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Executive summary 

 

The main purpose of the thesis is to make an emperical analysis of the management companies of 

private equity funds, that have bought danish companies. However the existing litterature focusing 

on the performance of private equity funds, that have bought danish companies all focus on the 

performance of the funds all together, and not on the performance of the managemnt company 

behind the funds. The focus of the emperical analysis is therefore to evaluate the management 

companies on an individual basis.  

 

However due to the availability problems of data making it possible to estimate the profitability of 

an investment in the underlying funds of the managemnt companies, the analysis is conducted based 

on how well the management companies have been able to improve the performance of the 

companies bought in the years after the buyout.     

 

It is emphazised that several data issues limits the suitable data for the analysis heavily, leading to 

an benchmarking  of  only five management companies. Furthermore several criteria that effects the 

results of the analysis noticeable are set. The results are therefore to be judged accordingly.   
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Del 1 – Indledning 

1.1 Indledning 

Antallet af virksomhedsopkøb foretaget af kapitalfonde har oplevet en kraftig vækst de seneste 

årtier. Udviklingen tog for alvor fart i USA i 1980’erne, mens fondenes aktivitet først boomede i 

slutningen af 1990’erne i Europa. I Danmark er udviklingen gået stærkt fra midten af dette årti
1
.  

 

Den kraftige vækst skyldes, at fondene har været i stand til at generere opsigtsvækkende afkast på 

op imod 30 pct., og har således langt overgået de afkast diverse aktieindeks i samme periode har 

præsteret
2
. Det er naturligvis ikke alle fonde, der har præsteret afkast i denne størrelsesorden. For en 

investor har det derfor historisk set haft stor betydning, hvilke kapitalfonde der er investeret i. At 

opnå viden om kapitalfondenes afkast er dog ikke så lige til, idet det i vidt omfang kun er de 

investorer der allerede har investeret i de enkelte fonde, der opnår viden om deres afkast.  

 

Den kraftige vækst i kapitalfondenes virke både i Danmark og internationalt set, kombineret med 

uigennemsigtigheden omkring deres afkast, har personligt medført en nysgerrighed i forhold til, at 

opnå viden omkring kapitalfondenes performance.  

 

Endvidere er kapitalfondenes virke i Danmark endnu så nyt, at antallet af danske undersøgelser af 

fondenes performance, endnu er begrænset. Der er derfor potentiale for relevante og interessante 

bidrag til den eksisterende litteratur. 

 

1.2 Problemidentifikation 

Før en investor foretager en investering, hvad enten det sker som led i porteføljepleje, eller er en 

førstegangsplacering af kapital, bør investor så vidt muligt afdække, hvilke investeringsmuligheder 

investor har, da en sådan forudgående analyse alt andet lige bør øge investors chancer for et 

tilfredsstillende udfald af investeringen. Jo større investering der foretages, jo grundigere en analyse 

bør der foretages (Cost benefit afvejning). Når mulighederne er analyseret, må det konkrete 

investeringsvalg foretages ud fra investeringsalternativernes forventede afkast, samt investors grad 

af risikoaversion, investeringshorisont mv.  

 

                                                 
1
 Kilde: Erhvervs- og Økonomiministeriet (2006) 

2
 Kilde: ”Kapitalfonde slår aktier på lang sigt”, Berlingske Nyhedsmagasin, 19. sep. 2007   
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Medmindre der investeres i produkter, hvor afkastet af investeringen allerede er kendt når 

investeringen foretages
3
, er forudsigelse af afkastet af en investering generelt meget vanskelig. En 

indikator for at forudsige fremtidigt afkast kan være, at se på de historiske afkast.  

 

Ved investering i børsnoterede  værdipapirer, så som aktier og obligationer har en investor adgang 

til den historiske performance via udvikling i kurs og dividender. Langt de fleste kapitalfonde er 

unoterede selskaber. Det samme gælder de selskaber de investerer i. Dette betyder, at der ikke 

løbende fastsættes en markedsværdi af disse kapitalfonde. Potentielle investorer og andre 

udenforstående parter, har derfor ikke mulighed for, at vurdere kapitalfondenes historiske, og 

forventede fremtidige performance via børsinformationer. Kapitalfondene er samtidig meget 

tilbageholdende med at offentliggøre information om deres afkast af konkurrencemæssige hensyn. 

 

En korrekt vurdering af, hvor stort et afkast kapitalfondene historisk set har skabt, er derfor 

vanskelig. Resultaterne af de hidtidige undersøgelser efterlader således også et meget blandet 

billede af, hvilket afkast investering i kapitalfonde historisk set har givet. Generelt er der dog 

enighed om, at der er store udsving i afkastene.  

 

Ovenstående faktorer har inspireret mig til, at undersøge hvordan de kapitalfonde, der har foretaget 

opkøb af danske virksomheder, hver især har performet. På grund af de datamæssige 

begrænsninger, der ikke gør det muligt at estimere fondenes afkast, har jeg i stedet fundet det 

interessant at foretage en analyse, hvor kapitalfondene bedømmes ud fra, i hvor høj grad de har 

været i stand til at forbedre de opkøbte virksomheders indtjening. Disse resultater benyttes som en 

indikator for, hvor attraktiv kapitalfondenes investeringer og dermed afkast har været. Analysen kan 

således udgøre et bidrag til større viden om, hvordan de enkelte fonde i Danmark historisk set har 

klaret sig.        

 

                                                 
3
 Statsobligationer anses eksempelvis for værende sikrer investeringer 
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1.3 Problemformulering 

Ud fra egen empirisk analyse baseret på regnskaberne i de opkøbte virksomheder, ønskes det derfor 

undersøgt, om de enkelte kapitalfonde, der har opkøbt danske virksomheder, har formået at forbedre 

disse virksomheders indtjening. Følgende spørgsmål, ønskes således besvaret: 

  

 Har de kapitalfonde, der har opkøbt danske virksomheder hver især formået, at skabe en 

positiv ændring i virksomhedernes indtjening gennemsnitligt set? 

 

Baseret på den empiriske analyse ønskes følgende spørgsmål ligeledes besvaret: 

      

 Hvilke kapitalfonde har opnået at skabe de henholdsvis største positive, og mest negative, 

ændringer i indtjeningen i de opkøbte virksomheder gennemsnitligt set?  

 

Som støtte for udarbejdelsen af den empiriske analyse, der danner basis for besvarelsen af 

ovenstående spørgsmål, anses det for værende nødvendigt, at foretage en delanalyse af tidligere 

undersøgelser af kapitalfondenes performance. Dette gælder både undersøgelser af, hvilke afkast 

kapitalfondene historisk set har skabt, hvor stor risiko der er forbundet med investering i 

kapitalfonde, om det er muligt for investor at optimere chancerne for et godt afkast, samt 

undersøgelse af, om kapitalfondenes opkøb af virksomheder har medført en forbedring af disse 

virksomheders indtjening.  

 

Ved at redegøre for tidligere undersøgelser, skabes således en forståelse for de forudsætninger, der 

ligger bag udarbejdelsen af den empiriske undersøgelse. Derudover vil analysen sikre en nuancering 

af det billede den empiriske undersøgelse giver af kapitalfondenes performance. Følgende 

underspørgsmål ønskes derfor besvaret inden den empiriske undersøgelse foretages: 

 

 Har kapitalfondene historisk set skabt et bedre afkast end aktiemarkedet? 

 Hvilken risiko er der forbundet ved investering i kapitalfonde? 

 Er det muligt for en investor, at øge chancerne for et godt afkast? 

 Har kapitalfondene historisk set formået, at forbedre de opkøbte virksomheders indtjening?  
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1.4 Metode  

Afhandlingen er primært udarbejdet ud fra en empirisk tilgang. Besvarelsen af ovenstående 

spørgsmål tager således i vidt omfang udgangspunkt i en analyse af indsamlet empiri. De empiriske 

data sikrer grundlag for afhandlingens bidrag til ny faktuel viden på området. Generering af denne 

fordrer ikke direkte brug af en eller flere teorier. Besvarelsen af ovenstående er derfor ikke knyttet 

op på bestemte teorier. De teorier der indgår i afhandlingen benyttes derimod til, at forklare og 

perspektivere sandsynlige sammenhænge. Eksempler på dette er teorierne af [Jensen & Meckling 

(1976)] vedrørende agent omkostninger og af [Miller og Moglidiani’s (1958 og 63)] vedrørende 

kapitalstruktur i afsnittet omhandlende hvordan kapitalfondene skaber værdi.  

 

Der er benyttet to typer primære data i specialet, hvoraf den ene er interviews. Det foretagne 

interview med en ansat i en kapitalfond er primært foretaget med henblik på, at få viden om 

specifikke forhold, sekundært for at opnå mere indgående kendskab til kapitalfondenes virke 

generelt. Formen af de foretagne interviews er derfor karakteriseret ved at være åbne interviews, der 

ikke har fulgt en standardiseret interview-guide, men har derimod været ustrukturerede samtaler, 

der har taget udgangspunkt i en række på forhånd forberedte spørgsmål. Det foretagne interview har 

dels suppleret den viden der opnået gennem de sekundære data, dels gjort det muligt, at verificere 

eller afkræfte påstande med videre i de sekundære data.  

 

Den anden type primære data der er benyttet, er data indsamlet via årsregnskaber fra opkøbte 

virksomheder med flere. Der er således tale om data, der ikke på nogen måde er forarbejdet med 

henblik på analyse mv. At basere den empirisk analyse på disse data er ressourcekrævende, men 

samtidig nødvendigt for at kunne få de ønskede svar. 

 

De sekundære data består af akademiske artikler, bøger, avisartikler. mv. Disse data er primært 

fundet via biblioteket på CBS, via referencer i allerede fremsøgt materiale, herunder særligt de 

akademiske artikler og tidligere specialer, samt via generel søgning på internettet. Denne søgning 

har primært fundet sted i starten af processen. Mit kendskab til emnet var på forhånd relativt 

begrænset, så den sekundære materiale har i første omgang givet en grundlæggende viden om 

kapitalfonde i det hele taget, og samtidigt været styrende for det valgte fokus i specialet. De 

sekundære data har endvidere til en vis grad bidraget til, at verificere oplysninger, påstande mv. 

kilderne imellem.    
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1.5 Afgrænsning  

Følgende afgrænsninger er foretaget i forhold til besvarelsen af ovenstående spørgsmål. 

 

De skattemæssige aspekter af kapitalfondenes forretninger er ikke behandlet. 

 

I den empiriske analyse af fondenes evne til, at forbedre de opkøbte virksomheders performance, er 

det kun fondenes danske opkøb, der inddrages i analysen. Fondene kan således meget vel have 

foretaget opkøb af udenlandske selskaber. I sådanne tilfælde vil analysen ikke give det fuldstændige 

billede af fondenes performance.  

 

Selv om afhandlingen tager udgangspunkt i en dansk indgangsvinkel i form af benchmarking ud fra 

opkøb af danske virksomheder, er der i vidt omfang benyttet undersøgelser, der er baseret på 

udenlandske kapitalfonde og deres udenlandske virksomhedsopkøb. Dette skyldes, at det danske 

marked endnu er relativt ungt, og der derfor er langt færre data og langt færre undersøgelser, at 

baserer afhandlingen på. Inddragelse af undersøgelser baseret på udenlandske private equity 

selskaber og virksomhedsopkøb bidrager dermed til et mere nuanceret billede. Selvom der kan 

drages stærke paralleller mellem disse selskaber og de selskaber der har foretaget opkøb på det 

danske marked, kan der være forskelle i lovgivning mv., der kan skævvride 

sammenligningsgrundlaget. Sådanne eventuelle forskelle belyses ikke nærmere.  

 

Det er ikke al teori, der er benyttet i afhandlingen, der eksplicit er gengivet. Det er således kun den 

væsentligste teori, der er beskrevet hvor det er fundet relevant. Eksempelvis er den teori, der 

benyttes vedrørende regnskabsanalyse ikke beskrevet. Her henvises dog bl.a. til [Elling, Jens O. 

m.fl. (2004)] og [Petersen & Plenborg (2005)].  

 

1.6 Målgruppe 

Offentlighedens adgang til information om kapitalfondenes performance er begrænset. I denne 

opgave redegøres der bl.a. for kapitalfondenes evne til at forbedre de opkøbte virksomheders 

performance, lige som der foretager en sammenligning af hvilke fonde, der historisk set har klaret 

sig bedst målt på denne parameter. Udarbejdelsen af disse analyser er forholdsvis tidskrævende. 

Opgaven vil derfor primært være interessant for potentielle kommende investorer i kapitalfonde, 
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samt til en vis grad for investorer, der allerede har investeret i fonde. Sidstnævnte dog naturligvis 

særligt, hvis analysen indeholder fonde de ikke allerede har investeret i.  

 

Analysen af kapitalfondenes evne til, at forbedre de opkøbte virksomheders operationelle 

performance, samt beskrivelsen af, hvordan de skaber værdi kan endvidere være interessante for 

virksomhedsledere, der overvejer salg til en kapitalfond, samt være inspiration til hvordan 

virksomhederne selv kan forbedre deres værdiskabelse.  

 

Opgaven kan endvidere have interesse for alle, med interesse for kapitalfonde eller kapitalmarkedet 

i det hele taget. Det er forudsat, at læseren har grundlæggende kendskab til økonomiske begreber og 

teorier, herunder særligt inden for regnskabsanalyse, finansiering og porteføljeteori.   

 

1.7 Kildekritik 

En væsentlig del af det materiale, der danner baggrund for specialet udgøres af primærmateriale 

udarbejdet af både danske og internationale forskere. Dette materiale vurderes, at have en høj grad 

af validitet, da forskerne i overvejende grad har produceret dette materiale uden at skulle tage 

hensyn til kommercielle interesser eller lignende. Det bemærkes, at det pågældende materiale i 

nogle tilfælde er produceret på baggrund af bestilling fra en interessent i branchen. Dette vurderes 

dog ikke at udgøre et væsentligt problem for opgavens resultater og konklusioner, da fakta og 

konklusioner i materialet til en vis grad er sammenholdt med fakta og konklusioner i øvrige 

materiale.  

 

Den empiriske undersøgelse af de opkøbte virksomheders performance, er baseret på 

virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber. Da virksomhederne jævnfør dansk lovgivning
4
 er 

forpligtet til, at udfærdige regnskaberne så de udviser et retvisende billede af virksomhedens 

rentabilitet og formue, og i øvrigt er godkendt af statsautoriserede revisorer, vurderes disse i høj 

grad at være valide. Det vedkendes i denne sammenhæng, at de rapporterede resultater og værdier i 

regnskaber generelt set, er baseret på en vis grad af subjektive skøn. Dette faktum vurderes dog ikke 

at have afgørende indflydelse på undersøgelsens konklusioner. 

