om en investors holdning til risiko54. Der er tale tre 

mulige antagelser, disse er illustreret i nedenstående figur:  

 
 
 
 

                                                 
53 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas: ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” s. 223 
54 Elton, J.Ewin m.fl.: “Modern Portfolio Theory and Investment Analysis” s. 215 
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Figur 2.1: Nyttefunktion 
 
 
 

 
 
 
Kilde: Modern Portfolio Theory s. 217 
 
Ovenstående figur skal forstås således: 
 
1. Nyttefunktion for en risikosøgende investor  
2. Nyttefunktion for en risikoneutral investor 
3. Nyttefunktion for en risikoavers investor 
 

En investors holdning til risiko kan belyses ved at se på hasardspil, hvor investorens 

”spillelyst” er afhængig af spillet dvs. risikoprofilen (udfaldsmulighederne), investorens 

nuværende formue og generelle risikovillighed (f.eks. to personer med samme formue har 

forskellig risikovillighed). Nyttefunktionen kan ligeledes benyttes til at finde ud af, hvordan en 

investors nytte ændrer sig i takt med ændringerne i formuen dvs. hvor risikoavers en investor 

er55. I forhold til pensionskasser er spørgsmålet, hvorvidt formueandelen, der er investeret i 

PE-investeringer, vil stige eller falde, hvis deres formue stiger? Ifølge teorien skelner man 

imellem to begreber absolut risikoaversion og relativ risikoaversion. Absolut risikoaversion 

udtrykker, hvorledes den absolutte beholdning af risikofyldte aktiver udvikler sig, når formuen 

stiger. En risikoavers investorer kan have tre forskellige former for absolut risikoaversion. 

Faldende, konstant eller stigende absolut risikoaversion. Relativ risikoaversion udtrykker, 

hvorledes den relative beholdning af risikofyldte aktiver udvikler sig, når formuen stiger. 

Ligesom absolut kan risikoavers investorer have tre forskellige former for relativ 

risikoaversion, som er faldende, konstant eller stigende relativ risikoaversion. Se mere i bilag 

E. 

2.1.2 Risiko 
På baggrund af forrige afsnit, er en investors risikovillighed, formue samt risikoen forbundet 

med investeringerne, afgørende for investorens forventet afkast. Indenfor PE vil afkastene være 

afhængige af kapitalfondenes evne til at identificere de “rigtige” selskaber og udvikle dem, så 

porteføljeselskaberne ved exit kan afhændes med fortjeneste. Porteføljevirksomhederne spiller 

derfor en væsentlig rolle i forbindelse med vurderingen af risiko forbundet med PE-

                                                 
55 Elton, J.Ewin m.fl. : ”Modern Portfolio Theory and Investment Analysis” s. 216 
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investeringer. Som nævnt i afsnit 1.4, sker der ofte øgede gældsætningen i virksomheden efter 

overtagelsen af en kapitalfond, hvorfor optimeringen af virksomhedens kapitalstruktur spiller 

en væsentlig rolle indenfor PE. I det følgende vil jeg derfor komme ind på den grundlæggende 

finansielle teori, der vedrører valg af et selskabs kapitalstruktur.  

2.1. Finansiel teori  
En virksomheds grundlæggende ressourcer er strømmen af kapital (cash flow) genereret af 

dens real-aktiver. Det vil sige, hvis en virksomhed er finansieret udelukkende af egenkapital, 

vil al cash flow tilfalde aktionærerne. Hvis virksomheden har imiteret såvel egenkapital som 

fremmedkapitalen, opdeles betalingsstrømmen fra driften i en relativ sikker betalingsstrøm til 

långiver og en mere risikobetonede betalingsstrøm til aktionærerne. En virksomheds forhold 

mellem fremmedkapital og egenkapital er kapitalstrukturen. Den finansielle teori vedrørende 

kapitalstruktur tager udgangspunkt i de mest anerkendte milepæle i finansieringsteori opkaldt 

efter ophavsmændene til teorien Miller og Modiglian (M&M), 195856. Ifølge M&M 

proposition I vil en virksomheds investeringsbeslutninger i en perfekt verden57 være uafhængig 

af dens finansieringsbeslutning. Det vil sige, at en virksomhed markedsværdi vil være 

uafhængig af dens valg af kapitalstruktur58. Selskabets værdi vil være afhængig af cash flow 

fra selskabets aktiver, kalkulationsrenten som afhænger af risiko på aktiver og intet andet. 

Dette illustreres i nedenstående eksempel. (Her skal huske antagelsen om ingen skatter): 

 
Uden gearing Driftsindtægter 500 1000 1500 2000
100% egenkapital EPS 0,5 1 1,5 2
Antal aktier 1000 EKF (%) 5% 10% 15% 20%
Pris  pr aktie 10
MV af egenkapital 10000

Med gearing Driftsindtægter 500 1000 1500 2000
50% fremmedkapital Renter 500 500 500 500
Antal aktier 500 Aktieindkomst 0 500 1000 1500
Pris pr aktie 10 EPS 0 1 2 3
MV af aktier 5000 EKF (%) 0% 10% 20% 30%
MV af gæld 5000
Rente 10%

 
Ovenstående eksempel viser, hvordan en virksomheds EKF59 ændrer sig i forhold til 

virksomhedens kapitalstruktur. Som tidligere nævnt, hvis en virksomhed ingen gearing har, vil 

alle driftsindtægter tilfalde aktionærerne, idet der ikke er nogen rentebetalinger, og hele 

forretning af den indskudte kapital vil derfor tilhøre investorerne. Ved at imitere gæld viser 

                                                 
56 Brealy m flere:”Corporate Finance” s. 445 
57 Antagelse bag MM I - hvor der antages, at der er ingen skatter, ingen omkostninger ved konkurs, ingen arbitrage 
muligheder, ingen asymmetrisk information, ændringer i kapitalstrukturen påvirker ikke selskabets operative enheder mv.  
58 Brealy m flere:” Corporate Finance” s. 447 
59 EKF måler, hvor stor forrentning investorer og ejere får for deres indskudte kapital 
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eksemplet en ændring i EKF, og det ses, at hvis driftsindtægter er højere end 1000, bliver EKF 

positivt påvirket af gælden, og hvis driftsindtægter er mindre end 1000 falder EKF på grund af 

rentebetalinger. EKF er upåvirket, når driftsindtægterne er præcis 1000, og EKF vil være på 

10 pct., hvilket svarer til kalkulationsrenten på gælden. Dette kan bedre illustreres i en 

nedenstående figur: 
Figur 2.2: Gearingeffekten 
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Kilde: Brealey, m.flere. Corporate Finance s. 449-451 
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Med udgangspunkt i eksemplet kan man hurtigt som virksomhedens ledelse drage en 

konklusion om, at fremmedkapitaleffekt er afhængig af driftsindtægter, hvis en virksomhed 

vælger at imitere gæld, og dermed at aktionærens vil blive bedre stillet, så længe 

driftsindtægter forventes at være over 1000. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet den enkelte 

investor har mulighed for at lave sin egen investeringsstrategi. Dette kan investoren gøre ved at 

f.eks. låne 10 og investere 20 i den pågældende virksomhed, dvs. personen vil kun investere 10 

af hans egen penge. Ved at gøre det vil investorens pay-off variere med virksomhedens 

driftsindtægter, samt opnå den samme EKF som en gearede virksomhed. Som det er vist i 

nedenstående tabeller: 

 
Investors egen investeringsstrategi Driftsindtægter 500 1000 1500 2000
Lån 10 EPS for to aktier 1 2 3 4
Rente 10% Renter 1 1 1 1

Indtjening på investering 0 1 2 3
EKF (%) 0% 10% 20% 30%  

Ovenstående er dermed baggrund for M&M I om en fuldstændig adskillelse af 

investeringsbeslutningen og finansieringsbeslutningen. Under M&M I antagelser er 

virksomhedens og investorernes gæld perfekte substitutter, og de enkelte investorer kan 

omkostningsfrit modvirke selskabets finansieringsdispositioner, såfremt disse ikke er i 

overensstemmelse med deres ønsker. Da selskabet ikke kan tilbyde noget, som de enkelte 

investorer ikke på egen hånd omkostningsfrit kan gøre, er selskabets kapitalstrukturbeslutning 

dermed irrelevant i værdimæssig sammenhæng. På den anden side skal man huske, at i 

virkelighedens verden er kapitalmarked velfungerende, men ikke perfekt. Det betyder, at en del 

af antagelserne i forbindelse med M&M I antagelserne ikke holder i virkeligheden, herunder 

skat som ikke er medtaget i eksemplet. Inddragelse af selskabsskat i et ellers perfekt marked 

bevirker, at ledelsens valg af kapitalstruktur har betydning for en virksomheds markedsværdi60. 

Det hænger sammen med, at virksomhedens rentebetalinger er fradragsberettiget ved beregning 

af selskabets skattepligtige indkomst, mens aktieavance ikke er det. En gældfinansieret 

virksomhed vil nu kunne fratrække renter i skat og opnå renteskatteskjold. Det betyder, at på 

selskabsniveau vil fremmedkapital blive foretrukket frem for anvendelse af aktiekapitalen. Ved 

at øge fremmedkapital kan selskabet mindske selskabsskattebetalingen, idet renteudgifterne 

kan fratrækkes, og dermed øge selskabets totale værdi. Selskabets gæld og investorernes gæld 

er dermed ikke længere perfekte substitutter, hvorfor selskabets kapitalstruktur ikke er længere 

irrelevant i en værdimæssig sammenhæng. Den optimale kapitalstruktur ifølge M&M I med 

selskabsskat, vil derfor være en gældsandel på 100 pct. I forhold til M&M I uden skat kan 

                                                 
60 Parum, Claus : “Corporate Finance” s. 211 
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selskabet nu skabe værdi såvel ved investeringsbeslutninger som ved finansieringsbeslutninger. 

På den anden side vil den øgede gæld medføre risiko for konkursomkostninger, hvorfor disse 

ligeledes må tages med i betragtningerne omkring kapitalstrukturen. Dette giver anledning til at 

inddrage den statiske afvejningsteori (trade of theory), der påpeger, at selskabet vælger en 

ønsket gældsandel ved at afveje skattefordelen ved låntagning mod omkostningerne ved 

finansielle vanskeligheder61. Med andre ord er der både fordele og ulemper ved at have gæld, 

fordelen er som nævnt renteskatteskjoldet, og ulempen er omkostningerne ved finansielle 

vanskeligheder. Ifølge teorien bør virksomhedens ledelse derfor vælge den gældsandel, der 

maksimere virksomhedens værdi. Omkostningerne ved finansielle vanskeligheder er illustreret 

i nedenstående figur: 
Figur 2.3 - Trade of theory  

 

 

 

 

 

 
Kilde: Brealey, m. flere. Corporate Finance s. 477 
Ovenstående figur viser, at ifølge afvejningsteorien vil virksomhederne finde deres optimale 

kapitalstruktur ved at afveje gevinsten ved gælden i form af skatteskjoldet og omkostningerne 

ved gælden. Endvidere har virksomheder forskellige optimale kapitalstrukturer afhængigt af, 

hvilke typer aktiver de besidder og deres evne til at udnytte skatteskjoldet. Det er derfor vigtigt, 

at ledelsen er opmærksom på udviklingen af virksomhedens gæld ved at sørge for, at 

sandsynligheden for omkostningerne ved finansielle vanskeligheder ikke stiger alt for hurtigt. 

Med andre ord undgå at virksomheden ender sig i en situation, hvor den ikke kan klare 

forpligtelserne overfor kreditorerne, og konkursomkostninger begynder at minimere 

virksomhedens værdi og i sidst ende medfører konkurs og likvidering af virksomheden.  

 

Den statiske afvejningsteori har dog fordele og ulemper. Amerikanske empiriske undersøgelser 

har vist, at modellen er god til at forklare forskelle i kapitalstruktur mellem brancher eller 

hvilke selskaber, som bliver afnoteret via LBO’s62. Imidlertid kan modellen ikke forklare, 

hvorfor nogle af de mest rentable selskaber inden for en branche benytter meget lidt 

fremmedkapital, og dermed undlader at opnå et værdifuldt renteskatteskjold. Hakkeordenteori 
                                                 
61 Brealey, m.flere: “Corporate Finance” s. 477 
62 Parum, Claus : “Corporate Finance” s. 200 

Gældsandel
Optimal gældsandelen

PV(omk. ved at være i f inansielle vanskeligheder)

Markedsværdi

Værdi hvis 100% EK

PV (Renteskatteskjold)



 31

(The Pecking Order Theory) forklarer derimod dette fænomen63. Teorien påpeger, at 

virksomheder har en bestemt rækkefølge, som de foretrækker at finansiere sig på,. De mest 

rentable selskaber i en branche låner generelt mindst, fordi de ikke behøver ekstern finansiering 

og foretrækker intern finansiering i form af f.eks. kontanter eller salg af værdipapir. Denne 

teori tillægger altså renteskatteskjoldet en mindre betydning. Teoriens forklaring er baseret på, 

at der er asymmetriske information mellem ledelsen og investorerne. På baggrund af teorien vil 

ledere foretrække at have såkaldte ”financial slack” dvs. at have reserver af omsættelige 

værdipapir og udnyttelse lånekapital64, således man undgår at f.eks. skulle emittere 

risikobehæftet fremmedkapital og dermed risikere omkostninger for finansielle vanskeligheder. 

Dog vil for store internt oparbejde midler betyde en øget tilbøjelighed til at igangsætte 

projekter med negativ NPV65. Er der herefter behov for yderligere kapital, vil selskabet optage 

fremmedfinansiering før udstedelse af Egenkapital (EK). Det betyder, at såfremt ledelsen 

mener, at selskabet er undervurderet, vil de foretrække fremmedkapital, da de på aktionærernes 

vegne ikke ønsker at sælge selskabet for billigt.  

2.1.3 IRR og J-kurven 
Som nævnt i afsnit 1.1 spiller kapitalfondenes historiske performance en væsentlig rolle for 

investorernes beslutning om en eventuel investering i fondene. For at kunne vurdere fonderne 

er det derfor vigtigt, at man først og fremmest forstår, hvordan performance måles. 

Kapitalfonde benytter den interne rente (IRR), som måler på afkastet på investeringerne, og 

IRR benyttes derfor som performance måling af de enkeltes kapitalfondes managers. IRR viser 

investorernes forventede afkast hvert år i hele projektets levetid66. Derimod angiver IRR ikke, 

hvor mange penge en fond har tjent, men hvor effektiv fonden har investeret i løbet af 

investeringsperioden. Dette betyder, at jo kortere en investeringsperiode for en profitabel 

investering, jo højere bliver IRR67. For at kunne beregne IRR kræves derfor et godt kendskab 

til alle de fremtidige cash flows for de pågældende investeringer. For at få et retvisende billede 

af fondenes performance er det vigtigt, at man kun analyserer fonde, hvor alle investeringer er 

afsluttede, således beregninger sker på baggrund af det realiserede afkast frem for det 

forventede68. Derudover vil IRR for en ”ung” managementselskab komme an på, hvilke 

                                                 
63 Parum, Claus : “Corporate Finance” s. 201 og Brealy m flere: “Corporate Finance” s. 490 
64 Brealy m flere: “Corporate Finance” s. 494 
65 Parum, Claus : “Corporate Finance” s. 202 
66 Petersen, Christian V. & Plenborg, Thomas : ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” s. 156 
67Grabenwarter, Ulrich and Weidig, Tom: “Exposed to the J-kurve: Understanding and Managing Private Equity Funds 
Investments” s. 23 
68 Fenn, W. George m.fl.: ”The Economics of the Private Equity” s. 36 
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metoder der benyttes til at værdiansætte fondens illikvide aktiver dvs. 

porteføljevirksomhederne. Nedenstående ses formelen for beregning af IRR:  

( ) ( )i
n

i
i IRRCC += ∑

=

1/
1

0
69 

Et andet argument for at kun analysere fonde, hvor alle investeringer er afsluttet skyldes, at et 

typisk PE-investeringsforløb følger en såkaldt “j-kurven”, hvor investeringen i det første stadie 

fundraisingen jf. afsnit 2.7 forventes at udvise et negativt afkast (IRR). Dette skyldes 

omkostningerne forbundet med udarbejdelse af kontrakter og investorernes due diligence samt 

udbetaling af management honorar (fee), eksempelvis varede fundraisingen i forbindelse med 

TDC- sagen ca. halvandet år70. I det stadie har den investerede kapital ingen betydning, idet der 

ikke er foretaget nogen investeringer endnu, hvorfor investorerne i den periode har mulighed 

for et positiv afkast gennem alternative investeringer, indtil de skal begynde at indbetale 

kapitalen til kapitalfondene. Det er først efter andet stadie dvs. efter 3-6 år, at de forventede 

værdistigninger i de gennemførte investeringer indtræffer. Dette sker, når investeringerne 

begynder at have en effekt på porteføljevirksomhederne, hvilket medfører positiv udvikling af 

det gennemsnitlige afkast. I slutning af fondens levetid (10-12 år) kan det årlige afkast ligge på 

omkring 15-20 pct.71. Investorerne skal dog, når fonden rapporterer om afkastene på 

investeringerne, bemærke, om der er tale om afkast før eller efter omkostningerne til at drive 

fonden72. Det er nettoafkastet efter omkostningerne til at drive fonden, som pensionskasserne 

skal bruge til at sammenligne med investeringer i f.eks. børsnoterede aktier. Mere herom i 

kapitel 4. 
Figur 2.4: J-kurven 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur er et eksempel på, hvordan IRR kan udvikle sig over tid. I praksis kan IRR 

udvikle sig på mange måder, den varierer alt efter, hvilke fonde det drejer sig om herunder 
                                                 
69 C står for cash flow, i er cash flow periode og starter fra periode 0, og n er total antal af perioder for de efterfølgende cash 
flow efter den først. 
70 Undervisning lektion af ToddO’Neill Director, CorporateFinance, SEB Enskilda, 
71 Interview med Axcel 
72 Interview med Axcel 
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managementselskabets kompetencer, hvordan investeringerne i porteføljevirksomhederne 

udvikler sig, hvilket igen bl.a. afhænger af, hvilken brancher der investeres i73. Som sagt 

benyttes mest IRR som performance måling af de enkeltes kapitalfondenes managers, men 

disse afkast skal dog tolkes varsomt, f.eks. kan en enkelt investerings afkast i væsentlig grad 

påvirke hele fondens performance. Investorerne burde derfor benytte penge multiple74 som 

supplement i forbindelse med vurderingen af en fonds performance og hvis muligt med 

efterfølgende mere detaljerede analyser75. Dette hænger sammen med, at en høj multipel kan se 

mindre imponerende ud, hvis der er tale om en lang investeringsperiode. Derudover er det ikke 

altid tilfældet, at en høj IRR er ensbetydende med en værdiforøgelse i absolutte termer, hvis 

der er tale om en kort investeringsperiode. I bilag F gennemgås IRR og de problemer, der er 

forbundet med nøgletallet, nærmere. 

 

Når man benytter IRR, at det endvidere vigtigt, at være opmærksom på antagelsen, om at cash 

flow er reinvesteret til den samme rate som IRR. For at minimere denne effekt kan man 

beregne bl.a. IRR af porteføljevirksomheder i grupper pr. vintage år dvs. en fonds først års 

dannelse og dens først udbetaling af kapitalen (se bilag F - eksempel 5). 

2.1.4 Risikojusterede afkast 
Når man taler om risikoen forbundet med PE-investeringer, er der tre vigtige faktorer, der er 

relevant at se på i forbindelse med vurderingen af disse afkast i en risikojusteret analyse. Se 

nedenstående76: 

Systematiske risiko 
Porteføljevirksomheder ejet af kapitalfonde er som regel højere gearede end børsnoterede 

virksomheder. Den gearing øger afkast til ejerne, men øger ligeledes den finansielle risiko, 

fordi porteføljevirksomheder, som tidligere nævnt, skal søge for at betale på renter og afdrag på 

gælden. Derudover stiger risikoen for konkurs, før ejerne modtager deres fortjeneste.  

Illikviditetsrabat 
I modsætning til børsnoterede virksomheder er PE-investeringer illikvide. Som tidligere nævnt 

har investorerne ikke adgang til deres kapital i løbet af en kapitalfonds levetid, hvorfor de ikke 

kan sælge deres andel på et likvidt kapitalmarked. Den mangel af likviditet medfører en risiko i 

PE-investeringer, som man ikke finder ved investeringer i børsnoterede virksomheder.  

                                                 
73 Interview med ATP 
74 Penge multiplet er defineret som, hvor mange gange den investerede kapital er blevet returneret. En multipel på 3 betyder 
dermed, at en investering på 100 steg til en værdi af 300 i løbet af den periode, hvor kapitalfonden var medejer af 
virksomheden. 
75 Grabenwarter, Ulrich and Weidig, Tom: “Exposed to the J-kurve: Understanding and Managing Private Equity Funds 
Investments”s. 49 
76 BCG & IESE : “The advantage of Persistence - How Private Equity beat the fad” 



 34

Stabilitet premium 
Systematisk og illikviditets risiko bliver på den anden side udlignet af en anden tredje faktor. 

Porteføljevirksomhederne, som kapitalfondene investerer i, er strukturelt forskellige fra 

børsnoterede virksomheder. PE-investeringer er så højt gearede, at kapitalfondene i forbindelse 

med udvælgelsen af porteføljevirksomheder finder de virksomheder, der i forvejen performer 

godt. Dvs. som tidligere nævnt virksomheder med stabil indtjening og som langsigtet vil 

forsætte med at gøre det. På den baggrund har den overordnede portefølje af PE-investeringer 

en lavere business risk i forhold til en market-average portefølje af børsnoterede virksomheder.  

2.1.5 IRR og benchmark 
Jf. ovenstående beregner kapitalfondene deres afkast på baggrund af værdiansættelsen af 

porteføljevirksomhederne. Imidlertid har flere analyser påpeget, at kapitalfondes afkast er 

forbundet med meget usikkerhed, idet der for det første er tale om værdiansættelse af unoterede 

virksomheder, og afkastet er derfor baseret på bogførte værdier. For det andet fordi 

porteføljevirksomhederne som regel er meget gældbelastet end børsnoterede selskaber og 

derfor ikke kan sammenlignes. For det tredje er der tale om illikvide investeringer, idet 

investorerne er bundet i minimum 10 år og ikke har mulighed for at sælge deres andel i løbet af 

fondens levetid77. Disse faktorer gør det sværere at finde et passende benchmark til 

kapitalfonde, og man skal tage disse faktorer med, når man sammenligner kapitalfondenes 

afkast og vurderer PE performance. På trods af de problemer der forbundet med valg af et 

benchmark, betyder det ikke, at man skal opgive at lave en performancemåling af 

kapitalfondene – tallene skal blot tolkes varsomt78. Benchmarking har bl.a. stor betydning i 

forbindelse med vurdering af det enkelte managementselskabs performance. Investorerne kan 

benytte benchmark til at vurdere om, deres investeringer er placeret hos de rigtige 

managementselskaber.  

 

I det følgende vil jeg ud fra en teoretisk tilgang komme nærmere ind på de førnævnte 

problemer forbundet med performancemåling af kapitalfonde, og hvordan disse løses i praksis.  

2.1.5.1 Markedsstruktur 
Hovedproblemet i forbindelse med performancemåling af kapitalfonde er PE-markedets 

struktur, hvilke hænger sammen med aktørernes forskellige roller79. Kigger man på 

porteføljevirksomhederne, bliver de efter opkøbet afnoteret. Afnoteringen samt opkøbet kræver 

                                                 
77 Anson, Mark J.P.: “Hanbook of Alternative Assets” s. 523 
78 University of California: Benchmarks for Private Equity p. 2 
79 Anson, Mark J.P.: “Hanbook of Alternative Assets” s. 524 
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som tidligere nævnt en vis ekspertise i værdiansættelse af disse selskaber. Der bruges derfor 

meget tid på at fastsætte den rigtige pris til det pågældende selskab. I forbindelse med 

porteføljeselskaberne bliver prisfastsættelsen yderligere besværligt gjort af man ikke kan tage 

udgangspunkt i semi-stærk markedseffektivitet på PE markedet, hvor markedspris afspejler alle 

offentlige informationer80. Som eksempel kan der nævnes TDC-casen, hvor vurderingen af 

selskabets pris tog næsten to år, og de involverede kapitalfonde prisfastsatte TDC nærmest bag 

lukkede døre81. Dette betyder at, der kan forekomme en vis usikkerhed ved vurderingen af PE-

investeringer, idet værdiansættelsen af porteføljevirksomhederne udelukkende er baseret på 

interne informationer i stedet for en objektiv markedspris. Det er bl.a. uvist, om der i 

værdiansættelsen tages hensyn til PE-investeringernes illikviditet Investeringernes illikviditet 

medfører yderligere høj risiko for investorerne, idet disse ikke kan komme af med deres 

investeringer før selskabernes exit, hvilket igen øger usikkerhed ved prisfastsættelsen af 

porteføljevirksomhederne. 

 

Som tidligere nævnt kan investorerne vælge at skyde penge i en kapitalfond pga. manglende 

viden om unoterede selskaber. I Danmark har investorerne i en kapitalfond en begrænset 

indflydelse på den daglige ledelse, fordi de er kommanditister jf. afsnit 1.5. Ledelsesteamet har 

dermed til opgave at udvælge af porteføljevirksomhederne og værdiansætte disse korrekt på 

vegne af investorerne – uden at disse har indflydelse herpå. Porteføljevirksomhederne er som 

sagt ejet i 10 - 12 år, og det er umuligt for investorerne at finde en objektiv markedspris for 

disse selskaber, idet markedsdata ikke er tilgængelige. For at sikre investorernes accept er 

kapitalfondene nødt til at foretager derfor en konservativ og forsigtig vurdering af 

porteføljevirksomhederne, og værdiansættelsen af disse er derfor baseret på den bogførte 

værdi. Dette betyder, at man ikke vil være i stand til at se den ”rigtige” udvikling i selskabernes 

værdi, om den stiger eller falder i forhold til markedet. I følge CAPM82 modellen afspejler en 

aktiepris dens risiko i forhold markedsrisikoen. Derudover er markedsrisiko (systematik risiko 

eller beta) den eneste risiko, som investorerne skal kompensere for, idet det er muligt at 

bortdiversificere selskabets risiko gennem en portefølje investering. Derudover antager CAPM, 

at alle aktier er gennemsigtige, men dette gælder ikke for PE-værdipapir. Dette giver anledning 

                                                 
80 Ifølge teorien om efficient marked karakteriseres dette ved et marked, hvor priserne i fuld udstrækning 
reflekterer al tilgængelig information. Der findes tre former for markedseffektivitet: (i) svag: historisk information afspejles i 
pris (ii) semistærk: al offentlig tilgængelig information afspejles i pris (iii) stærk: al information afspejles i pris jf. Fama 1970.  
81 Undervisning - Private Equity & Hedge Funds af Todd O’Neill SEB- Corporate Finance - Februar 08 
82 CAPM er forkortelse for Capital Asset Pricing Model 
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til at kigge på den såkaldte ”stale pricing”, som er anden problematik forbundet med 

performance måling af PE-investeringer83.  

2.1.5.2 Stale pricing  
Prisen på børsnoterede værdipapirer bliver konstant opdateret på baggrund af markedets 

bevægelser og udviklingen i udbud og efterspørgsel. Unoterede virksomheder bliver derimod 

ikke værdiansat lige så ofte, det fører til den såkaldte stale pricing problematik i forhold til 

unoterede virksomheder, idet virksomhedernes priser ikke afspejler de seneste informationer. 

Man kan sige, at problematikken ikke er relevant for investorerne på grund af den lange 

investeringshorizont forbundet med PE-investeringer, da investorerne alligevel ikke kan gå ud 

af investeringerne før den endelig exit. På den anden side besværliggør problematikken 

performancemåling af PE-investeringer i forhold til børsnoterede aktieinvesteringer. Stale 

pricing sætter fokus på, at den bogførte værdi af PE-investeringer ikke nødvendigvis afspejler 

markedsprisen. Mere herom i kapitel 3. 

2.1.5.3 Managed pricing 
Som tidligere nævnt har kapitalfondene været beskyldt for at arbejde bag lukkede døre, hvorfor 

der tit sættes spørgsmålstegn ved deres måde at værdiansætte porteføljevirksomhederne. 

Managementselskaberne er blevet beskyldt for at værdiansætte porteføljevirksomhederne, når 

de synes, at det er bedst at gøre det84. Hvilket efterlader stor usikkerhed i deres vurderinger, 

idet man som regel ikke kan værdiansætte illikvide værdipapir. Det bevirker derudover, at det 

er svært at sammenligne PE-afkast i forhold til andre aktive klasser. Dette betyder, at 

kapitalfonde kan bevise, at de har klaret sig bedre end deres peers på PE-markedet, men vil 

ikke være i stand til at påvise, hvordan de klarer sig i forhold til andre aktive klasser.  

 

Managed pricing, stammer derudover fra kapitalfondenes anvendelse af 

værdiansættelsesmetoder. Markedsdata er, som tidligere nævnt, ikke tilgængelige for unoterede 

virksomheder, og det betyder, at kapitalfondene ikke direkte kan anvende CAPM og APT85 til 

at værdiansætte porteføljevirksomhederne. Dette komplicerer bl.a. estimeringen af de enkelte 

komponenter i WACC86. I en undersøgelse foretaget af det danske marked87 viser, at 72,7 pct. 

                                                 
83 Anson, Mark J.P.: “Hanbook of Alternative Assets” s. 526 
84 Anson, Mark J.P.: “Hanbook of Alternative Assets” s. 526 
85 APT er forkortelse for Asset Pricing Theory Modellen. 
86 Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger og estimeres ved følgende formel: 
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af kapitalfondene anvender CAPM til at estimere ejerafkastkravet ( ek )88. Derudover anvender 

62,5 pct. sammenlignelige selskaber til estimering af beta. For at unoterede og noterede 

virksomheder skal være sammenlignelige, kræves en vis justering for forskelle i den finansielle 

gearing som beskrevet i værdiansættelseslitteraturen. Ifølge undersøgelsen er det dog ikke alle, 

der tager dette i betragtning, og konsekvensen heraf er fejl i betaestimatet og dermed fejl i 

værdiestimatet. Fejlen vil være en funktion af forskellen mellem den finansielle gearing for de 

to selskaber, som sammenlignes. Et andet problem, som undersøgelsen viser, er, at nogle 

kapitalfonde benytter multipler i forbindelse med værdiansættelse uden at understøtte deres 

vurdering med kapitalbaserede modeller, som litteraturen foreslår. Hvilket ligeledes efterlader 

en vis usikkerhed, idet multipler ikke tager hensyn til for eksempelvis virksomhedens risiko, 

vækst og indtjening. Disse faktorer skal være identiske for de virksomheder, der 

sammenlignes89.  

2.1.5.4 Single indeks model 
De førnævnte problemer forbundet med performancemåling af kapitalfonde kan løses ved bl.a. 

løbende at værdiansætte porteføljevirksomhederne eksempelvis kvartalsvis90. På det danske 

marked udsender kapitalfondene som regel kvartalsrapporter, der beskriver, hvordan det går 

med investeringerne. Disse er dog kun tilgængeligt til investorerne, og der findes ikke et 

program på det danske marked svarende til Venture Economics i USA, hvor udefrakommende 

personer kan få adgang til data. Managementselskabet skal derfor ikke vente med 

værdiansættelsen til den endelig exit. På den måde kan man benytte CAPM single indeks 

model regression til at sammenligne afkast på porteføljevirksomheder og børsnoterede 

virksomheder91. Ved at benytte single indeks modellen er man i stand til at lave en 

regressionsanalyse, der viser PE-investeringernes løbende afkast i forhold til børsnoterede 

virksomhedernes løbende afkast. Nedenstående ses formelen for single indeks model: 

titmti RPER ,,, )( εβα ++= , hvor 

)(, PER ti er PE afkast i periode t 

tmR , Er afkast af et velfunderet markedets indeks i periode t. 

β  er mål af systematisk risiko af PE afkast i forhold til et velfunderet markedets indeks. 

                                                                                                                                                           
87 Thomas Plenborg m.fl.: ”Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder I praksis?” s. 164 
88 )( fmfe RRRkCAPM −+== β , hvor: fR : Afkastet på det risikofri aktiv, mR : Det forventede afkast på  

markedsporteføljen og  )( fm RR − : Markeds risikopræmie 
89 Thomas, Plenborg m.fl. : Danske erfaringer med værdiforringelsestest side 4 
90 Anson, Mark J.P.: ”Hanbook of Alternative Assets” s. 528 
91 Anson, Mark J.P.: “Hanbook of Alternative Assets” s. 530 
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ti,ε er residual, som måler variation af PE afkast, som ikke er forklaret af bevægelser i den 

velfunderet markedets indeks eller PE manager kompetencer.  

α  er afkast på grund af PE managers kompetencer.  

2.2 Principal agent-teori 
Agentproblemer fremkommer, når ejerskab og ledelse separeres, eller når der på den anden vis, 

er et spørgsmål om ejerskab og kontrol92. Principal-agent teori analyser virksomheden ud fra et 

”bytteperspektiv”, dvs. at man f.eks. eksplicit kan studere, hvorledes relationen mellem 

aktionærer og virksomhedsledelsen kontraktmæssigt er eller bør være93. Agentproblemer 

blandt aktørerne på PE-markedet kan lokaliseres til primært to relationer: mellem investorerne 

og managementselskabet og mellem managementselskabet og porteføljevirksomhederne. Jeg 

vil med udgangspunkt i teorien besvare den sidste del af min problemformulering, hvor jeg vil 

undersøge, hvordan investorerne i kapitalfonde kan sikre sig, at ledelsen ikke handler 

opportunistisk. Når området behandles på PE-niveauet vil principal være investorerne i PE, og 

agenten er managementselskabet. Mens på virksomhedsniveau er det managementselskab, der 

er principalen, og virksomheden der er agenten. Den sidst del vil dog kun blive berørt meget 

kort i opgaven.  