 

1.7.1 Opgavestruktur 

Den resterende del af specialet er struktureret på følgende måde: 

                                                 
4
 Jf. Årsregnskabsloven 
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1.7.2 Del 2: Introduktion til kapitalfonde 

I dette afsnit foretages en generel introduktion til kapitalfonde. Det beskrives herunder, hvordan 

kapitalfondene er organiseret, hvad deres forretningsstrategi er, hvilke faktorer der skaber værdi og 

hvordan disse kan kobles til forskellige finansielle teorier. Derudover redegøres der for den 

historiske udvikling i kapitalfondenes virke. 

  

1.7.3 Del 3: Dokumentation af performance 

I afsnittet redegøres der for de måleproblemer, der er i forhold til, at dokumentere hvilket afkast 

investorer opnår ved investering i kapitalfonde. Endvidere sammenlignes tidligere undersøgelser af, 

hvilket afkast investering i kapitalfondene har givet. Ud fra resultaterne af tidligere undersøgelser 

diskuteres det ligeledes, om det er muligt for en investor at øge sine chancer for, at foretage 

investering i fonde, der skaber et afkast tilhørende de bedst performende fonde. Endelig beskrives 

visse elementer af risikoen forbundet med investering i kapitalfonde. 

 

1.7.4 Del 4: Performanceanalyse 

I afsnittet præsenteres resultaterne af egen empirisk undersøgelse af, om de fonde, der har opkøbt 

danske virksomheder, ud fra en betragtning af den samlede portefølje i analysen, har været i stand 

til at forbedre de opkøbte virksomheders performance. Derudover redegøres der for de 

forudsætninger og metodemæssige overvejelser, der ligger bag undersøgelsen. 

 

1.7.5. Del 5: Konklusion og perspektivering 

Konklusion på besvarelsen af de opstillede spørgsmål, samt perspektivering af arbejdet med emnet.  
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Opgavens struktur kan skitseres som følger: 

 

 Figur 1: Opgavestruktur 

 

 Kilde: Egen tilvirkning 
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Del 2 - Introduktion til kapitalfonde 

 

2.1 Introduktion til kapitalfonde 

Formålet med dette afsnit er, at give en generel introduktion til kapitalfonde. I afsnittet redegøres 

bl.a. for hvad kapitalfonde er, og hvordan de operere. Derudover beskrives den historiske udvikling 

for kapitalfondene både internationalt og på det danske marked.  

 

2.1.1 Typer af kapitalfonde 

Kapitalfondene kan underopdeles i typer efter, hvilken investeringsstrategi de benytter i forhold til 

at forrente kapitalen under forvaltning. De mest udbredte typer er: 

 

Tabel 1: Typer af kapitalfonde 

Type Buyout Venture Hedge 

Beskrivelse 

Opkøb af modne 
virksomheder med stabil 
indtjening med henblik på 
videreudvikling af 
virksomhedens potentiale 
og efterfølgende frasalg. 

Investering i 
opstartsvirksomheder med 
henblik på bidrag til 
udvikling af potentiale for 
stor vækst. 

Kortsigtede, spekulative 
investeringer i 
markedstendenser 

Kilde: egen tilvirkning. (med inspiration fra CEBR-rapport) 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel 1 er buyout- og venture-fonde begge karakteriseret ved, at de 

investerer i virksomheder. En af de afgørende forskelle mellem de to typer, at venture-fonde 

investerer i virksomheder, der er i det tidlige stadie af deres livscyklus, mens buyout-fonde 

investerer i virksomheder, der er i den modne fase af deres livscyklus.  

 

Venture-fondenes fokus er således, at investere i typisk nystartede virksomheder, der er ved at 

udvikle et nyt produkt, en ny teknologi eller på anden vis har potentiale til at få en fremtidig stor 

indtjening. Venture-fondenes rolle er, at tilføre virksomhederne risikovillig kapital, samt at støtte og 

hjælpe til udviklingen så godt de kan. Prisen for dette er en andel af den merværdi, der evt. bliver 

skabt. Buyout-fondenes fokus er derimod, at forsøge at forbedre modne virksomheders potentiale 

via effektivisering, konsolidering og lign. Til forskel fra venture-fondene er det således ikke en del 

af buyout-fondenes primære strategi, at bidrage til udvikling af nye produkter og teknologier. Dette 

faktum giver sig også udslag i de to fond typers investeringer fordelt på brancher, hvor en stor del af 
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venture-fondenes investerer foretages i teknologitunge brancher, mens buyout-fondene foretager 

hovedvægten af investeringerne i produktions-, handels- og servicevirksomheder.  

 

Buyout- og venture-fonde adskiller sig dermed også væsentligt fra hedge-fonde, idet hedge-fonde 

spekulerer i kortsigtede ændringer i priserne på alt lige fra aktier, obligationer og valutaer til korn, 

guld mv.   

 

Kapitalfonde dækker, som karakteriseret ovenfor, over flere typer fonde med væsentligt forskellige 

investeringsstrategier. Fokus for dette speciale er buyout-fonde. Når begrebet kapitalfond, eller bare 

fond benyttes i resten af dette speciale, er det således buyout-fonde der refereres til medmindre 

andet er angivet. 

 

2.2 Kapitalfondenes organisering 

En kapitalfond er organiseret ved, at en række investorer og et managementselskab (selskabet bag 

ved kapitalfonden) indskyder kapital i fonden. Managementselskabet er bestyrer af fonden og 

investerer kapitalen via opkøb af porteføljevirksomheder
5
. Opkøbene af porteføljevirksomhederne 

sker gennem holdingselskaber stiftet specifikt til dette formål af finansierings- og skattemæssige 

årsager. Organiseringen af en kapitalfond er illustreret i nedenstående figur
6
.  

 

                                                 
5
 De opkøbte virksomheder benævnes porteføljevirksomheder, da de opkøbes i investeringsøjemed og frasælges efter en 

kortere årrække. 
6
 I figuren er den typiske organisering skitseret. Antallet af investorer, holdingselskaber og porteføljevirksomheder 

varierer fra fond til fond. I fonde, hvor der opkøbes meget store virksomheder vil der endvidere ofte være flere 

managementselskaber (eller vil der blot være flere fonde der går sammen om at opkøbe – TDC-casen??).     
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Figur 2: Organisering af kapitalfonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen illustration. 

 

Aflønning af managere 

Partnerne i fonden aflønnes typisk via en aflønning, der er performance-uafhængig, samt en del, der 

er performanceafhængig. Hovedparten af indtjening stammer normalt fra den performance-

uafhængige del, der udgøres af en fast andel af den tilsagte kapital i fonden. Historisk set har denne 

andel typisk udgjort 1-2 pct. af kapitaltilsagn pr. år over fondens levetid. For en fond med en levetid 

på 10 år udgør denne del af feet altså 20 pct. af fondens kapitaltilsagn. Den performance afhængige 

del, består typisk af en andel af på 20 pct. af afkastet på porteføljeinvesteringerne. De 20 pct. 

beregnes enten ud fra det samlede afkast eller ud fra den del af afkastet, der overstiger en hurdle-

rate på f.eks. 8 pct. pr. år
7
.   

 

I nyere tid ses typisk en faldende aflønningsstruktur for den performance-uafhængige del af 

aflønningen, så denne del eksempelvis udgør 2 pct. af den tilsagte kapital i de første 5 år af fondens 

levetid, hvorefter andelen gradvist falder med 0,25 basispoint pr. år i de sidste 5 år af fondens 

levetid. I mange tilfælde skifter beregningsgrundlaget i de sidste 5 år fra, at udgøre en andel af den 

tilsagte kapital, til at udgøre en andel af den investerede kapital
8
. Sidstnævnte skift medfører 

                                                 
7
 CEBR (2208) 

8
 Metrick & Yasuda (2008) 
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således, at partnerne i sidste del af perioden bliver aflønnet i forhold til, hvor store investeringer de 

har foretaget og ikke i forhold til, hvor stort et tilsagn de har opnået, hvilket også virker mest 

rimeligt.    

 

2.2.1 Valg af selskabsform 

På trods af navnet, er kapitalfonde organiseret som kommanditselskaber og ikke som fonde. I 

selskabsretlig forstand er en kapitalfond således ikke en fond. I princippet er der frit valg mellem, 

hvilke selskabstyper kapitalfondene stiftes under. I praksis stiftes langt de fleste fonde under 

kommanditselskabsformen (Limited Partnership i udlandet). Kommanditselskabsformen er blandt 

de mindst benyttede selskabsformer i Danmark
9
, jf. nedenstående figur 3, men skyldes, at denne 

selskabsform passer godt til kapitalfondenes forretningsmodel.  

  

Figur 3: Fordelingen af selskaber på selskabstyper 

Aktieselskab

Kommandit-

selskab

Andelsselskab 

med 

begrænset 

ansvar

Interessent-

skab

Anpartsselskab  

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Kommanditselskaber er kendetegnet ved, at have to typer af partnere. Den ene type er 

”komplementarer”, der hæfter ubegrænset for selskabets gæld. Den anden type er 

”kommanditister”, der kun hæfter begrænset for selskabets gæld.  Managementselskabets managere 

                                                 
9
 I Danmark er der ingen begrænsninger for, hvilke selskabsformer et selskab kan stiftes under. Det er ved stiftelsen af 

et selskab derfor muligt, at konstruere en selskabsform, der opfylder stifteren/stifternes konkrete behov bedst muligt i 

forhold til ejerskab, hæftelse mv. Kun nogle af de mest benyttede selskabsformer er medtaget i sammenligningen (det er 

valgt, at se bort fra enkeltmandsvirksomheder i sammenligningen. Enkeltmandsvirksomheder udgør antalsmæssigt langt 

den største gruppering).   
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indgår som komplementarer i fondene, mens investorerne indgår som kommanditister. Denne 

struktur sikrer at investorerne kun hæfter det beløb de giver i tilsagn til fonden.  

 

2.2.2 Fond af fonde 

En investor kan enten vælge at investere direkte i en fond, eller investere i en fond af fonde. En 

fond af fonde er betegnelsen for en kapitalfond, der udelukkende investere i andre kapitalfonde. En 

fond af fonde fungerer således som en slags porteføljemanagere, der forsøger at identificerer de 

fonde der giver de bedste afkast og investerer i dem. Ved at investere i en fond af fonde opnår 

investor dels, at professionelle porteføljemanagere forsøger at identificere de bedst performende 

fonde, dels en spredning af risikoen ved investering i flere fonde (diversifikation).  

 

Som det fremgår af del 3+4 er der stor forskel i fondenes performance. Hvilke fonde der investeres i 

kan derfor have stor betydning for, hvor stort et afkast investor får af sin investering. Ved at 

investere i en fond af fonde sikrer investor sig, at fondene der investeres i er nøje udvalgt, og kan 

derfor øge chancerne for at der skabes godt afkast. Fordelene ved diversifikation og selektering af 

de bedste fonde reduceres til gengæld af, at afkastet reduceres som følge af aflønning af forvalterne 

af fonden af fonde. 

 

2.3 Kapitalfondenes forretningsstrategi 

Kapitalfondenes aktivitet med at opkøbe, drive og sælge porteføljevirksomheder sker via fonde, der 

typisk har en levetid på 10 år
10

. Denne levetid er fastsat efter, at der typisk går 2-4 år fra 

kapitalfonden stiftes til porteføljevirksomhederne er opkøbt, samt 2-7 år med at gennemføre de 

ændringer i de enkelte porteføljevirksomheder, der skal bibringe merværdi og sælge dem igen
11

. 

Aktiviteten kan inddeles i 5 faser, jf. nedenstående figur 4. Det bemærkes, at den tidsmæssige 

længde af hver enkelt fase, samt fasernes start og sluttidspunkt kan varierer betydeligt. 

 

 

 

 

                                                 
10

 Fondens levetid  
11

 Selv om alle porteføljevirksomheder frasælges før udløbet af fondens levetid, består fonden fortsat. I tiden fra det 

sidste porteføljeselskab er solgt, til fonden opløses ved udløb af dens levetid, henstår fonden uden aktivitet. Alle 

mellemværender mellem fondens investorer, kreditorer mv. afsluttes således umiddelbart efter frasalget af den sidste 

porteføljevirksomhed. Det bemærkes, at der også eksisterer fonde med ubegrænset levetid. 



Benchmarking af kapitalfonde 

 

19 

Figur 4: Kapitalfond cyklus - faser 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Når en kapitalfond har nået et stadie, hvor fondens kapital mere eller mindre er brugt på opkøb og 

udsigten til de første frasalg af porteføljevirksomhederne ligger inden for et par år, begynder 

managementselskabet på fundraising til en ny fond. Herved tilstræber managementselskabet, at 

opnå et nogenlunde konstant flow af porteføljeselskaber under forvaltning.   

 

2.3.1  1. fase: Fundraising 

Når et managementselskab ønsker, at oprette en fond skal managerne i selskabet skaffe kapital til at 

opkøbe virksomheder for. Dette gøres ved, at managerne i managementselskabet opsøger mulige 

investorer med henblik på at få et kapitaltilsagn. Et kapitaltilsagn giver managementselskabet 

tilladelse til via fonden, at investerer i porteføljeselskaber for investors penge. I kapitaltilsagnet 

aftales det, hvor stort et beløb managerne kan råde over, samt hvor lang tid der må gå før kapitalen 

er investeret. Derudover aftales de nærmere forudsætninger for fonden. Typisk defineres hvilken 

strategi fonden skal følge i forhold til, hvilken størrelse virksomheder fonden skal investere i, hvilke 

brancher virksomhederne skal tilhører mv., samt fondens levetid.  

 

Kapitalfonde investerer store summer og får kapitaltilsagn fra mange af de samme kilder, som 

foretager investeringer på det øvrige finansielle marked. I nedenstående figur 5 ses fordelingen af 

kapitalfondenes kilder til kapitaltilsagn i år 2007. 
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Figur 5: Kapitaltilsagn til PE selskaber i Danmark og Europa i 2007 fordelt på kilder (i pct.)  
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Note: Kategorien ”Andre” dækker bl.a. over ukendte investorer. Denne kategori udgør ca. 4 pct. for Danmark, mens den 

for Europa udgør ca. 23 pct. For Europa udgør den resterende del af kategorien ”Andre” bl.a. fonde af fonde, 

akademiske institutioner mv. 

Kilde: EVCA Yearbook 2008 

 

Som det ses af ovenstående figur har pensionskasserne med ca. 28 pct. stået for den største andel af 

den samlede tilsagte kapital i Danmark. Udover pensionskasserne udgjorde virksomheder og 

offentlige institutioner de væsentligste bidragydere med andele på ca. 20-22 pct. Sammenlignet med 

fordelingen af kapitaltilsagn på investorer i Europa er billedet et lidt andet. I Europa er andelen for 

pensionsselskaber, offentlige institutioner, og virksomheder væsentligt lavere, mens særligt 

andelene for banker og privat personer er højere. Det bemærkes i denne sammenhæng, at andelene 

for kapitaltilsagnsyderne særligt for Danmark fluktuerer væsentligt fra år til år. Eksempelvis udgør 

andelene i 2006 ca. 38 pct. for pensionsselskaberne, ca. 17 pct. for bankerne og ca. 10 pct. for 

virksomhederne
12

. 

 

Med en samlet andel på ca. 38 pct. i både Danmark og Europa udgør de institutionelle investorer de 

væsentligste kilder til kapitaltilsagn
13

. På børsmarkedet udgør de institutionelle investorer ca. 30 

pct. i Danmark, mens de i England og USA udgør mere end halvdelen af den investerede kapital. 

                                                 
12

 EVCA (2007) 
13

 Det er ikke nærmere specificeret, hvad kategorien ”kapitalmarked” dækker over. Det formodes, at der bl.a. er tale om 

udenlandske institutionelle investorer, hvorfor de reelle andele givetvis er større.    
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Generelt set får PE selskaberne deres kapitaltilsagn fra de samme typer investorer, som investerer i 

de børsnoterede virksomheder
14

.  

 

Processen omkring, at opnå de ønskede kapitaltilsagn kan være en længerevarende proces, der løber 

flere år. Hvor let eller svært det er for managementselskaberne afhænger bl.a. af, om de har erfaring 

fra tidligere fonde og hvor godt de formåede at skabe en høj forrentning af investeringerne. I en 

undersøgelse af [Kaplan and Schoar (2005)] påvises det, at managementselskaber med god track 

record har nemmere ved at skaffe kapital. Øvrige faktorer investorerne lægger vægt på er bl.a
15

.: 

 fondsteamets historiske performance (track record)  

 fee-strukturen for fonds- og investeringsteamet 

 fondens screening af investeringsmuligheder, interne systemer, risikostyring og Corporate 

Governance  

 skattestrukturens match i forhold til investorernes individuelle behov  

 kvaliteten af investorrapportering og håndteringen af investor relations  

 klarhed og substans i fondens præsentationsmateriale  

De kapitaltilsagn kapitalfonden opnår i fundraisingprocessen udnyttes ikke i samme øjeblik 

tilsagnene opnås. Først i forbindelse med opkøb af porteføljevirksomheder indskyder investorerne 

kapital i fonden. Derved undgår kapitalfonden, at ligge inde med kapital der ikke er investeret og 

bliver dårligt forrentet. Fondens totale kapitaltilsagn benyttes typisk ikke fuldt ud i forbindelse med 

køb af porteføljevirksomhederne. Dette giver kapitalfondene mulighed for løbene, at finansiere 

follow-up investeringer mv. uden at skulle finde nye investorer eller låne pengene, hvilket kan være 

tidskrævende
16

. Det betyder endvidere, at den tilsagte kapital ikke nødvendigvis benyttes fuldt ud. 

 

2.3.2  2. fase: Identificering af opkøbskandidater  

Hvilke virksomheder de enkelte managementselskaber potentielt vil opkøbe afhænger af størrelse, 

fokus osv. Uanset fokus, er opkøbskandidaterne generelt kendetegnet ved, at være modne 

virksomheder med et stabilt cashflow. Dette skyldes primært, at opkøbene af virksomhederne 

finansieres ved at optage gæld i virksomhederne. Ofte er gearingen i virksomhederne så høj, at en 

ustabil indtjening kan medfører problemer med at betale afdrag på gælden. Jo mere ustabil 

                                                 
14

 CEBR (2008), s.15 
15

 KPMG, www.kpmg.dk 
16

 Ifølge en analyse af Ljungqvist og Richardson (2003) er 90 pct. af fondenes samlede kapitaltilsagn brugt efter 6 år.   
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indtjeningen er, jo større bliver chancen for default på lån, hvilket medfører dårligere lånevilkår hos 

banker mv. Et stabilt cash flow er derfor foretrukket. Udover et stabilt cash flow skal kandidaterne 

befinde sig i en position hvor managementselskabet kan se muligheder for at skabe merværdi inden 

for en kort årrække (ejerskabsperioden). Der kan være mange grunde til, at managementselskabet 

ser mulighed for en positiv udvikling af virksomhederne. Nogle af de mest almindelige strategier 

for udviklingen ses nedenfor. 

 

Tabel 2: Fremadrettet fokus for opkøbte porteføljevirksomheder 

Fokusering Fokusering på virksomhedens kerneforretninger og frasalg af 
produkter, markeder mv., der ikke er en del af kerneforretningen. 

Ekspansion Tilvejebringelse af kapital til virksomheden til udvidelse af 
produktion, markeder mv. 

Konsolidering Styrkelse af virksomhedens position på markedet evt. via opkøb af 
konkurrenter, leverandører mv. 

Turnaround 
Restrukturering af virksomheden, så indtjening øges. 

Generationsskifte Køb af virksomheder fra tidligere ejere, der ikke længere er i stand til 
at drive virksomheden, eller af andre årsager gerne vil sælge.  

 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Virksomheder der opkøbes med henblik på, at lave et turnaround adskiller sig gerne fra de øvrige 

opkøbstyper, da en virksomhed med behov for turnaround er kendetegnet ved ustabile og 

utilfredsstillende cash flows. Denne type opkøb hører derfor ikke til blandt de klassiske 

opkøbskandidater, men bliver stadigt mere almindelige
17

. 

 

Når en potentiel opkøbskandidat er fundet indsamles så meget viden som muligt vedr. 

virksomhedens potentiale, svagheder, trusler osv. ud fra et juridisk, kommercielt og finansielt 

perspektiv via en såkaldt due diligence. På baggrund af de indsamlede oplysninger, udarbejdes en 

handlingsplan, der specificere hvilken strategi der skal gennemføres med henblik på at skabe 

merværdi ved et eventuelt opkøb. Planen indeholder alt lige fra, hvilken ledelse der skal stå for den 

daglige drift til overvejelse af mulige exitstrategier. Hvorvidt kapitalfonden ønsker at gennemføre et 

opkøb af kandidaten, afgøres ud fra potentialet i handlingsplanen.  

 

Ved opkøb af en virksomhed, er det sjældent at kapitalfonden køber sig til fuldt ejerskab af 

virksomheden. Ledelsen i virksomheden, samt andre investorer vil typisk fortsat eje en del af 

                                                 
17

 Et eksempel på et turnaround opkøb er kapitalfonden Axcels opkøb af Junckers Industrier i år 2004.  
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virksomheden. Det afgørende for kapitalfonden er, at den får en ejerandel, der medfører 

bestemmende indflydelse
18

. Dette er vigtigt i forhold til, at kapitalfonden kan være sikker på at 

kunne træffe og gennemfører de beslutninger den finder nødvendige i forbindelse med 

gennemførslen af den fastlagte businessplan. Ved opkøb af børsnoterede virksomheder må 

kapitalfondene sikrer sig minimum 90 pct. af stemmerne, da dette er grænsen for at kunne 

tvangsindløse minoritetsaktionærer og gennemfører afnotering af virksomheden
19

.   

 

Det ses ofte, at den bestemmende indflydelse på en virksomhed opnås i samarbejde med en eller 

flere øvrige kapitalfonde. Dvs. at flere kapitalfonde går sammen om, at foretage opkøb (syndikeret 

opkøb). Dette er særligt tilfældet når der er tale om store opkøbskandidater. At flere fonde går 

sammen kan både være en nødvendighed for, at kunne finansiere opkøbet, men er også med til at 

mindske risikoen for den enkelte kapitalfond. I Danmark er opkøbene af ISS og TDC i 2005 gode 

eksempler på dette. Opkøbet af TDC er det til dato største opkøb gennemført i Danmark og blev 

erhvervet for 97 mia. kr. 

 

Det er ikke altid kapitalfondene selv der står for opkøbet af porteføljevirksomheder. Dette er f.eks. 

tilfældet når køber er: 1) virksomhedens eksisterende ledelse (MBO), 2) en udefrakommende 

gruppe (MBI), eller 3) institutionelle investorer (IBO).  

 

2.3.3  3. fase: Finansiering af opkøb 

Når en opkøbskandidat er fundet og prisen for købet af virksomheden er forhandlet på plads med 

ejerne, skal kapitalfonden strukturere finansieringen af købet. Struktureringen består i at 

sammensætte et mix af gæld og egenkapital (passiv-siden) til at finansiere den bogførte værdi af 

aktiverne plus en markedspræmie (aktivsiden).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Bestemmende indflydelse opnås ved, at besidde mere end 50 pct. af stemmerne i virksomheden. 
19

 Aktieselskabsloven §20 b, stk. 1 
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Figur 6: Finansieringsmix (pct.)
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Som det ses af figuren til højre udgøres 

finansieringen typisk af tre typer kapital
20

. Den 

væsentligste kilde til finansieringen er via 

banklån. For at opnå størst mulig sikkerhed for 

lånene, yder bankerne lånene som seniorgæld. I 

tilfælde af konkurs har kreditorer, der har ydet 

lån med status af seniorgæld krav på, at blive 

kompenseret før øvrige kreditorer, aktionærer 

mv. Udover banklån finansieres en del af købet 

via indskud af egenkapital.  

 

 

Egenkapitalfinansieringen består primært af kapital fra de kapitaltilsagn fonden har fået fra diverse 

investorer, samt af indskud fra managementselskabet og ledelsen i målvirksomheden. Endelig 

udgøres en mindre del af finansieringen af mezzanine-kapital. Mezzanine-kapital er en form for 

lånefinansiering, hvor investorer køber gæld der er efterstillet seniorgælden. Positionen som 

efterstillet gæld betyder en højere risiko for køberne af gælden, der derfor kræver kompensation for 

dette. Mezzanine-kapital er derfor en dyrere finansieringsform end banklån, men billigere end 

egenkapital. Ved at benytte en høj grad af gældsfinansiering opnår kapitalfondene ikke blot en 

billigere finansiering, men også mulighed for at købe virksomheder til en værdi der ligger 5-6 gange 

over kapitaltilsagnet
21

.  

 

Kapitalfondene er naturligvis interesserede i en finansieringsstruktur, hvor der indskydes så lidt 

egenkapital som muligt. Bankerne ønsker derimod, at finansieringen udgøres af så meget efterstillet 

kapital i form af mezzanine- og egenkapital. Mezzanine-kapitalen fungerer derfor som en slags 

stødpude for disse modstridende interesser.  

 

En anden anvendt finansieringstype er Pay-In-Kind-lån, hvor renter og afdrag på lånet først betales 

sammen med hovedstolen til sidst. Dette kan være en fordel i tilfælde, hvor cash flows forventes at 

være ustabile i de første år. 

                                                 
20

 Robert Spliid: ”Kapitalfonde” s. 27 
21

 Spliid (2007) 
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Det er naturligvis vigtigt for kapitalfondene, at opnå så gode lånevilkår som muligt. Kapitalfondene 

lever af porteføljevirksomhedernes performance og følger helt naturligt tæt op på virksomhedernes 

finansielle situation og foretager indgreb, hvis nødvendigt. Dette er med til at skabe tillid hos 

bankerne og er generelt set med til at sikre kapitalfondene gode vilkår. Lånevilkårene afhænger dog 

også af en kreditvurdering af opkøbskandidaten. Denne kreditvurdering indgår i fastsættelsen af en 

række betingelser (covenants) i låneaftalen. Her skelnes mellem finansielle covenants og ikke-

finansielle covenants. De finansielle covenants indeholder begrænsninger for specifikke nøgletal så 

som: 

 

 Leverage: Sætter grænse for hvor stor en andel gælden må udgøre ifht. indtjeningen. 

Defineret som total gæld/EBITDA. Typisk en grænseværdi på seks.  

 Cash Flow Coverage Ratio: Sætter grænse for hvor lidt det frie cash flow må udgøre ifht. 

renter og afdrag. Typisk en grænse på én, så renter og afdrag kan serviceres via det frie cash 

flow. 

 Capex-loft: Grænse for hvor meget virksomheden må investere.  

 

De ikke-finansielle covenants indeholder typisk begrænsninger i forhold til.: 

 Ejerandel: Sætter grænse for hvor lav kapitalfondens ejerandel må blive, hvilket skal sikre 

banken, at kapitalfonden er forpligtet til at hjælpe mål virksomheden i tilfælde af krisetider. 

Typisk en grænse på 40-50 %. 

 Branchefokus: Sætter begrænsninger på hvilke brancher mål virksomheden må investere i, 

med henblik på at sikre banken, at virksomhedens risikoprofil ikke ændres.. 

 

Brydes en covenant har banken ret til at opsige lånet. Dette sker dog sjældent i praksis, da det ikke 

er i bankens interesse. I stedet genforhandles låneaftalen, hvilket typisk fører til en forringelse af 

lånevilkårene for kapitalfonden
22

.  

 

I praksis struktureres købet sådan, at den rejste kapital, til brug for betaling af de eksisterende ejere i 

den virksomhed der opkøbes (mål virksomheden), indskydes i et holdingselskab. Holdingselskabet 

fungerer som akkvisitionsselskab og køber herefter mål virksomheden. Den indskudte kapital i 

akkvisitionsselskabet indskydes fra et eller flere moder-holdingselskaber, der har fået kapital via 
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indskud fra fondens partnere, ledelsen i mål virksomheden, øvrige investorer, samt via banklån. 

Ved at indskyde kapitalen fra partnerne, ledelsen, banken osv. i forskellige lag af holdingselskaber, 

hvoraf partnernes kapital indskydes i det øverste moder-holdingselskab (evt. sammen med ledelsen 

eller andre) kan partnerne i fonden kontrollere alle selskaber i kæden, selv om den kun bidrager 

med eksempelvis 30 pct. af den samlede kapital.  

  

Så længe gælden (banklån mv.) er placeret i akkvisitionsselskabet er bankerne efterstillet øvrige 

kreditorer i mål selskabet. Som en del af lånebetingelserne, skal mål virksomheden derfor købe 

gælden af akkvisitionsselskabet, hvorved gælden bliver mål virksomhedens gæld. Dette kaldes et 

debt push down og er illustreret i nedenstående figur.  