2.2.1 Asymmetrisk information 
Principal/agent-problemer optræder i de situationer, hvor der er asymmetrisk information, dvs. 

når principalen har mindre information vedr. agentens handlinger end agenten selv. Således at 

agenten kan følge sine egne interesser, uden at det bliver opdaget af principalen. Sagt på en 

anden måde opstår principal/agent-problemer i situationer, hvor agenten ikke varetager 

principalens interesser i henhold til en indgået aftale. For principalen eksisterer der en risiko 

for, at agenten vil forfølge egne mål og dermed træffe andre beslutninger end dem, der er 

optimale for principalen. Teorien forsøger derudover at finde en løsning på, hvorledes der kan 

udformes kontrakter, så det i videst mulige omfang bliver i agentens egeninteresse at handle på 

en måde, der er i overensstemmelse med principalens interesser. I det følgende vil jeg se på, 

hvilke typer af informations-asymmetrier, der kan opstår mellem investorerne og 

managementselskabet. 

 

To særlige problemer kan opstå pga. asymmetrisk information, hvor en af parterne pga. 

informations-asymmetrien kan skjule, at han ikke handler i overensstemmelse med den anden 

                                                 
92 Robert,Vishny W. & Andrei, Shleifer: “A Survej of Corporate Governance” s. 740 
93 Knudsen, Christian: ”Virksomhedsteori og industriøkonomi” s. 164 
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parts interesser. Det første er adverse selection problem, der beskriver situationen, hvor 

agenten fortier forhold forud for kontraktudformningen, og det andet er moral hazard problem, 

som sker i situationer, hvor agenten skjuler handlinger under kontraktens forløb, dvs. de 

problemer, der opstår, når kontrakten er indgået. I forhold til PE kan adverse selection ske ved, 

at investorerne efterfølgende konstaterer, at agenten (managementselskabet) ikke besad de 

kompetencer, som de havde givet udtryk for at have, f.eks. at managementselskabet har prissat 

selskabet forkert, og der er blevet betalt en for høj pris. Moral hazard problem kan ske ved, at 

managementselskabet efter indgåelse af kommanditselskabsaftale med investorerne vælger at 

handle i egen interesse. Som løsning på moral hazard problemet vil øget kontrol af, om agenten 

overholder sine aftaler være en mulighed. Øget kontrol kan dog være svært at gennemføre i 

praksis på grund af den eksisterende asymmetriske information, hvor agenten via sine 

kompetencer, som allerede nævnt, har større ekspertise og viden end principalen. Hvad angår 

adverse selection, kan problemet løses ved at kigge nærmere på forskellige risikofordelings-

arrangementer, hvor man forsøger at lade denne ene part påtage sig en garanti, som minimerer 

den anden parts risiko. Den optimale kontrakt udformes ved at finde det rette trade-off mellem 

omkostningerne ved at få agenten til at bære en større risiko og de incitamentsfordele, som en 

sådan kontrakt har. Jf. afsnit 1.5 hæfter investorerne de såkaldte kommanditister med 

begrænset ansvar, og managementselskabet ubegrænset for kapitalfondens gæld. Investorerne 

vælger derfor at have tiltro til managementselskabet og er nødt til at stole på, at selskabet er 

villige til at tage risikoen og ikke kun f.eks. investerer i ”gode” projekter (Entrenching 

investments)94. Ved entrenching investments menes, at ledelsen forsøger at igangsætte 

projekter, der gør dem uundværlige. På den anden side kan managementselskabet misligholde 

kapitalen ved at investere i alle mulige projekter, som ikke nødvendigvis giver et positiv NPV 

(Imperium byggeri). De skitserede agentproblemer har man i branchen allerede til en vis grad 

garderet sig imod i det indbetaling først sker, når kapitalfonden gennemfører en investering jf. 

afsnit 1.3. 

2.2.2 Agentomkostninger 
Ovennævnte agentproblemer fører til de såkaldte agentomkostninger. Agentomkostninger 

opstår i det øjeblik, at agenten ikke handler i overensstemmelse med principalens interesser. 

Principalen skal da føre kontrol med agentens adfærd og har derfor omkostninger forbundet 

med at udarbejde kontrakter, der tvinger agenten til at arbejde ud fra principalens interesse. 

Som det er allerede blevet illustreret, er der en del regulering i forholdet mellem parterne på 

                                                 
94 Vishny, W. Robert and Shleifer Andrei: “A Survej of Corporate Governance” s. 742 
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PE-markedet, som kan reducere agentomkostninger. Som sagt er formålet med at udforme 

kontrakter at opnå overensstemmelse mellem principalens og agentens målsætninger. Disse 

reguleringer kan i praksis også medføre omkostninger på grund af, for det første at ikke alle 

handlinger er observerbare, og for det andet fordi de observerbare udfald af agentens 

handlinger er påvirket af eksterne faktorer, hvilket komplicerer vurderingen af agentens 

påvirkning af udfaldet95. Principal-agent teorien når derfor frem til, at der er behov for meget 

mere komplekse kontrakter for agenten, idet agenten sjældent kan observeres i virkeligheden. 

Dog er principal-agent teorien her fanget i sin egen logik, da en mere kompleks kontrakt 

betyder øget kontrol og tilsyn fra principalens side – en kontrol og tilsyn der stadig er baseret 

på, at agenten til en vis grad har et informationsmonopol. Dette dilemma har givet mig 

anledning til at undersøge, hvorledes informationsasymmetrien i praksis overkommes. Se mere 

herom senere i kapitel 4. 

 

Jeg har fravalgt en delkonklusion af kapitlet 2, da afsnittet skal danne fundament til de to næste 

afsnit.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
95 Moalem, Dan : ”Venture capital selskaber - samspil mellem jura og økonomi”s. 9 



 41

Kapitel 3  VÆRDISKABELSE 
I denne del af opgaven vil jeg på baggrund af den præsenterede teori komme ind på, hvordan 

kapitalfondene skaber værdi for deres investorer, som jeg vil komme ind på i kapitel 4, har 

kapitalfondenes historisk givet afkast på op til 20-30 pct. Investorerne har derfor en 

forventning om, at de kan opnå et afkast, der er højere end, hvad de kan opnå på børsmarkedet. 

Jeg vil derfor undersøge de værdiskabende faktorer, der påvirker afkastet for PE-investeringer, 

og de problemer der er forbundet med allokering af den aktivklasse.  

3.1 Værdiskabelse i porteføljevirksomheder 
Når managementselskaber køber porteføljevirksomheder, er det som tidligere nævnt for at 

skabe høj afkast til investorerne via værdiskabelse i porteføljevirksomheder. Jeg har derfor 

valgt i dette afsnit at se på, hvordan kapitalfondene skaber værdi i porteføljevirksomhederne. 
 

Figur 3.1: Værdiskabelse 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

Når man skal vurdere værdiskabelse ved køb af et porteføljeselskab, tages der udgangspunkt i 

den opkøbte virksomheds forskellige stadier jf. fig 1.1 i afsnit 1.2. Værdiskabelse afhænger 

dermed af, om der bliver taget de rigtige og relevante værdiskabende beslutninger i forhold til 

hvert enkelt stadie96. F.eks. spiller værdiansættelse af porteføljevirksomheden en stor rolle i 

løbet det første stadie, idet porteføljevirksomhedens købspris vil være afgørende for alle de 

fremtidige værdiansættelser. Derudover skal managementselskabet i slutningen af opkøbsfasen 

træffe beslutninger vedrørende virksomhedens struktur så som kapitalstruktur, udarbejdelse af 

incitamentsystemer m.m. I løbet af andet stadie sættes der fokus på, at de strategiske og 

operationelle ændringer sættes i værk. I tredje stadie den såkaldte exit sker videreudviklingen 

af porteføljevirksomhederne samt afhændelsen af disse. For investorerne er exit fasen, der er 

mest afgørende idet, at det er her, hvor de får realiseret deres indtjening. Udarbejdelsen af en 

exit-strategi sker ofte meget tidligt i investeringslevetid, da denne nødvendigvis har 

betydningen for strategiplanlægningen i porteføljevirksomheden. Jeg vil i det følgende afsnit 

                                                 
96 Berg, A. & Gottschalg : ”Understanding Value Generation in Buyouts“ - s. 5 
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komme nærmere ind på, de vigtigste beslutninger som er vejen til værdiskabelse i 

porteføljevirksomheden. 

3.1.1 Værdiskabende faktorer og drivers 

3.1.1.1 Valg af investering og effekten af due diligence 
Den al vigtigste proces i løbet af en investeringslevetid er due diligence processen. Det er netop 

den proces, der danner baggrund for udpegningen af en virksomhed som 

porteføljevirksomhed97. I løbet af due diligence foretager kapitalfondene analyse af offentligt 

tilgængelige informationer om porteføljevirksomheden så som regnskaber, børsmeddelelser 

mv. For at sikre sig en valid analyse, er det som regel ikke nok kun at kigge på offentlige 

informationer, da de som regel kun indeholder kvantitative oplysninger, der danner et positivt 

billede af selskabet. Det er sjældent, at regnskaberne indeholder for eksempelvis dårlige 

informationer om virksomheden så som tab af markedsandel, eller andre forretningsmæssige 

problemer. Det er derfor vigtigt, at kapitalfondene dykker længere ned og analyserer tallene 

samt forudsætningerne meget grundigt. Dette sker ved at analysere virksomhedens historiske 

regnskaber, fastsættelse af planer og budgetter samt markedsanalyser. Analysen indebærer 

derudover også juridisk og skattemæssige undersøgelser.  

 

Processen giver dermed kapitalfondene adgang til en vis grad inside-information, hvilket ikke 

kan lade sig gøre, når der er tale om børsnoterede virksomheder. Dette foregår som regel i et 

datarum med fortrolighedserklæringer. Man kan derfor argumentere for, at dette forhold i sig 

selv er delvis værdiskabende for PE-investorerne, idet mange informationer om virksomheden 

giver managementselskabet bedre muligheder for at kortlægge forbedringspotentialet og 

dermed bedre muligheder for at udvikle porteføljevirksomhedens forretningsplan. Derudover 

inddrager due diligence processen de finansierende banker, da de er interesseret i at vide, hvor 

stort et lån de skal stille til rådighed for transaktionen. Der findes forskellige måder at udføre 

en due diligence på, alt efter købernes erfaringer og hyppigheden af hidtidige overtagelser. 

Grundlæggende skelnes der mellem tre metoder98: 

• Ekspertmetoden, hvor køberselskabets ledelse er den drivende kraft. 

• Teammetoden, hvor et team af specialister samles ved hver ny overtagelse. 

• Afdelingsmetoden, hvor selskabets M&A-afdeling er ansvarlig for analysen af alle 

overtagelser. 

                                                 
97 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 41 
98 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde, rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 45 
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Da kapitalfonde lever af overtagelser, og da de sjældent råder over store analyseafdelinger, 

anvender de oftest den såkaldte teammetode. Som tidligere nævnt spiller værdiansættelsen af 

porteføljevirksomheden en afgørende rolle for kapitalfondens endelige performance. I løbet af 

due diligence skal kapitalfondene derfor blive overbevist om, at virksomheden er betydeligt 

mere værd, end aktiemarkedet vurderer den til. Fondene er kendt for at være ekspert i 

værdiansættelse af virksomheder, hvilket gør dem i stand til at finde undervurderede selskaber 

og værdidrivers i det enkelt selskab. Denne form for værdiskabelse betegnes value capturing 

eller finansiel arbitrage99. Dette begreb dækker over evnen til at genere afkast gennem 

udnyttelse af markedets ineffektivitet, uden at der foretages ændringer i de underliggende 

driftsmæssige og finansielle faktorer. Kapitalfondene køber som regel virksomheder, når 

markedsprisen er lav, mens industrielle køber mere er tilbøjelige til at købe, når de har råd til 

det100. En af kilderne til værdiskabelse i forbindelse med PE er altså kapitalfondenes evne til at 

udnytte markedets ineffektivitet ved at spotte undervurderede selskaber.  

 

Værdiansættelse af porteføljevirksomheden spiller ligeledes en stor rolle i forbindelse med 

udarbejdelse af incitamentsystemer. Det hænger sammen med, at opkøbet af 

porteføljevirksomheder som regel er baseret på en betydelig andel af fremmedkapital, hvorfor 

virksomhedens forventede fremtidige cash flow er altafgørende jf. afsnit 1.3.  

 
En succesfuld due diligence handler ikke blot om at værdiansætte maskiner, bygninger og 

varelagre. Det handler ligeledes om at bedømme kvalifikationer og motivationen blandt 

medarbejderne, som i mange tilfælde er virksomhedens vigtigste råstof.  

3.1.1.2 Finansiel gearing 
Som tidligere nævnt sker den største del af finansieringen af PE-investeringer ved 

gældsætning, hvorfor kapitalstrukturen spiller en vigtig rolle på PE-markedet. Ifølge en 

undersøgelse foretaget af Kaplan i 2007 var 70-85 % af buyouts finansieret ved gæld og 15-30 

% ved egenkapital101. Valget af kapitalstruktur skal sikre, at der kan skabes merværdi for 

kapitalfondenes investorer. Valget af kapitalstruktur sker allerede i det først stadie, når 

kapitalfondene, som nævnt i det forrige afsnit, skal planlægge udviklingen i selskabets 

fremtidige cash flow.  

 

                                                 
99 Berg, A. & Gottschalg : ”Understanding Value Generation in Buyouts“ - s. 7-9 
100 Vinten, Frederik, & Thomsen, Steen: “A Review of Private Equity” s.14 
101 Vinten, Frederik, and Thomsen, Steen: “A Review of Private Equity” s. 4 
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Som tidligere nævnt har kapitalfondene været beskyldt for at trække værdier ud af 

porteføljevirksomhederne. Men når kapitalfondene øger gældsætningen i en virksomhed, er det 

som udgangspunkt ikke at trække værdier ud af virksomhederne, men for at optimere 

kapitalstrukturen under hensyntagen til risiko og afkastkrav. Denne type af gældsætning er 

dermed væsentlig forskellig fra en gældsætning, der følger af negative driftsresultater.  

 

Når man taler om en virksomheds kapitalstruktur gælder det teoretisk, at jo lavere 

egenkapitalandelen er, jo større risiko bæres af kreditorerne102. Ledelsen kan derfor blive fristet 

til at træffe beslutninger, der gavner aktionærerne og ikke kapitalindskyderne, eksempelvis i 

tilfælde af at selskabet er insolvent. I det tilfælde kan ledelsen igangsætte dårlige investeringer 

– særligt hvis ledelsen er hovedaktionærer. På den måde kan aktionærerne opnår høje afkast på 

bekostning af kreditorerne. Men sådan hænger det ikke sammen i praksis. Kreditorerne sikrer 

sig deres andel ved at opkræve en risikopræmie for kredit, der vil kompenser dem for de 

forventede tab som følge af ledelsens opportunistiske beslutninger. Hvilket i sidst ende 

betyder, at det er aktionærerne, der taber som følge af, at der er i situation med risiko for 

konkurs bliver truffet beslutninger, der ikke er til samtlige kapitalindskyderes fordel. 

Långiverne opnår derfor kontrol over selskabet, så snart det kommer i konkursvanskeligheder. 

At rejse kapital gennem PE er meget forskelligt fra at rejse fremmedkapital fra en bank. Kigger 

man på kapitalfonde, er disse interesseret i at overtage kontrollen med de opkøbte selskaber, så 

de kan overvåge selskabernes cash flow. På den måde kan ledelsen blive tvunget til at ikke 

tænke kortsigtede. Dette kræver incitamenter til at kontrollere ledelsen for at undgå, at de 

igangsætter dårlig investeringer, og dermed mindske agent-omkostninger. Ændringen i 

kapitalstrukturen som følge af en høj gældsætning er med til at sikre kapitalfondene, at ledelsen 

i de opkøbte virksomheder kan videreudvikle virksomheden og skabe bedre resultater, da den 

skal sørge for at løbende at tilbage betale renter og afdrag på gælden. Dette vil dermed 

ligeledes sikre pæne afkast til investorerne. Kapitalfondene har et godt ry for at være gode 

låntagere, hvorfor de som regel ikke har problemer med at låne penge hos bankerne103.  

 

Reduceringen af selskabets skat er en konsekvens af den øge gældsandelen, og kan derfor 

identificeres som værende en vigtigt kilde til værdiskabelsen i buyouts. Som tidligere nævnt 

kan en gældfinansieret virksomhed i Danmark fratrække renter i virksomhedens skattepligtige 

                                                 
102 Møller, Michael & Parum, Claus: ”Virksomhedens valg af kapitalstruktur” s. 4 
103 Berg A. & Gottschalg: ”Understanding Value Generation in Buyouts“ s. 18 



 45

indkomst, og opnå renteskatteskjold og dermed øge selskabets totale værdi. Teoretisk vil 

rentefradraget være med til at reducere virksomhedens kapitalomkostninger.  

3.1.1.1.2 Risikomæssige struktur 
Når kapitalfonde foretager opkøb virksomheder gennem en høj gældsandel, kan man ikke 

ignorere faktum, at alt andet lige vil en høj gældsandel øge sandsynlighed for, at virksomheden 

kommer i finansielle vanskeligheder jf. afsnit 2.1.2.1. Teoretiske jf. den statiske afvejningsteori 

bør virksomhedens ledelse vælge den gældsandel, der maksimere virksomhedens værdi. Det er 

for vigtigt, at kapitalfondene, når de foretager et opkøb, finder den rigtige balance mellem 

egenkapital og fremmedkapital. I praksis vurderes den hensigtsmæssige kapitalstruktur på 

baggrund af to forhold104. For det første ses på graden af udsving i virksomhedens indtjening, 

og for det andet ses på sandsynligheden for, at ejerne hurtigt træder til med yderligere kapital, 

hvis det skulle blive nødvendigt. Det sidst nævnt forhold gælder særligt for kapitalfondejede 

virksomheder, idet kapitalfonden i princippet altid har et yderligere kapitalberedskab til 

rådighed i form af tilsagn fra dens investorer til at skyde yderligere kapital i virksomhed, hvis 

der måtte være behov for. 

 

I forhold til børsnoterede virksomheder har en kapitalfondsejede virksomhed derfor større 

fleksibilitet i deres valg af kapitalstruktur og har brug for mindre egenkapital. For børsnoterede 

virksomheder er det mere besværligt og en omkostningstung proces at hente yderligere kapital 

på børsen. Desuden som konsekvens af at være børsnoterede kan det være umuligt at hente 

kapital via kapitalmarkederne, f.eks. i situationer hvor virksomhedens resultater i en periode 

ikke har levet op til forventningerne. Finansieringsinstitutionerne vil derfor tage det forhold 

med i deres overvejelser, når de skal vurdere risikoen for et engagement hos en børsnoteret 

virksomhed i forhold til en kapitalfondsejet virksomhed, hvorfor kapitalfondene som regel ikke 

har problemer med at låne.  

 

Ifølge finansiel teori vil en øget finansiel risiko medføre høje afkast til investorerne. 

Gældsfinansiering mindsker de samlede kapitalomkostninger, mens investorernes forventede 

afkast øges. Dette kan man dog ikke betegne som værdiskabende for investorerne, idet det er 

blot en afvejning mellem risiko og afkast. På den anden side kan det argumenteres, at en klar 

værdiskabelse sker i udvikling af porteføljevirksomhederne, og er derfor det område, hvor 

kapitalfonde kan diversificere sig fra hinanden.  

                                                 
104 DVCA: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 17 
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3.1.1.2 Operationelle forbedringer 
Operationelle forbedringer er afgørende for værdiskabelse i porteføljevirksomheder, og jo 

tidligere fonden går aktivt ind og arbejder med værditilvæksten, jo større er sandsynlighed for, 

at det bliver en succes. Dette har kapitalfondene erfaret i takt med, at markedet er blevet mere 

modent og øget konkurrence blandt fondene105.  

 

Som tidligere nævnt sættes der i løbet af investeringens andet stadie fokus på, at implementere 

de strategiske og operationelle ændringer, som skal være med til at skabe merværdi for 

investorerne. Dette sker gennem value creation, og omhandler ændringer af selskabets 

underliggende drivere. Fokus fjernes således fra arbitrage ved erhvervelser og salg af 

porteføljevirksomheden til nu at være rettet mod de forbedringer, som gennemføres i selve 

ejerperioden. Dette kan ske gennem forbedringer af indtjeningen eller reduktion af 

omkostningerne. Ændringer gennemføres bl.a. gennem forbedring af den operationelle 

performance. Denne værdiskabelse er delt op i to klasser: En primær og en sekundær for 

værdiskabelse.  

 

De primære faktorer fører til direkte værdiskabelse gennem forbedring af den finansielle 

økonomi, operationelle effektivitet samt strategiske beslutninger. Sekundære faktorer har 

derimod ingen direkte effekt på den finansielle performance eller genereringen af 

virksomhedens cash flow, men de sekundære faktorer er nødvendige, idet de understøtter de 

primære faktorer. Det kan f.eks. være faktorer så som minimeringen af agentomkostninger eller 

understøtte de nye investorer. Ved at undersøge virksomhedens primær og sekundære 

vækstfaktorer er det dermed muligt at afgøre om, kapitalfondene har skabt værdi for den 

pågældende virksomhed.  

 

En undersøgelse udarbejdet af konsulentfirmaet ”The Boston Consulting Group” (BCG) i 

samarbejde med IESE106 viser, at værdiskabelse i porteføjevirksomheder ejet af kapitalfonde 

sker gennem operationelle forbedringer og profitstigning107. Undersøgelsen tager 

udgangspunkt i 32 virksomheder ejet af 7 europæiske kapitalfonde, og sammenligner 

porteføljevirksomhedernes Entreprise Value (EV) fra da de blev købt til exit. BCG og IESE 

kommer frem til, at værdiskabelsen i porteføljevirksomhederne er blevet stadig mindre som 

                                                 
105 Berg A. & Gottschalg: ”Understanding Value Generation in Buyouts“ s. 19 
106 IESE Business School, den Graduate Business School af University of Navarra, er placeret som en top 5 Business School i 
Europa og er kendt for sin MBA og Executive MBA-programmer. 
107 BCG : “The advantage of Persistence - How Private Equity beat the fad” 
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resultat af den høje gæld og i stedet for sker gennem operationelle forbedringer og 

profitstigning.  

 
Figur 3.2: Valuedrivers i PE-investeringer 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af BCG og IESEs undersøgelse  

Ovenstående figur viser, at næsten halvdelen af værdiskabelsen i porteføljevirksomhederne i 

undersøgelsen stammer fra omsætningsvækst, dvs. 22 pct. point ud af en gennemsnitlig IRR på 

48 pct. og yderligere 5 pct. point fra forbedringer. Ændringer i kapitalstrukturen bidrager med 

11 pct. point af det totale afkast – dvs. halvdelen af omsætningsvækst og mindre end en 

fjerdedel af det totale afkast. BCG og IESE konkluderer, at nøglen til værdiskabelse hos 

kapitalfondene har gennemgået et historisk skifte fra gældsættelse til operationelle 

forbedringer. 

3.1.1.3 Aktivt ejerskab  
I løbet af det sidst stadie, exit, udøver kapitalfondene aktivt ejerskab på vegne af investorerne 

og udvikler virksomhederne med henblik på at øge deres værdi. Aktivt ejerskab indebærer, at 

fonden, ud over at stille kapital til rådighed, samarbejder aktivt med virksomhedens bestyrelse 

og ledelse om virksomhedens udvikling108.  

 

Som følge af det aktivt ejerskab undgås såkaldte ”free rider problemer”, som man regel møder i 

børsnoterede virksomheder på grund af den spredte ejerkreds. En spredt ejerkreds har den 

konsekvens, at ingen enkelt ejer har bestemmelse indflydelse, og derved føler sig ansvarlig for 

virksomhedens udvikling. Hvilket ikke tilfælde med PE-investeringer, idet der er tale om få og 

store investorer jf. afsnit 1.5.  

 

For at undgå mulige interessekonflikter samt for at tiltrække investorerne er det som regel en 

betingelse fra investorernes side, at de ansatte i managementselskabet og den overtagne 

                                                 
108Økonomisk Tema - nr. 4 november 06  s. 14  
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virksomheds ledelse medinvesterer i opkøbet109. Dette er for at sikre, at virksomhedens ledelse 

gør sit yderste for at skabe gode resultater. Dermed skabes samme interesse om at pleje 

kapitalfondens interesser gennem en videreudvikling af virksomheden med henblik på at 

modtage en kapitalgevinst for arbejdet, hvilket til sidst vil komme investorerne til gode.  

 

Kapitalstrukturen for porteføljevirksomheder er som tidligere nævnt kendetegnet ved en høj 

gældsandel. Den høje fremmedkapital er en del af virksomhedsledelsens incitamenter. 

Incitamenternes formål er, at tvinge ledelsen til at tænke på indtjening for at sikre 

tilbagebetalingen af gælden. Den kanal foretrækkes på PE marked, idet den minimerer 

agentomkostninger, der kan opstår, hvis porteføljevirksomhedens ledelse handler 

opportunistiske ved, at f.eks. igangsætte urentable projekter.  

 

En undersøgelse foretaget af Ernst & Young, om hvordan kapitalfonde skaber værdi, viser, at i 

næsten alle undersøgte handler og ejerskabsstrategier var kapitalfondene aktivt involveret i 

forretningen efter virksomhedsovertagelsen110. Undersøgelsen viser, at aktivt ejerskab bevirker, 

at kapitalfondene foretager hurtige beslutninger i samarbejde med ledelsen, herunder 

nødvendige beslutninger i forhold til porteføljevirksomhedens udvikling og stiller 

specialistekspertise til rådighed. Undersøgelsen viser endvidere, at styrken af forholdet mellem 

kapitalfondene og ledelsen ofte er stærkere end under tidligere ejerskab.  

3.2 Diversificering 
Ved diversificering vælger investorerne at sprede deres investeringer ud på en række 

forskellige værdipapirer for derved at minimere risikoen og samtidig maksimere afkastet. I det 

følgende vil jeg illustrere betydning af diversificering i forhold til af sikre høje afkast. Ifølge 

litteraturen har managementselskaberne mulighed for at diversificere deres fonde på tværs af 5 

dimensioner111.  
Figur 3.3: Dimensioner til diversificering  

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af: “The Performance of Private Equity Funds: Does Diversification Matter?” af 

Lossen, Ulrich.  

                                                 
109 DVCA: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 14 
110 Ernst & Young: ”Virksomheder ejet af private equity fonde klarer sig bedre end børsnoterede selskaber”  
111 Lossen, Ulrich: “The Performance of Private Equity Funds: Does Diversification Matter?” s. 1 

Diverficeret 
PE portefølje

Antal af 
porteføljevirksomeh

eder

Geografi Branche

Tidshorisont Investeringsfase



 49

Fondenes kapitalgrundlag bestemmer størrelsen af investeringerne, og størrelse af 

porteføljevirksomheder vil derfor være afhængig af dette. Dette betyder, at en kapitalfond med 

et stort kapitalgrundlag har mulighed for at diversificere deres portefølje ved at foretage flere 

opkøb. Virksomheder i forskellig investeringsfase påvirkes af forskellige faktorer. For 

kapitalfonde, der investerer i modne eller mere etablerede virksomheder, er disse 

porteføljevirksomheder eksponeret for høje renter, fordi de ofte har højere gældsandel. 

Tidshorisont kan vurderes på baggrund af såkaldte vintage år. Teoretisk burde 

managementselskaberne investere i løbet af en dyb recession, dvs. når købspriser på 

porteføljevirksomheder er lav, og der er få konkurrenter og lav likviditet, og omvendt sælge i 

en højkonjunktur aktiemarked med mange køber med likviditet112. Timing af markedet er dog 

svært, og næsten umuligt at have kontrol over. Managementselskaberne kan derudover sprede 

deres risiko ved at investere på flere geografiske markeder og forskellige industrier. 

Sammenlagt er de 5 dimensioner med til at mindske risikoen for kapitalfondens portefølje som 

helhed, hvilke i sidst ende vil resultere i et positivt afkast. På den anden siden er det vigtigt at 

huske, at kapitalfondenes forretningsmodel i udgangspunktet ikke går ud på at opnå 

diversificering. Målet er som tidligere nævnt, at få fuld kontrol over hvert enkelte selskab, og 

videreudviklingen af selskabet gennem aktivt ejerskab.  

 

Investorerne kan også diversificere deres PE-investeringer ved at sprede deres kapital ud på 

flere fonde. Som jeg vil komme ind på i kapitel 4, skal investorerne dog være opmærksom på, 

at der findes store forskelle på de enkelte PE-managers performance. Spredning mellem 

middelmådige performance og top kvartil performance er generelt meget højere for PE-

managementselskaber end børsmarkedets managers113. Valg af et godt team 

(managementselskab) er den mest relevante og kontrollerbare opgave, som investorerne har. 

Ved at investere i flere fonde kan investorerne minimere risikoen forbundet med 

managementselskabernes mangel på erfaring og ekspertise, som påvirker kapitalfondens 

performance114. Investeringen i flere fonder kræver dog en meget stort kapital, hvorfor det er 

mest muligt for fonde af fonder. 

                                                 
112 Grabenwarter, Ulrich and Weidig, Tom: “Exposed to the J-kurve: Understanding and Managing Private Equity Funds 
Investments”s. 95 
113 Fort, Washington, Capital Partners Group: “Investing in Private Equity through a Fund of Funds” 
114 Grabenwarter, Ulrich and Weidig, Tom: “Exposed to the J-kurve: Understanding and Managing Private Equity Funds 
Investments”s. 94 



 50

Figur 3.4: Spredning i PE afkast vs. aktier og obligationer. 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Fort Washington artikel. 

Investorerne kan ligeledes opnå en veldiversificeret portefølje ved at investere i forskellige 

investeringstyper. Værdiskabelse gennem diversifikation ved at sprede risikoen over flere 

forskellige aktiver indebærer lav korrelation mellem aktiverne i porteføljen. Generelt gælder 

det i en porteføljebetragtning, at jo lavere aktiverne i en portefølje korrelerer med hinanden, jo 

lavere risiko opnås i porteføljen. Jeg vil derfor i det følgende afsnit se på, hvordan PE-

investeringer korrelere med andre aktivklasser.  

3.2.1 Korrelation: PE-investeringer vs. andre aktivklasser 
Spørgsmålet om korrelation mellem PE-investeringer og andre aktivklasser er væsentligt at se 

på, når man taler om allokering af den aktivklasse. Som sagt ønsker investorerne i PE at opnå 

en diversifikation i forhold til børsmarkedet, hvorfor det er relevant at undersøge om 

diversifikationseffekten ved at tilføje PE i en portefølje med f.eks. børsnoterede værdipapir er 

høj og hvis det ikke er tilfældet, om de risikojusterede afkast i hele porteføljen forbedres115. De 

risikojusterede afkast er væsentligt at se på, idet PE-investeringer som regel er forbundet med 

høj risiko i forhold til børsnoterede værdipapir. Hvis ingen af de to tilfælde er overbevisende, 

vil det ikke kunne svare sig at investere i PE.  

 

Korrelation mellem PE-investeringer og børsmarkedet er dog ikke lige til at regne ud. Dette 

hænger sammen med, at der er tale om investeringer med vidt forskellige strukturer, hvad 

angår risiko og investeringshorisont. Stale og managed pricing problematikken har derfor en 

betydelig effekt i forbindelse med beregningen af korrelationen. I litteraturen findes 

undersøgelser, der viser korrelationen mellem PE-investeringer, børsnoterede aktier og 

obligationer. I periode 1985 til 2002 var korrelationen mellem de amerikanske buyouts og 

NASDAQ116 næsten nul117, hvilket er rimelig lavt. Tallet skal dog fortolkes varsomt grundet de 

                                                 
115 Grabenwarter, Ulrich and Weidig, Tom: “Exposed to the J-kurve: Understanding and Managing Private Equity Funds 
Investments” s. 32 
116 NASDAQ er det aktiemarked i verden med flest noterede selskaber (cirka 3200) og i gennemsnit flest handler pr. dag. 
117 Center for Private Equity and Entrepreneurship: ”Note on Private Equity Asset Allocation” s. 9 
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sjældne værdiansættelser af porteføljevirksomheder, som igen er baseret på bogført værdier, 

som kan medfører kunstige standardafvigelser, og dermed kunstig lav korrelation118. Dette 

hænger sammen med det tidligere nævnt stale og managed pricing problemer, som betyder, at 

det beregnede PE-afkast ikke nødvendigvis afspejler den sande værdi, hvorfor rapporterede 

korrelationer kan være vildledende119. På den baggrund anbefaler eksperter indenfor PE, at 

investorerne estimerer en højere korrelation mellem børsmarkedet og buyout til 0,7120.  