 

Figur 7: Illustration af et debt push down 

 

Kilde: Spliid (2007) 

 

2.3.4  4. fase: Porteføljemanagement 

Lige så snart en porteføljevirksomhed er opkøbt begynder processen med, at skabe merværdi via 

den på forhånd fastlagte businessplan. Gennemførsel af de planlagte ændringer i virksomheden er 

en proces, der typisk tager flere år. Fra porteføljevirksomhederne er købt til de igen sælges går der 

almindeligvis 2-7 år. Fokus ligger ikke på, at udvikle nye produkter, teknologier mv., men derimod 

på at optimere virksomhedens potentiale i henhold til de strategier, der blev omtalt i afsnit 2.3.2 

”fase 2 – identificering af opkøbskandidater”. Gennemførsel af den planlagte strategi for optimering 
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inden for en kortere årrække, er også afgørende for, at chancen for at porteføljevirksomhedens 

forretningsgrundlag bliver truet af ny teknologi er mindst mulig.  

 

Selve implementeringen af den fastlagte forretningsplan for virksomheden varetages primært af 

ledelsen i virksomheden (direktionen). Managerne i managementselskabet fungerer kun som en 

form for sparringspartnere for porteføljevirksomhederne, og indgår som hovedregel ikke i 

varetagelsen af den daglige drift. I forbindelse med udarbejdelse af handlingsplanen lægger 

kapitalfondene derfor stor vægt på, at finde frem til en ledelse, som fonden har tillid til er 

kompetent til opgaven. Generelt er fonden interesseret i, at hele eller dele af den ledelse der var før 

opkøbet, også fortsætter i virksomheden efter opkøbet. Derved bibeholdes den unikke viden disse 

personer har, om virksomheden, og om branchen virksomheden befinder sig i. Sommetider vælger 

fonden dog, at styrke de ledelsesmæssige kompetencer via personer udefra. I disse tilfælde gør 

fondene ofte brug af det netværk af personer, som managementselskabet kender via den løbende 

kontakt med ledelser i forskellige virksomheder
23

.   

 

Ligeledes tilstræbes det naturligvis, at sammensætte en dygtig bestyrelse for 

porteføljevirksomheden. Managementselskabet indgår som en fast del af bestyrelsen, for 

derigennem at sikre sin kontrol og indflydelse på virksomheden.  

 

Det bemærkes, at fondene naturligvis altid er parat til at sælge porteføljevirksomhederne selv om 

den fastlagte udviklingsplan ikke er fuldt gennemført, såfremt prisen er rigtig.  

 

2.3.5  5. fase: Exit  

Det væsentligste succeskriterie for kapitalfondene er, at der opnås en tilfredsstillende kapitalgevinst 

via salg af porteføljevirksomhederne til en højere pris end de blev købt for. Allerede inden en 

virksomhed opkøbes, indgår overvejelser af exitmuligheder derfor som et vigtigt led i fondens 

samlede forventninger til værdiskabelse. En forudsætning for at købet gennemføres, er at 

kapitalfonden kan se en realistisk og profitabel exitmulighed. De mest almindelige exittyper ses 

nedenfor: 

 

 Børsnotering  

 Salg til industriel virksomhed  
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 Salg til anden finansiel investor  

 Salg til virksomhedens ledelse  

 

I tilfælde hvor fonden ikke kan finde en exitmulighed, der vil give en tilfredsstillende 

overtagelsespris inden fondens levetid overskrides, kan managementselskabet og fondens investorer 

eventuelt aftale en forlængelse af fondens levetid. I yderste konsekvens kan frasalg af 

virksomhedens aktiver, i enkeltdele i form af en likvidation, være en exitmulighed. Denne 

exitmulighed må som hovedregel betragtes som en nødløsning, da dele af virksomhedens aktiver 

kun vil kunne sælges til en lav pris eller være usælgelige. De samlede indtægter ved likvidation vil 

derfor typisk være lavere end et samlet salg og resultere i et tab for investeringen samlet set.  

 

2.4 Værdiskabende faktorer 

Kapitalfondenes eksistens er grundlæggende baseret på, at de er i stand til at skabe et profitabelt 

afkast af den indskudte kapital i fondene. Fondenes udfordring er således, at skabe merværdi i de 

virksomheder de opkøber, så virksomhederne efter kort tids ejerskab kan frasælges med gevinst. 

Fondene har i den forbindelse fokus på en række forskellige faktorer, der kan bidrage til 

værdiskabelse i investeringerne. I det foregående afsnit blev det berørt, hvordan eksempelvis 

kapitalfondenes valg af udviklingsstrategi for virksomhederne og valg af finansieringsstruktur har 

betydning for værdiskabelse. I dette afsnit vil der blive redegjort for nogle af de øvrige væsentligste 

faktorer for værdiskabelse, lige som betydningen af nogle af de tidligere nævnte faktorer vil blive 

uddybet yderligere.   

 

2.4.1  Aktivt ejerskab 

Kapitalfondene er berømte for i høj grad, at værdiskabelsen sker via aktivt ejerskab (corporate 

governance), dvs. værdiskabelse ud fra fokus på styring ud fra samspillet mellem ejerskab, 

bestyrelse, kapitalstruktur og incitamenter
24

. Værdien af aktivt ejerskab er generelt svær at måle, da 

man kun kan foretage nogle mere eller mindre kvalificerede skøn over, hvordan værdien ville have 

udviklet sig, hvis man havde gjort tingene anderledes. Ikke desto mindre vurderes aktivt ejerskab, at 

være en væsentlig kilde til værdiskabelse. Der er mange aspekter af aktivt ejerskab, der har relevans 

for værdiskabelse.  
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2.4.2 Principal agent forhold 

Ejerskab og ledelse er typisk adskilt i store virksomheder. Dette skyldes, dels at det vil være 

praktisk umuligt for en virksomhed med mange ejere, at inddrage alle ejere i de beslutninger der 

skal tages i virksomheden. Derudover giver det mulighed for, at ejerandele kan skifte hænder, uden 

at det får betydning for den daglige drift af virksomheden, da denne varetages af en ledelse hyret til 

formålet. Til trods for, at ledelsen får løn for at varetage ejernes interesser, argumentere teorier
25

 

vedrørende forholdet mellem arbejdsgiver (principalen) og arbejdstager (agenten) for, at ledelsen 

(agenten) ikke altid vil handle i ejernes (principalen) interesser. Dette skyldes at begge parter ønsker 

at maksimere egen nytte, og som følge heraf har modsat rettede interesser. Værditab som følge af 

principal-agent konflikter kaldes agentomkostninger.  

 

Klassiske eksempler på sådanne agentomkostninger er, at ledelsen bruger mange penge på luksus i 

form af dyrt inventar til egne kontorer, afholdelse af forretningsmøder på dyre hoteller mv. 

Derudover vil ledelsen ofte have tendens til, at ville maksimerer størrelsen af virksomheden, som 

følge af den status, der opleves ved at være leder af en stor virksomhed. Ledelsen vil i den 

forbindelse have incitament til at investere overskydende kapital i projekter, der ikke giver en 

tilfredsstillende forrentning og derved er ødelæggende for værdien af virksomheden, set ud fra 

ejernes synspunkt
26

.     

 

Med henblik på, så vidt muligt at undgå, at agenten foretager handlinger, der ikke er i ejernes 

interesser, kan ejerne bl.a. benytte sig af monitorering og incitamentskontrakter til at reducere 

uønsket adfærd.  

 

Problemet med monitorering er, at monitorering i sig selv er forbundet med omkostninger. Det kan 

derfor være vanskeligt, at finde det optimale mix mellem på den ene side, at reducere af 

agentomkostninger via monitorering, og på den anden side ikke iværksætte en så høj grad af 

monitorering, at omkostninger forbundet med dette overstiger gevinsten af de reducerede 

agentomkostninger. Brug af monitorering er endvidere forbundet med nogle andre 

problemstillinger, idet det bl.a. kan være ødelæggende for arbejdsglæden, og som konsekvens heraf 

effektiviteten. Ligeledes kan monitoranten selv have incitament til, at foretage handlinger, der ikke 
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er i ejernes interesser, hvilket taler for en monitorering af monitoranten. Disse forhold betyder, at 

brug af monitorering og monitoreringsformer bør overvejes nøje.   

     

Et andet vigtigt værktøj i forbindelse med reduktion af agentomkostninger er som nævnt, at benytte 

incitamentskontrakter til at ensrette ledelsen og ejernes interesser mest muligt. Incitamenterne 

skabes typisk ved, at gøre ledelsens løn afhængig af virksomhedens performance. Dette kan være i 

form af bonusordninger, der udløses når regnskabsbaserede nøgletal overstiger et vist niveau, eller 

via aktieoptioner i børsnoterede virksomheder mv.    

 

2.4.3 Monitorering og incitamentskontrakter i kapitalfonde 

Den strukturmæssige organisering af kapitalfonde medfører, at der kan identificeres to primære 

principal-agent forhold. Det ene forhold består imellem investorerne i fonden, der er de primære 

ejere (principaler), og partnerne (agenter) i managementselskabet, der ”hyres” af investorerne til at 

forrente deres indskudte kapital. Det andet forhold udgøres af, på den ene side partnerne i fonden 

(principaler), og på den anden side ledelsen i porteføljevirksomhederne (agenter). I det følgende 

fokuseres, der udelukkende på nogle af de virkemidler fondene benytter aktivt med henblik på, at 

optimere indsatsen fra ledelsen i porteføljevirksomhederne. Det er således principal-agent forholdet 

mellem partnerne i fonden og ledelsen i virksomhederne, der er fokus på.     

 

Kapitalfondene er kendetegnet ved, at udøve en høj grad af monitorering sammenlignet med det 

niveau, der typisk ses i virksomheder med andre ejerstrukturer. Dette skyldes blandt andet, at 

ejerskabet i kapitalfondsejede virksomheder er kendetegnet ved, at få ejere ejer en stor del af 

virksomheden (koncentreret ejerskab), heraf fondens majoritets ejer, hvorimod ejerskabet i øvrige 

virksomheder ofte er spredt på mange ejere. Dette er f.eks. ofte tilfældet i børsnoterede 

virksomheder. Da investorer i aktiemarkedet typisk vil have investeret i en række forskellige 

selskaber med henblik på risikominimering via diversificering, har disse investorer typisk ikke 

ressourcer til, at foretage en grundig monitorering af ledelsen i virksomheden, og satser i stedet på 

at øvrige investorer vil varetage deres interesser. Dette fænomen er kendt, som free-rider problemet 

og kan resultere i, at ledelsen får frit råderum, og ikke handler i ejernes interesser. 

 

Fondenes betydelige ejerandel medfører derimod en naturlig interesse i, at fondens interesser 

varetages bedst muligt. Konkret sker monitoreringen af ledelsen blandt andet via partnernes 

medlemskab af bestyrelsen i porteføljevirksomhederne, samt via løbende kontakt til virksomheden, 
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der udover fokus på monitorering også har til formål, at bidrage med råd og vejledning. En positiv 

sideeffekt af fondenes løbende monitorering af porteføljevirksomhederne, er at bestyrelserne i disse 

virksomhed i mindre grad behøver at bruge ressourcer på dette, men i stedet i højere grad kan 

koncentrere sig om, at foretage strategiske beslutninger
27

.   

 

Incitamentsstrukturer skabes på en række forskellige måder. Blandt de væsentligste, er at gøre 

ledelsens økonomi afhængig af virksomhedens performance. Kapitalfondene benytter sig i den 

henseende kun i begrænset grad af optionsprogrammer til at skabe en incitamentsstruktur i forhold 

til ledelsen. Dette skyldes, at optionsprogrammer giver ledelsen udsigt til gevinst, såfremt de opnår 

visse mål, men ikke udsigt til tab, hvis det går virksomheden dårligt. Ledelsen vil derfor mere eller 

mindre risikofrit kunne tage høje risici på bekostning af kapitalfondens investorer og partnere. I 

stedet skaber fondene incitament ved, at kræve at ledelsen selv indskyder et væsentlig beløb i 

forbindelse med finansieringen af overtagelsen af virksomheden. Ved, at ledelsen selv har en 

væsentlig del af deres formue på spil, sikrer kapitalfondene sig i betydelig grad, at ledelsen 

varetager kapitalfondens interesser. Indskud af en væsentlig del af ledelsens formue kan dog 

samtidig have den effekt, at ledelsen på grund af manglende diversificering af deres formue bliver 

risikoavers, og i for høj grad satser på ”sikre” investeringer, der ultimativt fører til lavere 

værdiskabelse i virksomheden.  

 

En anden væsentlig faktor, der ofte fremføres i forbindelse med fondenes incitamentsstrukturer, er 

den høje gældsætning af virksomhederne. Ved, at gældsætte virksomhederne på grænsen af hvad 

deres indtjening kan bære, øges presset på ledelsen i forhold til, at drive virksomheden så effektivt 

som muligt, så renter og afdrag på gæld kan betales. Gevinsten for ejerne, er en øget værdi af 

virksomheden, som følge af højere indtjening på grund af effektivitetsforbedringer. 

  

2.4.4 Kapitalstruktur 

Et væsentligt element i kapitalfondenes model for værdiskabelse, er optimering af kapitalstrukturen 

i de opkøbte virksomheder. Dette indbefatter bl.a. en høj gældsætning af virksomhederne, som 

kapitalfondene er berømte for at benytte sig af
28

. I 1958 publicerede Miller og Modigliani (M&M) 
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en teori om, at kapitalstruktur i et perfekt kapital marked
29

 er irrelevant, da værdien af 

virksomheden er uafhængig af sammensætningen af kapitalstrukturen. (læresætning I)
30

. En 100 

pct. gældfri virksomhed har som følge af denne sammenhæng samme værdi, som en virksomhed 

med 100 pct. gæld.  

 

Forudsætningen om et perfekt kapital marked holder ikke i virkeligheden. Dette kommer blandt 

andet til udtryk ved, at virksomheder og privatpersoner ikke kan låne til samme rente, og at 

virksomheder skal betale skat. Derudover er renteomkostninger fradragsberettiget. I 1963 

publicerede M&M derfor en revideret udgave af læresætningerne, hvor der tages højde for skat. 

Ved beregningen af en virksomheds værdi skal der derfor tages højde for værdien af 

rentefradragsretten. Indarbejdelsen af rentefradragsretten medfører, at en virksomheds værdi vil 

stige proportionalt i takt med at gælden øges, idet fradragsretten giver et såkaldt 

”renteskatteskjold”
31

. Ud fra den reviderede læresætning I kan det som følge heraf konkluderes, at 

en virksomhed bør have en kapitalstruktur med 100 pct. gæld.        

 

Ovenstående konklusion om, at benytte en 

kapitalstruktur med 100 pct. gæld tager dog 

ikke højde for den stigende risiko for, at en 

virksomhed vil få problemer med at afdrage 

på lån i takt med at gælden øges og 

eventuelt ultimativt går konkurs (financial 

distress). Ud fra den reviderede 

læresætning II argumenteres, der derfor for 

en sammenhæng mellem afkastkravet på 

egenkapitalen og virksomhedens lånerente, 

som skitseret i figuren til højre. Som det 

fremgår af figuren stiger afkastet til ejerne i 

takt med gælden øges, indtil gælden udgør 

                                                 
29

 Et perfekt kapital marked er defineret ved, at virksomheder og privat personer kan låne og udlåne til samme rente 

risikofrie rente, samt at der ikke er skatter, assymmetrisk information, transaktionsomkostninger eller omkostninger 

som følge af financial distress. 
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 Renteskatteskjoldet er lig med den værdi virksomheden sparer i skat, som følge af fradraget og beregnes ved at gange 

virksomhedens skattesats med virksomhedens renteomkostninger. 
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Figur 8: Trade off mellem risiko og afkast 

 

Kilde: Brealey & Myers (2003) 
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en vis andel af virksomhedens værdi, hvorefter den gradvist flader ud. Tilsvarende kræver 

långiverne en gradvist højere rente på udlån i takt med gældsandelen øges over et vist niveau, som 

følge af risikoen for financial distress. 

 

For en virksomhed er der altså et trade off mellem på - den ene side, at udnytte renteskatteskjoldet 

mest muligt ved at øge gælden så meget som muligt, og på den anden side, at undgå for store 

omkostninger, som følge af långivere og andre kreditorers frygt for financial distress. Dertil 

kommer, at afkast kravet for egenkapitalen er væsentligt højere end afkastkravet på gæld. Teoretisk 

set gælder det således for virksomheden om, at skabe lige netop det mix af egenkapital og gæld, der 

øger værdien af virksomheden mest muligt. Sammenhængen er illustreret i nedenstående figur. 

 

Det bemærkes, at det i praksis er vanskeligt, at finde det optimale mix mellem gæld og egenkapital, 

på grund af forskel i skatteregler for bl.a. privatpersoners skat af gæld og udbyttebetalinger
32

.  

 

 

 

Figur 9: Optimal kapitalstruktur 

 

Kilde: Brealey & Myers (2003). 

 

Udover de fordele, der opnås i forhold til lavere låneomkostninger, medfører det lave behov for 

likvide beholdninger også, at fondene ikke ligger inde med kapital, der ikke bliver forrentet, eller 

eventuelt forrentet til en lav rente. Eventuel overskydende kapital udbetales i stedet til investorerne 
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og partnerne i form af udbytte, hvorved afkastet af investeringen i mindre grad belastes af ikke-

investeret kapital.  

 

En implikation af fondenes muligheder for, at operere med en højere gearing end ikke-

kapitalfondsejede virksomheder er, at kapitalfondene teoretisk set er i stand til at betale en højere 

pris for en potentiel opkøbskandidat, end øvrige virksomheder med andre ejer former har mulighed 

for. Den afgørende faktor, er prisen på fremmedkapital (lån) i forhold til prisen på egenkapital. Jo 

billigere afkastkravet på lån er i forhold til afkast kravet på egenkapital, jo højere en merpris vil 

fondene være i stand til at betale. Den høje gearing betyder dog samtidig, at fondene bliver langt 

mere følsomme over for stigninger i renten
33

.  

 

Fondene beskyldes endvidere for, at spekulere i at optage mere lån i virksomhederne end der er 

behov for, udelukkende med henblik på, at udbetale den overskydende kapital til fondens investorer 

og partnere som udbytte og derved tømme selskaberne for værdier
34

. Kritikken går således bl.a. på, 

at partnerne og investorerne i fonden på denne måde ”scorer” en væsentlig del af den værdi, der 

igennem tiden er oparbejdet i virksomheden. Samtidig bliver virksomheden gældsat lige til grænsen 

af, hvad den driftsmæssige indtjening kan bære, og igennem lang tid vil være bundet af en 

væsentlig gældsbyrde. Et klassisk eksempel på dette er opkøbet af TDC i 2005. TDC blev opkøbt 

for 97,0 mia. kr. Få måneder efter opkøbet blev, der udbetalt 43,5 mia. kr. i udbytte. Samtidig blev 

virksomhedens nettogæld forøget med 56,6 mia. kr. ved opkøbet
35

. Udbyttet blev bl.a. finansieret 

ved at frasælge forretningsområder.  

 

Afnotering 

Endvidere er et helt centralt element i forbindelse med fondenes opkøb, at den opkøbte virksomhed 

afnoteres fra børsen, såfremt den er børsnoteret. Den efterfølgende drift af virksomhederne i 

fondenes ejerperiode foregår ligeledes unoteret, uanset om virksomhederne tidligere har været 

børsnoteret eller ej, og uanset om det er hensigten, at virksomheden efter en periode igen skal 

afhændes via en børsnotering.  
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 Spliid (200/) 
34

 Rasmussen, Poul N. (2007) 
35

 Spliid, Robert (2007) 
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2.4.6 Markedets udvikling 

PE selskaber der opererer efter den ovenfor præsenterede model kom frem i USA i midten af 

1960’erne. Det første køb foregik i 1964 i forbindelse med investeringsbanken Bear Stearns opkøb 

af Orkin Exterminating Company ledet af Kohlberg, Kravis & Roberts
36

 I 1980’erne tog 

udviklingen for alvor fart og der skete et boom i antallet af opkøb i USA
37

, hvilket bl.a. affødtes af 

mere lempelige skatteregler og faldende renter. Dette afspejledes naturligvis også i PE selskabernes 

kapitaltilsagn, der på bare syv år steg fra 160 mio. dollar i 1980 til 14,6 mia. dollar i 1987
38

. 

Markedet i USA styrtdykkede i de følgende år pga. et fald i investorernes risikovillighed som følge 

af recession i økonomien og et kollaps i markedet for junk-bonds. På trods af en kraftig stigning i de 

senere år er markedet fortsat et stykke fra rekord niveauet i slut firserne.  

 

I slutningen af 1980’erne og op igennem 1990’erne spredte aktiviteten med opkøb og stiftelse af PE 

selskaber sig til resten af verden og er blevet en betydelig faktor på kapitalmarkedet.  

I 2007 blev der globalt set foretaget opkøb for 197 mia. dollars
39

. Af disse opkøb udgjorde det 

Nordamerikanske marked ca. 39 pct., Europa ca. 35 pct., Asien ca. 21 pct., mens andelen for resten 

af verden udgjorde ca. 6 pct. Af bilag 1 ses udviklingen opdelt på regioner i perioden 1998-2007.  

 

Til trods for de mange penge PE selskaberne handlede for i 2007, udgør disse opkøb fortsat kun en 

relativt beskeden del af alle virksomhedshandler. Den globale virksomhedshandel udgjorde således 

4,83 trillioner dollars i 2007
40

. PE selskabernes opkøb af virksomheder udgjorde dermed blot ca. 4 

pct. af det samlede marked målt på værdien af handlerne.  

 

I Danmark etableres det første PE selskab i 1990, med oprettelsen af Nordic Private Equity Partners 

(NPEP) med et kapitaltilsagn på 165 mio. kr. Selskabet etableres med hjemsted på de engelske 

kanaløer og er formelt set ikke dansk, men har dansk ledelse og dansk indskudt kapital. Selskabets 

første opkøb sker i 1991 ved købet af Broen Armatur
41

. Som det fremgår af tabel 10 nedenfor 

vedrørende antal opkøb foretaget i Danmark, er det først i midten af 1990’erne, der begynder at 

være en vis aktivitet i Danmark.   

                                                 
36

 Kohlberg, Kravis & Roberts er blandt de største kapitalfonde i verden. Fonden var ligeledes involveret i det hidtil 

største opkøb i Danmark ved købet af TDC i 1995.     
37

 PEI Media (2007), s. 27 
38

 DVCA (2008), s. 24 
39

 Kilde: PriceWaterHouseCoopers (2008 B), s. 46 
40

 Kilde: Wall Street Journal (2008).  
41

 NPEP blev i 2001 overtaget af det finske PE selskab Capman. 
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Den stigende aktivitet i midten af halvfemserne skyldes bl.a. etableringen af det danske PE selskab 

Axcel i 1994
42

. I perioden fra 1995-1998 stod Axcel bag 11 af de i alt 23 opkøb. Etableringen af 

Axcel var dermed med til for alvor at sætte skub i PE selskabernes indflydelse på dansk erhvervsliv. 

Senere har særligt de danske PE selskaber LD Equity og Polaris været blandt de væsentligste 

aktører vedrørende opkøb af danske virksomheder. I bilag 2 ses en oversigt over de 10 mest aktive 

PE selskaber i Danmark.  

 

Efter en nedgang i antallet af opkøb i 2002 og 2003 var der en kraftig vækst i antallet fra 2004 og 

frem. Af figur 11 ses det således, at kapitalfondenes opkøb over en 10-årig periode fra 1998-2007 er 

mere end seksdoblet fra 7 til 43 opkøb. Denne aktivitet placerede Danmark på en 18. plads på en 

opgørelse over lande, hvor der i 2007 er opkøbt mest målt på værdien af handlerne
43

.   

 

Figur 10: Antal opkøb af danske virksomheder pr. år i perioden fra 1991-2007  
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Note: Det er kun opkøb, hvor den eller de opkøbende private equity selskaber har opnået bestemmende indflydelse på 

den opkøbte virksomhed (majoritetskøb), der indgår i opgørelsen..  

Kilde: DVCA 

 

En tilsvarende indikator for den kraftige vækst er udviklingen i størrelsen af den kapital PE 

selskaberne forvalter. Denne udvikling fremgår af nedenstående figur. Som det ses af figuren har 

kapitalfondene i Danmark ikke overraskende også haft en støt stigende mængde af kapital under 

                                                 
42

 www.axcel.dk 
43

 Kilde: PWC (2008 B), s. 46 
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forvaltning.  I den 10-årige periode fra 1998-2007 har der således været en ni dobling fra 5-45 mia. 

kr.  

 

Til sammenligning havde det største PE selskab i verden i 2007 aktiver (kapital under forvaltning) 

for 79 mia. dollar. Faktisk skal man ud af top ti over verdens største PE selskaber før den samlede 

forvaltede kapital i Danmark overstiger disse mastodont-selskabers aktiver (se liste i bilag 3)
44

. 

Forskellen i størrelsen på de 25 største PE selskaber i verden, i forhold til alle øvrige PE selskaber 

understreges endvidere af, at de 25 største selskaber i perioden 1993-2003 rejste 25 pct. af den 

samlede global rejste kapital
45

.  

 

Figur 11: Udvikling i kapital under forvaltning i Danmark fra 1998-2008 (mia. kr.) 
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Kilde: Vækstfonden (2009) 

 

Antallet af PE selskaber, der har etableret sig med hjemsted eller filial i Danmark har ligeledes 

været jævnt stigende og talte 24 i 2008. Disse selskaber fremgår af nedenstående oversigt, hvor 

investeringsfokus målt på porteføljevirksomhedernes omsætning og størrelsen af fondene ligeledes 

er angivet. 

 

                                                 
44

 Det bemærkes dog, at denne opgørelse af selskabernes størrelse også inkludere andre forretningsområder end buyout. 
45

 Kilde: Strategic Capital Management (2004) 
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Figur 12: Kapitalfonde der opererer i Danmark 

 

Kilde: Vækstfonden (2009) 

 

Det ses af oversigten, at størrelsen af de virksomheder der opkøbes stiger i takt med, at fondene 

bliver større. Således fokuserer FIH (Danmark) på opkøb af virksomheder med en årlig omsætning 

på mindre end 50 mio. kr., mens eksempelvis Altor Equity Partners (Sverige) og CVC Capital 

Partners (Storbritannien) har et investeringsfokus på virksomheder med en omsætning der 

overstiger 500 mio. kr. årligt. I det hele taget domineres segmentet for opkøb af de største 

virksomheder af udenlandske selskaber. Af selskaberne med det største investeringsfokus og en 

fondsstørrelse på minimum 5 mia. kr. er det kun Axcel der er dansk. De øvrige selskaber har 

hjemme i henholdsvis Sverige (EQT Partners, Nordic Capital, Altor Equity Partners), 

Storbritannien (3i, CVC Capital Partners) og Finland (Capman).    

 

Når det danske marked sammenlignes med de øvrige lande i Europa, ses det at aktiviteten i 

Danmark er meget beskeden.  
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Figur 13: Værdien af investeringer og nye kapitaltilsagn i år 2006 fordelt på lande (mia. euro)  
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Note: De inkluderede lande i sammenligningen er subjektivt valgt. Værdien af investeringerne er defineret ved 

investeringer i selve landet. Værdien i de respektive lande inkluderer således af både indenlandske og udenlandske 

investeringer.  

Kilde: EVCA (2007 B) 

 

Langt den væsentligste aktør i Europa er England, der også globalt set er en af de helt store aktører, 

kun overgået af USA. Det er værd at bemærke, at Sverige trods landets størrelse er en af de helt 

store nationer for buyout. Det bemærkes, at størrelsen af den rejste kapital og de foretagne 

investeringer i de enkelte lande naturligvis fluktuerer væsentligt fra år til år. Overordnet set giver 

figuren dog et retvisende billede af de enkelte landes betydning på det europæiske marked. Sættes 

størrelsen af investeringerne der kommer fra de enkelte lande i forhold til de respektive landes BNP, 

er Sverige det land i Europa, hvor der foretager flest investeringer (0,988 pct. af BNP). I denne 

sammenhæng indtager Danmark en 6. plads med investeringer svarende til 0,517 pct. af BNP
46

.  

Selv om Danmark således er godt med i europæisk sammenhæng set i forhold til landets størrelse
47

, 

er vi således klart overgået af Sverige. En af forklaringerne til dette kan være, at Sverige historisk 

set har en mere udbredt investeringskultur end vi har i Danmark. Eksempelvis havde Sverige i 2006 

2,6 mill. aktionærer, mens det tilsvarende tal for Danmark var ca. 1 mill.
48

  Dette svarer til en andel 

på henholdsvis 31 og 18 pct. af det samlede indbyggertal i de respektive lande
49

. 