 

En anden problematik med estimering af korrelation er, at børsmarkedet og kapitalfonde 

anvender forskellige metoder i forbindelse med målingen af performance. Det skyldes 

forskellen i investeringsmetode jf. afsnit 1.2. En investor på børsmarkedet skal indbetale hele 

kapitalen på en gang, hvorimod en PE-investor indbetaler kapitalen, når der er brug for den og 

modtager fortjenesten løbende. Børsmarkedet måler derfor performance på baggrund af 

tidsvægtede afkast (TWR)121, og via ikke IRR eller multiple som PE. TWR beregner det årligt 

afkast for hvert år, hvilke ikke er muligt for PE-investeringer på grund af mangel af 

markedspriser. I PE er det svært at beregne årlig afkast, idet ikke realiserede 

porteføljevirksomheder ikke giver transparente og objektive markedspriser.  

 

På den anden side skal man heller ikke undervurdere, at børsmarkedet ligeledes kan tage fejl. 

Dette skyldes bl.a., at en markant konjunkturnedgang kan bevirke i, at alle aktivklasser bliver 

mere korreleret med hinanden. Dette har den nuværende finanskrise bevist, hvor en del 

børsnoterede virksomheder har oplevet en betydelig nedgang i deres markedsværdi, på trods af 

det, at de pågældende virksomheder ikke er i en nødlidende situation. Den nuværende 

konjunkturnedgang gør det pt. meningsløst at forsøge at estimere korrelationen mellem PE-

investeringer og børsnoterede virksomheder.  

 

Ovennævnte problemer bevirker i, at det er svært at vurdere, hvor stor en andel af PE-

investeringer, som investorerne skal allokere deres portefølje i. Tidligere studier er kommet 

frem til, at PE-investeringer ikke er velegnet til investorer med kort investeringshorizont. De 

                                                 
118 Ifølge formel for korrelation mellem to aktiver: 

)()(
),(),(
YstdXstd

YXCovYXcorr
×

=  

119Venture Economics er en leverandør af information og analyser om både venture, buyouts, porteføljevirksomheder og 
investorerne indenfor disse aktivklasser. S. 33  
120 Center for Private Equity and Entrepreneurship: ”Note on Private Equity Asset Allocation” s. 10 
121 Forkortelse for tidsvægtede afkast på engelsk ”Time-weighted return” - Det tidsvægtede afkast viser afkastet af 
investeringerne over tid. 
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fleste institutionelle investorer som pensionskasser med den passende investeringshorisont 

burde kunne investere 5-15 pct. af deres portefølje i PE122.  

3.3 Delkonklusion 
• Hvordan skaber kapitalfondene værdi? 
• Hvorledes beregner de deres afkast? 

Ovenstående er et bud på, hvordan kapitalfondene skaber værdi i porteføljevirksomhederne. 

Dette sker gennem løsning af corporate governance udfordringer via stærke incitamenter til 

ledelsen. Den øgede gældsætning har til formål, at tvinge ledelsen i virksomheden til at rette 

fokus på indtjeningen for at sikre, at renter og afdrag på gælden betales. Kapitalfondene har 

derudover med tiden erfaret, at primær value drivers i form af operationelle forbedringer er 

kernen og kilden til værdiskabelse, og udviklingen i porteføljevirksomheder er dermed alt 

afgørende for værdiskabelse for investorerne. Værdiskabelsen kræver understøttelse af de 

sekundær value drivers, ved at managementselskaberne i samarbejde med ledelsen i 

porteføljevirksomhederne ikke hviler på laurbærrene efter opkøbet, men at de derimod hele 

tiden holder øje med virksomhedernes udvikling. Værdiskabelsen er afhængig af, hvor 

kvalificeret det aktive ejerskab udøves jf. afsnit 1.1., herunder som tidligere nævnt om det er de 

rigtige value drives, der bliver fokuseret på.  

 

På den anden side er det vigtigt at huske, at der er risiko forbundet med den høje gearing af 

opkøbet PE-investeringer er som regel mere risikofyldte end en gennemsnitlig børsnoteret 

virksomhed123. Derudover er der noget, der tyder på, at kapitalfondenes afkast er påvirket af 

børsmarkedet. Hvorfor jeg vil taget disse elementer i betragtning, når jeg i det følgende kapitel 

kigger på kapitalfondenes historiske performance.  

 

Udover den finansielle risiko er det blevet belyst i opgaven, at investorerne i PE er udsat for 

flere form af risici. Det er det blevet vist, hvordan investorerne og kapitalfondene gennem 

diversifikation kan minimere nogle af de risici. Investorernes afkast af PE-investeringer vil 

dermed komme an på, om investorerne er i stand til at opnå diversifikation i forhold til deres 

samlede portefølje. Mere herom i kapitel 5 og 6.  

 
På baggrund af de forrige afsnit vil jeg i resten af opgaven undersøge, om de tidligere nævnt 

fordele ved at investere i PE holder i virkeligheden. Med dette menes: 

                                                 
122 Grabenwarter, Ulrich and Weidig, Tom: “Exposed to the J-kurve: Understanding and Managing Private Equity Funds 
Investments”s. 34 
123 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.: “Private Equity i Danmark”  s. 33 
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• De historiske afkast på over 20 pct.,  

• Outperforming i forhold til børsmarkedet  

• Diversifikations fordele 

• Adgang til insider informationer og  

• Ikke mindst påstanden om kvalificerede og erfarne managementselskaber kan levere 

høje afkast. 

Derudover vil jeg undersøge, hvordan de problemer, der er forbundet med allokering af den 

aktivklasse overkommes i praksis.  
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Kapitel 4  PERFORMANCE 
Som tidligere nævnt er det begrænset med undersøgelser, der viser kapitalfondenes 

performance på det danske marked. Målet med det her kapitel er derfor at se på 

kapitalfondenes performance i en international sammenhæng. Dette kan jeg tillade mig at gøre, 

da fondenes forretningsmodel ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden. Med forretningsmodel 

menes fondenes organisering og de bagvedliggende managementselskaber, organiseringen af 

ejerskabet over porteføljevirksomhederne, levetid samt måde at drive virksomheder på.  

4.1 Kapitalfondenes historiske performance på virksomheds niveau 
For at vurdere en kapitalfonds performance benytter potentielle investorer som tidligere nævnt 

fondenes track rekords. Da afkastene på kapitalfondene er baseret på de bagvedliggende 

porteføjlevirksomheders afkast, vil jeg derfor undersøge, hvordan disse afkast har set ud. 

 
De mest kendte undersøgelser af kapitalfondenes performances på virksomhedsniveau er 

Swensen (2000) og Phalippou (2007). Swensen og Phalippous studier kigger på afkast på 

kapitalfondens investeringer på baggrund af prospekter indsendt til Yale University’s 

investeringsafdeling, og benytter S&P 500 som benchmark. Nedenstående ses oversigt over 

undersøgelsernes resultater:  

 
Figur 4.1 Swensen & Phalippou undersøgelse af PE performance 
Undersøgelser Antal investeringer Periode Gnms. Årlige afkast Gnms. årlige afkast på aktieindeks S& Ps 500 Vurdering
Swensen (2000) 542 1987-1998 48 pct. 17 pct. Underperform
Phalippou (2007) 5708 1987-1998 30 pct. 17pct. Underperform  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Swensen & Phalippous undersøgelser 

På baggrund af Swensen undersøgelse har porteføljevirksomheder i PE outperformet 

aktieindeks med 31 pct. point, hvilke er markant124. Men hvis der tages hensyn til den risiko, 

der er forbundet med porteføljevirksomhedernes markant højere finansielle gearing i forhold til 

den gennemsnitlige amerikanske virksomhed, som indgår i S&P 500, stiger det gennemsnitlige 

årlige afkast på S&P 500 til 86 pct. Det vil sige, afkastet på kapitalfondenes investeringer ender 

med at være meget lavere end det forventede afkast givet porteføljevirksomhedernes finansielle 

risiko. Derudover som nævnt i afsnit 1.1 skal kapitalfondenes lave en afregning med 

investorerne, når investeringerne er solgt. Efter afregning falder afkast fra 86 pct. helt ned på 

36 pct. årligt.  

 

                                                 
124 Swensen: ”Pionering Portfolio Management”  
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Phalippous studie fra 2007 viser heller ikke bedre PE–performance, på trods af studiet er 

baseret på en større population125. Som det ses i tabellen kom Phalippou frem til, at de 5708 

afsluttede investeringer fra samme periode gav et gennemsnitligt årligt afkast på 30 pct. Når 

afkastet justeres for den højere finansielle risiko og aflønning til managementselskaber, er 

merafkast negativt. Man savner dog i begge undersøgelser oplysninger om, hvorvidt der bliver 

taget hensyn til andre risikotyper forbundet med PE-investeringer, eksempelvis 

illikviditetsrisiko, hvilke vil svække yderligere PE-performance.   

4.1.1 Performance af PE-investeringer i Danmark 
Den nyeste undersøgelse om kapitalfonde i Danmark, der kigger på performance af PE-

investeringer er udarbejdet af ATP PEP i samarbejde med DVCA. Undersøgelsen er foretaget 

på baggrund af rapportering af de enkelte danske kapitalfonde, som er medlem af DVCA126. 

Datasættet inkluderer 59 investeringer foretaget af 11 kapitalfonde i perioden 1990-2006. ATP 

PEP kom frem til, at investeringernes samlet afkast (IRR) fra de 59 investeringer lå på 33,5 pct. 

netto. (dvs. fratrukket carried interest). Ifølge undersøgelsen outperformede PE-investeringerne 

OMXCCAP indekset med ca. 16 pct. point årligt i perioden 2000-2006. Det er en markant 

forskel, der hænger sammen med historiske gode opkøbsmuligheder i starten af perioden og en 

efterfølgende historisk langvarig højkonjunktur. 

 

Jeg mener dog ikke, at undersøgelsen giver et retvisende billede af det danske marked for 

kapitalfonde. Først og fremmest fordi en transaktion i de 59 investeringer, kan være 

repræsenteret flere gange, hvis flere kapitalfonde var involveret i investeringen. Desuden er der 

tale om en lille population, i det som tidligere nævnt findes i alt 24 aktive kapitalfonde på det 

danske marked, og i analysen er der kun 11 kapitalfonde, der valgte at deltage. Idet der 

samtidig er tale om frivillig rapportering af data, skal man tage hensyn til den bias, der ligger i, 

at kapitalfondene kan have valgt kun at indberette de ”gode” investeringer jf. den tidligere 

nævnte managed pricing problematik, som man skal være opmærksom på i forbindelse med 

vurderingen af PE-performance. Til sidst er det heller ikke oplyst i analysen, hvorvidt der blev 

taget hensyn til risikoen forbundet med PE-investeringer. I forbindelse med interviewet med 

ATP PEP undersøgte jeg muligheden for at få adgang til de data, der blev benyttet i 

undersøgelsen. Dataene vil have gjort det muligt for at lave min egen undersøgelse af PE-

performance ved at benytte den tidligere nævnte single indeks model.  

                                                 
125 Phalippou: ”The performance og Private Equity Funds s. xx 
126 DVCA : “Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 39-43 
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4.2 Performance på PE-niveau 
Som tidligere vist påtager investorerne sig en forholdsvis stor risiko ved at investere i 

kapitalfonde, men til gengæld er der en mulighed for at opnår et stort afkast, såfremt projektet 

er en succes. Det er også investorernes begrundelse for at investere indenfor PE, fordi de tror, 

at investeringerne opnår et højere afkast end andre aktivklasser så som aktiemarkedet. Jeg 

ønsker derfor i dette afsnit at undersøge påstanden om, at PE-investeringer slår aktiemarkedet, 

er korrekt, samt hvordan afkastet i PE-investeringer har udviklet sig historisk. Dette vil jeg 

gøre ved at tage udgangspunkt i nogle af de meste anerkendte undersøgelser af PE, som bliver 

ofte benyttet i forbindelse med vurdering af kapitalfondenes performance. Undersøgelserne 

forsøger at give svar på, hvilke faktorer der er afgørende for kapitalfondenes performance. 

Dette er interessant at vide for investorerne. 

4.2.1 Kapitalfondes historiske afkast 
Ljungqvist & Richardssons (2003) og Kaplan & Schoars (2005) undersøgelser bliver benyttet i 

dette afsnit. Begge studier tager udgangspunkt i kapitalfonde i USA og anvender identiske 

tidsserier (1980-2001). Undersøgelserne er baseret på fonde, hvor alle investeringer er 

afsluttede. På den baggrund er der blevet taget hensyn til j-kurven effekten, og undersøgelserne 

omfatter derfor det realiserede afkast frem for det forventede. Det er med til at sikre, at 

performancemålingen er baseret udelukkende på afkast i stedet for subjektive 

værdiestimeringer af managementselskaberne jf. managed pricing problematikken. For at få en 

europæisk vinkel, har jeg valgt at inddrage Kaserer & Diller (2004), som har foretaget en 

tilsvarende undersøgelse af det europæiske PE-marked. Det skal dog bemærkes at Kaserer & 

Diller undersøger en længere tidserie (1980-2003), hvilket giver problemer, når jeg skal 

sammenligne de forskellige undersøgelser. Derudover er der tale om to forskellige geografisk 

markeder. 

 

Undersøgelsen ”The Cash Flow, Return and Risk Characteristics of Private Equity” af 

Ljungqvist & Richardsson er det første studie baseret på det faktiske cash flow til og fra 

investorerne i PE. Som tidligere nævnt er studiet baseret på amerikanske fonde, og 

datamaterialet er indsamlet af Venture Economics, og er baseret på 54 kapitalfonde (buyout) i 

perioden 1981-2001. Undersøgelsen viser, at amerikanske kapitalfonde i perioden 1981-2001 

gav et gennemsnitligt afkast på 21,81 pct. efter managementselskaberne er blevet aflønnet for 

deres indsats. Kaplan & Schoars studie som er baseret på en større population i alt 746 fonder, 

hvor 169 af dem er kapitalfonde, kommer frem til et netto afkast på 18 pct. for den samme 

periode. Årsagen til, at Ljungqvist & Richardssons resultater er forholdsvis mere positive, er, at 
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de fleste af de fonde, som indgår i Ljungqvist & Richardssons undersøgelse er rejste i 80’erne, 

en periode hvor Kaplan & Schoar også finder højere afkast i kapitalfondene. I 1980 oplevede 

det amerikanske PE-marked en markant udvikling af kapitalfondene, grundet juridiske 

ændringer hvor beskatningen af kapitalindkomst blev lempet betydeligt. Dette gav 

pensionskasserne mulighed for at investere i et helt nyt marked for kapital. Derudover var 1982 

en periode med faldende renter grundet en lempe pengepolitik.  

 

Ser man på den europæiske marked, kommer Kaserer & Diller frem til et afkast på europæiske 

kapitalfonde på ca. gennemsnitlig 13 pct. Den store forskel mellem de europæiske og de 

amerikanske kapitalfonde kan skyldes, at studierne er baseret på forskellige tidsserier. Kaserer 

& Dillers undersøgelse medtager en periode, hvor aktiemarkedet oplevede en nedtur i starten af 

2000127, hvilke kan være en forklaring på de lavere afkast i europæiske kapitalfonde. Det tyder 

på, at korrelation mellem PE og børsmarkedet vil påvirke negativt fondenes afkast. Ud fra en 

porteføljebetragtning er det dog mening, at investorernes risiko skal reducere ved at investere i 

flere aktiver, der ikke korrelere med resten af porteføljen.  

 

Spredning i afkastet mellem fondene 

Både Kaplan & Schoars og Ljungqvist & Richardssons resultater viser endvidere en betydelig 

spredning i afkastet mellem fondene. Kaplan & Schoar kommer som sagt frem til en 

gennemsnitlige IRR på 18 pct., hvor medianen af IRR er på 13 pct. hvilket er væsentligt 

mindre end den gennemsnitlige IRR. Det betyder, at PE-markedet er præget af få dygtige 

manager og mange middelmådige managers. Fondenes nedre og øvre kvartil er på henholdsvis 

5 og 22 pct. Der er dermed stor spredning i afkastet fra kapitalfondene. Tallene viser, at 

afkastet fra kapitalfondene ikke er normalfordelt128, men er skævt fordelt. Udvælgelsen af 

managementselskaber er derfor afgørende for succesfulde PE-investeringer. For at sikre sig et 

god afkast skal investorerne indenfor PE være i stand til at udvælge de 25 pct. bedste fonder 

dvs. i den øvre del af kvartilen, og dermed sikre sig en veldiversificeret portefølje jf. afsnit 3.2. 
Figur 4.1:Fordelingen for PE-afkast 

                                                 
127 Diller, Kaserer: “European Private Equity Funds - A Cash Flow Based Performanc Analysis” s. 3 

128 På baggrund af formelen: 
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er fordelingene højreskæv i det den ligger intervallet (1/2,1), og er dermed ikke 

normaltfordelt. 
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Kilde: Egen tilvirkning baseret på Kaplan & Schoar 

  

Kapitalfondenes afkast over tiden 

Kaplan & Schoar undersøger endvidere udvikling af kapitalfondenes afkast over tiden, og 

kommer frem til at fondene gav pænt afkast i starten af 80’erne. I slutning af 80’erne oplevede 

markedet markant fald i afkast fra 30 pct. til 13 pct. I starten af 90’erne medførte stigende 

konkurrence på PE-markedet dårlig afkast. Udover hård konkurrence kan en anden forklaring 

på det ringe afkast være, at den amerikanske økonomi befandt sig i en recession i den periode, 

hvilket begrænsede investorernes risikovillighed129. I den samme periode kommer Ljungqvist 

& Richardsson frem til mere positiv resultater end Kaplan & Schoar.  
  Figur 4.2: Historiske afkast af PE-investeringer Figur 4.3: Antal fonder pr. etableringsår i Europa 

 

 

 

 

 

  
  Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Kaplan & Schoar130 Kilde: Kasser og Diller 
 

Tilbagebetalingsperiode 

Ud fra en likviditetsbetragtning finder Kaserer & Diller frem til, at for en europæisk PE-

investor tager det i gennemsnit 7,5 år at få penge tilbage. Endvidere havde fondene, som blev 

etableret i 90’erne en kortere tilbagebetalingsperiode på grund af bedre exitmuligheder i 

forhold til fondene i 80’erne og før. Derudover finder de, at tilbagebetalingsperioden er kortere 

jo ældre fondene er. Dette må formodes, at det skyldes, at fondene opnår mere erfaring gennem 

årene. 

 

Konsistens i kapitalfonde 

                                                 
129 Bennedsen,  M., Thomsen, S. m.fl.: ”Private Equity i Danmark” s. 30 
130 Det har ikke været muligt at lave lignede figur for Ljungqvist & Richardssons resultater, idet disse dækker både VC og BO.  
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Kaplan & Schoar konkluderer derudover, at der er en tydelig konsistens i PE-fondenes 

performance. Kapitalfondenes kapitalstrøm hænger sammen med fondens tidligere 

performance. Et managementselskab, der klarer sig godt i en periode, vil sandsynligvis også 

klare sig også bedre i den efterfølgende periode. Dette betyder, at dygtighed spiller en stor rolle 

for investeringsafkastet.  

4.2.3 Kapitalfondenes afkast vs. børsmarkedet 
For at sammenligne afkastet i PE og børsmarkedet benytter Kaplan & Schoar 

profitabilitetsindeks (PME) og benytter S&P 500 som benchmark. PME måler forholdet 

mellem en periodes ind- og udbetalinger, diskonteret med det kumulative afkast på et relevant 

aktieindeks over den samme periode. En kapitalfond med et profitabilitetsindeks større end 1 

betyder, at fonden har klaret sig bedre end aktiemarkedet. Kaplan & Schoar kommer frem til et 

gennemsnitlig PME på 0,97, hvilke betyder, at kapitalfondene underperformede aktieindekset 

S&P 500 i perioden 1981-2000.  

 

Resultaterne af PME understreger igen vigtigheden af, at investorerne vælger de rigtige fonde. 

PME for det øvre kvartil er 1,12, mens PME for det nedre kvartil er 0,62. Disse tal adskiller sig 

ikke særlig meget fra Kaserer & Diller, der benytter MSCI Europe som benchmark. De finder 

en PME for de 25. pct. bedste europæiske fonde på 1,24 og 0,51 for de 25 pct. dårligste med en 

gennemsnitlig PME på 0,9.  
 
Kaserer & Diller beregner yderligere excess return af fondene og kommer frem til, at 

europæiske kapitalfonde i gennemsnit skabte en merværdi på 3,37 pct. (median: -0,77 pct., 

øvre kvartil: 9,47 pct., nedre kvartil: -7,08 pct.). Det betyder, at over halvdelen af fondene i 

Kaserer & Dillers undersøgelse klarede sig dårligere end benchmarket, og igen er der en stor 

spredning blandt fondene. 

 

For fonde, der startede i perioden 1981-1993, kommer Ljunguist frem til, at kapitalfondene 

outperfomede markedet med ca. 5 pct. point. S&P 500 indeks gav et gennemsnitlig afkast på 

14,1 pct. mod kapitalfondenes på 19,81 pct. Det kan hænge sammen, at der er tale om 

konsistens i kapitalfondene, som er medtaget i analysen.  
 
Diller understreger, at der findes en stor korrelation mellem udvikling af PE-investeringer og 

børsmarkedet. Hvorfor en positiv udvikling på børsmarkedet vil have en positiv påvirkning på 

fondenes afkast og omvendt.  
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For alle tre undersøgelse er det interessant, at hvis man kigger på fondenes afkast før aflønning 

til managementselskabet, har fondene i gennemsnit outperformet børsmarkedet.  

4.2.4 Kildekritik 
Undersøgelserne tager som tidligere nævnt udgangspunkt i data som er frivillig indberettet af 

både kapitalfonde og deres investorer. Kaplan & Schoar understreger problematikken ved, at 

Venture Economics modtager informationer fra både managementselskaber og investorer. 

Dette bevirker, at der kan være uoverensstemmelser i indberetningerne. Derudover 

understreger Kaplan & Schoar, at det ikke har været muligt for dem at kontrollere dataenes 

validitet. De tror på, at der findes en bias i de indsamlede data i form af underindberetning fra 

fonde med dårlige afkast. Endvidere er der ikke blevet taget hensyn til den systematiske risiko 

forbundet med PE-investeringer. Kaplan & Schoar understreger, at resultaterne derfor er 

flertydige. Hos både Kaplan & Schoar og Ljunguist blev der antaget en beta på 1 for PE-

investeringerne på trods af, at den systematisk risiko for disse investeringer er højere end 1, 

idet fondene investerer i virksomheder med en højere gældsandel. På trods af at datamaterialet 

ikke er ideelt, er resultaterne af disse studier vigtige, idet de kaster lys over PE-performance. 

Jeg kan ikke på baggrund af datamaterialet med sikkerhed konkludere om kapitalfondene 

outperformer eller underperformer i forhold til aktiemarkedet. I det følgende vil jeg undersøge 

kapitalfondenes performance nærmere ved at se på det risikojusterede afkast.  

4.2.5 Risikojusterede afkast 
På baggrund af PE-investeringernes højere risiko, må man som investor forvente, at 

kapitalfondene i gennemsnit vil genere et højere afkast i forhold til børsmarkedet. Det er derfor 

interessant at se på kapitalfondenes afkast i forhold til børsmarkedet, når der tages hensyn til 

risikoen. Den tidligere nævnt BCG & IESEs undersøgelse er en af de nyere undersøgelser af 

kapitalfondenes performance, og den viser, at kapitalfondenes afkast, når der korrigeres for 

risikoen, er på niveau med børsmarkedet. I undersøgelsen tages hensyn til de risici, der er 

forbundet med PE-investeringer jf. afsnit 2.1.4.  
 

Figur 4.4: Risikojusterede PE-afkast i forhold til børsmarkedet 
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Kilde: BCG & IESE - The advantage of Persistence – s. 12 

 

Ovenstående figur viser dermed BCG & IESEs konklusion om PE-investeringernes 

risikojusterede afkast svarer til, hvad investorerne kan få på børsmarkedet. BCG & IESEs 

undersøgelse understøtter dermed tidligere analyser om, at PE ikke outperformer børsmarkedet. 

Som tidligere nævnt vælger investorerne at skyde penge i kapitalfonden med forventning om 

bedre afkast end børsmarkedet. Når empiriske analyser viser det modsatte, kan det undre, 

hvorfor der stadig er interesse for PE-investeringer. Mere herom i kapital 6, hvor jeg vil 

komme ind på de danske pensionskassernes holdninger til PE.  

4.3 Delkonklusion 
• Hvordan afkastet på PE har udviklet sig? 
• Har PE outperformet børsmarkedet? 

 
På baggrund af ovenstående kan jeg konkludere, at man skal fortolke afkastene på 

kapitalfondene varsomt, idet det er vigtigt, at man som investorer tager hensyn til den risiko, 

der er forbundet med investeringerne. Man kan hurtigt drage konklusion om, kapitalfondene 

har markant outperformet et givent aktieindeks, mens realiteten ser anderledes ud. 

Kapitalfondenes realiserede afkast på investeringer i porteføljevirksomheder har som vist været 

højere end afkastet på at investere i aktieindeks i realiserede størrelser. Hvilke betyder, at der 

har været et realiseret merafkast for pensionsselskaber og andre, der investerer i kapitalfonde i 

forhold til at investere i aktieindeks. Disse realiserede afkast tager imidlertid ikke højde for, at 

der er tale om to forskellige typer af investeringer med forskellige risiko. PE-investeringer er 

som illustreret gearet til et langt højere niveau end en gennemsnitlig investering i et 

aktieindeks. For at investeringerne er sammenlignelige er det derfor nødvendigt at risikojustere 

disse investeringer med en tilsvarende gearet investering i et aktieindeks. Når afkastet justeres 

for den høje finansielle risiko og aflønningen til managementselskabet, er afkastet på samme 

niveau eller lavere end det afkast, der kunne opnås i aktieindeks. På baggrund af de 

præsenterede undersøgelser, finder jeg at, der er tale om en underperforming af kapitalfondene 

i forhold til børsmarkedet. Se nedenstående: 
Undersøgelser Gennemsnitlig performance PME Vurdering Fordeling af performance
Kaplan & Schoar (2005) 18 pct. 0,93 Underperform Øvre kvartil (22%), median (13%), nedre kvartil (5%)
Ljungqvist & Richardsson (2003) 19,81pct. 1,27 Outperform Øvre kvartil (27,99%), median(19%), nedre kvartil (9,97%)
Kaserer og Diller (2004) 13 pct. 0,9 Underperform Øvre kvartil (18,67%), median(9,79%), nedre kvartil(8,23%)
BCG & IESE (2008) - Risikojusteret afkast 10 pct. - På samme niveau -  
De tidligere vist fordele ved at investere i PE er derfor svært at bevise, men på den anden side 

er vigtigheden af de kriterier som, investorerne skal se efter i forbindelse med udvælgelsen af 

de kapitalfonde, blevet understreget. Udover at der skal være tale om investorer med en stor 
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kapital og med en lang investeringshorisont, handler PE-investeringer om at være i stand til at 

udvælge de 25 pct. bedste fonde, og dermed sikre sig en veldiversificeret portefølje. Det er 

blevet vist, at managementselskabernes erfaring faktisk kan føre til et højere afkast, idet 

studierne viser, at tilbagebetalingsperiode bliver kortere, jo ældre fondene er. Og ikke mindst 

konsistens spiller en rolle i kapitalfondenes performance. Som investor skal man dog være 

opmærksom på, at kapitalfondens afkast er påvirket af markedsforhold, hvilket bl.a. kan 

forringe exit-mulighederne.  

 

Resultaterne om kapitalfondene outperformer børsmarkedet indikerer ligeledes betydning i, at 

investorerne vælger de rigtige fonder. Derudover skal investorerne været opmærksom på, at der 

findes en stor korrelation mellem udvikling af PE-investeringer og børsmarkedet. Hvorfor 

investorerne burde forvente at, når aktiemarkedet går ned, vil det ligeledes medføre en nedgang 

på kapitalfondenes afkast og omvendt. 
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Kapitel 5  KAPITALFONDE I DANMARK  Empiriske resultater 
Det ultimative mål for kapitalfondene er at gennemføre et langsigtet investeringsprogram, som 

indebærer køb og salg af virksomheder, som skal føre til det højst mulige afkast til 

investorerne. Ved at investere i PE forventer investorerne et overskud, men skal ligeledes 

forstå, at afkastet opnås ved høj risiko. Det er derfor vigtigt, at managementselskaberne sørger 

for at holde porteføljevirksomhederne indenfor en veldefineret risikogrænse131. For at gøre det 

er managementselskabet nødt til at effektivisere, kontrollere og overvåge virksomhedens 

udvikling ved at bl.a. sørge for, at der bliver taget de rigtige og relevante værdiskabende 

beslutninger i løbet af ejerskabet. Målet med dette afsnit er at undersøge på baggrund af de 

gennemførte interviews at afdække, hvordan kapitalfonde på det danske marked gennemfører 

succesfulde investeringer. Dette vil jeg gøre ved at se på fondenes værdiskabelse i 

porteføljevirksomhederne, værdiskabelsen i forhold til investorerne, deres historiske 

performance og ikke mindst hvordan agent problematikken overkommes i praksis.  

5.1 Kapitalfonde 
Som nævnt i afsnit 1.4 er Axcel en af de største danske kapitalfonde på det danske marked, og i 

det følgende vil jeg på baggrund af de gennemførte interviews komme ind på, hvordan 

kapitalfonden opererer, herunder hvordan Axcel mener, at de skaber værdi for deres investorer.  

 

Axcel: 

Axcel blev grundlagt i 1994 med hovedkontor i København og har i dag en bred kreds af 

danske og internationale investorer132. Siden etableringen har fonden investeret aktivt i en 

række erhvervsvirksomheder gennem tre investeringsfonde med sammenlagt 6,6 mia. kr. i 

kapitaltilsagn.  

 

Axcel er den fond i Danmark, der har foretaget flest investeringer i mellemstore danske og 

svenske virksomheder. Fonden har hidtil foretaget 34 investeringer, og foreløbig er 18 af 

virksomhederne blevet videreudviklet og solgt. De nuværende 16 investeringer er sket indenfor 

vidt forskellige sektorer og har en samlet omsætning på ca. 10 mia. kr. Dette har bevirket i, at 

fondene nu har opbygget et omfattende industrielt netværk i Danmark og i udlandet.  

 

Som tidligere nævnt har en kapitalfond en begrænset levetid på 10-12 år. Investorerne vælger 

at skyde deres penge i Axcels kapitalfonde på grund af mangel af ekspertise og viden indenfor 

                                                 
131Lossen, Ulrich: “The Performance of Private Equity Funds: Does Diversification Matter?” s. 91  
132 www.axcel.dk 
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unoterede virksomheder. Axcels general managers omfatter to forskellige typer af mennesker, 

som har bred erfaring med udvikling af virksomheder. Den ene type er typisk højtuddannede 

personer med økonomisk baggrund, der har arbejdet med køb og salg af virksomheder. Den 

anden type er management consultant, og omfatter personer, som har arbejdet i store 

konsulenthuse, og som har erfaring med at videreudvikle virksomheder. I øjeblikket udgør 

fondens investeringsteam 27 medarbejdere, heraf 20 investeringsansvarlige, og det gør 

investeringsteamet til et af Danmarks største. Axcel prøver at rekruttere folk, som har vist god 

performance indenfor deres område. Derudover tager fonden en eller måske to nyuddannede 

ind i en periode som analytiker. Fondens associates har 3-4 års erfaring, og som manager har 

man typisk 5-6 års erfaring. Dette er med til at sikre, at fonden hele har de nødvendige 

kompetencer og viden til at udvikle porteføljevirksomhederne gennem aktivt ejerskab.  

 

Som nævnt i afsnit 1.1., samarbejder kapitalfonde til tider med eksterne konsulenter 

eksempelvis i forbindelse med due diligence. Axcel benytter ligeledes den mulighed, når 

fonden skal foretage en investering. I forbindelse med due diligence benytter Axcel 

teammetoden jf. afsnit 3.1.1.1, hvor fonden typisk hyrer et team af rådgiver fra et konsulenthus. 

Teamet består typisk af advokater, revisorer samt de såkaldte kommercielle rådgiver. 

Derudover sker det også, at der tilknyttes en person fra fondens netværk, som de tror, kan 

bidrage med branchespecifik viden, og som måske får mulighed for at komme ind i bestyrelsen 

i den opkøbte virksomhed. 

 

Axcels investorer: 

Som tidligere nævnt er kapitalfondene generelt ikke indifferent overfor, hvem de vælger at 

samarbejde med som investorer, og dette bekræftes i et interview med Axcel: ”Hvis man skal 

være ærlig, så kan man sige at penge jo er penge. Og så er det mest vigtigt, de har en stor 

portion penge fordi det bliver for besværligt for os, hvis vi skal ligge og investerer to millioner 

af gange”. I løbet af fundraisingen er kapitalfonden interesseret i investorer med en stor kapital 

for dermed sikre, at der skabes fleksibilitet i investeringsaktiviteten. Målet er at få solide 

investorer, der kan komme med 50 mio. eller mere, og som ikke forsvinder fra den en dag til 

den anden.  

 

Bag Axcel står en lang række danske og internationale investorer med bred tilknytning til 

industrien og den finansielle sektor. Dette er vigtigt for fondens omdømme, idet, at når 

anerkendte professionel investorer som f.eks. ATP vælger at investere i Axcel, vil det tiltrække 
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andre investorer, i det det vil være et signal om, at Axcel er godt sted at skyde sine penge i. 