 
                                                 
46

 Det europæiske gennemsnit i 2006 var på 0,474 pct. af BNP. 
47

 Det europæiske gennemsnit udgør 0,474 pct. af BNP i 2006. 
48

 Kilde: Skatteminister Kristian Jensens tale ”Flere investeringsmuligheder – også for private investorer” ved Invest 

2006, den 8. feb. 2006  
49

 Ifølge Danmarks Statistik er indbyggertallet i 2009 i Danmark ca. 5,5 mio. Ifølge Udenrigsministeriet er det svenske 

indbyggertal 9,3 mill. i 2009. 
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Del 3 – Dokumentation af performance  

Formålet med dette afsnit, er at redegøre for tidligere undersøgelser af kapitalfondenes afkast og 

undersøgelser af kapitalfondenes evne til at forbedre performance i de virksomheder de opkøber. 

 

3.1 Måling af afkast 

Hos børsnoterede virksomheder kan afkastet af en investering i virksomheden beregnes ud fra en 

tids serie analyse af virksomhedernes markedsværdier, samt eventuelt tillæg af udbetalte udbytter. 

Det faktum, at kapitalfondene og deres porteføljevirksomheder er unoterede udelukker denne 

mulighed. Kapitalfondene er samtidig til en vis grad tilbageholdende med at offentliggøre afkast, 

transaktionsdata, samt øvrige relevante informationer, af forretningsmæssige årsager.  

 

Hidtidige undersøgelser af fondenes afkast er derfor primært sket på baggrund af data om cash 

flows til og fra fondene. Ud fra disse data er fondenes afkast estimeret ved brug af Internal Rate of 

Return (IRR) og Public Market Equivalent (PME).  

 

En investerings IRR er defineret som den diskonteringsrente, der får nutidsværdien af alle 

investeringens cash flows til at blive nul. I de første år af en fonds levetid, hvor der primært 

fundraises, screenes for opkøbskandidater, og de første opkøb foretages, vil der næsten udelukkende 

blive tilført kapital til fonden, til at finansiere opkøb og management fees. Efterhånden som fonden 

får opkøbt porteføljevirksomheder vil der ske flere og flere udbetalinger fra fonden i form af 

udbyttebetalinger fra de opkøbte virksomheder, samt kapital fra exits. Fondens IRR vil som følge af 

denne struktur være negativ i de første år, hvorefter den stiger kraftigt indtil den stabiliserer sig i de 

sidste år indtil fondens ophør. Afkastet siges derfor, at følge en J-kurve struktur, der er illustreret 

nedenfor i venstre del af figur 14, mens højre del af figur 14 illustrerer udviklingen i fondens 

værdifordeling.  
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Figur 14: Kapitalfondenes typiske udvikling i afkast og værdifordeling 
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Note: NAV (Net Asset Value) er den estimerede værdi af fondens aktiver.  

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Mathonet & Meyer (2007) 

 

Fondenes cash flow struktur medfører, at en fonds afkast først endeligt kan opgøres når fonden er 

afsluttet. Opgørelser af fondenes afkast baseres dog også ofte på fonde, der har en lille 

residualværdi (NAV) tilbage, hvor værdien af denne er skønnet af managerne af kapitalfonden. 

Ifølge Ljungqvist & Richardson (2003) når fondene først breakeven efter 8 år, hvilket understreger 

illikviditeten af kapitalfondsinvesteringer. Når attraktiviteten af kapitalfondene skal måles, er det 

således på baggrund af investeringer igangsat for 8-10 år siden eller mere.  

 

Måling af afkast via IRR-metoden er et meget benyttet afkast mål indenfor branchen. Metoden 

anbefales og benyttes bl.a. af kapitalfondenes egen brancheorganisation European Private Equity & 

Venture Capital Association (EVCA), som standard målemetode. Metoden har dog nogle ulemper, 

idet den måler afkastet af den investerede kapital, men ikke tager højde for hvor længe kapitalen er 

investeret.  

 

For at imødekomme dette problem, benyttes PME ofte som alternativ målemetode. PME beregnes 

ved at diskontere alle ind- og udbetalinger i fonden (fratrukket manager fees) med det afkast, der i 

samme periode er opnået i et aktieindeks, f.eks. S&P 500. PME-metoden sammenligner altså en 

investering i fonden med en tilsvarende investering i aktieindeks. En fond med en PME, der er 

større end 1 vil altså have outperformet aktieindekset og vice verca. PME kan endvidere tolkes som 

antallet af kroner, der ville skulle investeres i aktieindekset for, at opnå den samme slutværdi, som 1 

krone investeret kapitalfonden har givet. Metoden forudsætter, at fondens afkast har en beta-værdi 
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på 1. Hvis fondens faktiske beta-værdi er større end 1, vil fondens PME være overvurderet i forhold 

til det ”sande” risiko justerede afkast.    

 

3.1.1 Afkastanalyser 

På trods af den betydelige mængde kapital, der investeres i kapitalfonde er antallet af undersøgelser 

af fondenes afkast relativt begrænset, hvilket primært skyldes måleproblemerne, som beskrevet 

ovenfor. I nedenstående tabel 3 er resultaterne af nogle udvalgte analyser gengivet.  

 

Tabel 3: Empiriske undersøgelser af kapitalfondenes afkast. 

Forskere Periode Obs.

Gns. 1. kvt. Median 3. kvt. St.afv. Gns. 1. kvt. Median 3. kvt.

Ljungqvist & Richardson 1981-2001 54 22 10 19 28 20 n.a. n.a. n.a. n.a.

Kaserer & Diller 1980-2003 48 13 8 10 19 18 0,90 0,51 0,89 1,24

Kaplan & Schoar 1980-2001 169 18 5 13 22 22 0,97 0,62 0,80 1,12

Phalippou & Zollo 1980-1996 274 14 1 10 18 n.a. 0,95 0,51 0,81 1,09

Thomson Financial 1980-2006 367 14 0 7 16 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IRR PME

 

Kilde: Diverse forskere
50

 og Thomson Financial
51

 

 

Af tabellen ses en forholdsvis stor variation i resultaterne, hvilket skyldes forskelle i datagrundlag, 

metode mv. Disse forskelle gennemgås derfor før resultaterne diskuteres.  

 

3.1.2 Datagrundlag 

Alle undersøgelserne bygger på et datasæt indeholdende flere typer kapitalfonde, herunder typisk 

buyout og venture kapital fonde. I forbindelse med udvælgelsen af analyserne er der bl.a. lagt vægt 

på, at resultaterne i så høj grad som muligt udelukkende bygger på buyout fonde. De angivne 

resultater af Ljungqvist & Richardson (2003) bygger, som den eneste af undersøgelserne, på både 

buyout fonde og andre typer fonde, herunder særligt generalist fonde
52

. Generalist fondene har 

ifølge undersøgelsen skabt et afkast, der er ca. 5 procentpoint dårligere end buyout fondene i 

undersøgelsesperioden. Ca. 90 pct. af de 54 fonde i undersøgelsen er dog buyout fonde. Ljungqvist 

& Richardsons resultater skønnes derfor kun i lille grad, at være influeret af denne bias, og i så fald 

tenderende imod at være undervurderede.  

 

                                                 
50

 Ljungqvist & Richardson (2003), Kaserer & Diller (2004), Kaplan & Schoar (2005), Phalippou & Zollo (2005) 
51

 Thomson Financial (2006). 
52

 Generalist fonde er fonde, der foretager forskellige typer investeringer, herunder bl.a. venture, buyout, mezzanine mv.    
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Undersøgelserne af K&S og P&Z, samt L&R (90 pct.) er baseret på amerikanske fonde, mens 

undersøgelserne af K&D og Thomson Financial er baseret på europæiske fonde. Undersøgelserne er 

alle (på nær undersøgelsen af L&R) baseret på data, der frivilligt er indberettet til Thomson Venture 

Economics
53

 af managerne og investorerne i de enkelte fonde. Indberetningerne indbefatter alle 

transaktioner mellem investorer, managementselskabet og fonden, samt skøn over residualværdi for 

fonde, der ikke er likviderede. Undersøgelsen af L&R benytter data fra en anonym amerikansk 

investor
54

.  

 

Da data fra Thomson Venture Economics er baseret på frivillig indberetning kan der stilles 

spørgsmålstegn ved om disse data er repræsentative. Der kan således argumenteres for, at managere 

og investorer, der har opnået et ringe afkast, har incitament til ikke at foretage indberetning og en 

deraf følgende ”offentliggørelse” af deres resultater. Ifølge P&Z er det kun ca. 40 pct. af buyout 

fondene, der har foretaget indberetning, hvilket understreger potentialet for bias og en 

overvurdering af fondenes afkast. Særligt managere kan endvidere have incitament til, at ”pynte” på 

de indberettede resultater. Thomson Venture Economics argumenterer dog for, at indberetningerne 

fra både GP og LP sikrer valide data. Der kan ligeledes stilles spørgsmålstegn ved om 

undersøgelsen af L&R er repræsentativ, da undersøgelsen dels bygger på et relativt begrænset antal 

fonde, samt at disse fonde endvidere kan være særligt udvalgt.  

  

Sidst men ikke mindst har måleperioden, samt antallet af observationer naturligvis betydning for 

forskellene i undersøgelsernes resultater. 

 

3.1.3 Metode  

Som tidligere nævnt, kan en fonds afkast først endeligt beregnes efter fonden er likvideret og alle 

dens værdier er fordelt til fondens managere og investorer. For at få et så stort og repræsentativt 

datasæt som muligt, inddrager K&S og P&Z også fonde, der kun har en lille residualværdi. Dette 

kan være en kilde til støj i deres undersøgelser, da residualværdien er fastsat ud fra managernes 

subjektive skøn. Dermed er der risiko for, at værdien i de fonde med en lille residualværdi udgøres 

                                                 
53

 Thomson Venture Economics er den kilde, der har de mest omfattende data hvad angår amerikanske og europæiske 

VC- og LBO-fonde. Thomson Venture Economics er ligesom Thomson Financial en del af Thomson Corporation. 
54

 Der er kun få undersøgelser, der benytter andre datakilder. Et eksempel er undersøgelsen af Swensen (2000), der er 

baseret på informationer om tidligere fonde i de prospekter, managementselskaberne fremsender til potentielle 

investorer i forbindelse med fundraising. På trods af prospekterne indeholder en overvægt af succesfulde investeringer 

(skal tiltrække investorer), er resultatet af disse undersøgelser, at fondene underperformer aktieindeks når afkastet 

justeres for risiko og betaling af management fees. 
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af mindre succesfulde opkøb, som fonden har svært ved at sælge med tilstrækkelig gevinst. Som 

følge heraf kan residualværdien, og dermed afkastet, være overvurderet.  

 

P&Z forsøger at korrigere for denne potentielle fejlkilde, ved at afskrive residualværdien i fonden 

til nul, såfremt fonden har overskrevet den typiske levetid for fonde på ca. 10 år, og der endvidere 

ikke har været nogle ind- eller udbetalinger i fonden i 4 år (korrektion for de såkaldt ”living dead”). 

Nedskrivning af residualværdierne til nul virker umiddelbart voldsomt, og vurderes at medfører 

nogle konservative resultater. P&Z bygger endvidere på en opdateret version af K&S undersøgelse. 

P&Z hævder, at de via informationer fra 1391 yderligere fonde kan nå frem til et mere korrekt 

afkast end K&S, ved at korrigere for bias i forbindelse med udvælgelse af hvilke fonde, der indgår i 

undersøgelsen. De gengivne resultater af K&S indeholder kun fonde der er likvideret, hvilket alt 

andet lige er mest pålideligt. 

  

Derudover beregner P&Z og Thomson Financial IRR, som pooled IRR. Beregning af afkastet via 

pooled IRR medfører, at afkastet beregnes som om alle fondene var en stor fond, frem for et 

gennemsnit af de enkelte fondes afkast. Derved korrigeres for, at afkastet af små fonde, der kun 

repræsenterer en lille del af den samlede kapital, ikke påvirker det gennemsnitlige afkast op eller 

ned i uforholdsmæssig grad.    

 

De angivne IRR og PME værdier er alle beregnet, hvor alle fonde indgår med samme vægt, og efter 

korrektion for aflønning af managere og managementselskabet. I beregningen af PME benytter 

K&S og P&Z S&P 500 som benchmark, mens K&S benytter MSCI Europe. Som nævnt ovenfor er 

sammenligningen af en fonds afkast med et aktieindeks via PME, kun korrekt såfremt fondens beta 

er lig med 1. Pga. stor usikkerhed ved beregning af fondenes beta, foretages der ikke nogen 

justering af PME. Både L&R og P&Z beregner sig dog frem til gennemsnitlige beat-værdier for 

fondene på over 1, hvilket indikerer at de rapporterede PME-værdier er for høje og således 

overvurderer fondenes performance.     

 

3.1.4 Resultater 

Målt på den gennemsnitlige IRR når K&D, P&Z og Tomson Financial frem til, at fondene har skabt 

nogenlunde samme gennemsnitlige årlige afkast på 13-14 pct. L&R og K&S når begge frem til en 

højere gennemsnitlig performance på henholdsvis 22 og 18 pct. Det høje gennemsnitlige afkast 

L&R når frem til kan skyldes, at den amerikanske investor, der er kilde har formået, at investere i 
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fonde, der klarer sig bedre end gennemsnittet. Tilsvarende kan K&S resultater være overvurderede 

som følge af overvurderede residualværdier.    

 

Undersøgelserne når alle frem til en stor spredning i afkastet. Tomson Financial når frem til, at de 

25 pct. ringeste fonde maksimalt fik et årligt afkast på 0 pct. målt ved IRR. Omvendt kommer L&R 

frem til, at de 25 pct. bedst performende fonde har givet et årligt afkast på minimum 28 pct. målt 

ved IRR. 

 

Når fondenes afkast justeres for det afkast, der kunne være opnået ved investering i et aktieindeks i 

samme periode, i form af PME beregningerne, kommer alle de undersøgelser der har foretaget 

beregningen frem til, at fondene gennemsnitligt set har underperformet deres benchmark. Ifølge 

K&D kunne det gennemsnitlige afkast fra investering i kapitalfonde således teoretisk set være 

opnået, ved at investere 0,90 kr. i MSCI Europe for hver hele krone investeret i kapitalfondene.  

 

Det er endvidere værd at bemærke, at K&D, K&S og P&Z alle når frem til, at medianen målt ved 

PME alle ligger under 1, hvilket indikerer at mindre end halvdelen af fondene outperformer 

aktiemarkedet. Fondene tilhørende de bedste 25 pct., opnår lige som målt på IRR, også et højere 

afkast end aktiemarkedet målt ved PME.  