Derudover foretrækker fonden investorer, som følger med i, hvad der sker i andre fonde. Det 

kan give Axcel inspiration til, hvordan man kan gøre tingene bedre. Som tidligere nævnt er 

konkurrencen på PE-markedet steget markant med årerne, hvorfor det er vigtigt, at en fond 

hurtigt kan tilpasse sig ændringer i markedet  

 
ATP og PKA har været med fra starten hos Axcel, og har dermed været repræsenteret i Axcels 

bestyrelse. På den måde har disse kunne bidrage med deres viden i fondens bestyrelse og har 

derudover haft lejligheden til at kigge Axcel ”over skulderen” og give deres mening til kende. 

Dette giver kapitalfonden en betydelig kontaktflade og finansielle ressourcer, som er 

nødvendige bl.a. i forbindelse med udviklingen af de virksomheder, som fondene investerer i. 

 

Axcels investorer har samlet givet et kapitaltilsagn på 6,6 mia. kr., som rent juridisk er fordelt 

på tre selskaber: Axcel IndustriInvestor (1,1 mia. kr.), Axcel II (2,5 mia. kr.) og Axcel III (3 

mia. kr.). Axcel har primært danske investorer, som især vejer tungt i de to første fonde og 

mindre i den nyeste fond, Axcel III, hvor omkring 20% stammer fra udenlandske investorer. 

Som tidligere nævnt er pensionskasser den største investortype i Axcel med 50% af det 

samlede kapitaltilsagn.  
Figur 5.1: Fordeling af Axcels investorer 

 
Kilde: www.axcel.dk - se også bilag I. 
 
Axcels porteføljevirksomheder: 
Axcel har pt. investeret i 16 virksomheder i vidt forskellige brancher. De 10 nyeste af Axcels 

investeringer ligger i Axcels seneste fond, Axcel III. De resterende ligger i Axcel II, på nær bb 

electronics, som er den sidste tilbageværende virksomhed i Axcel IndustriInvestor. Dermed har 

fonden solgt 13 af de 14 oprindelige investeringer, hvilket stemmer overens med Axcels 

strategi og investeringshorisont om 5-7 år og max. 10 år.  

 

Axcel seneste investering er lidt anderledes i forhold til, hvad man ellers tidligere har set 

indenfor buyouts. Den 3. oktober 2008 købte Axcel 90% af aktierne i John Bauer Organization 
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AB (JBO), og er dermed Axcels anden investering i Sverige133. JBO har drevet private 

gymnasieskoler siden 1999, hvor det første John Bauer-gymnasium blev etableret i Jönköping i 

Sverige. Dette kan betegnes som en af fordelene ved at investere i kapitalfonde, da investorerne 

får mulighed for at være med i nogle spændende og anderledes investeringer, som ellers ikke 

vil være umuligt på f.eks. børsmarkedet. I bilag J ses Axcels nuværende 

porteføljevirksomheder. 

5.1.1 Værdiskabelse 
Det er målet med dette afsnit at undersøge Axcels strategi i forbindelse med videreudvikling af 

porteføljevirksomhederne jf. afsnit 3.1, og hvordan de skaber afkast for deres investorer jf. 

kapitel 4. Som tidligere nævnt vil en lavere risiko føre til lavere kapitalomkostninger og 

dermed til fremgang i værdien af ejernes investering i virksomheden. Når kapitalfondene 

vælger at købe virksomheder indenfor for vidt forskellige brancher, ligner det 

konglomeratfilosofien og dermed en form for risikospredning. Jeg vil på baggrund af de 

elementer, som jeg var ind på i afsnit 3.1, vurdere Axcels grad af diversificering ud fra en 

investors synsvinkel.  

5.1.1.2 Værdiskabelse i porteføljevirksomheder 
Ernst Young undersøgelse, som kommer frem til, at der skabes mere effektivitet i 

virksomheder ejet af kapitalfonden i forhold til de børsnoterede134. Undersøgelsen understreger 

igen, hvordan kapitalfondene er i stand til at få virksomheder til at vokse i løbet af ejertiden. 

Derudover viser undersøgelsen, at kapitalfondene er højst selektive og velinformerede, når en 

beslutning om køb af virksomhed træffes. Der bruges bl.a. meget tid på due diligence, og 

fondene har en evne til at udvise stor effektivitet i deres beslutninger i forhold til 

forretningsplanen for en virksomhed i løbet af deres ejerskab. Axcel skaber værdi i 

porteføljevirksomheder ved at sætte fokus på strategi og planlægning. Det gør kapitalfonden 

ved allerede inden købet af en virksomhed at lægge en overordnet plan for, hvad der skal ske 

med virksomheden både med hensyn til mulige opkøb, vækstmuligheder og produktudvikling, 

men også med hensyn til fastholdelse af ledelse og medarbejdere135. Det er blevet fremført, at 

det mest af værdiskabelsen i buyout afgøres af beslutninger, som bliver taget allerede i løbet af 

opkøbsfasen, idet der sørges at fordele omkostningerne i en tidlig periode. Som et eksempel er 

opkøbet af Løgstør A/S, hvor Axcel, Polaris og FIH i slutningen af 1998 kom med en 

redningsplan til en virksomhed, som var tæt på at gå konkurs. Investeringen i virksomheden 
                                                 
133 www.axcel.dk 
134 Ernst & Young: ” Virksomheder ejet af private equity fonde klarer sig bedre end børsnoterede selskaber” 
135 Axcels årsindberetning 2007 s. 13 
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blev foretaget i samarbejde med Danske Bank, som var hovedkreditor, og for banken var det 

vigtigt at få kapitalstærke investorer ind, der var i stand til at pådrage sig en så stor risiko136.  

 

Opkøbet af Løgstør blev til en realitet i 1999, og efterfølgende blev der hurtigt foretaget de 

fornødne ændringer i form af konsolidering inden for branchen ved at opkøbe en af 

konkurrenterne. Men allerede i perioden 1999-2000 blev kapitalfondene mødte med nye 

udfordringer i form af et faldende marked, og forretningsplanen gik derfor ikke efter planen. 

En lang række tiltag blev derfor iværksat for at gøre virksomheden lønsom. I løbet af ejerskab 

bliver der løbende holdt øje med porteføljevirksomhedens udvikling. Der blev sat yderligere 

fokus de operationelle forbedringer - virksomhedens faste omkostninger blev reduceret, hvilket 

var med til at forbedre driften markant. Tilkøb og omstrukturering er derudover nogle af 

Axcels udviklingsstrategier, når fonden skal skabe i porteføljevirksomhederne137. I Løgstørs 

tilfælde betød det i første omgang, at omstruktureringen kostede arbejdspladser i Danmark i 

forbindelse med ny investering i Polen, som senere var med til at genskabe konkurrencekraften 

og forbedre indtjeningen, hvilket i sidste ende betød, at virksomheden blev reddet fra konkurs. 
Figur 5.2: Bidrag til stigningen i Løgstør Rørs EBITDA 2001-2004 

EBITDA 2001 4
Flytning af arbejdspladser  i produktion i Polen 39
Reduktion i faste omkostninger 38
Reduktion i omkostninger til adm. Og salg 44 121
Nye salgsaktiviteter -12
Reducerede priser og volumen -37
Andet -6 -55
EBITDA 2004 70

Bidrag til stigningen i Løgstør Rørs EBITDA 2001-2004 (mio. kr.)

 
Kilde: Spliid, Robert: ”Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab: s. 208 

 

Fra 2001-2004 stiger Løgstørs EBITDA fra 4. mio. kr. til 70 mio. kr. jf. figur 5.2, hvor 

flytningen af arbejdspladser til Polen er den største bidragsyder. Omsætning faldt dog i en 

periode i løbet af ejerskabet, hvilke kan skyldes det faldende marked og som følge heraf en 

øget priskonkurrence i 2000.  
 

For at skabe de bedste betingelser for vækst og værdiskabelse i Axcels virksomheder bliver 

ledende medarbejder i Axcels virksomheder tilbudt at deltag i incitamentprogrammer jf. afsnit 

2.2. En forudsætning for deltagelse i Axcels incitamentprogrammer er, at de pågældende 

medarbejdere medinvesterer i virksomheden138. Også i forbindelse med købet af Løgstør blev 

der indført incitamentsprogram til virksomhedens ledelse, hvor bl.a. adm. direktør Preben 

Tolstrup i Løgstør valgte at investere i virksomheden.  
                                                 
136 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab: s. 196-212 
137 Axcels årsindberetning 2007 s. 13 
138 Axcels årsindberetning 2007 s. 20 
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Salget af virksomheden er centralt i Axcels arbejde for her sættes for første gang konkret værdi 

på den omfattende udvikling, virksomheden har været igennem. Og som tidligere nævnt er det 

også her, investorerne få realiseret deres indtjening. Efter 7 års ejertid kunne Axcel og Polaris 

sælge en sund virksomhed, som er i dag en succesfuld virksomhed med en markedsandel på 40 

pct. på alle markeder med en omsætning på ca. 1,8 mia. kr. og 1.300 medarbejdere. I 2006 blev 

Montagu Private Equity den ny ejer af Løgstør, og virksomheden hedder i dag Logstor.  

 
Udover den omtalte case har Axcel og Polaris været med til at redde en række andre danske 

virksomheder såsom Vest-Wood. Selskabet blev overtaget af Axcel og Polaris i 2002, og under 

ejerperioden udviklede Vest-Wood sig til Europas største og verdens tredjestørste 

dørproducent139. Løgstør og Vest-Wood er eksempler på selskaber, som kapitalfondene så et 

stort potentiale for vækst i, og som sandsynligvis ellers vil være gået konkurs, hvis 

kapitalfondene ikke havde været villige til at tage risikoen og opkøbe virksomhederne. Udover 

effekten på virksomhedsniveau har opkøbene også haft en samfundsmæssig betydning i 

forhold til beskæftigelsen. I løbet af ejerperioden steg antal af medarbejder i Logstor fra 1020 

til 1262 og i Vest-Wood fra 2398 til 4300 - en stigning på henholdsvis 24 og 79 pct.  

 

Derudover har Axcel vist, at fondene ikke løber en risiko for enhver pris, som eksempel kan  

Sterling nævnes140. På grund af en meget kort tidshorisont valgte Axcel ikke at komme med 

købstilbud på det konkursramte Sterling. Baggrunden for dette er ifølge Axcel, at det ikke var 

muligt for fonden at etablere en robust og langsigtet forrentningsplan for virksomheden. Dette 

stemmer også overens med teorien, som gennemgået i afsnit 3.1.1.1. 

  

Historisk har kapitalfondene på det danske marked først og fremmest haft succes med 

industrivirksomheder med lavt teknologindhold jf. afsnit 1.4.1. På den anden siden har fondene 

haft mindre held med selskaber, der er aktive i markeder under hastig forandring. Som tidligere 

nævnt er cash flowet i de opkøbte virksomheder helt centralt for kapitalfondenes succes. I 

tilfælde af et lavere cash flow end budgetteret vil den høj gældsandel øge sandsynlighed for, at 

virksomheden kommer i finansielle vanskeligheder. Der kan være mange grunde til cash flowet 

ikke udvikler sig som ventet, herunder spiller konjunkturerne en vigtig rolle, men også 

virksomhedsspecifikke faktorer spiller også ind141. På baggrund af Danmarks 

                                                 
139 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab: s. 249 
140 http://www.axcel.dk/content/dk/presse/2008/axcel_kober_ikke_sterling 
141 DVCA : ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 68  
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kapitalfondshistorie, kan der nævnes fire virksomhedsspecifikke faktorer, herunder 

fundamentale skift i afsætningsmarkederne og svag ledelse142. Et eksempel herpå er Fona, der 

blev overtaget af Industri Kapital i 1997 med målet om at skabe en nordisk gigant inden for 

detailhandlen med tv og radio143. Som følge af den teknologiske udvikling i slutning af 90’erne 

skete der et kraftigt prisfald på underholdningselektronik. Fonas forretning dækkede dermed 

ikke længere kundernes behov, og konkurrenten Elgiganten evnede at reagere hurtigere på 

markedsforandringerne og fik dermed sat nye koncepter i gang med fokus på produktsortiment, 

lave priser og minimal rådgivning. Fonas forretning svækkedes yderligere af en svag ledelse, 

som var længere om at foretage de nødvendige tilpasninger. I 4 år accepterede bestyrelse en 

svag ledelse, som først blev udskiftet, da det var for sent at rette op på virksomheden. Fona var 

dermed langt fra omsætningsmålet på 5 mia. kr., og omsætning var faldet støt siden 

overtagelsen i 1997, og i 2001 var Fonas egenkapital negativ med 95 mio. kr. Dette resulterede 

i en fusion med konkurrenten Fredgaard, hvilke var den eneste udvej for kapitalfonden. Fonas 

case er et eksempel på, at kapitalfondene langt fra altid har held med deres investeringer. På 

den anden side er det vigtigt at huske, at der altid vil være risici forbundet med at erhverve en 

virksomhed, uanset om køberen er en kapitalfond eller en industriel investor. 

5.1.1.3 Diversificering 
Som jeg vil komme ind på i kapitel 6, er en af grunde til, at pensionskasserne investerer i PE et 

ønske at overlade administrationen af porteføljen til et managementselskab. Det er derfor 

vigtigt for investorerne at vide, hvorvidt en kapitalfondens portefølje er veldiversificeret jf. 

afsnit 3.1. Nedenstående vil jeg foretage en vurdering af Axcels portefølje.  

 
Tabel 5.3: Diversificering af Axcel  

Diversificerbare risici Axcel 

Investeringstype Unoterede virksomheder. 

Investeringsfase Fokus på modne mellemstore virksomheder og turn arounds (nødlidende selskaber). 

Antal virksomheder Fondens nuværende portefølje omfatter 16 virksomheder. 

Tidshorisont Axcel arbejder typisk med en investeringshorisont (ejerperiode) på 3-7 år og maks. 

10 år. 

Geografi Fokusere på virksomheder i Danmark og Sverige. 

Industri Axcel investerer indenfor forskellige brancher som møbler og boligindretning (Idé 

Møbler), smykker (Pandora), og private friskoler (JBO Sverige). Se bilag J. 
Kilde: www.axcel.dk 

                                                 
142 DVCA : ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 70 
143 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde - Rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 175 
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Kapitalfondenes diversificering er bl.a. afhængig af fondenes risiko i forhold til det enkelte 

selskab. Ved at investere i flere porteføljevirksomheder kan fondene opnå en fornuftig 

risikospredning. Antallet af porteføljevirksomheder har en positiv effekt på den samlede afkast 

(IRR) af en kapitalfond. En stigning i antallet porteføljevirksomheder fra 25-35 forøger IRR 

med ca. 5,6 pct. point144.  

 

Fondenes kapitalgrundlag bestemmer størrelsen og antallet af investeringer. Dette betyder, at 

en kapitalfond med et stort kapitalgrundlag har mulighed for at diversificere deres portefølje 

ved at foretage flere opkøb. Axcel er blandt de danske kapitalfonde, der har det største 

kapitalgrundlag (6,6 mia. kr.), og har derfor de bedste muligheder for at sprede sin risiko via 

flere opkøb eller større markeder. Set i forhold til f.eks. LD Equity der har et kapitalgrundlag 

på 6,7 mia. kr. og kun investerer i Danmark. De internationale kapitalfonde har et betydeligt 

større kapitalgrundlag (3i: 88,5 mia. kr., CVC: 158 mia. kr.) og har formået at sprede deres 

investeringer på flere markeder. Disse såkaldte megafonde kan dermed umiddelbart virke mere 

attraktive for investorerne, men investorerne skal være opmærksom de risici, der er forbundet 

med disse megafonde, som ligger med kapitaler op på 45-50 mia. kr. Der kan være en risiko 

for, at managementselskabernes fokus i disse fonde flytter sig145, og der opstå dermed 

agentproblematikken. Det sker, når en for stor andel af managementselskabernes indtjening 

kommer fra de faste fees, da det kan fjerne fokusset fra at opnå det højst mulige afkast. Hvilke 

er en agentproblematik, da agenten netop ikke længere har fokus på principalens interesser, da 

sandsynligheden for, at managementselskaberne og investorernes interesser glider fra hinanden 

øges. Derudover når der er tale om megafonde sker det, at fokus flyttes fra små eller mellem 

store virksomheder, hvilke er med til at besværliggøre værdiskabelse i porteføljevirksomheder. 

Store virksomheder stiller nemlig større krav, da f.eks. overvågning af 

porteføljevirksomhederne bliver endnu sværere. 

 

I forhold til afsnit 3.2 er Axcels industri risiko som helhed relativt lavt, idet fondene under 

Axcel investerer i flere forskellige sektor, på den anden side er fondens geografi risiko dårligt 

diversificeret på grund af fondens snævre geografiske fokus. Kapitalfonden er derfor 

overeksponeret for konjunkturudsving og ændrede markedsforhold i de nordiske økonomier. 

En kombination af både europæiske og amerikanske virksomheder vil være mere stabile, idet 

                                                 
144 Lossen, Ulrich: “The Performance of Private Equity Funds: Does Diversification Matter?” s. 22 
145 Af Niels Peder Nielsen, Bain & Company - DVCA : ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 93 
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de fleste gode og dårlige tider plejer at ophæve hinanden. Jf. afsnit 4.2.1 havde amerikanske og 

europæiske PE-investeringer forskellige performance i midten af 1980’erne og midten og 

slutningen af 1990’erne. Investorerne kan derfor selv diversificere deres geografisk risiko ved 

at eksempelvis investere via fond af fonde. Fordelen ved dette forudsætter dog, at 

diversificeringsgevinsten ved fond af fonde investeringer, opvejer den ”dobbelte gebyrstruktur” 

ved at skulle aflønne managementselskabers i både kapitalfonden og i fond af fonde 

selskabet146.  

 
Samlet set vil PE-investeringer via en kapitalfond og her Axcel som case være mindre risikabel 

i forhold til en direkte investering.  

 

5.1.1.4 Værdiskabelse for investorer 
Axcel bruger meget tid på at udarbejde investeringstilsagn147. Tiden bruges på at fastlægge 

rammeaftaler med investorerne, hvor de bl.a. får informationer om Axcels forrentningsmodel, 

herunder risikomæssige forhold, der fortæller investorerne, hvorledes Axcel investerer på deres 

vegne. Det indebærer bl.a., at efter en investering er gennemført, er det bestyrelsen og ledelse i 

virksomheden, som har ansvaret for at overvåge og styre de relevante risikofaktorer i 

virksomheden. Dette omfatter bl.a. størrelsen på enkeltinvesteringer, typen af investeringer, 

geografi for investeringer mv. Axcel begrunder deres geografisk valg som en måde at 

formindske investorernes risiko, hvorfor de har valgt at kun holde sig til Danmark og Sverige. 

Med den baggrund tror Axcel på, at de er i stand til at levere pænt afkast til investorerne. Axcel 

tilføjer i interviewet, at investorerne dog skal være opmærksom på j-kurve-effektens fordele 

ved investorernes mulighed for at have deres penge liggende til forrentning, indtil Axcel har 

brug for dem efterhånden, som fonden investerer. Og på den anden side risikoen forbundet med 

den lang investeringshorisont, der betyder, at investorerne først vil begynde at se indtjeningen 

efter mindst 5 år.  

 

LD Equity fortæller, at de tager hensyn til illikviditet i forbindelse med værdiansættelsen af 

deres porteføljevirksomheder. Alt efter virksomhedens størrelse kan der trækkes helt op til 20 

pct. fra som likviditetsrabat.  
Figur 5.4: Axcels solgte virksomheder 

                                                 
146 Plesner, Søren: “Pivate Equity”- Finans/Invest 08/03 
147 Jf. afsnit 1.2  
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra DVCA 2008 s. 116-123 

 

Jf. figur 5.4 ejer Axcel porteføljevirksomhederne i gennemsnit i 5,5 år. Axcels først fond, 

Axcel I, havde en gennemsnitlig ejerperiode på 6,5 år148, hvilket er relativt lavt jf. afsnit 4.2.1. 

Ejerperioden kan dog svinge meget, blandt Axcels solgte virksomheder havde nogle en meget 

kort ejerperiode 2-4 år. Når ejerperioden er kort er ofte fordi, at fonden får et godt tilbud på 

virksomheden og kan derfor sikre et hurtigt afkast. På den anden side kan det diskuteres, hvor 

meget værdi en fond kan nå at tilføje i porteføljevirksomhed i løbet af så kort tid. De særligt 

succesfulde investeringer frasælges som regel efter 3 år, mens de mindre succesfulde 

investeringer tenderer til at trække ud, mens ledelsen forsøger at ændre udviklingen149. Axcel 

har stadig en virksomhed under ejer fra deres først fond, Axcel fond I, og den lange ejerperiode 

kan skyldes, at managementselskabet har problemer med virksomheden, eller har betalt en for 

høj pris, der kan være svær at får hjem igen. En lang ejerperiode gør det naturligvis sværere at 

opnå et højt IRR rent matematisk jf. afsnit 2.1.3. 

 

Derudover fortæller Axcel, at det er vigtigt, investorerne i PE har realistiske forventninger. Det 

er vigtigt, at investoren er opmærksomme på de risici forbundet med PE-investeringer, og 

Axcels investorerne besidder som regel på forhånd en del viden om PE som en aktivklasse, idet 

der er tale om professionelle investorer med erfaring og netværk fra henholdsvis dansk og 

svensk erhvervsliv.  

 

Derudover tilføjer Axcel i interviewet, at det er særdeles vigtigt, at investorerne kigger på, 

hvad forholdet er mellem risiko og afkast i forhold til andre investeringer. Som tidligere nævnt 

er der andre elementer, der påvirker resultaterne, som f.eks. konjunkturforløb, konkurrencen er 

blevet meget hårdere på PE-markedet, hvilke bl.a. har medført, at det er blevet sværere at 

opkøbe porteføljevirksomhederne billigt. Investorernes ønske om at opnå attraktive afkast må 

derfor tage de nævnte elementer i betragtning. Axcel tror på, at de kan levere et afkast på 25 % 
                                                 
148 Axcels årsberetning 2007 s. 8 
149 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.: ”Private Equity i Danmark” s. 17 
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til investorerne, og historiske set har Axcel leveret pæne afkast til investorerne ifølge 

kapitalfonden. 

5.1.4 Historisk performance 
Axcels afkast til pensionskasserne vil blive påvirket af de værdiskabende faktorer, herunder 

værdiskabelse i porteføljevirksomhederne og fondens grad af diversificering. Hvorfor det er 

vigtigt, som det er vist ovenfor, at porteføljevirksomhederne opnår en betydelig værdiforøgelse 

i den periode, hvor de ejes af fonden. Som tidligere vist vil PE-afkast derudover være 

afhængigt af prisen på porteføljevirksomheder, exit pris, ejerskabsperiode samt fondens fees.  

 

Axcel benytter den interne rente (IRR) som mål på afkastet af investeringerne. Axcel leverede i 

2007 et afkast på 28 pct. af de samlede investeringer i fondene, og i 2006 kunne fonden levere 

det bedste afkast i Axcels historie, nemlig et afkast på 49,6 pct. af fondene samlede 

investeringer150. Hvis der antages, at der er tale om risikojusterede og netto afkast, herunder at 

der tages hensyn til ,at Axcels først fond stadig har en virksomhed under ejerskab, man må 

sige, at Axcel har leveret et pænt afkast til deres investorer. Set i forhold til C20-indekset, som 

gav et afkast på kun 8 pct. i 2007151, har Axcel dermed outperformet C20 med ca. 20 pct. point 

i 2007. Det er dog vigtigt, at understrege, at det rapporterede afkast dækker Axcels samlede 

investeringer, og investorerne må derfor tage hensyn til, at afkastet dækker både for realiserede 

og ikke realiserede afkast, og som jeg var inde på tidligere, betyder det, at det beregnede IRR 

ikke nødvendigvis afspejler den reel værdiskabelse. I forbindelse med interviewet med Axcel 

har det ikke været muligt at få udleveret kapitalfondens historiske afkast, og hvad angående 

beregningerne af disse, blev jeg henvist til DVCAs rapport: ”Aktivt ejerskab og åbenhed i 

kapitalfonde”.  Rapporten giver dog ikke helt svar på spørgsmål om afkastanalyse ATP PEP jf. 

afsnit 4.1.1.  

 

Da jeg ikke har en lang historik, er jeg ikke er i stand til at undersøge, hvorvidt Axcels 

historisk har leveret tilfredsstillende afkast til deres investorer set i forhold til børsmarkedet 

vha. single indeks modellen (afsnit 2.1.4.4). Skulle man foretage en lignede undersøgelse på 

det danske marked, er der en række faktorer, der er væsentligt at være opmærksomme på. 

Udover de allerede nævnte problemer forbundet med performancemåling af kapitalfondene jf. 

kapitel 2 og 4, findes der derudover andre faktorer, som man skal tage i betragtning. Det 

danske marked for kapitalfondene er forholdsvis ungt i forhold til f.eks. det amerikanske 
                                                 
150 Det har ikke været muligt at finde en længere historik på Axcels afkast. 
151 DVCA : ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 43 
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marked, der findes derfor i på det danske markeds relativt mange unge fonde, som ikke har 

gennemfør særlig mange exit. I en lille population, som det danske marked, betyder det, at der 

er en vis usikkerhed, når man ser på det gennemsnitlige afkast, da der vil være en forholdsvis 

høj andel af ikke realiserede afkast. Dette kan yderligere understøttes af interviewet med 

Axcel: ”Det er også realiserede afkast og urealiserede afkast, hvor man går det op på basis af 

bogførte værdier. Så man har en gruppe af virksomheder, dem har man måske solgt, der kan 

man gøre realiserede op, også har man nogle, hvis vi nu antager, at man sælger til bogførte 

værdier, hvad giver det så. Og den sidst del, der er store elastisk fordi nogle fonder vil vælge at 

gøre tingene lidt aggressive op måske, og andre vil vælge at være lidt mere forsigtige. Så hvis 

man skal sammenligne fonder, så skal man passe på primært at sammenligne realiserede 

afkast. Fordi det med de bogførte værdier, er lidt elastik”. 
Figur 5.5: Buyouts i Danmark 1989-2008 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af DVCA 2008 s. 116-123 

Som det fremgår af ovenstående figur, er det ikke muligt at foretage en undersøgelse af det 

historiske afkast (IRR) de danske kapital fonde. For at kunne gennemføre en statistisk valid 

undersøgelse bør dataperioderne, som regel dække 15-20 år152. Som det fremgår af figuren, har 

de fleste kapitalfonde på det danske marked været aktiv i mindre end ti år. På grund af j-kurve-

effekten vil det ikke give mening at undersøge performance af nye fonde, idet investeringen i 

det første stadie, fundraising, må forventes at udvise et negativt afkast. På den baggrund er det 

derfor umuligt, at komme med til en generel konklusion om kapitalfondenes performance på 

det danske marked. Herunder undersøgelse om spredning i afkast mellem kapitalfondene på det 

danske marked, afkast over tiden, tilbagebetalingsperiode samt om der er konsistent i fondene 

jf. afsnit 4.2. Axcel har været aktiv i 15 år på det danske marked, hvis jeg havde adgang data 

om fondens historiske afkast, vil det være muligt at undersøge fondens performance.  

5.1.5 Agent-problematikken i praksis 
Som tidligere nævnt, når agent-problematikken behandles på PE-niveauet, vil principalen være 

investorerne i PE, og agenten er managementselskabet. Mens på virksomhedsniveau er det 

managementselskabet, der er principalen, og virksomheden, der er agenten. På PE-niveau 
                                                 
152 Interview med PFA 
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handler det om at sikre, at kapitalfondene agerer i overensstemmelse med investorernes 

interesser. 

 

Til det siger Axcel følgende:  

Axcel bruger meget tid på at informere investorerne, om hvad fonden laver, og hvordan det går 

med de investeringer, fonden har lavet. I løbet af fondens levetid mødes fonden med 

investorerne og orienterer dem om, hvordan aktiviteterne har været, samt hvilke virksomheder 

der er blevet investeret i. For at give et bedre billeder af porteføljevirksomhederne inviterer 

fonden en til to af direktørerne fra porteføljevirksomhederne med til møderne. Disse kan 

fortælle lidt nærmere om de selskaber, de er direktør for. På den måde få investorerne en bedre 

fornemmelse af, hvad de har investeret i. Det sker to gange hvert år i forbindelse med, at 

investorerne får en halvårsopgørelse af fondens porteføljevirksomheders regnskaber. Axcel er 

enig i, at der er problemer forbundet med at værdiansætte en virksomhed, som er stadig er 

under ejerskab. Fonden regulerer porteføljevirksomhedernes værdi på baggrund af udsving i 

indtjeningen eller i forhold til børsmarkedet. Det sidst nævnt spiller en stor rolle i øjeblikket på 

grund af finanskrisen, hvor fonden har været nødt til at regulere værdien ned i 

porteføljevirksomhederne.  

 

Hvad angår mulige opkøb f.eks. i forbindelse med en due diligence, gør Axcel en ihærdig 

indsats for at begrænse mængden af information, der ryger ud til omverden, for dermed at 

undgå rygter om et muligt opkøb, som måske ikke bliver til noget. Dette fænomen er bl.a. 

blevet set med Danisco, hvor virksomheden flere gange har været i nævnt som muligt 

opkøbsemne for en kapitalfond i flere aviser. Sidst år eksempelvis gik rygterne, at om Apax 

Partners153 skulle være interesseret i Danisco, Daniscos aktiekurs til at stige markant154. 

Hvilket ikke er attraktivt for en eventuel køber, da de helst vil købe billigt og sælge dyrt. 

 

Den begrænsede informationsstrøm til omverden i forbindelse med et opkøb rammer også 

investorerne, som ikke har adgang til de samme dokumenter mv. som managementselskabet. 

Det er derfor afgørende for investorerne (principalen) på anden vis at sikre, at 

managementselskabet (agenten) ikke investerer i de forkerte virksomheder. Det kan ske 

gennem det tidligere nævnt kommanditselskabsaftale. Indenfor PE findes en del juridiske 

reguleringer, der beskytter investorerne. Der findes et sæt af ”check and balances” der indgår i 

                                                 
153 Apax Partners er en af verdens største kapitalfond, og kendes for sit medejerskab af TDC. 
154 Børsen - Mandag den 21. juli 2008:  ”Kapitalfonde kredser om Danisco” af Christian Kjærgaard.  
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aftalegrundlaget for PE-fund’en155. I sættet findes hovedpunkter, der tager sig af de mulige 

agentproblemer: ”Investorernes begrænsede indflydelse bør modsvarers af deres mulighed for 

at udskifte eller afhænde/indløse deres investering i tilfælde af ledelsens misligholdelse eller af 

investorernes utilfredshed med ledelsens evne til at forrente investeringen.” Den nævnte regel 

muliggør, at investorernes interesser kan sikres på andre måder end ved direkte indflydelse på 

driften. En anden regel, som jeg finder interessant i forhold til de oprejste problemstillinger, 

lyder således: ”Investorerne kan kræve, at der i kommanditselskabsaftalen indsættes en række 

begrænsninger for ledelsesteamet dispositionsmuligheder.” 

 

Derudover påpeger LD, at det er ligeledes vigtigt at huske, at etablering af kapitalfonde i 

Danmark indebærer, at investorerne som kommanditister har en begrænset hæftelse, hvorimod 

managementselskaberne hæfter ubegrænset for kapitalfondenes gæld jf. afsnit 1.5. Hvilket er 

med til at mindske mulige agentproblemer.  

 

5.1.6 Fremtid 
Når man skal vurdere kapitalfondenes fremtid, er man nødt til at forholde sig til den nuværende 

finanskrise. Kapitalfondenes forretningsmodel bevirker, at når konjunkturerne vender, er det 

ikke længere så attraktivt for kapitalfondene, idet fondene er afhængighed af 

finansieringsmuligheder. Og finanskrisen der satte ind i sidst halvdel af 2007, har gjort det 

langt sværere at få adgang til samme gearingsniveau for investeringerne. Finanskrisen har 

betydet, at bankerne nu har en mere konservativ udlånspolitik af hensyn til deres egne balancer 

og problemerne med at risikovurdere projekter, da der er generel usikkerhed om den 

samfundsøkonomiske udvikling. Hvilke dermed vil forringe kapitalfondenes finansielle slack.   

 

Axcel forventer et fald i kapitaltilsagn fra pensionskasserne i fremtiden, hvilket vil betyde 

færre penge til rådighed for nye fonde. Fonden tror, at pensionskasserne vil fokusere på deres 

likviditet og investerer i aktiv-klasser, som er mere likvide end PE-investeringer156. 

Finanskrisen vil derudover ramme de eksisterende porteføljevirksomheder. I det der forventes 

at virksomhedernes gæld vil stige mere i forhold til deres nuværende indtjening. Bankernes 

risikerer derfor at komme i vanskeligheder, da de selv har været med til at finansiere 

overhalvdelen af opkøb af porteføljevirksomhederne.  

 

                                                 
155 Andersen, Krüger Tomas: ”Etablering af Private Equity Funds” s. 101 
156 Interview med Axcel. 
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På den baggrund forventer Axcel faldende afkast i den kommende tid. Axcel understreger, at 

det er vigtigt, at investorerne vurderer, hvorvidt PE-investeringer attraktive i forhold til andre 

investeringstyper. Disse er også faldet markant, herunder børsmarkedet. Som konsekvens af 

finanskrisen kunne man f.eks. læse i Børsen d. 6. marts 2009, at aktierne i MSCI verdensindeks 

over de sidste 30 år havde givet et afkast på 1,265 pct., mens Ryan Labs TR indeks for 

obligationer viste et afkast på 1,479 pct.157.  

 

”Det er klart at  afkast kommer til at  falde, men et andet sted så  konkurrere vi i forhold til 

nogle andre investeringers typer , og de er også faldet i afkast. Så vi skal kunne vise, at vi kan 

manuere os igennem og måske stadig kan give bedre afkast i forhold til alternative har 

givet.”158  

 

I følge Axcel har markedet allerede oplevet, at investorerne ikke vil skyde flere penge ind i PE 

på grund af finanskrisen, hvilket har skabt en del problemer, og dermed dårlig image for 

kapitalfondene. Der er bl.a. nogen, der mener at kapitalfondene har et medansvar i 

finanskrisen, når det gælder den massive gældsstiftelse159. Ifølge CEBR rapporten udgør 

kapitalfondene dog en meget lille del af finanskrisen160. Axcel er derfor forberedt på krisen, og 

fonden har hyret en kommunikationsansvarlig og uddannet journalist, i tilfælde af fonden 

bliver mødte med noget kritik. F.eks. krisen kan betyde, at Axcel vil have endnu svært ved at 

komme af med deres porteføljevirksomhed BB ELECTRONICS jf. afsnit 5.1. 

 

Det danske ISS er et eksempel på, hvordan konjunkturen er kommet på tværs af kapitalfondes 

planlægning. ISS er ejet af kapitalfondene EQT og Goldman Sachs Capital Partners. I 

sommeren 2007 gik man i gang med at forberede et børs-comeback for ISS, men så vendte 

markedet, og udover omkostninger forbundet med børsintroduktion var gået til spild, faldt 

selskabets værdi markant 161. Hvilke hænger sammen med, at værdiansættelse på noterede 

aktier har en vis effekt på værdiansættelse af unoterede virksomheder se afsnit 6.2. Ifølge 

Ernest Young er priser på de danske børsnoterede virksomheder på de laveste niveauer i fem 

år162. Hvorfor man kan på den anden side diskutere, om finanskrisen kan betragtes som en 

fordel for nye fonder, idet disse har mulighed for at købe porteføljevirksomheder billigt. De 

                                                 
157 www.børsen.dk - 06-03-2009: ”Obligationafkast slår aktier for første gang i 30 år” af Christian Sehested 
158 Interview med Axcel 
159 http://www.nyrup.dk/nyrup/newsletter.asp?MIId=65#N11 
160 Bennedsen, M., Thomsen S. m.fl.: ”Private Equity i Danmark” s. 114 
161 www.børsen.dk -30-11-2007: ISS-ejere lægger børsplaner på køl af Søren Joensen 
162 Se bilag M 
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kursfald som aktiemarkederne har oplevet, kan betyde at fondene for alvor begynder at kigge 

mod børsnoterede virksomheder163. Den kommende tid kan derfor byde på købstilbud på 

danske selskaber. På den anden siden mens aktiemarkedet er faldet, har kreditkrisen samtidigt 

gjort det sværere for fondene at finansiere opkøbene. Det kan betyde at, der går langt tid før vi 

ser igen så stort opkøb som f.eks. TDC. Generelt er antal af opkøb for både store og små opkøb 

faldet markant i Danmark i løbet af 2008164. Herunder er det kun to store opkøb, som er blevet 

foretaget, Svendborg Brakes og KMD. Kapitalfondene risikere derfor at opleve den samme, 

hvis ikke større nedtur i forhold til aktieboblen brist i marts 2000, da den her gang er alle 

brancher påvirket.  

 

5.2 Delkonklusion 
Med udgangspunkt i de præsenterede cases kan jeg konkludere, at Axcel i samarbejde med 

Polaris har vist, at kapitalfondene er i stand til at levere tilfredsstillende afkast til investorerne. 

Hvor et aktivt ejerskab, herunder operationelle forbedringer danner grundlag for 

værdiskabelsen. På grund af mangel af data samt et ungt marked, har det ikke været muligt, at 

undersøge historiske performance af kapitalfonde på det danske marked. 

 

I forhold til agentproblematikken, så viser interviewet med Axcel, hvordan kapitalfonde 

arbejder med at undgå agent-problematikken i forhold til porteføljevirksomhederne. Her gør 

Axcel brug af et incitamentsprogram, hvor det er en forudsætning, at de pågældende 

medarbejdere medinvesterer i virksomheden. Og i forhold til investorerne handler 

agentproblematikken om at sikre, at investorerne har tilstrækkelig information, således at de 

kan følge med i deres investeringer.  

 
Med hensyn til fremtiden står kapitalfondene overfor nogle svære udfordringer, idet de trods 

finanskrisen stadig skal kunne overbevise deres investorer om, at de kan give et bedre afkast i 

forhold til alternative investeringer. Kapitalfondene vil opleve dårlige exit-muligheder, hvilket 

vil betyde, at de vil være nødt til at eje porteføljevirksomhederne i en længere periode. Hvilke 

vil påvirke kapitalfondens forrentningsmodeller, og medføre dermed dårlige afkast til 

investorerne. Dette understreger igen risiko forbundet med PE, og investorerne skal tage dette i 

betragtning, når de sammenligner med andre alternative investeringer. 
                                                 
163 Børsen - fredag den 5. september 2008: ”Kapitalfonde klar til opkøb på børsen” af Lasse Friis. 
164 Presentation for FSM Society:” Private Equity and the financial crisis” by the Danish private equity firm Capidea. Se også 
bilag L 
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Kapitel 6  PENSIONSKASSER I DANMARK  Empiriske resultater 
Ud fra shareholder value-filosofien drejer det sig om at maksimere værdiskabelsen for en 

virksomhedens aktionærer - ved PE-investeringer er det kapitalfondens investorer, der er de 

endelige shareholders, da disse må betragtes som indirekte aktionærer i 

porteføljevirksomhederne. Som det blev illustreret i det foregående måles værdiskabelsen som 

afkast pensionskasserne modtager i form af gevinst ved forøgelsen af virksomhedens 

salgsværdi og de løbende udbyttebetalinger. Det er målet med dette afsnit at undersøge, 

hvorfor pensionskasserne vælger at allokere investeringer til PE, og om de opnår, den 

forventede gevinst. 

6.1 Pensionskasser 
De danske pensionskasser investerer i PE-aktiviteter både som investorer i kapitalfondene og 

som co-investorer165 i kapitalfondsejede selskaber. Det er kapitalfondene, der ofte inviterer 

sine investorer med som co-investorer i enkeltprojekter166. Derved får investorerne mulighed 

for at eksponere sig mere i forhold til en konkret porteføljevirksomhed, end den generelle 

investering ellers giver adgang til. Det er dog stadig kapitalfonden, der repræsenterer co-

investorernes interesser.  
Tabel 6.1 - Pensionskasser investeringer i PE 
 ATP PFA PKA 

Erfaring med PE I 2001 etablerede ATP, ATP 

Private Equity Partners (ATP 

PEP), som fungerer som en fond 

af fonde, og ATP ejer 100 pct. af 

kapitalen.  

PFA Pension (PFA) startede med 

at investere i fond af fonde i 2003-

05 for at sprede risikoen på de 

enkelte fonde og på de enkelte 

porteføljevirksomheder. Derefter 

er pensionskassen gået over til at 

investere direkte i kapitalfonde, 

hvilket de har gjort de sidste 3-4 år. 

PKA investerer både 

direkte i unoterede 

virksomheder og gennem 

kapitalfonde, som har 

specialiseret sig i at købe 

unoterede aktier.  

Nuværende andel i 

unoterede aktier 

4,3 pct.  2,4 pct. 2 pct. 

Formål med PE-

investeringer 

At investere i unoterede aktier 

for at øge risikospredningen 

mest muligt og samtidig gøre 

afkastet så stabilt og uafhængigt 

af konjunkturudviklingen som 

muligt. 

At investere i PE for at skabe et 

merafkast og en diversifikation i 

forhold til investeringerne i 

børsnoterede virksomheder. 

At investere i PE for at 

investeringsrisikoen 

spredes på mange 

unoterede aktier. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af interviews og pensionskassernes hjemmesider. 
                                                 
165 Co-investorer er betegnelsen for investorer, der tager en mindre aktiepost i et selskab efter aftale med hovedinvestoren, som 
kan være en kapitalfond. 
166 Spliid, Robert : ”Kapitalfonde - Rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 20 
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Ovenstående tabel giver et godt billede af udviklingen af pensionskassernes interesse indenfor 

PE. Pensionskassen ATP har formået at gå ind i en mere aktiv rolle, på baggrund af 

pensionskassen stigende formue samt erfaringer med denne aktivklasse. Som det fremgår af 

tabellen, agerer ATP PEP som en fond af fonde167.  

 

En undersøgelse foretaget af DVCA168 i juni 2008 viser, at 75 pct. af 12 investorer, der deltog i 

undersøgelsen planlægger at øge andelen af deres samlede investeringer i kapitalfonde, mens 

de resterende 25 pct. planlægger at beholde den nuværende andel169. Ingen har planer om at 

reducere deres andel af investeringer i kapitalfonde, det er tankevækkende ses i forhold til den 

nuværende finanskrise. På den anden side tyder det på, at kapitalfondene ikke har grund til at 

frygte for mangel af kapital fra investorerne, som ellers kunne være en risiko jf. afsnit 5.1.6. 

Blandt de ni investorer, der vil øge andelen af investeringer i kapitalfonde, svarede de seks af 

dem, at de vil øge deres investeringer med 26 mia. kr. De adspurgte investorer betegnes som 

værende repræsentativ ifølge undersøgelsen, i det de dækker langt hovedparten af de danske 

PE-investorer.  

6.2 Hvorfor PE? 
En af grund til investorerne vælger at skyde deres penge i kapitalfonde, er netop at opnå 

diversifikation på deres afkast. Som tidligere nævnt vælger pensionskasser at investere i 

kapitalfonde, fordi de har forventning om bedre risikospredning og højere afkast. Dette 

bekræftes af pensionskassen PFA, som bl.a. investerer i kapitalfonden Axcel170. Peter Carøe 

som er chef for alternativer investeringer i PFA, siger bl.a. i interviewet, at målet med at 

investere i PE først og fremmest er at skabe et merafkast over noterede aktier, og for det andet 

at skabe en diversifikation i forhold til børsnoterede aktiemarkedet. Hvilket vil komme an på 

investorernes nuværende portefølje, herunder korrelation mellem PE-investeringer og resten af 

porteføljen. En allokering til PE giver diversifikations fordele, idet PE-investeringer er en 

anderledes aktivklasse og som til en vis grad følger forskellige værdiansættelse forløb i forhold 

til børsmarkedet jf. afsnit 3.2.1. Diversifikationseffekten vil som vist i forrige kapitel dermed 

forbedre det samlede risikojusterede afkast af investorens portefølje. Derudover har en PE-

investor via fondsmanager adgang til insider informationer, som giver manageren bedre 

muligheder for at vurdere forretningsplaner jf. afsnit 3.2.1.1. På børsmarkedet er offentlig 
                                                 
167 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde - Rå pengemagt eller aktivt ejerskab” s. 20 
168 DVCA : ”Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde” s. 34 
169 Blandt de 12 respondenterne i, er de syv af dem pensionskasser, de tre er forsikringsselskaber, og de sidste to er ”andet” 
170 Interview med PFA 
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manager nødt til at stole på kvartalsrapporter, som ikke er lige så detaljerede, for at bedømme 

en virksomheds markedspris. 

 

Som vist i eksemplet med Axcel, har kapitalfondene derudover i princippet altid et yderligere 

kapitalberedskab til rådighed i form af tilsagn fra dens investorer til at skyde yderligere kapital 

i virksomhed, hvis der måtte være behov for. Hvilke giver dem evnen til aktivt at tilføre værdi 

ved at påvirke porteføljevirksomhedens ledelse og dermed værdiskabende for investorerne.  På 

den anden side som det er blevet illustreret i afsnit 5.1.1.2, kan det også gå galt for 

kapitalfondenes investeringer. Som Peter Carøe udtaler sig: ”PE har nogle portefølje 

egenskaber, der gøre, at  vi er forsinket plus, at det har vist nogle bedre afkast, hvis du har 

været i stand til at finde de rigtige fonder. Og det er det, der har gjort det. Men du skal heller 

ikke undervurdere også, at der er mange, der har tabt penge på det. Og min verden der er 

unoterede aktier mere risikofyldte end de børsnoterede fordi de er illikvide. Når du ser på det 

statiske, har de en lavere risiko, men det er fordi, man ikke ved nok, at du har for få 

observationer, for at kunne måle den rigtige volatilitet på unoterede.  På PE der har du maks. 

fire observationer par år.”  

 
Hvad siger pensionskasserne om det danske PE-marked? 
For en investor er det primære formål med en PE-investering først og fremmest at opnå et 

attraktivt afkast. Historisk har enkelte pensionskasser investeret betragtelige beløb direkte i 

unoterede selskaber, det er i stigende grad afløst af en outsourcering af opgaven til 

kapitalfonde. F.eks. investerer PFA kun i fonde, som har aktiemajoriteten i deres 

porteføljevirksomhed, og som har vist, at de kan drive unoterede virksomheder. Derudover går 

udvælgelsen ud på at finde de fonde, der har outperfomet bedre end gennemsnit, og PFA tror 

på, at de har ekspertise nok til at finde disse fonde i øvre kvartil jf. afsnit 4.2.1. Derudover går 

PFA aldrig i en første gangs fond. Der skal være tale om en kapitalfond med en vis historik. 

 

Peter Carøe siger, at det er grundlæggende, at kapitalfondene fokuserer på værditilvæksten, og 

driver porteføljevirksomhederne, og er aktive ned i virksomhederne. I løbet af den tid PFA har 

været med på PE-markedet, har pensionskassen oplevet, at der er vis spredning mellem 

kapitalfondenes performance. Ifølge Peter Carøe(PFA) er de dygtige fonde, dem som tør at 

tage en risiko træffe de nødvendige beslutninger, som man kun kan gøre i unoterede 

virksomheder. Dette stemmer også overens med de cases, som er blevet gennemgået i afsnit 

5.1.1.2. 
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ATP PEP, som fungerer som en fond af fonde, har ligeledes fokus på managementselskaber, 

der har en stærk track records, men investerer derudover også i emerging managers / 

førstegangs fonde, hvilket alt andet lige må betyde, at disse investeringer er mere risikofyldte.  

6.2 Risiko 
På baggrund af forrige afsnit vil jeg i det følgende komme ind på pensionskassernes risiko 

forbundet med PE-investeringer samt deres holdninger hertil. Her er det relevant at se på 

pensionskassernes risikoprofil, idet deres risikojusterede afkast samt diversifikations fordele vil 

være afhængig af det.  

Systematisk risiko: 

Porteføljevirksomheder ejet af kapitalfonde er højere gearede end børsnoterede virksomheder. 

Gearing øger afkastet til ejerne, men øger samtidig risikoen, fordi porteføljevirksomheder som 

tidligere nævnt skal sørge for at betale på renter og afdrag på gælden. Derudover stiger risikoen 

for konkurs, før ejerne modtager deres fortjeneste. Peter Carøe (PFA) mener på den anden side, 

at man efterhånden ikke ser så høje gældsandele i kapitalfondsejede virksomheder i dag. Det 

skyldes, at bankerne er blevet tilbageholdende med at låne penge ud, da de selv i øjeblikket 

lider af mangel af likviditet. Hvorfor man kan forvente en anderledes struktur i de kommende 

år, når kapitalfonde foretager et opkøb. Inden krisen så man typisk, at gældsfinansieringen 

foregik via mezzanin kapital, hvor man har subordineret seniorgælden171. Det indebærer en 

upside i form af en warrant, en ret til at få noget værditilvækst i selskabet. Det der vil ske, som 

følge af krisen, eller kreditkontraktion som Peter Carøe kalder det, er, at markedet vil se andre 

form for instrumenter end de allerede nævnte. I tilfælde af at man slet ikke kan låne penge i 

bankerne, mener han, at der stadig vil være et marked, fordi der vil stadig være nogle unoterede 

selskaber, som skal finde et hjem. Det vil dog medføre faldende priser på unoterede 

virksomheder over tid. Markedet vil dermed opleve en såkaldt forventningstilpasning. På den 

måde vil kapitalfondene være i stand til at opkøbe virksomheder uden at geare dem, og det vil 

føre til en lavere systematisk risiko. Men på anden side mener han også, at investorerne skal 

vænne sig til lavere afkast fra både PE og børsnoterede virksomheder som følge af krisen.  

 

Peter Carøe tilføjer derudover, at han ser gearingen af virksomheder som et tillæg og ikke som 

kernen til værdiskabelsen. Det der vigtigst er, at kapitalfondene bruger pengene fornuftig i 

porteføljevirksomhederne, hvorfor han mener, at Nyrup tager fejl, når han kritiserer 
                                                 
171 Mezzaninen kan være en måde at forlige bankernes og kapitalfondens modstridende interesser på. Kapitalfonden vil nemlig 
typisk foretrække at indbetale mindst mulig egenkapital for maksimere afkastet af egenkapitalen. Omvendt foretrækker 
banken, at mest mulig kapital efterstilles seniorgælden, så der er en ordentlig stødpude, hvis cash flowet ikke udvikler sig som 
forventet. Spliid s. 30 
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kapitalfondene for at gældbelaste og tømme virksomhederne for værdier. Her er det også 

vigtigt at huske, at kapitalfondene skal ud og låne penge, og kreditvurderes af en uafhængig 

bank. Han tilføjer, at Nyrup får det til at lyde som, om der foregår en ren konspiration, og 

glemmer, at bankerne også kigger på værdiansættelsen. Nyrup går helt galt, når han få det til at 

lyde som om unoterede virksomheder ikke kan gå ind og låne penge på de her betingelser, men 

det kan de som regel godt. Men så skal de også leve med nogle begrænsninger, der ligger, og 

det vil børsnoterede selskaber ikke. Det der sker, når bankerne låner penge ud til unoterede 

selskaber, er, at der bliver holdt godt øje med disse. Bl.a. må de ikke udbetale udbytte uden, at 

bankene godkender det, og når de foretager noget frasælg, skal noget af lånene indfries. Der er 

derfor en masse covenants, som begrænser porteføljevirksomhedens bevægelse og frihed. 

Covenants er bankens magtmiddel til at indlede en genforhandling med kapitalfondene, hvis 

indtjeningen ikke forløber planmæssigt. Brydes en covenant, har banken ret til at opsige 

lånet172. Dette sker dog sjældent i praksis, da dette kan bringe virksomheden i konkurs, hvilke 

banken ikke er interesseret i.  

 

Likviditetsrisiko: 
Likviditetsrisiko er en uundgåelig risiko ved PE-investeringer grundet bl.a. den lange 

investeringshorisont og de sjældne værdiansættelser. Investorerne har dermed ikke den samme 

fleksibilitet som dem på børsmarkedet, hvor salget af aktier kan ske på et hvert tidspunkt. Som 

eksempel har finanskrisen medførte et stort fald i de børsnoterede aktier grundet de store salg 

af urolige investorer. Hvorimod PE-investorer ikke kan komme ud af investeringerne før exit.  

Spørgsmålet er så, om pensionskasserne på det danske marked får illikviditetsrabat i PE-

investeringer?  

ATP PEP oplyser i interviewet, at illikviditetsrabat ikke er noget, der er indgået på en linje og 

siger at det er illikviditetsrabat. Prisfastsættelsen af en virksomhed, sker ifølge ATP PEP på 

baggrund af en dybdegående analyse af virksomheden, hvor illikviditeten indgår som en af 

flere præmisser i analysen. Prisfastsættelsen sker f.eks. ved en multipel gange indtjeningen 

(P/E eller andre typer af indtjeningsmål). Konkret undersøger man, hvad multiplet er indenfor 

en bestemt sektor af børsnoterede virksomheder, og finder f.eks. at virksomhederne i den 

sektor handles til en multipel 15 gange P/E. I forbindelse med værdiansættelsen af den 

unoterede virksomhed vil der så bl.a. blive taget hensyn til illikviditeten, og prisen fastsættes så 

til 12-13 gange P/E.  

 

                                                 
172 Spliid, Robert: ”Kapitalfonde rå pengemagt eller aktivt ejerskab”: s. 30 
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PFA oplyser i interviewet, at de endnu ikke har oplevet, at der er blevet givet en 

illikviditetsrabet, men mener, at det vil komme i fremtiden. Det kan godt tænkes, at PFA har 

fået en illikviditetsrabat, men at de eksempelvis grundet deres forholdsvis begrænset erfaring 

med området ikke har været opmærksom på det. PFA tilføjer, at der er generelt gode forhold 

mellem PFA som investor og managementselskaberne. PFA er opmærksom på, at forholdet til 

managementselskaberne i høj grad er baseret på tillid, da PFA ikke er inddraget i 

beslutningsprocessen. På den anden side vurderer PFA, at kapitalfondene også er meget 

opmærksomme på at leve op til denne tillid, da de ellers vil få svært ved at rejse kapital til en 

ny fond. På den måde er de også nødt til at passe godt på investorerne, det er derfor tale om et 

gensidigt afhængighedsforhold.  

 
Managed pricing:  
Som jeg illustrerede tidligere fører bl.a. illikviditet risiko til værdiansættelses risiko grundet 

kapitalfondene konservativ værdiansættelse af porteføljevirksomheder.  

 

PFA vurderer, at når managementselskaberne går ind i en virksomhed, er det ikke spørgsmål 

om at en hurtig profit og exit, men fordi de vurderer, at de kan skabe merværdi for 

virksomheden og investorerne. For en investor er spørgsmålet så nu, om investeringen leverer 

det ønskede afkast. Til det benytter PFA både IRR og multiplet. PFA er opmærksom på 

problemerne med IRR i forbindelse med PE-investeringer, og de supplerer derfor målet med 

multiplet i forbindelse med vurdering af kapitalfondenes værdiskabelse i virksomheden. PFA 

tilføjer, i den forbindelse, at det er vigtigt, at kapitalfondene beholder virksomheden i alt for 

langt tid, fordi afkast vil blive for lavt, der skal være en balance mellem IRR eller multiplet.  

 

Ifølge Peter Carøe kan IRR være et problem som performancemåling idet, nøgletallet er 

afhængig af tiden: ”Sandheden er at der kun er to tidspunkter, hvor du ved hvad virksomheden 

er værd, og det er når du køber den og når du sælger den. Og alle andet ind i mellem, det er 

spekulationer. Men der ligger nogle regnskabsmæssig regler, som gør at du er tvunget til og 

prøve på at værdiansætte dem.  Altså fair value princippet. Du er nødt til at prøve at 

værdiansætte dem, så har du alle de her modeller med cash flow, du kan lave peer groups 

analyse, brancheanalyse men de er usikre…” … Vi misbruger IRR, men det er også fordi det 

er så nemt.” Derudover har managementselskabernes mulighed for at øge IRR med forskellige 

tricks bl.a. ved at betale pengene tilbage meget hurtigt. Som jeg også var ind på i afsnit 2.1.3, 

mener Peter Carøe ligeledes ikke, at en høj IRR gør investorerne væsentlig rigere, hvis 

multiplet ikke stiger. Det er bedre, hvis kapitalfonden beholder kapitalen i virksomheden og 
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videreudvikler virksomheden i stedet for at skynde sig med at betale pengene tilbage til 

investorerne. Peter Carøe understreger endvidere, at kapitalfonden ikke bare kan trække 

udbytte ud af virksomheden, idet bankerne følger med i porteføljevirksomhedens cash flow. På 

trods af, at Peter Carøe mener, at kapitalfonden bør indgå i en langsigtet udviklingsplan for 

porteføljevirksomheden, så skal kapitalfonden samtidig også være klar til at sælge 

virksomheden, hvis der opstår en mulighed for at sælge den til en god pris. 

 

Ifølge litteraturen er værdiansættelsesrisiko og likviditetsrisiko stort set umulige for 

investorerne at diversificere. Investorerne må i stedet for forsørge at eliminere risikoen ved en 

passende portefølje styring, og de ikke diversificerbare risici skal kvantificeres, og investorerne 

må derefter på baggrund af forsigtighedsbeslutninger foretage deres investeringer173. I det 

følgende vil jeg vil se på, hvor veldiversificeret pensionskassernes portefølje er. 

6.3 Diversificering 
Dette afsnit er baseret på antagelsen om, at investorer diversificerer deres portefølje for derved 

at minimere risikoen og samtidig maksimere afkastet.  

 
Figur 6.2: PFAs investeringsaktivernes fordeling, ultimo 2007 

 
Kilde: PFAs årsrapport 2007 s. 28 

 

Ovenstående figur illustrerer PFAs investeringsaktiver, hvor alternative investeringer udgør 

kun 2,4 pct. af aktierne jf. 6.1 tabel. PFAs andel til alternative investeringer er typisk blandt 

institutionelle investorer (se bilag G). Porteføljen er sammensat således, at der opnås en god 

afdækning af pensionskassens fremtidige forpligtelser med en vis inflationsdækning, mindre 

volalilitet i afkastene som den noterede aktieportefølje, og ikke mindst opnå et acceptabelt 

afkast174.  

 

                                                 
173 Grabenwarter, Ulrich and Weidig, Tom: “Exposed to the J-kurve: Understanding and Managing Private Equity Funds 
Investments” s. 94 
174 PFA årsrapport 2007 s. 28 
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Samlet set gav pensionskassens aktier i 2007 et afkast på 5,8 pct. (børsnoterede danske aktier: 

6 pct, børsnoterede udenlandske aktier: 4,2 pct., og alternative investeringer: 11,1 pct., 

herunder gav PE-investeringer et afkast på 24,5 pct.). Set i forhold til børsnoterede aktier gav 

PE-investeringer et meget tilfredsstillende afkast. PE-investeringer dækker mest for tilsagn til 

”Secondary Funds”, som er kapitalfonde, der udelukkende investerer i andre kapitalfonds 

porteføljevirksomheder eller i hele porteføljen175. De virksomheder, der handles i secondary 

buyouts, har gennemgået en omstrukturerings- og vækstfase og er dermed forbundet med en 

relativt lavere risiko. Da investorerne ikke bliver påvirket af j-kurve-effekten og undgår de 

omkostninger, der er forbundet med j-kurven, hvilket kan være en forklaring på det høje afkast.  

 
Figur 6.3: ATPs investeringsportefølje, ultimo 2008 

Råvarer; 2,50%

Renter; 17,50%

Kredit; 8,80%

Inflation; 
27,50%

Aktier; 43,70%

 
Kilde: ATPs årsrapport 2008 (web) 

 

Som det ses af ovenstående figur er ATPs investeringsporteføljen placeret i fem risikoklasser 

med vidt forskellige afkastprofiler, hvor unoterede aktier udgør 4,3 pct. af aktieandelen. Den 

høje andelen i unoterede aktier i forhold til PFAs, hænger sammen med ATP investerer i 

kapitalfonde via ATP PEP. Ved at sprede investeringerne på risikoklasser med forskellige 

risikoprofiler tilstræber ATP en mere stabil udvikling i afkastet. I beholdningen af unoterede 

aktier indgår investeringer i ATP Private Equity og Via Venture Partners Fond I K/S. Dykker 

man længere ned i ATP PEPs portefølje ser denne anderledes ud, da der er tale om en fond af 

fonde. 65-75 pct. af porteføljen udgør buyout dvs. kapitalfonde. ATP PEPs portefølje er fordelt 

på 25-30 fonde pr. fond, hvilket er rimelig højt. For at opnå en vel diversificeret portefølje i en 

fond af fonde skal man have mellem 15-25 fonder eller flere i porteføljen176. Der må derfor 

formodes, at ATP opnå en rimelig risikospredning og dermed en mulighed for at opnå et højt 

afkast. Derudover vil eksponeringen indenfor enkelte industrier være afhængighed af hver 

enkelt fonds evne til at sprede deres underliggende investeringer ud på flere industrier. ATP 

PEP lægger i deres strategi vægt på, at porteføljen bliver sammensat af fonde med forskellige 

                                                 
175 Interview med PFA 
176 Fort, Washington, Capital Partners Group: “Investing in Private Equity through a Fund of Funds” 
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strategier, der kun i beskedent omfang overlapper hinanden177. I forhold til f.eks. Axcel er ATP 

PEPs industri risici godt diversificeret, idet fonden investerer på flere markeder. Hvilke giver 

ATP nogle muligheder, som andre pensionsselskaber ikke har.  ATP kan tillade sig at sprede 

sine investeringer på flere geografiske områder via ATP PEP, fordi de har en robust økonomi. 

ATP PEP har især fokus på Europa og USA, men også på emerging PE-markeder. ATP PEPs 

tilsagn ligger på omkring 10-100 mio. £ pr. fond. 

6.3.1 Hvordan ser afkastene ud? 
Jævnfør afsnit 4.2.5 så har studier vist, at kapitalfondenes risiko-justerede afkast ligger på 

samme niveau som børsmarkedet. Det er interessant, da samtlige af de interviewede 

pensionskasser er inde på, at en af årsagerne til, at de investerer i kapitalfonde, er ønsket om et 

merafkast i forhold til deres investeringer på børsmarkedet. Det kommer tydeligst frem hos 

Peter Carøe, der siger, at det PFAs primære succeskriterium med PE-investeringerne er at slå 

MSCI World. Det andet succeskriterium er at slå andre aktivklasser. Det er dog ikke muligt at 

undersøge om pensionskassen når sine succeskriterier. Dette hænger sammen med PFA ikke 

kan udtale sig om, de ”rigtige” afkast endnu i buyouts, dette begrundes med, at det endnu er 

tidligt i forløbet, på grund af j-kurve-effekten. 

 

ATPs beholdning af aktier gav et afkast på -31,5 pct., og beholdningen er sammensat af 

børsnoterede danske og børsnoterede udenlandske aktier inklusive aktierelaterede finansielle 

instrumenter samt unoterede aktier178. ATP’s beholdning af unoterede aktier i ATP PEP, der 

primært består af investeringer gav et afkast på -10,5 pct.179. Det negative afkast skyldes 

hovedsageligt urealiserede værdireguleringer i de fonde, hvor ATP PEP har foretaget 

investeringer. Herunder gav ATP PEP III, som er en nyetableret kapitalfond i 2008 et afkast på 

ca. -37,1 pct.180. Det skyldes j- kurve-effekten, da fonden er inde en periode, hvor porteføljen 

af investeringer er under opbygning, samt fordi der er endnu ikke modtaget udlodninger181. 

ATP PEP I, som blev etableret i 2003, gav derimod et afkast på ca. 14 pct. i 2008, og på grund 

af relativt store udlodninger til investorerne har j-kurven haft et positivt forløb i 2008 med 

undtagelse af i 4. kvartal, hvor udlodninger var på et usædvanligt lavt niveau. Dette skyldtes, at 

                                                 
177 Årsrapport ATP PEP III 2008 s. 6 
178 ATP årsrapport 2008 (web) 
179 ATP årsrapport 2008 (web) 
180 ATP PEP III årsrapport 2008 s. 4 
181 Afkastet dækker for hele portefølje inkl. buyouts. 



 88

kraftige prisfald i markederne som gjorde frasalg mindre attraktive182. Se nedenstående og i 

bilag K. 
                                              Figur 6.3: ATP PEP IIIs J-kurve                                   Figur 6.4: ATP PEP IIIs J-kurve 

 

 
 

 

 

 

 

                                      Kilde: ATP PEP III årsrapport 2008 s. 7           Kilde: ATP PEP I årsrapport 2008 s. 7 

 

Ovenstående figurer viser udviklingen i j-kurven og det ses, at kurven varierer alt efter hvor 

fondene er henne i deres livsforløb jf. afsnit 2.1.3. J-kurven for begge fonde er blevet påvirket 

negativt af den økonomiske udvikling, og der heraf følgende prisfald på de børsnoterede aktier, 

som har påvirket markedsværdien af de unoterede selskaber i porteføljefondene i negativ 

retning183.  

6.4 Agent-problematikken i praksis 
Generelt er der fuld gennemsigtighed PE markedet i Danmark, og dette bekræftes af 

pensionskasserne. PFA ser ingen agent-problematik og forklarer at, pensionskassen i 

udgangspunkt stoler på kapitalfondene, fordi de ved, at fondene ligeledes har noget at tabe. 

Som tidligere nævnt foretrækker managementselskaberne at kontakte deres tidligere investorer 

for nye fundraising i håbet på, at disse selvfølgelige har været tilfreds med det tidligere arbejde 

for dermed minimere fundraising omkostninger jf. afsnit 5.1. Hvorfor fonderne ikke har nogen 

interesse i at handle opportunistisk. Som tidligere nævnt i afsnit 5.1 har ATP og PKA været 

investorer hos Axcel fra starten, dette viser at pensionsselskaberne (principalen) har været 

tilfreds med Axcels (agenterne) arbejde. 

 

Omkring informationsniveau mener PFA, at de modtager meget mere information om PE-

investeringer i forhold til deres investeringer i de børsnoterede virksomheder. Derudover 

mødes PFA med kapitalfondene til gennemgang af værdiansættelse af de enkelte 

porteføljevirksomheder, svarende til aktiviteten beskrevet i afsnit 5.1.4. Der findes som 

tidligere nævnt ingen insider information regler for unoterede, som gælder for noterede184, 

hvorfor investorerne til enhver tid har mulighed for at vide, hvordan det går med deres 
                                                 
182 ATP PEP I årsrapport 2008 s. 7 
183 ATP PEP I årsrapport 2008 s. 6 
184 Værdipapirhandelslov - kapitel 10 
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investeringer i PE. PFA understreger dog også, at selvom informationsniveauet er i orden, så 

kan det grundet IRR-problematikken være svært at vurdere kapitalfondenes performance: ”De 

kan gøre det der nummer, når du beregner IRR. Så ligger det lige så snart der er en fordel, så 

refinansierer de gælden enten til nogle lavere marginaler eller bedre convenants. Så betaler de 

gamle tilbage. Hvis du ser det rent matematisk, så når du betaler penge tilbage, så øger det 

IRR fordi der er mindre. Og der har jeg masser slagsmål, som jeg også sagde før, fordi det er 

ikke altid til vores fordele, det er til fonds fordele. Men multiplet stiger ikke pga. de der tricks. 