 

P&Z har i deres undersøgelse endvidere undersøgt, om fondenes gennemsnitlige underperformance 

i forhold til aktiemarkedet skyldes uerfarne partnere. Dette har de gjort ved, at udelade første og 

anden gangs fonde af beregningerne. Resultatet af denne undersøgelse udviser ikke nogen væsentlig 

ændring i den gennemsnitlige performance, og ændrer endvidere ikke ved at fondene 

gennemsnitligt set har underperformet aktiemarkedet målt ved PME.  

En væsentlig medvirkende årsag til undersøgelsernes forskellige resultater, kan være de forskellige 

måleperioder undersøgelserne er baseret på, kombineret med periodemæssige udsving i, hvor godt 

fondene generelt har klaret sig. Alle undersøgelserne er baseret på data, der går tilbage til lige 

omkring år 1980, men det varierer hvor lang en tidsperiode de medtager data fra. Endvidere kan 

undersøgelser, der analyserer på data fra nogenlunde samme periode teoretisk set have en væsentlig 

forskellig fordeling af data over perioden. Variation i fondenes performance over tid understøttes 

bl.a. af undersøgelsen af Thomson Financial, der viser at fondene gennemsnitligt set har opnået en 
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IRR på 7,2 pct. i perioden fra 2001-2006, mens de i perioden fra 2003-2006 har opnået et 

gennemsnitligt afkast på 13,2 pct.
55

.  

 

Ovenstående analyser giver ikke et entydigt billede af, hvor attraktivt investering i kapitalfondene 

har været sammenlignet med aktiemarkedet. Alle analyserne er dog enige om en stor spredning i 

fondenes performance og indikerer, at fondene gennemsnitligt set har underperformet 

aktiemarkedet. Det kan derfor konkluderes, at en investors valg af fonde, er af stor betydning for 

investors afkast. Det understreges endvidere, at de ovenfor omtalte analyser ikke er fuldstændigt 

sammenlignelige pga. forskelle i måleperiode, datagrundlag mv.  

 

Det er samtidig værd at bemærke, at flere af undersøgelserne, kommer frem til at fondene 

gennemsnitligt set har outperformet de respektive aktieindeks målt ved PME, når fondenes afkast 

beregnes uden fratræk af aflønning af fondenes partnere. Swenzen (2000) og Metrick & Yasuda 

(2008) har foretaget estimering af, hvor stor en andel aflønningen af partnerne udgør af den tilsagte 

kapital. I begge undersøgelser når forfatterne frem til, at aflønningen udgør 12 pct. af den tilsagte 

kapital. Med tanke på, hvor mange penge fondene opnår i tilsagt kapital, udgør aflønningen af 

partnerne således ganske betydelige summer, og har væsentlig indflydelse på afkastet til investor. 

 

Det bemærkes, at der ikke er lavet nogle direkte sammenlignelige danske undersøgelser af afkastet 

af kapitalfondes afkast af investeringer i Danmark. Dette skyldes formentlig, at det dels er meget 

begrænset hvor mange fonde, der kun har foretaget investeringer i danske virksomheder, dels at 

markedet endnu er for ungt i Danmark til, at en retvisende analyse kan gennemføres.  

Kasper Meisner Nielsen (2005) har dog foretaget en analyse af pensionskassernes afkast af deres 

investeringer i danske unoterede selskaber, opgjort ud fra pensionsselskabernes regnskaber i 

perioden fra 1995-2004. Undersøgelsen når frem til et afkast, der er 5 pct. lavere end afkastet 

opnået ved investering i børsnoterede virksomheder. Problemet ved denne undersøgelse er, at 

Nielsen i undersøgelsen ikke har haft mulighed for, at udskille investeringer i buyout fra anden 

unoteret aktivklasse. Resultatet er derfor opgjort på et ukendt mix af de to typer. Dertil kommer, at 

værdien af investeringerne er baseret på subjektive skøn af markedsværdierne af investeringerne fra 
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 Undersøgelsen af Thomson Financials er foretaget på vegne af kapitalfondenes europæiske brancheorganisation 

EVCA. Resultaterne skal derfor iagttages med en vis skepsis, da EVCA har en naturlig interesse i, at resultaterne 

fremstår så positive som muligt og kan derfor muligvis have påvirket, hvilke resultater der offentliggøres.       
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pensionskasserne selv. Sidst men ikke mindst, kan resultatet være påvirket af, at pensionskasserne 

ikke har investeret i et repræsentativt udsnit af fonde
56

..  

 

3.1.5 Børsnoterede PE selskaber 

Som nævnt ovenfor tager estimeringen af fondenes afkast udgangspunkt i, at PE selskaberne er 

unoterede. Der er dog undtagelser. Særligt i de sidste par år har en række kapitalfonde valgt, at lade 

sig børsnotere. Det gælder for eksempel verdens største PE selskab, amerikanske Blackstone (New 

York Stock Exchance 2007), og det hidtil eneste danske PE selskab Deltaq (Københavns fondsbørs 

2007)
57

. Der er derimod ikke mange PE selskaber, der har været børsnoteret gennem en længere 

årrække. Blandt de PE selskaber, der har filial eller hjemsted i Danmark (figur 12), har britiske 3i 

været børsnoteret siden 1994 (London Stock Exchance) og finske Capman været børsnoteret siden 

år 2000 (Helsinki Stock Exchance). De to selskaber er i øvrigt sammen med Deltaq, de eneste af 

selskaberne i figur 12, der er børsnoteret.  

 

Beregnes det realiserede afkast af en investering i 3i og Capman’s aktier for de seneste 5 år
58

, fås et 

nominelt årligt afkast (inkl dividender) på henholdsvis -0,02 pct. og 1,70 pct.
59

 (se beregning i bilag 

5). Sammenlignes dette afkast med resultaterne i tabel 3, ses det at afkastet er sammenligneligt med 

afkastet i den ringeste tredjedel af fonde, hvor IRR har været minimum 0-10 pct. årligt. Der er dog 

flere problemer med denne sammenligning. For det første er resultaterne i tabel 3 udelukkende 

baseret på historiske afkast, hvorimod afkastet for de børsnoterede aktier er baseret på en blanding 

af historisk performance (dividender), samt forventninger til fremtidig indtjening (udviklingen i 

aktiekursen). For det andet er der forskel i måleperiode. Dertil kommer, at afkastet for både Capman 

og 3i er baseret på forretningsaktiviteter der ikke kun vedrører buyout-fonde, heriblandt investering 

i venture kapital, ejendomme, infrastruktur mv. og derfor kun er delvist sammenlignelige. Afkastet 

for de to aktier skal i øvrigt sammenholdes med, at det nominelle årlige afkast på S&P 500 

eksempelvis i samme periode blot er estimeret til 0,25 pct.
60

. De lave afkast kan antageligt bl.a. 

forklares med den globale finanskrise indenfor perioden.   
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 Nielsen (2005) 
57

 Det bemærkes, at også det danske PE selskab Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er børsnoteret. SPEAS er 

dog en fond af fonde og foretager ikke direkte investeringer i de underliggende virksomheder. 
58

 Investeringsperiode 1. sep. 2004 til 1. sep. 2009. 
59

 Kilde: Financial Times, Marketsdata pr. 23. sep. 2009. 
60

 Kilde: Datastream og Standard & Poors. 
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3.2 Picking the winners 

At alle fonde ikke klarer sig lige godt er ikke overraskende. Det er derimod interessant om en 

investor har nogen mulighed for, at øge sine chancer for at investere i fonde, der klarer sig bedst. 

Flere undersøgelser påviser til en vis grad, at det som investor er muligt at øge sine chancer.  

 

Fondsstørrelse 

K&S tester i deres undersøgelse bl.a. for om der kan påvises sammenhæng mellem størrelsen af en 

fond og performance målt ved PME. K&S finder en signifikant sammenhæng mellem, at store 

fonde generelt opnår et højere afkast end små fonde. Resultaterne indikerer dog samtidig en konkav 

sammenhæng mellem fondenes størrelse og afkast, idet PME igen falder ved meget store fonde.  

 

Samme sammenhæng finder Robert Spliid
61

 på baggrund af en analyse af data fra europæiske 

kapitalfonde fra Thomson Venture Economics.  

 

Ifølge denne undersøgelse har fondene med en forvaltet kapital på 501-1000 mio. € opnået de 

højeste afkast med et gennemsnit på 20,5 pct. Det er endvidere værd at bemærke, at der er et 

drastisk fald i performance for fondene med en forvaltet kapital på over 1 mia. €, idet de kun har 

opnået et afkast på 9,2 pct.   

 

Figur 15: Sammenhæng mellem kapitalfondenes størrelse og afkast:  
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Kilde: Spliid (2007) 
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Managere 

Et andet og meget interessant resultat af K&Ss undersøgelse, er at de også finder stærk 

sammenhæng mellem, at en general partner, der i en foregående fond skabte et afkast, der hørte til 

den bedste tredjedel målt ved PME, med overvejende sandsynlighed (55 pct.) også har skabt et 

afkast tilhørende den bedste tredjedel i den efterfølgende fond. K&S resultat af testen for denne 

sammenhæng mellem performance i den nuværende og efterfølgende fond er gengivet nedenfor
62

.  

 

Tabel 4: Sammenhæng mellem GP performance i nuværende og efterfølgende fond 

(i pct.) Nedre tercil Midterste tercil Øvre tercil

Nedre tercil 44 37 19

Midterste tercil 24 34 42

Øvre tercil 11 34 55

Næste fond

N
u

v
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re
n

d
e
 

fo
n

d

 

Kilde: Kaplan & Schoar (2005) 

 

Udover, at GP der har tilhørt den bedst performende tredjedel (øvre tercil) i en fond også med 

væsentlig sandsynlighed vil tilhøre den bedste tredjedel i en efterfølgende fond, er det værd at 

bemærke, at sandsynligheden for den pågældende GP havner blandt den ringeste tredjedel kun 

udgør 19 pct. Endvidere har en GP tilhørende den ringeste tredjedel kun meget ringe sandsynlighed 

(11 pct.) for i en efterfølgende fond, at blive blandt den bedste tredjedel, men også forholdsvis lille 

sandsynlighed for, at nå op blandt den midterste tredjedel.  

 

Udover, at påvise ovennævnte sammenhæng mellem en fond (x2) og den foregående fond (x1), 

finder K&S også, at sammenhængen gælder for endnu en efterfølger, altså mellem x1 og x3. K&S 

resultater understøttes i P&Z udvidede undersøgelse.  

 

Ikke overraskende påviser både K&S og P&Z også, at partnere der har klaret sig godt, har nemmere 

ved at rejse kapital til nye fonde, end partnere der har klaret sig ringe. Det kan i det hele taget undre, 

at partnere der har opnået ringe performance er i stand til, at rejse kapital til efterfølgende fonde, da 
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 Undersøgelsen er baseret på 398 fonde, der har minimum en efterfølgende fond. De 396 fonde udgøres af både 

venture kapital fonde og buyout fonde (der er ikke gengivet nogen resultater særskilt for buyout fonde i undersøgelsen). 

Resultaterne er signifikante på 1 pct. niveau. 



Benchmarking af kapitalfonde 

 

50 

de jo jævnfør afkastanalyserne ovenfor, med stor sandlighed har klaret sig ringere end 

aktiemarkedet.  

 

Dette kan, der være flere årsager til. En plausibel årsag kan være, at investorerne i efterfølgende 

fonde enten ikke har tilstrækkelig viden om partnerens tidligere performance, eller også tror på at 

partneren via sin erfaring vil kunne gøre det bedre i efterfølgende fonde. L&R påpeger en anden 

interessant og intuitivt appellerende forklaring. Deres amerikanske investor kilde udtaler således, at 

målet med investering i kapitalfondene ikke udelukkende er, at opnå det bedst mulige afkast. 

Investeringerne foretages i høj grad også med henblik på, at etablere en kommerciel relation med 

partnerne i fondene. Investoren håber således på, at øge sine chancer for at partnerne vil købe de 

ydelser investoren kan tilbyde. Hvilket i det konkrete tilfælde udgøres af bl.a. konsulentarbejde i 

forbindelse med f.eks. virksomhedsopkøb, fusioner mv.  

 

Sådanne tvetydige bevæggrunde, hvor investorerne har som delmål, at fremme deres egne 

forretninger gennem investeringer i fondene, er tilsyneladende ikke ualmindelige. I en empirisk 

undersøgelse af bankernes forretninger med kapitalfonde foretaget af Hellmann m.fl. (2004), 

kommer forfatterne frem til den konklusion, at bankerne i høj grad investerer i kapitalfondene i håb 

om, at de efterfølgende vil optage lån. Bankernes investeringer sker således ud fra en selektering af 

fondene ud fra, hvor sandsynligheden for efterfølgende lånearrangementer anses for værende størst.  

 

Ovennævnte undersøgelser påpeger altså, at investorer der udelukkende er på jagt efter fonde der 

skaber de bedste afkast, med fordel til en vis grad kan skele til størrelsen af de potentielle fonde, 

men i endnu højere grad forsøge at identificere de partnere, der historisk har klaret sig godt, da de 

også i fremtidige fonde med stor sandsynlighed vil opretholde en performance, der overstiger 

gennemsnittet (2/3). Til gengæld skal investoren undlade, at give kapitaltilsagn til partnere, der har 

klaret sig ringe, da denne performance med stor sandsynlighed vil fortsætte.    

 

Geografi 

Baseret på de gengivne analyser af kapitalfondenes afkast, jf. tabel XX, er det muligt at sige noget 

om, hvor det i et historisk perspektiv har været geografisk mest attraktivt, at investerer i 

kapitalfonde. Analyserne af L&R, K&S og P&Z er alle udelukkende, eller i vidt omfang, baseret på 

analyse af amerikanske fonde. Et simpelt gennemsnit af den gennemsnitlige IRR i disse analyser 

giver en gennemsnitlig IRR på 18 pct. Analyserne af K&D og Thomson Financial er derimod 
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baseret på europæiske fonde. Et gennemsnit af disse analyser givet et gennemsnit på 13-14 pct. Selv 

om der må tages et vist forbehold for forskel i måleperiode og metodemæssige forudsætninger, 

synes det dokumenteret, at en investering i amerikanske fonde gennemsnitligt set har givet et højere 

afkast, end en tilsvarende investering i europæiske fonde.     

 

Denne sammenhæng underbygges af en rapport udarbejdet af PWC
63

. Af rapporten fremgår det, at 

USA har været den anden mest attraktive region, at foretage investering i de seneste år (se bilag 5). 