Så det har vi masse slagsmål med dem om. Man skal holde tungen ind i munden.Og det skal de 

ikke bruge tid på, de skal bruge tid på at drive virksomhederne og søge for de gøre rationalet 

for working capital (investerede kapital) ned i virksomheden. Finde nogle emner og køb dem 

op og det der financiale engenering, det skal I glemme, det er spil af tid. Og jeres fund ser 

bedre ud og men det gavner ikke jeres investorer. Så derfor kan du sige den agent diskussion, 

man har omkring børsnoterede, bestyrelsen, den eksisterer i virkeligheden også lidt mellem 

kapitalfonden og investorer. Det er ikke altid vi har interesse fællesskab, fordi hvis de kan øge 

IRR, så får de en højere carried.  Og det er derfor de så er interesseret i IRR, hvor jeg kigger 

mere på pengemultiplet.”   

 

Agent-problematikken kan derimod være lidt mere komplicerede for fond af fonde, da der vil 

være en længere kæde fra investorerne til porteføljevirksomhederne. Det må forventes, at en 

fond af fonde ikke vil være i stand til at overvåge porteføljevirksomhederne på samme måde 

som en kapitalfond. Først og fremmest fordi der vil være tale om mange virksomheder, samt 

fordi de ligeledes skal gå igennem de underliggende fonder. Screeningen spiller derfor en 

endnu større rolle i forbindelse fond af fonde, så fonden investerer i de rigtige fonde. ATP PEP 

forsøger at holde kontakt med de underliggende fonder så ofte så muligt. Herunder skal 

fonderne rapportere ATP PEP, hvordan det går med de underliggende investeringer. Som en 

fond af fonde er det vigtigt at være opmærksom på de interessekonflikter, der kan opstå med de 

fonde, der performer godt. Eks. hvis fondene laver en del gode investeringer, og de får 20 pct. i 

fee, kan dette give dem incitament til at tage meget stort risiko i forhold til, hvad f.eks. ATP 

PEP ønsker. ATP PEP forsøger at minimere risikoen ved at have en løbende kontakt med alle 

de fonde, som fonden investerer i. ATP PEP forsøger derved, at modvirke moral hazard 

problematikken jf. afsnit 2.2.2.  

 
Investorerne har, som allerede nævnt, ikke mulighed for at trække sig ud af PE-investeringer. 

ATP PEP har omvendt i en række tilfælde afvist at give et kapitalsagn til en ny fond, fordi ATP 
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PEP ikke havde været tilfreds med det resultat, som det bagvedliggende managementselskab 

havde leveret på et tidligere tidspunkt i forbindelse med en anden kapitalfond. 

6.5 Fremtid 
PFA vurderer, at finanskrisen vil påvirke PE-investeringerne, de allerede kapitalfondsejede 

virksomheder, nye investeringer og exit-mulighederne. ATP PEP er ligeledes enig i, at 

finanskrisen kommer til at påvirke PE-markedet negativt. ATP PEP vurderer, at kapitalfondene 

investerede for meget for et par år siden, hvor fondene var villige til at betale høje priser, fordi 

det var nemt at låne penge i banken. Og situationen ser meget anderledes ud i dag. 

Pensionskasserne mener, derfor at der skal derfor sættes endnu større fokus på udvikling af 

porteføljevirksomheden og dermed forbedre indtjening. Hvis en virksomhed tjener det samme 

efter opkøbet, vil det medføre en lavere multipel, og dermed et lavere afkast på investeringen. 

På den anden side indeholder finanskrisen også muligheder, eksempelvis i forbindelse med 

turnarounds, da kapitalfondene vil kunne købe virksomhederne meget billigt. 

 

Som nævnt i afsnit 6.2. forventer pensionskasserne endvidere en anderledes forretningsmodel 

blandt kapitalfondene som følge af finanskrisen, hvor der vil være færre opkøb, som vil være 

gældsfinansieret i samme grad som hidtil. Det vil betyde lavere afkast til investorerne. På den 

anden side ser Peter Carøe positivt på fremtiden. Han sammenligner den nuværende 

kreditkrisen med den kreditkrise, som de skandinaviske lande oplevede i perioden 92-93, hvor 

alt gik fuldstændig i stå og en række banker var insolvente. Hvilket er det samme som 

markedet oplever i øjeblikket, et godt eksempel er Roskilde Bank og ikke mindst Lehman 

Brothers. Jeg mener dog ikke, at de to situationer helt kan sammenlignes, da den nuværende 

finanskrise har udløst en dominoeffekt, hvor hele verden er blevet påvirket. Sammenbruddet af 

Lehman Brothers og de høje renter som Eurozonen oplevede i august sidste år var med til at 

forværre finanskrisen185. Det tyder på, at der måske vil tage lidt længere tid at få ryddet op i 

økonomien. Forbrugstilliden er faldet markant, hvilke ligeledes tyder på, at det vil tage længere 

tid at komme tilbage til det normale niveau. Danmark har oplevet en rekord i konkurs186 etc. 

Alle de faktorer vil på en eller anden måde påvirke kapitalfondenes udvikling. Det må 

forventes, at der går noget tid før sælgerne vænner sig til det nye prisniveau, og at 

lånemarkedet igen begynder at deltage i finansiering af opkøb.  

Spørgsmål er så, om investorerne har grund til at bekymre sig for denne udvikling? 

                                                 
185 Presentation for FSM Society:” Private Equity and the financial crisis” by the Danish private equity firm Capidea. 
186 Ritzau Erhverv: ”Rekord i konkurser”- 06.04.2009 10:03 
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PFA har ingen planer om reducere deres andel i PE187. Hidtil har pensionskassen en strategi 

om, at holde ca. 3,5 pct. af aktiverne i PE-investeringer, og PFA har planer op den skal op 10 

pct. i løbet af 2-3 år. ATP PEP vil ikke decideret lave om på deres portefølje, men vil måske 

reducere deres andel indenfor buyout, som i øjeblikket udgør på 65 - 75 pct. af den samlede 

portefølje.  

6.6 Delkonklusion 
Som vist tidligere vælger de danske pensionskasserne at investere i PE, fordi de tror på 

muligheden for at opnå høje afkast. På den anden side viser analyser, at PE-investeringer ikke 

har outperformet børsmarkedet. Man kan derfor undre sig over den stigende interesse indenfor 

den aktivklasse. Interessen kan skyldes læring og konsistent performance, hvor 

pensionskasserne vil være tilbøjelige til at investere i kapitalfonde med en vis historik og 

dermed erfaring188 jf. 4.2.1 finder Kaplan & Schoar konsistens i kapitalfondenes performance. 

Dette forklarer, hvorfor PFA ikke vil investere i førstegangsfonde. Andre studier er kommet 

frem til, at pensionskasserne generelt er overoptimistiske, og har en fejlopfattelse af risikoen 

forbundet med PE 189. Dette kan selvfølgelig være korrekt, men med tiden har 

pensionskasserne oparbejdet en vis erfaring med den aktivklasse. Ser man på 

pensionskassernes holdning til PE-investeringer adskiller disse ikke så meget fra 

kapitalfondenes. Pensionskassernes erfaring og ekspertise indenfor PE kan på den anden side 

forklare, hvorfor pensionskasserne i modsætning til private investorer, har en usandsynligt lav 

risiko aversion eller har en præference for skæve afkast. Den stigende interesse indenfor PE 

kan ligeledes hænge sammen med udviklingen i samfund, og derfor vælger investorerne at 

investere i PE for at stimulere vækst og innovation. Endelig kan deres investeringsbeslutninger 

været påvirket af politiske forhold190. Den sidste nævnte forklaring kan jeg dog ikke bevise i 

min opgave. 

 
 
 
 

                                                 
187 Andelen dækker både hedge funds, buyouts og infrastruktur.  
188 Phalippou, Ludovic m.fl. : “The Performance og Private Equity Funds” s. 26 
189 Kasper Meisner Nielsen,: “Corporate Governance and Performance in Firms with Concetrated Ownership” s. 194 
190 Kasper Meisner Nielsen,: “Corporate Governance and Performance in Firms with Concetrated Ownership” s. 195 
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HOVEDKONKLUSION 
Denne opgaves hovedformål har været at undersøge, hvordan de danske kapitalfonde skaber 

værdi for deres investorer med særlig fokus på de danske pensionskasser. Undersøgelsen har 

krævet, at jeg tog udgangspunkt i tidligere lavet internationale studier om kapitalfonde, da der 

er forholdsvis få empiriske undersøgelse af det danske marked. Både disse studier og 

litteraturen indenfor området har vist, at det er yderst svært at udarbejde en valid undersøgelse 

af kapitalfondenes performance, grundet den begrænsede information omverden har fra 

kapitalfondene.  

 

På baggrund af de foretagnede analyser vurderer jeg, at PE-investeringer er en anderledes 

aktivklasse og bør derfor behandles som en alternativ investering til børsmarkedet. Det skyldes 

bl.a., at investeringerne er forbundet med en betydelig højere risiko i forhold til børsnoterede 

værdipapir. Det er derfor vigtigt, at investorerne er kritiske overfor det materiale, som 

kapitalfondene præsenterer dem for, og at investorerne, inden de givet et kapitaltilsagn afvejer 

de forskellige risici op mod det potentielle afkast. Professor Michael Møller har været meget 

kritisk i forhold til kapitalfondens afkast. Mine undersøgelser giver Michael Møller delvist ret. 

De fleste undersøgelser om PE-performance har klart vist, at kapitalfondene underperformer 

børsmarkedet, hvorfor det kan være svært at forsvare PE-investeringerne. Studier har bevist, at 

selv kapitalfondenes risiko-justerede afkast ligger på samme niveau som børsmarkedet. På den 

anden side viser min gennemgang af undersøgelserne også, at der faktisk findes kapitalfonde, 

der er i stand til at levere pæne afkast til deres investorer. Disse er dog få, idet det handler om 

fonder, der ligger i den øverste kvartil. Det er derfor vigtigt, at investorerne afsætter de 

nødvendige ressourcer til at screene af kapitalfondene. Vigtigheden af, at investorerne 

investerer i de rette fonde understreges, at den lange investeringshorisont, som gør, at 

investorerne ikke har samme mulighed som på børsmarkedet for at trække sig ud af 

investeringerne til en hver tid. 

 

Som allerede nævnt i indledningen af afsnittet, så har jeg i opgaven ligeledes vist, at det pt. 

ikke umiddelbart er muligt at undersøge om de forventede fordele (merafkast og 

diversifikation) ved at investere i PE også kan genfindes i de realiserede resultater. Det skyldes 

især to forhold: ringe datakvalitet og manglende data. Således kan der rejses tvivl om dataenes 

validitet i de analyser, der er lavet, da data er baseret på egen rapportering fra 

kapitalfondene/investorerne, hvilket betyder, at de kan være biased. 
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På trods af udfordringer med datavaliditeten giver de tilgængelige data nogle interessante 

fingerpeg om værdien af PE-investeringer. I forhold til diversifikationseffekten peger data på, 

at der er en høj grad af korrelation mellem børsmarkedet og PE. Investeringer i PE medfører 

med andre ord kun en ringe diversifikationseffekt, hvis porteføljen i forvejen er eksponeret 

overfor børsmarkedet. Derudover skal pensionskasserne være opmærksom på de problemer, 

der er forbundet med at fastlæggelse af korrelation mellem PE og andre aktivklasser. Der ligger 

som nævnt en vis usikkerhed i beregningen af korrelationen på PE-markedet pga. datamangel. 

På den anden side på grund af kreditkrisen kan man diskutere, om risikoen forbundet med de 

høje gældsandele i porteføljevirksomheder vil få en mindre betydning i fremtiden. PE-

markedet kan forvente at se andre finansielle instrumenter, hvilke kan betyde, at vi vil opleve 

mere egenkapital, hvilke selvfølgelig ikke godt for investorerne. 

 

Det danske PE-marked stadig er ungt, og der er derfor endnu kun et beskedent datamateriale 

vedrørende realiseret afkast, derfor er det ikke umiddelbart muligt at påvise, at PE-

investeringer giver et mer-afkast i forhold til andre investeringer. Det er derfor heller ikke 

muligt at vurdere, hvorvidt de danske pensionskasser har nået deres mål med at investere i PE. 

Det skyldes, at de nuværende tilgængelige data i høj grad er baseret på forventede afkast 

baseret på bogførte værdier og ikke realiserede resultater. Det betyder endvidere, at 

investorerne, når de vurderer de leverede afkast, skal være opmærksomme på, om der er tale 

om realiserede eller ikke realiserede afkast, samt undersøge om det er risikojusterede og netto 

afkast, de bliver præsenteret for. På baggrund af de foretagne interviews vurderer jeg, at 

investorerne er opmærksomme på risiciene ved PE-investeringer, og dermed de krav det stiller 

til investorerne i forhold til at udvælge de rigtige investeringsobjekter og efterfølgende 

overvåge deres investeringer. Pensionskasserne nævner blandt andet selv udfordringen ved at 

beregne IRR. Spørgsmålet er så om løsningen af problemet skal findes igennem samarbejde 

med investorerne og kapitalfondene eller om politikkerne skal gribe ind. Min undersøgelse har 

dog vist, at f.eks. Axcel har formået at holde på nogle gamle investorer, hvilket viser, at det er 

muligt for kapitalfondene at levere et resultat, som fører til en længerevarende relation mellem 

investorerne og kapitalfondene/managementselskaberne.  

 

I min undersøgelse har pensionskasserne generelt udtrykt tilfredshed med deres PE-

investeringer, ligesom managementselskaberne har formået at overtale tidligere investorer til at 

investere i nye kapitalfonde. Det må alt andet lige betyde, at kapitalfondene har været i stand til 

at levere et tilfredsstillende resultat for investorerne, når de ikke alene er tilfredse, men også 
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har vist sig villige til at geninvestere. På den anden side skal investorerne være opmærksomme 

på, at kapitalfondenes fremtid er usikker, da deres forretningsmodel er blevet svækket af 

krisen. Som vist i opgaven har markedet allerede oplevet et markant fald i aktiviteten siden 

2008. Det blev vist, at kapitalfondene på den anden side kan udnytte finanskrisen ved at 

opkøbe billige børsnoterede virksomheder. Dette vil dog stadig kræve en vis kapital. Som 

tidligere nævnt kan krisen betyde, at Axcel vil have endnu svært ved at komme af med deres 

porteføljevirksomhed BB ELECTRONICS, som kapitalfonden efterhånden har nu ejet i 10 år. 

Dette hænger sammen, at man generelt kan forvente, at PE-markedet vil være negativt påvirket 

af de negative afkast på de globale aktiemarkeder, idet disse vil påvirke værdiansættelsen af 

kapitalfondenes porteføljevirksomheder negativt. Det må i den forbindelse også antages, at 

krisen vil forringe exit mulighederne, hvorfor der forventes et mindre aktivt exit marked i 2009 

og 2010, og dermed dårlig afkast til investorerne.  

 

Med opgaven har jeg vist, at PE-investeringer er krævende både i forhold til 

managementselskaberne og investorerne. PE-investeringer kan være velegnede investeringer, 

men stiller som nævnt en række krav til investoren: 

• Lang investeringshorisont. 

• Stor kapital. 

• Portefølje, hvor PE-investeringer kan være med til at diversificere porteføljen. 

• Analysekompetence til at udvælge kapitalfonde i den øvre kvartil. 
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BILAGOVERSIGT 
 
 
Bilag A - De vigtigste udbydere af risikovillig kapital i Danmark191 
 
Business Angels  

Er general rige private investorer som investerer i virksomheder med stort vækstpotentiale. 

Disse investeringer er forbundet med høj risiko idet der som regel er tale om virksomheder, der 

stadig er i startfase af livscyklus192. Som business angels har investorerne ikke ansvarlig for 

den daglige operationel ledelse af virksomhederne, dette er overladt til virksomhedens ledelse. 

Investorernes opgave er dermed at stille rådgivningskompetencer til rådighed. Business angels 

udgør en lille del af det danske venturemarked193.  

 

Ventureselskaber 

Venturekapital er betegnelsen for investeringer i nye, vækstorienterede virksomheder, der ikke 

er børsnoterede. Ventureinvesteringer har typisk en noget højere risikoprofil end traditionelle 

investeringer. Formålet med investeringerne er typisk at investere i porteføljevirksomheder for 

at udvikle dem og senere afhænde dem med fortjeneste. Det danske venturemarked er i fortsat 

fremgang – og det seneste år har været kendetegnet ved større fonde, flere seedinvesteringer 

og øget interesse for nye investeringsområder194. 

 

Corporate Venture Companies 

Er ventureselskaber eller divisioner inden for traditionelle industrikoncerner, som etableres 

med henblik på at udnytte moderselskabets midler og kompetencer til at investerer i og udvikle 

nye selskaber. I Danmark startede NKT’salg af Giga til Intel for 9,4 mia. kr.en bølge med 

etablering af nye corporate venture selskaber.  

 

Private Equity Funds 

Markedet rummer en række investorer, som udbyder risikovillig kapital til finansiering af 

vækst og omstilling i modne virksomheder. I Danmark betegnes disse investorer som buyout-

                                                 
191 Etablering af Private Equity Funds: Andersen, Krüger Tomas s. 91 
192 Private Equity - history, Governance and Operations, Cendrowski Harry m.fl. side 20 
193 Etablering af Private Equity Funds: Andersen, Krüger Tomas s. 91 
194 Vækstfonden 2007 
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selskaber195. I 2007 var der 13 kendte buyout- selskaber, som havde en investeringsafdeling i 

Danmark, og som gennem flere år har opkøbt danske virksomheder. Hovedparten af buyout-

selskaber, som investerer i danske virksomheder, er primært interesserede i virksomheder, der 

har en omsætning på mere end 250 mio.kr.196 Heriblandt er de to største danske buyout-

selskaber, Axcel og LD Equity, der investerer i virksomheder med en omsætning på op til 1 

mia. kr.  

 

Fond af fonde 

Siger næsten af sig selv. Her er der tale om kapitalfonde, som investerer i andre kapitalfonde. 

Formålet med fondene er at give investorerne mulighed for at investerer på venture/private 

equity marked med en større risikospredning end ved investering i en enkelt kapitalfond.  

 

Udover de fornævnte kapitaludbydere findes der ligeledes på det danske marked andre 

offentligt finansierede kapitaludbydere, der er underlagt særlig regulering, hvoraf Vækstfonden 

er den vigtigste197. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
195 Etablering af Private Equity Funds: Andersen, Krüger Tomas s. 90  
196 Vækstfonden 2007 
197 Etablering af Private Equity Funds af Tomas Krüger Andersen s. 92 
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Bilag B - Buyouts transaktioner 
 
Som sagt opkøber kapitalfonde virksomheder med henblik på at videreudvikle disse. Indenfor 

opkøb af virksomhederne findes fire forskellige buyouts transaktioner198. Herunder Leverage 

Buyout (LBO) som finansieres ved hovedsagelig ved hjælp af gæld. LBO vil derfor være mest 

interesseret i virksomheder med lav gældsfinansiering. Den anden transaktion Management 

buyout (MBO) som minder lidt om LBO, og er kendetegnet ved at opkøbet foretages af 

virksomhedens egen ledelse og transaktion er ligeledes gældsfinansieret. Den tredje er 

Management byin (MBI) som foretages af udefrakommende interessenter, som er interesseret i 

at selv lede virksomhed. Den sidst er Institutional buyouts (IBO), som gennemføres af 

institutionelle investorer eller en kapitalfond.  

 

Buyouts er de meste udbredt transaktioner, og LBO er den mest dominerende. Da de alle de 

nævnte buyouts som sagt er gældsfinansieret og investorerne sjældent har den nødvendig 

kapital til opkøb af virksomheder, bliver disse nødt til at investere gennem en kapitalfond. 

Kigger man på antal transaktioner var USA marked den største indtil 2001, og siden der har 

Europa haft flere buyout transaktioner. Omkring 2500 Europæiske selskaber er blevet opkøbt 

af kapitalfonde i 2006 ses i forhold til 1600 amerikanske selskaber199.  
Figur 1. 2 - Buyout investeringer 1997-2006 

 
Kilde: EVCA  

 
 
 
 
 

                                                 
198 BENNEDSEN, M., THOMSEN S. M.FL. - Private Equity i Danmark juni 2008 
199 A Review of Private Equity: Vinten, Frederik, and Thomsen, Steen s.9 
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Bilag C - Opbygning af kapitalfond 
 
 

 

 

 

 

Kilde: Bennedsen, M., Thomsen S., m.fl. - Private Equity i Danmark juni 2008 
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Bilag D - Investeringsfokus for danske kapitalfonde 
 
Nedenstående figur viser de 24 kapitalfonde, som har en investeringsafdeling i Danmark. 

Hovedparten af kapitalfonde som investerer i danske virksomheder, er primært interesserede i 

virksomheder, der har en omsætning på mere end 250 mio. kr.  

 
 
Kilde: Vækstfonden 2008 
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Bilag E - Investorprofil  
 
For at forstå kapitalfondes investorers adfærd på PE marked, er det nødvendigt at se på 

investorernes holdning til risikoen. For at gøre det har jeg valgt at benytte nytteteorien, som 

beskriver en investors adfærd på de finansielle markeder. Nyttefunktion er en antagelse om en 

investors holdning til risiko200. Der er tale tre mulige antagelser disse er illustreret i 

nedenstående figur:  

 
Nyttefunktion 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Modern Portfolio Theory s. 217 
 
Ovenstående figur skal forstås således: 
 
1. Nyttefunktion for en risikosøgende investor  
2. Nyttefunktion for en risikoneutral investor 
3. Nyttefunktion for en risikoavers investor 
 

En investors holdning til risiko kan formaliseres ved at tage udgangspunkt i et hasardspil, hvor 

investorens ”spillelyst” vil være afhængighed spillet dvs. risikoprofilen (udfalds 

mulighederne), investorens nuværende formue og generelt risikovillighed (f.eks. to personer 

med samme formue har forskellig risikovillighed). Nedenstående belyses et i eksempel af et 

hasardspil: 
Tabel: 1 

Udfald Sandsynlighed
2 0,5
0 0,5

Invester

 

Udfald Sandsynlighed
1 1

Ikke invester

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Modern Portfolio Theory s. 215 

 

Alternativet for at investere har en forventet værdi på 1$ dvs. $105,025,0 =×+× . Med 

antagelse om en investor må betale 1$ for at påtage sig investeringerne imod disse udfald, vil 
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det betyde, at hvis investoren vælger at ikke investerer, vil ”kapitalen” på 1$ blive beholdt. 

Hvilket svarer til muligheden for at ikke investere har en forventet værdi, der svarer præcis til 

omkostningen ved at investere. Investors position kan forbedres eller forværres ved at foretage 

sig investeringen, men forventningen er, at der ikke vil være nogen ændring i hans position. 

Dette skyldes at, der er tale om et fair hasardspil, idet den forventede værdi af hasard spillet 

svarer til dens omkostninger. 

 

Af den baggrund vil en risikoavers investor forkaste spillet idet investoren helst vil være på den 

sikre side og derfor vil vælge at ikke investerer og beholde kapitalen på 1$ i stedet for 

sandsynlighed for at tjene 2$ eller 0$ ved at vælge at investere. Den risikoavers investor vil 

derfor altid foretrække det aktiv, der giver det højeste afkast med den laveste risiko. Det vil 

sige, at hvis to investeringer har samme forventede afkast, vil den risikoavers investor vælge 

den investering med den laveste risiko. Givet at man har en investors nyttefunktion U vil det 

matematisk betyde, at risikoversion indebærer at anden afledede af nytten af formue (W) vil 

være negativ, hvorfor en risikoavers investor vil have en aftagende marginalnytte jf. figur xx 

Nyttefunktion. Dvs.: 

)1()2()0()1(
.

)2()0()1(2
.

)2(5,0)0(5,0)1(

UUUU
dvs

UUU
dvs

UUU

−〉−

+〉

+〉

 

Ovenstående betyder, at ændringen af nytten i en enhed fra 0 til 1 er mere værd end en enhed 

ændring fra 1 til 2. Antagelse om risikoaversion betyder derfor at en investor vil forkaste et fair 

hasardspil fordi den negative nytte af tab er større end nytten af tilsvarende gevinst.  

 

En risikoneutral investor vil derimod være indifferent med hvorvidt fair hasard er eller ikke 

foretaget. Det vil sige investoren vil være indifferent med om der foretages investeringen eller 

ej. Risikoneutralitet indebærer 0 ved anden afledede fordi for investor at være indifferent 

mellem at investere og ikke investere, den forventede nytte af investeringen, eller ikke 

investere, må være den samme, og vil derfor have en konstant marginalnytte. Dvs.: 

)1()2()0()1(
.

)0()5,0()2()5,0()1(

UUUU
dvs

UUU

−=−

+=
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Ovenstående betyder at ændringen af nytte fra en enhed ændring i formue er uafhængig af man 

bevæger sig fra 0 til 1 eller 1 til 2.  

 

Risikosøgende betyder at en investor vil vælge et fair hasardspil. På baggrund af tabel 1 vil den 

risikosøgende investor vælge at investere, og dermed betale for at løbe en risiko. 

Risikosøgende investorer har nytte funktioner med en positive anden afledede, og har en 

tiltagende marginalnytte. For at den risikosøgende investor vælger at investere, skal den 

forventede nytten af investering være højere end den forventede nytten af ikke investere. 

Nedenstående viser at her skal nytten af en enhed ændring fra 1 til 2 er højere end nytten af en 

enhed ændring fra 0 til 1: 

)0()1()1()2(
.

)1()0()5,0()2()5,0(

UUUU
dvs

UUU

−〉−

〉+
 

 

Nyttefunktion kan ligeledes benyttes til at finde ud af, hvordan en investors nytte ændrer sig i 

takt med ændring i ens formue dvs. at finde ud af, hvor risikoavers en investor kan være201. 

Spørgsmålet er derfor om vil der være mere eller mindre af formuen investeret i risikobetonede 

aktiver, hvis en investors formue stiger? Ifølge teorien skelner man imellem to begreber, 

absolut risikoaversion og relativ risikoaversion. Absolut risikoaversion udtrykker, hvorledes 

den absolutte beholdning af risikofyldte aktiver udvikler sig, når formuen stiger. Risikoavers 

investorer kan have tre forskellige former for absolut risikoaversion. Faldende, konstant eller 

stigende absolut risikoaversion. Relativ risikoaversion udtrykker, hvorledes den relative 

beholdning (dvs. pct. -vise andel) af risikofyldte aktiver udvikler sig, når formuen stiger. 

Ligesom absolut kan risikoavers investorer have tre forskellige former for risikoaversion. 

 
 
 
 
 

                                                 
201 Elton, J.Ewin m.fl. - Modern Portfolio Theory s. 216 
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Bilag F - Measuring Private Equity: The IRR 
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Bilag G - Kasper Meisner - Institutional Investors and Private Equity 
 

 
Kilde: Nielsen, Kasper Meisner: “Corporate Governance and Performance in Firms with Concentrated Ownership” 
s.170 
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Bilag H - Europæiske PE-tilbagebetalingsperiode vs. etableringsår 
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Bilag I - Fordeling af Axcels investorer 
 
 

 
 
Pensionskasser Bank & finans Industri & fonde 

  
 

  
 

   

 Investeringsselskabet 
af 30.04.1992  
 

   

  
GSA Invest (Widex) 
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Bilag J - Axcels porteføljevirksomheder 
 
Virksomheder Axcels investering Fond Axcels ejerandel Hjemsted Forretningsområde 

JBO 2008 Axcel III 90% Sverige Private friskoler i Sverige 

PANDORA 2008 Axcel III 60% Hovedkont
or i 
Danmark + 
produktion 
i Thailand 

Smykker 

DRICONEQ December 2007 Axcel III 60% Sverige Udstyr til bore- og mine-
industrien 

IDEMØBLER December 2007 Axcel III 60% Danmark Møbler og boligindretning 

NOA NOA 2007 Axcel III 60% Danmark Kvindemode og børnetøj 

BALL GROUP December 06 Axcel III 87% Danmark Modetøj til kvinder i str. 42+ 
samt standardstr. 

HUSCOMPAGNIET Oktober 2006 Axcel III 75% 
 

Danmark En-familieshuse og 
andelsboliger 

TCM GROUP September 2006 Axcel III 60% Danmark Køkkener, badeværelser og 
garderobemøbler 

NETCOMPANY 2006 Axcel III 60% Danmark IT-konsulentydelser 
ESKOARTWORK 2005 Axcel III 68% Belgien Software, service og løsninger 

til emballageindustrien 
DDD GROUP/ELLIPSE 2004  Axcel II 86% Danmark Dermatologiske instrumenter 

JUNCKERS 2004 Axcel II 70% Danmark Trægulve 

VITAL PETFOOD GROUP 2000 Axcel II 80% Danmark Kæledyrsfoder og -tilbehør 

ROYAL COPENHAGEN – 
omfatter Royal Copenhagen 
(porcelæn) og Georg Jensen 
(luksusvarer) 

2001 Axcel II 70% Danmark Porcelæn 

BB ELECTRONICS 1999 Axcel I 62,5% Danmark Elektronikproduktion 
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Bilag K - ATP PEP III og ATP PEP I nøgletal udvikling vs. j-kurven 
 

 
Kilde: ATP PEP III årsrapport 2008 s. 7 
 

 
Kilde: ATP PEP I årsrapport 2008 s. 7 
Ovenstående J-kurver illustrerer netto betalingsstrømmen over tid, beregnet som f.eks. ATP 

PEP III’s udlodninger til investorerne fratrukket ATP PEP III’s træk på investeringstilsagnet. J-

kurven viser oftest en netto negativ pengestrøm i de første år af en fonds levetid indtil 

udlodninger til investorer begynder at overstige kapitaltræk på investorer. Det er derfor 

forventet, at ATP PEP III’s j-kurve vil vise værdier lavere end 0 i en række år frem i tiden. J-

kurven haft et positivt forløb i 2008. Undtagelsen er dog 4. kvartal 2008, hvor fondenes 

udlodninger var på et usædvanligt lavt niveau. Dette skyldtes, at kraftige prisfald i markederne 

gjorde frasalg mindre attraktive.202 

                                                 
202 ATP PEP III årsrapport 2008 s. 7 
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Bilag L - Antal af PE transaktioner i Danmark 

 
Kilde: DVCA 2008 (indtil september 08) 
 
 

Bilag M - Priser på danske børsnoterede virksomheder (EV/EBITDA)  
 
 

 
 
Kilde: Ernst Young 20 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

14

28
33

49

19

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008

Small < 1 bil. DKK turnover Large > 1 bil. DKK turnover



 125

Bilag N - Interviews 
 
Interview med Axcel - medvirket Jacob Thygsen (JT), partner i Axcel og har været i Axcel 
siden 1998. 
 
Kort præsentation af Jacob Thygsen: 
M: Hvad er din uddannelsesbaggrund? 
 
JT:  ”Jeg hedder Jacob Thygesen er 43 år og har arbejdet i Axcel i ti og et halv år, som 
partner herinde. Jeg er uddannet på CBS cand. merc. i finansiering tilbage i 1999.” 
 
M: Hvordan vil du beskrive PE generals managers generelle baggrund? 
 
JT: ”Vi har typisk to forskellige typer af mennesker, der arbejder herinde. Den en er typisk 
økonomisk baggrund a´la mine. Typiske er det folk, der har arbejdet med køb og salg af 
virksomheder. Så er der den anden type, som er management consulty, personer som har 
arbejder i store konsulenthuse, som har erfaring med at videre udvikle virksomheder derfra.Vi 
prøver at rekruttere folk, som har vist en rigtigt god performance i de forskellige steder. Vi 
tager også en måske til to som er lige færdig med skolen. Dem kan vi godt have ind i periode 
som analyst stilling. Men ellers har vores associate tre- fire årserfaring, og som manager har 
man typisk fem til seks års erfaring.”  
 
M: Har I behov for gatekeepers? Hvis ja hvorfor? 
 
JT: ”Det gøre vi meget, i KBH er vi 22 personer  ansat, også har vi seks personer i Sverige. 
Men her i Kbh. hvis vi skal lave en investering, så vi typisk hyrer vi team af rådgiver på 
advokater , nogle revisorer også dem, man kalder for kommercielle rådgiver, som typisk vil 
være et konsulent hus. Det kan også godt være at vi tilknytter en person fra vores netværk, som 
vi tror på, at han kan give os et pesperktiv på en branche og så måske få  mulighed for at 
komme ind i bestyrelse i det selskab vi investerer i. Vi sidder herindeog prøver at definere, 
hvad for nogle  undersøgelser, vi gerne have lave og så laver vi scop på, hvad skal revisor 
lave, hvad skal  advokat lave til samlet investeringsstilling.” 
 
Værdiskabelse: 
M: I finansiel litteratur har jeg læst, at PE kan skabe værdi på to niveauer, PE niveau og 
porteføljeselskabernes niveau. Mit fokus er at undersøge værdiskabelse på PE niveau, som er 
investorerne (Limited Partners). Hvordan vil du beskrive PE måde at skabe værdi på? Hvad 
kan de, som markedet ikke kan? 
 
JT: ”Jeg ved ikke, om du har set det, men der er kommet sådan en fin bog fra DVCA, som er 
brancheforening for Venture Capital og Private Equity. Den fortæller faktisk en del omkring, 
hvad PE går ind og gøre. Der er en række cases og en række interviews. Den vil give en masse 
input på, hvad PE gøre for virksomheder og dens investorer.”  
 
M: Hvordan skaber I værdi for jeres investorer? 
 
JT: ”Vi laver nogle rammer aftaler med vores investorer, hvor vi siger at det er der vi gerne vil 
beskæftige os med. Vi vil gerne investere jeres mandat  til at vi kan investere jeres penge, så I 
skal commit jeres penge men vi laver en aftale om, at det er her fokus vi har deles rent 
størrelsesmæssig deles måske også, om hvad for nogle brancher, vi ikke vil går ind. Det er ikke 



 126

alt høje risiko investeringer, vi har tænkt os at lave. Vi har tænkt os at holde os til Danmark og 
Sverige. Men det vi basalt se skal levere til jer, det er at sørge for, at levere et godt afkast på 
jeres penge. I vil få dem tilbage efterhånden som vi får penge ud fra af solgt ud. Og øvrigt skal 
I ikke betale penge før vi rent faktisk har brug for dem. Så det er kan godt være at I skal 
reserver 100 mio. kr. til Axcel, men vi regne først med indkalde penge over de først fem år. I 
kan faktisk have jeres penge liggende til forrentning  i jeres eget system og indtil der vi kalder 
dem ind efterhånden, som vi investerer. Der kan gå fem år med det, også udbetaler vi penge 
efterhånden, som vi får dem ud i løbet af de fem år. Så forhåbenligvis har I jeres100 mio. igen 
plus renter efter 6, 7 eller 8 år. Det er basalt se, det vi tilbyder dem omkring økonomi. Og vi 
regner med at levere et afkast 25 %, det burde være konkurrence dygtig.  Men I skal også være 
opmærksomme på, og det ved I selvfølgeligt at det er forbundet med store risiko, hvis man 
kigger på fonde generelt i hele verden, så er der meget  stor  forskel på, hvilke afkast  de 
opnår. Det er afspejler selvfølgeligt forbundet med at det er svært, og der er risiko forbundet 
med det.”  
 
Risiko: 
M: På baggrund af en phd. afhandling foretaget af Kasper M. Nielsen, var pensionsselskaberne 
afkast i unoterede selskaber ikke højere end de børsnoterede. Hvad er din holdning til Kaspers 
undersøgelse og resultat?  Hvad er din holdning til det? 
 
JT: ”Det er lidt frygteligt, at der findes mange forskellige analyse, som ikke giver samme 
resultat. I den her rapport (referer til DVCA), der har jeg taget en kopi, der er der også fra 
ATP som er en meget stor investor, de har sådan et ikke nogle begrundelse for at ikke lave det 
objektiv. De har en analyse, hvor de har været ind på 59 investeringer, og det er kun i DK. De 
har regnet på, hvad har de givet i afkast, og der ligger afkastene ganske flot. Jeg ved ikke, 
hvad Kasper har kigget, om han kun har kigget på DK og hvilke perioder, han har kigget på. 
Det er lidt mærkeligt, at han bruger den samme periode som ATP.”  
  
M:Hvordan vil du beskrive jeres historiske afkast i forhold til de børsnoterede? (I betragtning 
af risiko) 
 
JT: ”Henviser igen til DVCA rapport - side 2- basalt se så er det meget simpelt. Der er talt om 
simpelt  finansiering beregninger. Det der kan være lidt kryptisk, når fonden Axcel skal opgøre 
afkast op, så  kigger vi på vores cash flow i forhold til virskomhed vi har købt. Vi kigger på, 
hvor mange penge vi har betalt ind da vi købte og hvor mange penge får vi ud, når vi sælger. 
Det er så afkast på en enkelt investering. Derudover har vi trods alt omkostninger med at drive 
Axcel management med vores 27 ansatte, det koster virkeligt.  Det skal man også trække fra 
som omkostninger inden vi kan udbetale til investorerne. Så når fonden rapporter sin afkast på 
investeringer så skal man bemærke  i, er det før eller efter omkostninger, til at drive fonden. 
Investorerne kan være ret ligeglad med, hvad vi tjener på den enkelte investeringer, han vil 
vide, hvad får jeg ud af det.  De fleste fonde drives et fee på omkring halvandet og måske op til 
to pct. årligt omkostninger.”  
 
M: Du mener carrie interest? 
 
JT: ” lige så snart du kommer over et afkast på over otte pct. på fonden. Hvis de begynder at 
får et afkast på mere end otte pct. efter management fee, så vil Axcel ledelse komme ind og får 
en del af afkast, man kan sige at vi også er en slags investorer. F.eks. hvis fonden kan levere 
20% i afkast på investeringerne, så går der måske to pct. til management fee, så er der 18% 
tilbage til fordelingen og det kan betyde, at investorerne kun får 16% fordi Axcel management 
teamet også tager en del af kagen. Så det er også en omkostning. Men det er de 16% som 
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pensionskasser er nødt til at  sammenligne med. Hvad kunne jeg få, hvis jeg havde investeret i 
aktier på børsen.”  
 
Investorer: 
M: Ifølge porteføljeteori afhænger en investorens risiko af dens risikoaversion Hvad skal en 
investor være opmærksom på inden han/hun skyder penge i en PE fund?  
 
JT: ”Man skal være opmærksom på, at det er langt kommintment, det er en lang investering. 
Det vil som typisk være forbundet med en præmie fordi man siger jo likviditet, hvis man kan 
komme ud af sin investering igen, så er der lavere risiko. Det kan man ikke i PE, der er penge 
commited, og derfor vil man typisk har bindet penge i længere tid, vil man typisk have lidt 
mere i afkast. Hvorfor skulle man ellers gøre det? Det er ligesom en ting. Men der burde være 
nogle tal, der giver volatilitet i PE. hvis man kigger på børsnoterede virksomheder, kan man 
kigge på beta. En ting er meget klar, PE er gearede investeringer, når vi foretager os 
investeringer, låner vi typisk 70% i banken og vi kommer selv med 30%. Investorerne gøre sig 
måske ikke klar på PE kan blive hårdt ramt, hvis det går dårligt. Det er klart at vi kan sige, at 
vi skylder ekstra penge ind, for at rette op på det her men det ændre bare ikke, at værdi den 
kan falde relativt hurtigt. Så der er stor risiko i den her investeringsklasse. Det er måske også 
derfor, at man på trods af de høje afkast, vi kan leverer, som er der grænset for, hvor mange 
penge pensionskasser vil skyde ind det. De siger måske fem til ti pct. af deres formue.”  
 
M: Hvilke slags investorer I er mest interesseret i at samarbejde med? Og hvorfor? 
 
JT: ”Hvis man skal være ærlig, så kan man sige at penge er jo  penge. Og så er det mest 
vigtigt, de har en stor portion penge fordi det bliver for besværligt for os, hvis vi skal ligge og 
investerer to millioner af gange. Vi skal helst have nogle, der kan komme med 50 mio. eller 
sådan noget. Men derudover kan vi sige at det giver bedst et netværk blandt investorerne, hvis 
nogle som alle andre anerkender, som professionel investorer, hvis de vælger  at investerer i 
Axcel. Så er det et tegn til andre investorer om Nå det kan vi også godt gøre. ATP har skudt 
penge i Axcel, og det kan vi også gøre. ATP er professionel investorer, så tør vi også  godt. Det 
er derfor også vigtigt at få nogle anerkendt professionel investorer ind.   Også nogle der har 
penge til næste gang, som ikke forsvinder fra en dag til en anden. De er bedste at får nogle 
solide investorer. Så er der nogle enkelte af dem at have med fordi de er gode til at snakke  
med fordi de følger meget mere i hvad der foregår i andre fonder. De kan give os inspiration 
omkring hvordan gøre man tingene andre steder. Så hvis man finder hr Jensen der har tjent 
penge på at sælge sin ejendom, han kan ikke give os nogle inspiration.  
 
ATP har været med fra start og PKA har været med også fra starten. Så de har være gode for 
os.  ATP har helt klart været meget mere sportive for Axcel, det har PKA også. Begge har 
været accepteret i Axcels bestyrelse med en direktør. Også dermed har kunne bidrage også i 
denne sammenhæng i forbindelse med en investering, har vi spurgt vores bestyrelse, om de 
synes, det er en god idé. De har også haft lejligheden til at kigge med os og give deres mening 
til kende. ” 

 
M: Ifølge CBS professor Michael Møller burde pensionsselskaber holder sig væk fra 
kapitalfonde, han mener at det ikke kan betale sig at investere i disse. I hans begrundelse 
behæfter han sig med at når man tager diverse omkostninger så som carry interest forbundet 
med PE investeringer, er der ikke så meget tilbage til investorerne. Derudover mener han, at i 
betragtning af PE risiko er afkastene ikke høje nok. Hvad er din holdning til kritikken? Er det 
rimelig? 
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JT: ”Vores koncept er vel at nogle pensionskasser med måske begrænset ressourcer og måske 
også kompetencer omkring investeringer i hvert fald aktiv investeringer (buyout) kan lave et 
samarbeje med os, hvor vi har sættet et team sammen, hvor på professionelvis 
administerer/invester deres penge indenfor unoterede aktier. Så kan de selv have folk der er 
gode til at finde gode børsnoterede aktier og måske samarbejde med nogle andre rådgiver. Det 
har de typisk også.  
 
Så et andet sted så er det en outsourcing af en investering som man altid kan diskutere, kunne 
man have de ressourcer selv? Du skal være en ret stor pensionskasser, hvis du skal have 20 
mand siddende på samme måde, som vi har og kan lave de analyser, som vi gøre. Så et andet 
sted føler jeg at vi levere en udmærk value for money til pensionskasserne. ” 
 
M: Hvordan vil du beskrive pensionsselskabernes interesse indenfor PE? 
 
JT: ”Man kan kigge på - referer til DVCA rapport - Et andet sted kan man sige, at de har en 
stigende interesse. Det er selvfølgelig også fordi, de selv har nogle stigende formuer, som de 
skal have placerer. Fordi der er flere, der indbetaler til pension og pensionsformuer stiger. 
Generelt man må sige i hvert fald i DK, at pensionskasser har været glad for at have været i 
PE igennem en årrække og har tjent gode penge på det. ” 
 
Corporate Governance:  
M: I lovgivning findes der regler, der beskytter aktionærerne i et aktieselskab eller 
anpartshaverne i anpartsselskab. I Danmark bliver PE funds til at starte med etableret som et 
kommanditselskab. Hvilket giver investorerne en begrænset indflydelse i funds daglige ledelse. 
Hvordan er samarbejdet med jeres investorer? (Hvad gør I for at sikre investorerne, at I handler 
i alle parters interesse?) 
 

JT: ”Det er mest os, der informere dem om, hvad går vi og laver, hvordan går det med de 
investeringer, vi har lavet. Hvordan kigger vi på nye ting, men der går vi ikke i detaljer fordi vi 
vil ikke risikerer, at der går rygter om, at nu Axcel ved at købe et andet uden at det bliver til 
noget. Men vi mødes med dem hvert halv år, og orientere dem om hvordan aktiveterne har 
været,  hvilke nogle sager, vi har investeret i. og vi også har typisk en til to direktører med fra 
de selskaber, vi har investeret i, Som kan fortælle lidt nærmere om de selskaber, de er direktør 
for. Og som indirekte pensionskasser er medinvestor i. så de får lidt mere fornemmelse af, 
hvad de har puttet penge i. Det er undervejs i funds levetid, der den mest kommunikations type, 
så får de selvfølgelig hver halv år et opgørelse af vores regnskab, hvor vi gøre værdien af den 
enkelte investering op. Så de kan se nogenlunde, hvordan bevæger værdierne sig. Men det er 
svært at værdiansætte en virksomhed, når den ikke er blevet solgt. Nogle gange stod den bare 
til den pris, vi gav for den men hvis der er sket udsving i indtjeningen eller i børsmarkedet, som 
det er lige nu, så kan godt være, at vi regulerer værdien op eller ned. Så kan de vurderer, 
hvordan ser mine investeringer på 100 mio. som jeg har i Axcel, er de steget eller faldet siden 
jeg puttede pengene i.”   
 
Performance: 
M: På baggrund af den risiko forbundet med PE investeringer, er det vigtigt for investorerne 
inden de vælger et management selskab at samarbejde sammen med at vide, dens historiske 
performance. Hvilke metoder bruger I til at måle jeres performance? (PME metode - kan du 
forklare, hvordan det foretages?) 
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JT: ”Vi måler primært på to nøgletallet. Det en er afkast i form en forrentning (IRR), vi kan 
levere det andet er hvor mange gange får vi pengene tilbage (Money Back Multipel). Nogle 
gange kan være lettere at levere et høj afkast i procent, hvis nu man har investeret i 100 
mio.kr. men, kun har investeringen  i tre måneder og så sælger igen. Så kan man måske får 105 
eller 110 mio. ud. Så har man skabt til 10 mio. på halvt år, der svarer til man har leveret 20 %  
afkast. Men investorerne har kun tjent fem mio.kr, men det er måske ikke deres eneste kriterier, 
de vil gerne have et større beløb ud. Så de to parametre man typisk kigger på, og mange gange 
kan man får pengene hjem igen, og hvilke forrentning kan man skabe. Så det er de to tal, vi 
rapporterer på til vores investorer.”  
 
Det er også realiserede afkast og urealiserede afkast, hvor man går det op på basis af bogførte 
værdier. Så man har en gruppe af virksomheder, dem har man måske solgt, der kan man gøre 
realiserede op, også har man nogle, hvis vi nu antager, at man sælger til bogførte værdier, 
hvad giver det så. Og den sidst del, der er store elastisk fordi nogle fonder vil vælge at gøre 
tingene lidt aggressive op måske, og andre vil vælge at være lidt mere forsigtige. Så hvis man 
skal sammenligne fonder, så skal man passe på primært at sammenligne realiserede afkast. 
Fordi det med de bogførte værdier, er lidt elastik.  
 
M:  Ifølge flere finansiering eksperter er det svært at finde et passende benchmark til unoterede 
selskaber. Hvordan vurderer I performance af jeres PE investeringer? 
 
JT: ”Vi bruger egentligt ikke benchmark i forhold til vores afkast, det må investorerne selv 
vurderer. Vi har ikke specifikke data, om hvordan afkast ser ud i de andre fonde. Det er noget, 
som måske investorerne sidder med. Der hvor vi laver benchmark, er nogle vi laver 
værdiansættelse af vores investeringer. Så kigger vi på, hvad handler sammenlignelige 
virksomheder for børsnoterede. Hvad handler de virksomheder gennemsnit- de handler måske 
til 7 gange EBIT, så må vi handle vores virksomheder også til op 7 gange EBIT. ” 
 
”Det kan også være, at man hyrer nogle gange, noget det der hedder fundraiser, som er 
professionelle firmaer, der hjælper med at skaffe kapital til en PE fund. De hjælper med at lave 
dokumentation, de hjælper med at afholde de første møder med investorerne og de 
markedsfører, at det kunne være en god idé at investere i Axcel. Hvis det så lykkedes dem, så 
kommer investorerne måske forbi Axcel, og så kan vi måske møde dem og præsentere 
selskabet. Så man kan hyre nogle, der kan hjælpe os med at skaffe penge, det er ret stor 
arbejde at går rundt og snakke med alle de her investorer.” 
 
”Og fundraiser han kan nogle gange ligge med nogle data, der siger prøv lige at se, den fond 
jeg kommer med her, den har faktisk et godt afkast i forhold til de andre fonde, der ligger i det 
her område. ” 
 
M: Kapitalfond er flere gange blevet beskyldt for at ødelægge værdi frem for at skabe den af 
blandet af vores tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. På trods af disse beskyldninger 
er markedet for PE kun vokset. Som eksempel har danske pensionsinstitutter investerer mere 
og mere i unoterede aktier. I 2005 havde pensionsinstitutterne unoterede aktier for knap 38 
mia. kr. mod knap 22 mia. kr. i 2004203. Kan du give et bud på, hvad der skyldes denne 
udvikling? 
 
JT: ”En af Nyrups kritik har været om noget åbenhed. Man kan så sige at dem, der investere i 
fonden, de får særdeles gode informationer, om hvordan det går. Det er bare ikke noget, vi 
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sender ud til fondsbørsen eller andre steder, men vi sender ud til dem, der har investeret hos 
os. Så hvis du investerer, så får du selvfølgelig informationer. Ellers er det et spørgsmål, du 
skal tage op med pensionkasserne selv. Hør om de tager Nyrups seriøst.”  
 
”Jeg synes at de fleste kan nok gennemskue, at selvfølgelig at vi ikke striber selskabernes så at 
de hele er tomme, når vi skal sælge dem. Det giver ikke rigtigt noget mening.” 
  
Fremtid: 
M: Mandag den 15. sept. 08 kollapsede amerikanske fjerde største investeringsbank Lehmann 
Brothers og flere konkurs frygtes at være på vej. Flere analytikker er bekyrmet for at den 
finansielle krise kommer til at vare minimum et år endnu. I marts 2000 oplevede PE en stor 
nedtur på grund af aktieboblens, kan vi forvente det samme den her gang?Hvordan tror du dette 
kommer til at påvirke PE investeringer i Danmark? 
 
JT: ”Jeg tror, at alt andet lige vil der være færre penge til rådighed for nye fonder, fordi 
pensionskasser og andre har lagt med mindre formuer og de skal bruge deres likviditet til 
noget andet. Der mangler likvididet. Så er der selvfølgeligt effekten på de virksomheder, der er 
købt af kapitalfonde, der vil være nogle som kommer i det her fælde, som jeg kunne viste dig. 
At de har en forhøjet gæld i forhold til deres nuværende indtjening, værdi af EK er faldet i 
stedet for at stige. Der vil måske være kapitalfonde, som vil beslutte sig for ikke at skyde 
yderligere penge ind fordi de er bange for, at de ikke kan få de penge forrentet. Så der vil være 
nogle banker, som ligepludselig sidder med nogle problemsager, fordi de har selv været med 
til at finansiere 70 ud af 100. så sidder man med en gæld på 70 mio. kr og der er ikke nogle 
investorer. Så sidder de og tager pant, det er måske pant i aktierne i virksomheder, og  så skal 
banken sidder og rode med det problem omkring sælg virksomhed videre og få så mange penge 
hjem som muligt. Der kan godt komme sådan slags sager, der er allerede dukket nogle op i 
norden. Hvor at PE investorer, har besluttet sig for at ikke komme med flere penge. Og det 
giver selvfølgeligt en dårlig omtale og dårlig stemning omkring PE, og det prøver vi at undgår. 
Det er klart.”  
 
M: Er I evt. forberedet på krisen? 
 
JT: ”Vi har en person ansat her, som er kommunikations ansvarlig og uddannet journalist, så 
vi har et andet form for beredskab omkring, hvis vi bliver mødt med noget kritik. Så vi så kan 
svare fornuftig tilbage. Men ellers er det jo fra sag til sag, vi må vurderer professionel og sige, 
var det vores interesse og skyde yderliger penge ind og støde op omkring det her, eller må vi 
erkende at det er ikke er en god idé.  Og så tage den dårlig presse, som det nogle gange, vil 
give.” 

 
”Det er klart at  afkast kommer til at  falde, men et andet sted så  konkurrere vi i forhold til 
nogle andre investeringers typer , og de er også faldet i afkast. Så vi skal kunne vise, at vi kan 
manuere os igennem og måske stadig kan give bedre afkast i forhold til alternative har givet.”  

 
”Exit muligheder er også blevet dårligere, så det kunne godt medfører at vi i gennemsnit bliver 
nødt til at ligge  med vores investeringer lidt længere. Det spiller måske lidt længere tid med at 
få nye penge ind. Så det sætter en lille smule pres på vores forrentingsmodeller. Vi lever 
selvfølgeligt af at får nye penge ind under admnistration en gang i mellem. På et andet 
tidspunkt når vi sælger fra, så falder vores fees for admnnisterer penge, fordi vi får kun 
administration fee for de penge, vi rent faktisk administrerer. Og når vi så sælger udbetaler 
penge, så falder de beløb under administration. Så helst når vi udbetaler penge, så skal nogle 
nye penge ind”  
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M: Mange tak for din tid. 
 
 
 
 
Interview med LD Equity - Niels Retbøll (NR), Senior Investment Manager i LD Equity. 
Niels Retbøll startede i LD Equity i oktober 2006. 
Kort 
 
Kort præsentation af NR: 
M: Hvad er din uddannelsesbaggrund: 
 
NR: ”Jeg er uddannet cand.merc.fir og har en CFA” 
 
M: Hvordan vil du beskrive kapitalfondenes generals managers generelle baggrund? 
 
NR: ”De fleste er økonomer med en vis erfaring og en del ingeniører og jurister.” 
 
M: Har I behov for gatekeepers? Hvis ja hvorfor? 
 
NR: ”Vi bruger mest rådgiver” 
 
Værdiskabelse  
M: I finansiel litteratur har jeg læst, at kapitalfondene kan skabe værdi på to niveauer, på 
kapitalfondes niveau og porteføljeselskabernes niveau. Mit fokus er at undersøge 
værdiskabelse på kapitalfondes niveau, som er investorerne (Limited Partners). Hvordan vil du 
beskrive jeres måde at skabe værdi for investorerne? 
 
NR: ”Det gør vi ved at finde virksomheder som andre ikke komme forbi til en god pris. 
Derefter sætter vi fokus på udviklingen af disse.” 
 
M: Jeres investorernes afkast i buyout investeringer vil være afhængig af, hvor god I er til at 
videreudvikle porteføljeselskaberne. Hvordan sikrer I jer, at der skabes værdi i disse 
virksomheder? Hvilke tiltage, skal der til?  
 
NR: ”Ved at være et supplement til ledelsen. Det er vigtigt, at virksomheden har en bestyrelse 
som har branche viden som er relevant for virksomheden. Incitamentpakke spiller også en stor 
rolle. Der skal sættes fokus på reale ændringer”. 
 
 
Risiko 
M: På baggrund af en phd. afhandling foretaget af Kasper M. Nielsen, var pensionsselskaberne 
afkast i unoterede selskaber ikke højere end de børsnoterede for periode 1995-2004. Hvad er 
din holdning til Kaspers undersøgelse og resultat? 
 
NR: -  
 
M: Hvordan vil du beskrive jeres historiske afkast i forhold til de børsnoterede? 
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NR: - 
 
M: Kapitalstruktur - den finansielle risiko. Herunder hvordan værdiansætter I disse afkast? 
 
NR: - 
 
M: En anden form for risiko der er forbundet med at investerer i kapitalfonde er 
investeringernes begrænset likviditet. Investorer kan dermed forlange en rabat i form af 
illikviditetspræmier til ejerafkastkravet eller få fratrække en illikviditetsrabat fra den 
estimerede værdi af porteføljeselskaberne. Er det noget der bliver taget hensyn til i forbindelse 
med værdiansættelse af porteføljeselskaberne? 
 
NR: ”I nogle situationer kommer der det an på. Der kan trækkes 20 pct. fra, der er forskel om 
der er tale om stor eller små virksomheder.” 
 
 
Investorer 
M: Ifølge porteføljeteori afhænger en investorens risiko af dens risikoaversion. Hvilke slags 
investorer I er mest interesseret i at samarbejde med? Og hvorfor? 
 
NR: ”At de kommer med mange penge. Investorer der har behov for at sprede deres 
investeringer til noget andet end almindelige investeringer. Det skal også være investorer, der 
har mere forståelse for de slags investeringer.” 

 
M: Ifølge CBS professor Michael Møller burde pensionsselskaber holder sig væk fra 
kapitalfonde, han mener at det ikke kan betale sig at investere i disse. I hans begrundelse 
behæfter han sig med at når man tager diverse omkostninger så som carry interest forbundet 
med PE investeringer, er der ikke så meget tilbage til investorerne. Derudover mener han, at i 
betragtning af PE risiko er afkastene ikke høje nok. Hvad er din holdning til kritikken? Er det 
rimelig? 
 
NR: ”Man skal være blandt de 25 pct. bedste for at tjene godt”.  
 
M: Hvordan vil du beskrive pensionsselskabernes interesse indenfor PE? 
 
NR: - 

 
M: I lovgivning findes der regler, der beskytter aktionærerne i et aktieselskab eller 
anpartshaverne i anpartsselskab. I Danmark bliver PE funds til at starte med etableret som et 
kommanditselskab. Hvilket giver investorerne en begrænset indflydelse i funds daglige ledelse.  
 
NR: -  
 
M: Hvordan er samarbejdet med jeres investorer? (Hvad gør I for at sikre investorerne, at I 
handler i alle parters interesse?) 
 
NR: - 
 
Performance 
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M: På baggrund af den risiko forbundet med buyouts investeringer, er det vigtigt for 
investorerne inden de vælger et management selskab at samarbejde sammen med at vide, dens 
historiske performance. Hvad kan du sige om de danske track record? 
 
NR: ”Generelt ser det ud til at de skandinaviske fonder har klaret sig godt”.  
 
M: Hvilke metoder bruger I til at måle jeres performance?  
 
NR: ”Vi benytter IRR og Money Multipel” 
 
M: Er det rimeligt overfor investorerne at benytte IRR som performance måling? 
 
NR: - 
 
M: Ifølge flere finansiering eksperter er det svært at finde et passende benchmark til unoterede 
selskaber. Hvordan vurderer I performance af jeres buyouts investeringer? 
 
NR: ”Det er tæt på umuligt men svært at sige” 
 
M: Kapitalfond er flere gange blevet beskyldt for at ødelægge værdi frem for at skabe den af 
blandet af vores tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. På trods af disse beskyldninger 
er markedet for buyouts kun vokset. Som eksempel har danske pensionsinstitutter investerer 
mere og mere i unoterede aktier. I 2005 havde pensionsinstitutterne unoterede aktier for knap 
38 mia. kr. mod knap 22 mia. kr. i 2004204. Kan du give et bud på, hvad der skyldes denne 
udvikling? Og hvorfor pensionskasser? 
 
NR: ”Jagt på afkast og risiko spredning. Flere aktiver klasser, og noget der ikke kollerer. 
Pensionskasserne har en langtidhorisont og har penge til at investere”.  
 

 
Fremtid 
M: Mandag den 15. sept. 08 kollapsede amerikanske fjerde største investeringsbank Lehmann 
Brothers og flere konkurs frygtes at være på vej. Flere analytikker er bekyrmet for at den 
finansielle krise kommer til at vare minimum et år endnu. Hvordan tror du dette kommer til at 
påvirke buyouts investeringer i Danmark? Og er I evt. forberedet på krisen? 
 
NR: ”Jo større de er jo flere penge skal man låne og i udlandet. Men små virksomheder kan 
klare sig i DK. Men hvis der er tvilvsom, vil der blive sætte ekstra fokus på kvalitet. Hvis man 
ikke kan låne til de store kapitalfonde og folk er vant til at låne. Så det bliver svært.” 
 
 
 
 
Tak for din tid. 
 
 
 
 
 
                                                 
204 www.forsikringogpension.dk/Presse/nyheder/2007 



 134

 
 
 
 
 
 
Interview med PFA - Peter Carøe (PC), chef for PFA Pensions alternative investeringer, 
og har været ansat hos PFA siden 2002. 
 
Inden interviewet - diverse diskussioner fra PC: 
 
Der er et spørgsmål, du skal være opmærksom på. Kan man bruge IRR i PE? Det er et abstrakt 
akademisk problem fordi, hvis du går tilbage, og se på definition af IRR, så er cash flow, der 
starter med et fortegn, og så må man kun skifte fortegn engang. Men PE der starter du med at 
betale noget ud, så får du lidt  tilbage, så få betaler du mere ud, så får du  lidt tilbage. Så 
spørgsmål er om IRR er rimelig at bruge i PE i forhold til f.eks. obligation eller aktiemarkedet. 
Det synes at det er noget man kan diskuttere, det er noget, som vi alle synes er et problem, men 
vi bruger det alligevel.   
 
Kort præsentation af interviewede: 
 
Martine (M): Hvad er din stilling i PFA? 
PC:” Jeg er chef for det der hedder alternative investeringer. Så har jeg et antal områder, jeg 
beskæftiger mig med. Det en er Hedge funds, infrastruktur, så er det PE. PE udgøre ca. 
halvdelen af porteføjlen og hedge funds ca. 40% og infrastruktur ca. 10%.” 
 
M: Hvor langt tid har du været ansat hos PFA? 
PC: ”Jeg har været i seks år. Vi har investeret for ca. 7 mia. kr. og vi har et tilsagn på 
yderligere ca. 5 mia. kr. ” 
 
PFAs investeringer i PE: 
 
M: Hvilke slags investorer er I? Og hvorfor? 
 
PC: ”Vi er typisk et pensions forsikring selskab, vi er ikke en pensionsfond. Og vi har 4-5 
konkurrenter i DK, hvor vi prøver på at få mandater fra forskellige virksomheder til at drive 
deres pensionsopspare. Og det vi så gøre i investeringsafdeling, er vi prøver at investerer de 
her penge, så godt så muligt. Forhold med PE er to forhold: for det første at skabe merafkast 
over noterede aktier, for det andet at skabe en diversifikation på afkast. Det vil jeg sige, at i 
øjeblikket vi skaber en diversifikation i forhold til det børsnoterede markedet. Vi  er bagud i 
vores afkast både på vej op og på vej ned, og det vil sige at da stock marked virkeligt kørte i 
DK i 02 - 06, da vi var bag ud i vores afkast, og nu der er vi langt over afkast på børsnoterede 
aktier. ” 
 
M: Hvordan startede I med at investerer indenfor unoterede aktier? Har det altid været gennem 
en kapitalfond?  
 
PC: ”PE startede vi med at først at give nogle tilsagn til nogle funds funds, for at få en 
spredning for at ikke tage stor risiko på enkelte fonder og på de enkelte selskaber. Så vi 
startede med at købe nogle funds funds og de har faktisk performet rigtigt godt og det var fordi 
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vi gjorde i 2003 er en god vintage. Du ved godt, PE der måler man pr årgang, og det var en 
smaddergod overgang for funds funds fordi vi investerer lige efter boblen der i 03-04 og 05, så 
de har gjort det rigtigt godt. Derefter 
der startede vi med  at investerer direkte i funds, og det har vi så gjort for sidste 3 -4 år. 
Største afkast i PE, det havde vi 07, der havde vi et afkast på 24,5 % på unoterede aktier. 
 
 M: Hvad er jeres målsætning med at investerer i kapitalfonde? 
 
PC: ”Det er at skabe et merafkast, som jeg nævnte før. Merafkast og skabe en diversifikation i 
forhold til børsnoterede aktiemarkedet.”  
 
Værdiskabelse  
M: I finansiel litteratur har jeg læst, at PE kan skabe værdi på to niveauer, PE niveau og 
porteføljeselskabernes niveau. Mit fokus er at undersøge værdiskabelse på PE niveau, som er 
investorerne (Limited Partners). Hvordan vil du beskrive PE måde at skabe værdi på? 
 
PC: ”Det er relativt forskelligt, altså det kommer an på, hvad temaet er i PE. Hvis det er bare 
helt generelt buyout i alle branche. Så kan man sige, så er det spørgsmål om, at drive de her 
virksomheder handson aktivejerskab, som man kalder det. Hvor du kommer ude over nogle af 
de her agentproblemer, som der er ved at have et børsnoterede selskab med en bestyrelse, der 
rigtigt ikke ved noget om, hvad der foregår også en direktion, der sidder med viden. Og der vil 
jeg sige, vi har forskellige delbrancher, vi er aktive. Vi har blandet andet investeret i en PE, 
som investere i  intellektuelle retigheder. Og det er en anderledes forretningsmodel end den 
der investerer bredt i PE. Vi vil kun investerer i fonde, som har majoritet aktionær poster i 
selskab, og så som har vist, at de kan drive sådan nogle selskaber.”  
 
M: Hvordan har jeres historiske afkast set ud indenfor buyout? Har de levet op til jeres 
forventninger? 
 
PC: ”To tinge for det første så er vi bagud, både på vej op og på vej ned, derudover så har vi 
de dage, at hvor vi har opkøbt portefølje fra nul til de her 4 mia., som vi har i  PE. Der er det 
sådan at du løber ind i J-kurven effekten, nemlig at du begynder at betale omkostninger på hele 
fonden, selv om de ikke er investeret endnu, så derfor er det lidt vanskeligt at vaske det rent, 
dvs. hvad er det rigtige afkast. Derfor arbejder vi på i øjeblikket at dele op pr. årgang, ligesom 
de der vintages. Der er problem, at når vi har noget i dollar, så giver det valutakurs udvikling. 
Så giver det noget udsving, og vi har faktisk en valutahedge på, en dynamisk valutahedge nogle 
gange hedge vi 100% og nogle gange 75%. Og der har jeg svært lige øjeblikket ved at få de 
rigtige tal ind, så jeg kan se pr årgang, men det er klart. De første mange år tradede vi 
bagefter på grund af J-kurven effekten”  
 
M: Kan du fortælle, hvad jeres gennemsnit afkast? 
 
PC: ”I øjeblikket vil jeg sige at brutto vi ligger en to tre % over det børsnoterede marked. Hvis 
du trækker J-kurven effekten fra, så har vi nok ligge på 4-5% (usikker tal). Afkastene har levet 
op til forventinger”  
 
M: Imidlertid er kapitalfondene blevet beskyldt for som kortsigtede investorer, der går efter det 
højest mulige afkast på kortest mulig tid. Hvad er din holdning til det?  
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PC: ”Jeg ved jo ikke, hvad der foregår inde i hovedet på de her PE managers. Men jeg tror, at 
når de går ind i en virksomhed. Så er det ikke for at lave en hurtigt exit, det er fordi de gerne 
vil forbedre den og de gerne vil skabe selvfølgeligt et overskud. Og det var lidt derfor, jeg 
antyder problemerne ved IRR, fordi IRR kan være misvisende. Derfor skal man se på multiplet, 
altså hvis du køber til x, hvor mange gange x kan du sælge den til. Så er det jo tiden, der gøre, 
hvad de IRR bliver. Så når vi kigger på værdiskabelse, så går nok mere op i, hvad multiplet er. 
Men selvfølgelig skal de ikke holde virksomheden i 20 år, fordi så bliver afkastene for lavt. 
Men der er et andet balance et sted, om du bliver IRR eller (penge)multiplet. Hvor mange 
penge du får tilbage, for hver kr. du har investeret. Men det synes jeg er en vigtigt diskussion 
fordi, der er mange der øger deres IRR med forskellige tricks, bl.a. ved at betale alle penge 
tilbage meget hurtigt. Og det gør os ikke meget meget rigere. Det ser godt ud for IRR, men hvis 
multiplet ikke stiger, så er det ligegyldig, fordi vi vil gerne have penge ud i markedet og 
arbejde i stedet for at får dem tilbage. Så min opfattelse er, som udgangspunkt, der forventer 
man ikke at kun holde virksomheden i to-tre år, der forventer man at holde dem i seks-7 år og 
så udvikle dem, men nogle gange hvis der opstår en mulighed for at sælge den til en god pris, 
så er det svært at lade være. Og hvis man føler, at man har ydet 80 % af det man kan tilføje 
virksomheden med det management viden, man nu har, så er det fornuftigt nok at gøre det. 
Men jeg tror ikke, at det er udgangspunkt for investeringer.  
 
Det er vigtigst er sådan set, at der sker den værditilvækst, og de driver virksomheder, og de er 
aktive ned i selskaberne. Nu hvor jeg har set og kigget på i fem-seks år, der må jeg sige, at der 
er nogle der bedre til at være aktive end andre. Det skal helst være lidt hårde hunde, som tør at 
tage fat i nogle af de problemer, der er i virksomhederne. Og som tør at tage nogle 
beslutninger, som du kan gøre når, du er unoteret, som er sværere at gøre, når du noteret. 
Fordi, der har du offentlighed norm. F.eks. hvis du skal fyre nogle mennesker, så er det meget 
nemmere, at være unoteret end at være noteret fordi, der har du ikke offentlighed pligt på det 
på samme måde.”  
 
M: Hvad er din holding til IRR er baseret på fremtidige forventninger? 
 
 
PC: ”Sandheden er at der kun er to tidspunkter, hvor du ved hvad virksomheden er værd, og 
det er når du køber den og når du sælger den. Og alle andet ind i mellem, det er spekulationer. 
Men der ligger nogle regnskabsmæssig regler, som gør at du er tvunget til og prøve på at 
værdiansætte dem.  Altså fair value princippet. Du er nødt til at prøve at værdiansætte dem, så 
har du alle de her modeller med cash flow, du kan lave peer groups analyse, brancheanalyse 
men de er usikre. Og det er også derfor vores værdifastsættelse er forsinket både på vej op og 
på vej ned. Men det fungerer godt se i en risiko diversifikations scenarie. F.eks. i øjeblikket 
hvor aktierne de styrter ned, og vi ved at vores kommer også til at falde på et tidspunkt. Men 
det gøre når du læser vores regnskab, at det modvægter lidt hinanden”.  
 
M: Ifølge CBS professor Michael Møller burde pensionsselskaber holder sig væk fra 
kapitalfonde, han mener at det ikke kan betale sig at investere i disse. I hans begrundelse 
behæfter han sig med at når man tager diverse omkostninger så som carry interest forbundet 
med PE investeringer, er der ikke så meget tilbage til investorerne. Derudover mener han, at i 
betragtning af PE risiko er afkastene ikke højere nok.” Hvad siger du til hans udsagn? Er det 
rimeligt? 
 
PC: ”Michael er et smadder dygtig analytiker, og når han sidder og kigger på en 
normalfordeling af afkast, så har han fuldstændig ret. Men det er kunsten er, at prøve at finde 
nogle, der er bedre end gennemsnit. Men hvis man ikke kan finde nogle, der er bedre end 
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gennemsnit, så skal man lade være. Det har han fuldstændig ret i. Men vi tror os, der 
beskæftiger os med det, at vi kan finde nogle der er lidt bedre end gennemsnit. Og på buyout 
siden, skal det ikke være meget bedre end gennemsnit før at det er okay. Og hvis du ser på 
venture, så du skal op i decil altså de øverste 10 %, for at tjene penge. Så der kan du sige, hvis 
man tror , man kan komme op i de øvre kvartil, når vi snakker om buyout, så er det en god idé, 
hvis du tror, at du kan komme op i øvre decil for venture, så er det en god idé. Derfor har jeg 
fravalgt at investere direkte i venture funds, fordi det kan vi ikke finde ud, tror jeg.   
 
Hvis du ser på det ren matematisk og tro at det er en normal fordeling, så kan det ikke betale 
sig, så bliver det for dyrt i dine omkostninger. Han har ret og han har ikke ret alt efter, hvilke 
forudsætninger, man kigger på.” 
 
 
Risiko 
M: Alle former for investeringer er forbundet med en visse risiko, hvorfor investorerne skal 
kompenseres med en risikopræmie. Jo højere risiko desto højere afkast investorerne vil 
forlange. Kapitalfondene er kendt for at foretage den største del af finansiering af deres 
investeringer ved gæld. Ifølge en undersøgelse foretaget af Kaplan i 2007 var 70-85 % blandt 
buyouts finansiering ved gæld og 15-30 % egenkapital205.  Ifølge finansiel teori er der en stor 
risiko forbundet med høje gæld, idet det forøger konkursrisiko. Hvad er din holdning for den 
form for finansiering? 
 
PC: ”80% det er langt tid siden, de sidste transaktioner jeg så, de er tre-fire uger gamle, og 
der er kan du se at gældsfinansiering er kun 45% til 50%. Fordi bankerne ikke vil låne ud til 
dem længere i øjeblikket. Så du kan sige, at den struktur vi har set her indtil for fire tre uge 
siden, hvor det hele døde ca. primo oktober. Der så vi typisk at gældfinansiering der var de her 
ca. 45-50 %, så var der 30-35-40%  aktiekapital, og så forskellen blev reachet enten via en 
venter note, hvor sælgeren var ind og finansieret noget af eller gav dem en kredit. Eller der 
blev anvendt noget, der hedder mezzanin kapital. Så er en mezzanin ind i mellem, hvor du 
typisk har surbudineret gælden, og det gøre seniorgælden (bankerne) glade, men så har du har 
du også en upside, du har en warrant, en ret til at får noget af værditilvækst i selskabet. Det 
der sker, når vi har en kreditkontraktion, som vi har øjeblikket, hvor det er svært at få kredit. 
så må man bruge nogle andre instrumenter, og jeg mener at man kan forestille sig den 
situation, at hvis man nu slet ikke kan låne nogle penge i bankene til det her, så vil der stadig 
være et marked, fordi der vil være nogle unoterede selskaber, som skal finde et hjem. Der er 
nogle der vil sælge, så kan fonden gå ind, og hvis de er gode til at drive virksomheden. For det 
første så vil prisen falde på de her virksomheder over tiden, der tager et stykke tid før priserne 
falder. Det er det der hedder forventningstilpasning. Så kan fonden går ind og købe dem uden 
gearing overhovedet, også beslutte sig til at drive dem eller når kreditmarkedet åbner igen, så 
gear dem. Så skal vi som investorer bare vænne os til at vores afkaste vil være lidt mindre. 
Men det tror jeg også vil blive på de børsnoterede. Derfor kan du sige, at der er mange, der 
siger at PE modellen er død nu her. Det er efter min opfattelse noget sludder fordi PE er mere 
end gearing og vi har før været i sådan noget kreditkontraktion scenarier. Hvor man så har 
måttet kunne få mindre gælden, men alle historie viser, at det kommer tilbage på et tidspunkt. 
Det kan godt være, at det tager to år eller tre år fire år. Men hvis du har en god virksomhed, 
da du købte den, og hvis prisen er rigtigt, også prøv at  drive den så godt du kan uanset om du 
kan geare den eller ej. Så gearingen for mig det er bare en adderen, hvis det kan lade sig gøre. 
Det er ikke kernen (dvs. det vigtist er man bruger pengene fornuftigt i virksomheden).  Det er 
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her, jeg synes, at Nyrup går helt galt på den. To tinge med Nyrup, jeg synes der er galt. Den en 
er at kernen er ikke gearingen, det er  noget, du gøre, hvis du synes at det er smaddergodt. Så 
skal du huske, at man låner de penge at det er en uafhængig bank, der vurderer kreditrisiko. 
Fordi Nyrup får det til at lyde som om, at det er ren konspiration, men det er jo en uafhængig 
bank. Det kan være Nordea, Danske Bank eller AFIH, som siger at vi tror også, at den her 
virksomhed er god. Bankerne kigger også på værdiansættelsen. Det er her hvor Nyrup går helt 
galt, fordi han får det til at lyde som om almindelig virksomheder ikke kan går ind at låne 
penge på de her betingelser, men det kan de som regel godt. Men så skal de også leve med de 
begrænsninger, der ligger og det vil børsnoterede selskaber ikke. Det der sker, når bankerne 
låner selskaberne bliver bundet på hænderne og fødder. De må ikke udbatele udbytte uden at 
bankenen godkender det, når de sælger noget fra  virksomheden, så skal noget af lånene 
indfries. Der er en masse covenants som  begrænser selskabets bevægelse  frihed.”  
  
M: IRR bliver brugt som investorernes forventet afkast og IRR er baseret på forventninger. 
Hvordan som investorer sikrer I jer, at der bliver taget hensyn til de underliggende risici i de 
fremtidige cash flow? 
 
PC: ”PE foretager jo en valuation som de så sender til os, så kan vi så sidde og sige, hvem 
kender selskabets bedst. Gør de eller vi? Så kan man så sidde og kloge sig på, at der er et 
andet der skulle være anderledes. De kender trods alt selskaberne bedre end vi gør. Så vores 
udgangspunkt er at vi tror på, hvad de siger, fordi den dag de skulle ud og rejse en ny fonde, 
hvis vi ikke kan lide det, så siger vi bare nej. Det er noget med, at de opfører sig også 
ordentligt fordi de gerne vil rejse nogle penge igen næste gang de rejser en ny fond. Omkring 
informationsniveau jeg får meget mere information om PE selskaber end jeg gøre med de 
børsnoterede. Jeg skal bare ringe til fund manager og spørge, hvordan går det. Så siger han 
det til mig, fordi der er noget børsmarkedet, du skal tage hensyn til. Så jeg har meget mere 
informationer om selskaber i unoterede portefølje end dem i de store rum, der sidder og 
handler med aktier, fordi de har indsider regler og etc. Så det med informationer er det rigtigt 
over for offentlighed men som investorer har du fuld informationer. Du har meget mere 
informationer, end du har i børsnoterede.”  
 
M: Hvordan vil du beskrive jeres historiske afkast i unoterede selskaber i forhold til de 
børsnoterede? (I betragtning af risiko) 
 
PC:  ”Vi er under en opbygning periode, derfor er det meget svært at være meget præcis med 
det, men jeg synes at det fungerer godt, jeg er godt tilfreds. Jeg synes, at det ser ud som om det 
fungerer.”  
 
M: Hvordan værdiansætter I disse afkast? Har et andet tjek? 
 
PC: ”Ja det har vi. Det gøre man typisk to gange om året. Der mødes man til gennemgang af 
værdiansættelsen af de enkelte selskaber. Så laver management selskab et præsentation, hvor 
de ser, vi har prisfastsættet sådan på den og den baggrund. Og cash flow regner vi bliver 
sådan og sådan, derfor har vi sættet pris der. Hvis vi er uenige kan vi sige det, men i 
gennemsnit passer det meget godt.”  
 
M: PE har mulighed for at købe selskaber meget billigt i øjeblikket - hvad er din holding til 
det? 
 
PC: ”Bortset fra forventningstilpasning tager meget tid, fordi du som sælger har en 
familievirksomhed, som din oldefar har startet og du skal til at sælge den og har en pris på 200 
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mio., så er det meget svært at vænne sig til at den kun er 140 mio. værd. Du har ind i dit hoved, 
200 mio. og det var oldefar, der startede. Derfor tager det langt tid før priserne kan mødes 
igen. Så jeg tror, at vi får en meget mere stille to-tre kvartaler. Så jeg tror at PE vil ligge stille 
nu. ” 
 
M: En anden form for risiko der er forbundet med at investerer i kapitalfonde er 
investeringernes begrænset likviditet. Som investorer kan I dermed forlange en rabat i form af 
illikviditetspræmier til ejerafkastkravet eller få fratrække en illikviditetsrabat fra den 
estimerede værdi af porteføljeselskaberne. Er det noget, I oplever i branchen?  

 
PC: ”Ikke endnu men det vil komme. Management selskaber er investor venlige. Der er gode 
forhold 095 . Man stoler enorm på dem, de har jo ens penge og man er ikke med i 
beslutningsprocessen. Man de har hele tiden i hovedet, det der med, at de vil rejse en ny fond 
til, så er de nødt til at behandle os ordenligt. Det er en gensige afhængig situation.”  
 
 
Performance 
M: Kapitalfondene er flere gange blevet beskyldt for at ødelægge værdi frem for at skabe den. 
På trods af disse beskyldninger er markedet for PE kun vokset. Som eksempel har danske 
pensionsinstitutter investerer mere og mere i unoterede aktier. I 2005 havde 
pensionsinstitutterne unoterede aktier for knap 38 mia. kr. mod knap 22 mia. kr. i 2004206 
(hvilket inkluderer PE). Hvad er din forklaring til denne udvikling? 
 
PC: ”Det du kan sige, er dem der klarer det dårligt, rejser heller ikke en ny fond. Dem der 
overlever og rejser større og større fund, det er dem, der har klaret godt. Så har du haft en 
situation, hvor det var svært at skabe et ordentligt afkast, fordi priserne var blevet så høje. hvis 
vi kigger et år tilbage, og to tre år yderligere, så kan du sige, at du havde nogle renter, der var 
enorme lave. Du havde et aktiemarked, hvor du kunne sige, at det kan ikke blive ved med at 
stige og stige, så man måtte kigge nogle andre steder hen, og det var bl.a. PE, men det var ikke 
kun PE der fik et kæmpe indflow, men også  hedge funds og mange andre investeringer fik 
pludseligt masse af penge. Og det var simpelthen fordi man følte at det her var for godt til at 
være sandt og bliver nødt til at diversificere, og få noget andet. Og så er det sådan i vores 
branche og det er meget uheldigt, og der er noget, der er bedre, det er at vi kigge bagud og ser 
hvordan det er gået de sidste år. PE har nogle portefølje egenskaber, at vi er forsinket plus, at 
det har vist nogle bedre afkast, hvis du har været i stand til at finde de rigtige funder. Og det er 
det, der har gjort det. Men du skal heller ikke undervurdere også, at der er mange, der har tabt 
penge på det. Og min verden der er unoterede aktier mere risikofyldte end de børsnoterede 
fordi de er illikvide. Når du ser på det statiske, har de en lavere risiko, men det er fordi, man 
ikke ved nok, at du har for få observationer, for at kunne måle den rigtige volatilitet på 
unoterede.  På PE der har du maks. fire observationer par år.”  

 
M: Ifølge flere finansiering eksperter er det svært at finde et passende benchmark til unoterede 
selskaber. Hvordan måler I performance af jeres PE investeringer? 
 
PC: ”Vores succes kriterier det er at slå MSCI world med så mange pct..(For at slå 
børsnoterede) Mit andet succeskriterier det er så med de andre aktieklasser, det er at have en 
covarians til noterede aktier og obligationer under et vis mål. Så er vi at opbygge nogle 
benchmarks til vores vintage. Vi prøver på at lave nogle benchmarks pr årgang vintages. 
Teoretisk kan du have et benchmarks.” 
                                                 
206 www.forsikringogpension.dk/Presse/nyheder/2007 
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M: Hvad kan du sige om de danske track record? 
 
PC: ”De danske klarer ikke sig ikke bedre eller dårligere end gennemsnit. Spørgsmål er  bare 
om der er efterhånden ikke for mange PE til det lille marked i DK.” 
 
M: Hvad ligger I vægt, når I skal vælge en kapitalfond at investere i? 
 
PC: ”Vi ligger for det først vægt på, at de har vist at de skaber værdi i selskaberne. Så vi går 
principielt aldrig i en første gang fond. De skal vist, at de har kunne arbejdet sammen, og de 
kunne skabe nogle værdier før vi investerer i dem.” 
 
M: Hvad kan kapitalfondene gøre for at forbedre deres performance? 
 
PC: ”De kan gøre det der nummer, når du beregner IRR. Så ligger det lige så snart der er en 
fordel, så refinansierer de gælden enten til nogle lavere marginaler eller bedre convenants. Så 
betaler de gamle tilbage. Hvis du ser det rent matematisk, så når du betaler penge tilbage, så 
øger det IRR fordi der er mindre. Og der har jeg masser slagsmål, som jeg også sagde før, 
fordi det er ikke altid til vores fordele, det er til funds fordele. Men multiplet stiger ikke pga. de 
der tricks. Så det har vi masse slagsmål med dem om. Man skal holde tungen ind i munden. 
Meget af de der gearing det kan være godt i nogle perioder, men det mange fonder gøre er de 
skynder sig, at lige så snart de har to tre fire mio. i fri cash flow, så skubber de dem tilbage til 
os for at øge IRR og det er rent matematisk. Og det skal de ikke bruge tid på, de skal bruge tid 
på at drive virksomhederne og søge for de gøre rationalet for working capital (investerede 
kapital) ned i virksomheden. Finde nogle emner og køb dem op og det der financiale 
engenering, det skal I glemme, det er spil af tid. Og jeres fund ser bedre ud og men det gavner 
ikke jeres investorer. Så derfor kan du sige den agent diskussion, man har omkring 
børsnoterede, bestyrelsen, den eksisterer i virkeligheden også lidt mellem kapitalfonden og 
investorer. Det er ikke altid vi har interesse fællesskab, fordi hvis de kan øge IRR, så får de en 
højere carried.  Og det er derfor de så er interesseret i IRR, hvor jeg kigger mere på 
pengemultiplet.”  
 
M: Kunne man så ikke lave andre aftaler?  
 
PC: ”Der er nogle veletablerede, de tager slet ikke carried. De tager management fee, fordi de 
får først deres penge, når virksomheden er blevet meget værd. Der er nogle alternativer 
modeller. Vi misbruger IRR, men det er også fordi det er så nemt.” 
 
M: I en undersøgelse foretaget af ATP PEP på baggrund af rapportering fra de enkelte PE 
funds (DVCA medlemmer) kom frem til, at de 59 undersøgte investeringer i periode 1995-
2003 gav et IRR på 33,5 % efter carried interest, hvilket man må sige outperformede 
aktiemarkedet betydeligt. I undersøgelsen kan man f.eks. læse at aktiemarkedet kun gav et IRR 
på 16 % i en syv års periode. På den anden side en phd. afhandling foretaget af Kasper M. 
Nielsen for næsten sammen periode (1995-2004), kom han frem til at pensionsselskaberne 
afkast i unoterede selskaber underperformet børsnoterede aktier med 5 % point. Hvad er din 
holdning til disse resultater? 
 
PC: ”Det kommer helt an på, hvordan du vælger dine perioder. Du skal arbejde med lange 
periode, du skal op på 15-20 år for efter min opfattelse, du få noget der er statistikken valide. 
Men det er også et problem, fordi der er så få, der har været aktive i 20 år.  
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Vi har haft succes med secondery funds, og det er nogle der går ind og køber delen op af 
kapitalfonde, der pludselig kommer til salg. Du har allerede en del  cash flow. Du har 
stadigvæk prisfastsættelsen problem men ingen j-kurven. De er almindelige investorer.” 
 
Corporate Governance 
M: I lovgivning findes der regler, der beskytter aktionærerne i et aktieselskab eller 
anpartshaverne i anpartsselskab. Da der i dansk ret ikke findes nogen egentlig lovgivning om 
kommanditselskaber, finder jeg det interessant at undersøge hvilke udfordringer, det giver at 
etablere et selskab i denne selskabsform. Hvordan sikrer I jer managementselskab ikke handler 
opportunistisk? 
 
PC: ”Det er fordi det er skattemæssig transparent. (se DVCA) og det er det.  Vi har fuld 
gennemsigtighed.” 
 
 
Fremtid 
M: Mandag den 15. sept. 08 kollapsede amerikanske fjerde største investeringsbank Lehmann 
Brothers og flere konkurs frygtes at være på vej. Flere analytikker er bekyrmet for at den 
finansielle krise kommer til at vare minimum et år endnu. Hvad er din holdning til nuværende 
finanskrise? Kan du give et bud på, hvad det kommer til at betyde for kapitalfondene i 
Danmark? 
 
PC: ”Jeg tror at det hele kommer til at gå langtsomt både nye investeringer, og salg af 
virksomheder. Og det er selvfølgelig vil være med meget mindre gældsandel, de kan købe. Det 
har vi oplevet før, det har vi haft i  skandinanvien en kæmpe blodbad indenfor bankerne 92-93, 
hvor alt gik  fuldstændig i står, der var kun to banker den eneste bank, der ikke var insolvent 
var Danske Bank og Svenske handelsbank, og alle andre havde problemer. Der havde vi 
nøjagtigt det samme, at hele kreditmarket, det trække sammen, og engang virksomheder kunne 
låne penge på det tidspunkt, og så gik der et stykke tid, så blev de dårlige  kreditter vasket ud. 
Så kommer det tilbage stille og roligt, så det er et spørgsmål om at se det her i et 
tidsperspektiv. Jeg vil sige den nærmeste fremtid indenfor de næste to-tre år, der tror jeg at vi 
vil starte med at se, det hele går i står og der sker ikke nogle handler. Stille og roligt vil 
sælgerne vænne sig til et nyt prisniveau, hvis de vil sælge, og stille og roligt vil lånemarkedet 
komme til at deltage i det. På kort sigt der kommer det til at være meget meget stille men et til 
tre år sigt , der vil det stille og roligt komme tilbage efter opfattelse.”  
 
M: Er der grunde til at bekymre sig som investorer? 
 
PC: ”Det er forskellige alt efter hvem du snakker med. Her i PFA der trækker  vi lige vejret og 
siger vi melder ud  af sytem og se et par  måneder og ser hvad vej det kører. Men vi har 
allerede en strategi for, hvordan vi kommer tilbage, og hvad vi vil være interesseret os for. Der 
vil vi mere lidt mere sektor orienteret end bare generelt buyout. Det bliver spændende og se 
hvordan det kommer til at går fordi det  kan godt tage langt tid. Bankeren er fuldstændige i 
panik, og tør slet ikke at give kredit. Og de sidste tab er  ikke kommet ud endnu.” 
 
M: Hvordan ser jeres fremtidige planer ud indenfor PE  investeringer? ( Kan kapitalfondene 
forvente en stigning eller reducering af jeres andel af  investeringer i kapitalfonde). På 
baggrund af jeres årregnskaber er jeres afkast i unoterede aktier faldt fra 19,5 % i 2006 til kun 
3,5 % i 2007.  
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PC: ”Nej vil ikke reducerer andelen i PE. Jeg har en strategi om, i dag der udgør vi en ca. 
3,5% af balancen af vores aktiver, den skal op på 10% i løbet af to tre år - Indenfor 
kapitalfonde, hedge funds, PE og infrastruktur. Hvor vi øger PE fra 1,5 til ca.3 %, vi skal 
fordoble indenfor det næste år.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview med ATP PEP - ønsker at interiewpersones navn holdes fortoligt 
 
Interviewede med ATP PEP startede med en kort introduktion om PE-investeringer, 
hvor jeg fik udleverede en del PowerPoint præsentationer om PE. Hvorfor 
interviewpersonen fandt ikke nødvendigt at svare på alle mine spørgsmåle.  
 
Risiko: 
M: En anden form for risiko der er forbundet med at investerer i kapitalfonde er 
investeringernes begrænset likviditet. Som investorer kan I dermed forlange en rabat i form af 
illikviditetspræmier til ejerafkastkravet eller få fratrække en illikviditetsrabat fra den 
estimerede værdi af porteføljeselskaberne. Er det noget, I oplever i branchen? Herunder 
metoder der bliver brugt i forbindelse med værdiansættelse af porteføljevirksomheder. F.eks. i 
forbindelse med at estimering af beta, kan man ikke direkte sammenligne børsnoterede 
selskaber med unoterede selskaber på grund af den store forskel i den finansielle gearing.  

 
ATP PEP: ”Det kan du godt sige. PE er illikvide kan man sige derfor vi vil går efter højere 
afkast end de børsnoterede, hvor du kan går og sælge sin ejerandel i morgen. En af forklaring 
på, at PE skal give højere afkast, er fordi der er illikviditet indenfor det her. Typisk så ejer du 
en virksomhed i tre år, dvs. pengene kommer først ind efter tre år. Du kan ikke lige komme ud 
af det i morgen i eksempelvis. Det er svært at måle, hvor stort det er men altså det er en af 
elementer eller måske en af forklaring på, at hvorfor PE skal give et højere afkast. De er 
illikvide, hvis du skulle ud og købe en virksomhed, der er ikke en pris på den, så det kan godt 
være at sælgeren vil sælge den for billigt til dig. Han kan ikke går ind og tjekke på en kursliste, 
og sige jeg skal have 100 kr for den her aktier. Det kan godt være, at han sælger den for 50, og 
der er sådan nogle fonder, de er gode til at spote de her lave priser i forhold til de 
børsnoterede. Så det er en eksempel på.” 
 
M: Er det noget, der bliver taget hensyn til i forbindelse med værdiansættelse af de her 
virksomheder? 
 
ATP  PEP: ”Det er ikke noget, der er indgået på en linje og siger at det er illikviditets 
præmier. Det er mere en fundamental analyse af en virksomhed. Man sætter et andet pris på, 
det er måske en multipel gange indtjening. P/E eller andre typer af indtjeningsmål. Der kigger 
man måske over de børsnoterede, og siger at det her sektor måske handler til en multiple 15 
gange P/E. Men fordi de er illikvide, så vil du måske betale 12 eller 13 gange.  Fordi vi ikke 
kan komme ud af det i morgen, som man ellers kunne med børsnoterede. Det er noget 
specifikke, men det er en af baggrund.”  
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Performance 
M: I jeres undersøgelse, som man kunne læse i DVCA 2008 kom I frem til, at de 59 undersøgte 
investeringer i periode 1995-2003 gav et IRR på 33,5 % efter carried interest, hvilket man må 
sige outperformede aktiemarkedet betydeligt. I undersøgelsen kan også man læse, at 
aktiemarkedet kun gav et IRR på 16 % i en syv års periode. På den anden side en phd. 
afhandling foretaget af Kasper M. Nielsen for næsten sammen periode (1995-2004), kom han 
frem til at pensionsselskaberne afkast i unoterede selskaber underperformet børsnoterede aktier 
med 5 % point. Hvad er din holdning til disse resultater? 
 
ATP PEP: ”En af måske grundene til den forskel, er eksempelvis. Nogle af de fonde, der har 
været med i undersøgelsen, det er måske 100 fonde i alt.. Så er det faktisk kun de bedste, måske 
2/3 der vil deltage i undersøgelsen. Hvorimod de sidste, de har ikke lyst til at offentliggøre, 
hvis de har meget dårlige tal. Det er selvfølgelig en general problematik, vi har, hvis vi skal 
finde benchmark. Så skal vi sikre os, hvad er med i benchmark. Er det kun de gode fonde, som 
gider at rapporter ind i til en database, eller også de dårlige fonde, og de måske stoppet eller 
de findes ikke mere. Så det kan være et problem. Typisk så er det par navn, du får det 
offentliggjort det og i de databaser, og i de databaser, det er ikke sikker at du gider have dit 
navn, at du har en negativ performance. En af grunde jeg tror at det er fordi det er fordi 
datagrundlag at de to analyser giver forskellige resultater. Det har nok ikke været det sammen. 
Nogle fonder der er med i undersøgelse er udenlandske, som har haft investeringer i DK, så er 
det kun de danske investeringer, der er med. Og ikke de norske, svenske som måske fonden 
også har. ” 
 
M: Hvordan kan det være, der ikke er flere observationer? 
 
ATP PEP: ”Det er fortroligt informationer, vi må ikke vise. Det er typiske ikke noget, der er 
offentlige informationer. Det er ret svært at måle.”  
 
M: Hvorfor står der ikke, at der kun er de gode fonder, der har valgt at deltage i undersøgelsen?  
 
ATP PEP: ”Nogle har interesse i at få det til at fremstå meget godt. - nogle vil måske fremstå 
godt.”  
 
 
Corporate Governance 
M: I lovgivning findes der regler, der beskytter aktionærerne i et aktieselskab eller 
anpartshaverne i anpartsselskab. Da der i dansk ret ikke findes nogen egentlig lovgivning om 
kommanditselskaber, finder jeg det interessant at undersøge hvilke udfordringer, det giver at 
etablere et selskab i denne selskabsform. Hvordan sikrer I jer managementselskab ikke handler 
opportunistisk?  
 

ATP PEP: ”Vi forsøger selvfølgeligt at have kontakt med dem. De rapporter til os, hvordan de 
klarer sig de underliggende investeringer. Men der kan selvføligt være alstå. De fonde de kan 
klare sig ret godt, der kan være modsat race interesser, de der konflict interest. Eks. hvis 
fondene de laver nogle meget gode investeringer. Så får de 20% og det er et meget højt tal. Det 
kan give dem incitament til at tage meget stort risiko, hvor vi imod ikke ønsker lige så stort 
risiko (investorerne er risikoavers). Der kan være konflikt på det punkt eksempelvis. Men vi 
forsøger selvfølgeligt at have meget kontakt med dem. Vi taler med dem løbende alle de fonde, 
vi har investeret i. Men det er ikke lige så gennemsigt som de børsnoterede, hvor der kommer 
en børsmeddelelse en gang om uge. På den anden side så tror jeg at vi har bedre indsigt i 
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fondene end man vil have i børsnoterede selskab, som investorer. Der er man ikke så tæt på 
idet der er så mange aktier i børsnoterede selskaber. F.eks. Dansk bank hvis den har 10000 
investorer, de kan ikke alle sammen ringe, og høre hvordan det går med selskabet. Hvorimod 
for  kapitalfonde er der ikke så mange investorer, og vi er derfor meget tættere på fondene.”  
 
M: Har I oplevet efter havde indgået en aftale med et managementselskab, at disse viste sig  for 
at være inkompetent  senere? Hvis ja, hvordan håndterede I det?  
 
ATP PEP: ”Ja det kan man risikere. Nå de er ud for at sælge sig selv.  De har ikke løjet for os, 
men man kan sige, at de måske har ikke oplyst, om alle.. Eller vi har måske ikke været i stand 
til at finde alle relevante informationer. Det kan være svært. Så det er noget, man oplever. 
Typisk så siger vi nej til den næste fonde. Det har vi gjort i mange tilfælde, hvor vi syntes, at de 
ikke har gjort det de sagde, at de vil gøre. Vi er så stadigvæk med i den fond en i tidligere 
fonde, når de så rejser en ny fond. Så er vi ikke med.” 
 
Fremtid 
M: Mandag den 15. sept. 08 kollapsede amerikanske fjerde største investeringsbank Lehmann 
Brothers og flere konkurs frygtes at være på vej. Flere analytikker er bekyrmet for at den 
finansielle krise kommer til at vare minimum et år endnu. Hvad er din holdning til nuværende 
finanskrise? Kan du give et bud på, hvad det kommer til at betyde for buyout investeringer? 
 
ATP PEP: ”Det kommer nok til at påvirke nogle af  buyout negative. De investerede for meget 
for et par år siden. Man skulle betale højere priser, fordi det var nemmere at låne penge i 
banken. Det kan man ikke i dag. Det gøre at f.eks. P/E kommer  ned i de følgende år. Hvis 
f.eks. virksomheden tjener det samme og du får en lavere multipel, så kommer du til at miste 
penge på investeringer. Der kan være at nogle fonder, der få  problemer. Så kan der være 
andre type fonde, der får positive ud af det, f.eks. turnrounds som køber nødlidende selskaber 
op. Så kan de købe de her virksomheder meget billigt, også fordi børspriser er faldt meget.”  
 
M: Kan I finde på at lave om på jeres portefølje? 
 
ATP PEP: ”Kan finde på at lave om på  portefølje måske investere lidt mindre indenfor 
buyout. Måske lidt mere indenfor nogle andre kategorier.”  
 
M: Mange tak fordi jeg måtte komme. 
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