USA er godt nok overgået af Storbritannien, men de øvrige lande i Europa har givet et langt mindre 

attraktivt afkast, hvorfor USA samlet set må vurderes at have overgået Europa samlet set. Det 

bemærkes i øvrigt, at Danmark overgås af en række lande afkast mæssigt set. 

 

Af rapporten fremgår det endvidere, at Tyskland og Storbritannien forventes, at være de lande med 

størst potentiale for værdiskabelse de kommende år.     

 

3.3 Undersøgelser af udviklingen i porteføljevirksomhedernes performance efter opkøb 

Kapitalfondenes forretningsmodel medfører umiddelbart visse fordele i forhold til værdiskabelse, 

sammenlignet med virksomheder underlagt andre typer af ejer former. Som tidligere beskrevet 

udgør disse fordele bl.a. en højere grad af aktivt ejerskab, mulighed for højere gearing mv. En 

række studier, har derfor undersøgt om det kan dokumenteres, om kapitalfondenes under deres 

ejerskab af de opkøbte virksomheder, rent faktisk forbedre virksomhedernes driftsmæssige 

indtjening.  

 

Da fokus i den empiriske undersøgelse i specialet er, at benchmarke PE selskaber, ud fra deres 

opkøb af danske virksomheder er det valgt kun at fokusere på hidtidige danske undersøgelser. 

Antallet af danske undersøgelser er endnu meget begrænset, hvilket formentlig primært skyldes, at 

det først er i dette årti, at antallet af opkøb af danske virksomheder for alvor har taget fart. Der 

redegøres derfor kort for resultaterne af de væsentligste undersøgelser. 

  

Vinten (2008) har i en PhD.-afhandling undersøgt performance i danske virksomheder opkøbt af 

kapitalfonde. Undersøgelsen er baseret på data fra 78 opkøb i perioden 1991-2004 og 

sammenholder ændringen i performance med en kontrolgruppe indeholdende 545 sammenlignelige 

virksomheder, der er kendetegnet ved ikke at have gennemgået et lignende skift i ejerskabet i 
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 Kilde: PriceWaterHouseCoopers (2008) 
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perioden
64

. Vinten når frem til, at de opkøbte virksomheder har en signifikant ringere performance i 

perioden efter opkøb. Målt på overskudsgraden er virksomhedernes performance således 2-8 pct. 

ringere end sammenlignelige virksomheder.  

 

Berlingske Nyhedsmagasin (2006) har foretaget en analyse på 41 opkøb, der har været ejet af 

kapitalfonde i mere end 2 år. Undersøgelsen kommer frem til, at omsætningen: i 68 pct. af 

virksomhederne er steget med mindst 2 pct., mens den er faldet i 17 pct. af tilfældene. 

Overskudsgraden er steget minimum 2 pct. i 26 pct. af virksomhederne, men er til gengæld faldet 

med minimum 2 pct. i 36 pct. af virksomhederne. Endelig er aktiverne steget med minimum 5 pct. i 

cirka halvdelen af virksomhederne, mens den i de resterende virksomheder har været uændret eller 

er faldet. Der foretages ikke nogen overordnet konklusion om, hvorvidt virksomhedernes indtjening 

er forbedret efter PE selskabernes overtagelse.  

Erhvervs- og Økonomiministeriet (2006) udgav i 2006 en rapport, der omhandlede konsekvenserne 

af kapitalfondenes virke i Danmark. Undersøgelsen er baseret på 120 opkøb i perioden 1996-2006. 

Udviklingen i disse virksomheder sammenlignes med en sammenlignelig industrigruppe. 

Undersøgelsen kommer frem til, at virksomhederne har haft en omsætningsvækst der overstiger 

deres kontrolgruppe. Til gengæld er der en aftagende vækst i driftsinvesteringerne i forhold til 

kontrolgruppen. Endvidere har der været en mere effektiv udnyttelse af kapitalapparatet end i 

kontrolgruppen. Hvilken effekt disse ændringer har haft på indtjeningen fremgår ikke af 

undersøgelsen. 

 

Endelig er det valgt, at inddrage resultaterne af en undersøgelse foretaget af Dalsgaard (2006). 

Denne undersøgelse er baseret på 25 danske opkøb foretaget i perioden 1997-2001. Dalsgaard 

kommer frem til, at nettoomsætningen er steget med 7 pct., EBITDA er steget 9 pct., EBIT er steget 

1 pct., mens årets resultat er faldet 1 pct. Endvidere er udviklingen i egenkapitalens forrentning 

faldet 22 pct., mens afkastningsgraden er faldet 39 pct. Overordnet set er indtjeningen således faldet 

trods vækst i resultatopgørelsens resultatposter.      

 

Ovenstående undersøgelser er svært sammenlignelige, da de benytter forskellig måleperiode, 

forskellige forudsætninger mv. Det er endvidere ikke muligt, at konkludere om udviklingen i 

indtjeningen har været positiv i to af de 4 undersøgelser. De to øvrige undersøgelser, der angiver 

udviklingen i indtjeningen, kommer begge frem til at indtjeningen er forringet.  
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3.4 Risiko 

Størrelsen af et aktivs risiko afhænger af, hvor stor variabilitet der er i det realiserede afkast i 

forhold til det forventede afkast målt ud fra et givet antal observationer. Jo større variabilitet, jo 

større risiko. Et typisk benyttet mål for denne variabilitet er standardafvigelsen. Afgørende for 

variabiliteten og dermed risikoen er aktivets eksponering over for systematisk og usystematisk 

risiko. Den systematiske risiko er den risiko, der influerer på alle aktiver i et større eller mindre 

omfang, mens den usystematiske risiko kun rammer et eller få aktiver. Den usystematiske risiko kan 

diversificeres væk, jf. nedenfor, så når et aktivs risiko sammenlignet med andre aktiver skal måles 

tages kun hensyn til den systematiske risiko (en investor belønnes ikke for at bære risiko, der kan 

diversificeres bort). Et aktivs følsomhed overfor systematisk risiko udtrykkes ved beta (β). En 

portefølje indeholdende alle aktiver vil være gennemsnitligt eksponeret overfor systematisk risiko 

og har derfor et β lig 1. Hvis et aktiv er mere følsomt over for systematisk risiko end markedet vil 

aktivet have et β > 1 og vice verca.  

 

Når en investor skal foretage en investering, bør investor foretage sit investeringsvalg ud fra en 

sammenligning af det forventede afkast for de forskellige aktiver sammenholdt med aktivernes 

risiko. Med andre ord skal størrelsen af usikkerheden for, at investor får et afkast der er større eller 

mindre end det forventede afkast sammenlignes for de forskellige aktiver. Har to aktiver 

eksempelvis samme forventede afkast, men forskellig risiko bør investor jf. almen porteføljeteori 

investerer i aktivet med den mindste risiko. 

 

I et velfungerende kapitalmarked med fuld information vil ovenstående situation i midlertidigt ikke 

kunne være en permanent tilstand. Da investorerne foretrækker at investere i aktivet med den lave 

risiko (aktiv A) vil prisen for A stige, mens prisen for aktivet med den høje risiko (aktiv B) vil 

falde, fordi investorerne vil sælge B og købe A. Da priser og afkast har modsatrettede bevægelser 

vil det forventede afkast for A falde, mens det forventede afkast for B vil stige. Processen med køb 

og salg af aktiv A og B vil fortsætte lige indtil de tilbyder samme præmie for risiko.  
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Figur 16: Security Market Line 

 

Note: Rf er lig afkastet på et risikofrit aktiv. 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Ross, Westerfield & Jordan (2000) 

Denne sammenhæng mellem forventet afkast og risiko betyder, at alle aktiver vil ligge på en ret 

linie også kaldet Security Market Line (SML) og er illustreret ovenfor. 

 

Hældningen på SML er udtryk for markedets risiko præmie og er givet ved: 
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Da alle aktiver skal ligge på SML kan det forventede afkast for et aktiv udledes ved at lade det 

forventede afkast og β i første led gælde for ethvert aktiv på markedet og omarrangere ligningen:  

 

    ifMfi RRERRE )(  

 

Dette udtryk er kendt som Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

 

CAPM angiver, at det forventede afkast for et aktiv er givet ved afkastet på et risikofrit aktiv tillagt 

en risikopræmie, hvor risikopræmien er defineret ved beta-værdien for aktivet multipliceret med 

forskellen mellem det forventede afkast på markedet og det forventede afkast for det risikofrie 

Rf 
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aktiv
65

. Det følger af modellen, at jo mere følsom et aktiv er overfor systematisk risiko og dermed 

β, jo højere forventet afkast vil aktivet have. 

 

Ved brug af CAPM kan det forventede afkast for alle aktiver teoretisk set udledes, såfremt 

modellens øvrige parametre så som aktivets beta-værdi mv. kendes. Modellen bygger dog på nogle 

forudsætninger der ikke er realistiske i praksis, heriblandt at der ikke er nogen 

transaktionsomkostninger forbundet med handel, at der kan lånes og udlånes uendelige mængder 

kapital til en risikofri rente mv.
66

. De resultater, der opnås ved brug af modellen skal derfor tolkes 

med disse forudsætninger in mente. Til trods for dette er modellen et godt værktøj til overordnet 

forståelse og beregning af prisfastsættelse.  

 

At forudsige et aktivs fremtidige risiko præcist er nærmest umuligt. Selv om historiske data ikke 

nødvendigvis afspejler fremtidig udvikling, bidrager historiske data ofte med nyttig information. Et 

godt udgangspunkt for fastsættelse af den fremtidige risiko, er derfor at estimere den historiske 

risiko og eventuelt foretage korrektioner i forhold til fremtidige forventninger.  

 

Den historiske risiko (β) kan estimeres ud fra observationer af differencen mellem et aktivs 

realiserede afkast og det forventede afkast for aktivet, differencen mellem det realiserede afkast for 

markedet og det forventede afkast for markedet. Med andre ord afhænger størrelsen af et aktivs 

risiko af variabilitet i det realiserede afkast for både aktivet og markedet i forhold til det forventede, 

samt hvorledes afkastet for aktivet samvarierer med afkastet for markedsporteføljen for et givet 

antal observationer. Jo større variabilitet der er for aktivet, jo større risiko. Dette kan udtrykkes som 

følger: 
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 Kilde: Ross, Westerfield & Jordan (2000) 
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 Kilde: Elton & Gruber m.fl. (2003) 
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Et aktivs β kan således mere præcist defineres som kovariansen mellem aktivet og 

markedsporteføljen divideret med variansen for markedet, beregnet ud fra et givet antal 

observationer. 

 

Ved investering i børsnoterede virksomheder kan beregningen eksempelvis ske ud fra de månedlige 

ændringer i det afkast en investering i virksomhedens aktier ville have givet, ud fra udviklingen i 

aktiekursen, tillagt indregning af eventuelle udbetalte udbytter. Ved investering i en unoteret 

virksomhed, kan denne metode ikke benyttes, da markedsværdien af virksomheden ikke løbende er 

fastsat (via aktiekurs på børs). En approksimativ størrelse for risikoen kan i stedet findes ved at tage 

et gennemsnit af risikoen for sammenlignelige børsnoterede selskaber
67

.  

 

Når det gælder estimering af risikoen af en investering i en fond kan de nævnte metoder i nogen 

grad være en hjælp, men estimeringen er ikke uproblematisk.  

 

Risikoestimering for fonde  

Pga. J-kurveproblematikken kan den enkelte fonds afkast, og dermed risiko, først beregnes når 

fonden er afsluttet (beregnet ud fra 1 observation). På dette tidspunkt er det for sent, at investerer i 

fonden og estimering af afkastkravet for fonden ud fra risikoberegningen er i den henseende 

nytteløs for investor. Estimering af afkastkrav kan derfor ikke baseres på historiske data for den 

pågældende fond, men må estimeres på anden vis.  

 

Afkastet for hver enkelt fond afhænger af afkastet på de underliggende investeringer i 

porteføljevirksomhederne, hvilket bl.a. igen afhænger af de enkelte porteføljevirksomheders 

følsomhed overfor usystematisk og systematisk risiko mv. LR (2003) og PG (2006) har på 

baggrund af denne sammenhæng estimeret fondenes beta-værdier, ved at estimere beta-værdierne 

for hver enkel porteføljevirksomhed der indgår i en fond, og så fastsætte fondens beta-værdi ud fra 

en gennemsnitsbetragtning. Beta-værdierne for de enkelte porteføljevirksomheder har de estimeret 

ud fra sammenlignelige børsnoterede virksomheders beta-værdier. LR beregnede sig via denne 

metode frem til en gennemsnitlig beta-værdi på 1,08 for alle fondene i deres datagrundlag, mens PG 

tilsvarende fandt en værdi på 1,3. Som det sandsynliggøres i afsnit 3.2 afhænger størrelsen af 

fondenes afkast i høj grad af, hvor dygtige fondenes managere er. Udover at evne, at udvikle 

virksomhederne består en væsentlig del af en fonds samlede afkast af managernes evne til at købe 
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 Brealey & Myers (2003) 



Benchmarking af kapitalfonde 

 

57 

billigt og sælge dyrt. Dette forhold tager metoden benyttet af LR og PG tilsyneladende ikke hensyn 

til (sammenlignelige virksomheder vil have andre managere). 

 

Managernes betydning for afkastet taler i stedet for, at estimering af en fonds risiko med fordel kan 

tage udgangspunkt i en beregning af risikoen for allerede afsluttede fonde i samme PE selskab 

(samme managere), på baggrund af disse fondes realiserede afkast i forhold til det forventede. Da 

markedet for opkøb af virksomheder via fonde endnu er så relativt ungt, vil man for mange PE 

selskaber støde på det problem, at selskabet endnu kun har få eller slet ingen afsluttede fonde. 

Endvidere kan estimeringen blive påvirket af eventuel væsentlig udskiftning i selskabets 

porteføljemanagere.  

 

Fastsættelsen af afkastkravet for investering i fonde er således ikke uproblematisk og 

forudsætninger og metode må derfor overvejes ud fra det konkrete behov i den enkelte situation.  

 

Risikoestimering for investering i fonde via køb af aktier i børsnoterede PE selskaber. 

Ved investering i børsnoterede PE selskaber i form af investering i selskabets aktier, kan den 

historiske risiko estimeres jf. den tidligere omtalte metode for estimering af risiko i børsnoterede 

selskaber
68

.  

 

Beta-værdierne for 3i og Capman er jf. oplysninger fra Financial Times
69

 estimeret til henholdsvis 

1,3 og 0,3. Investering i 3i er således estimeret til at være behæftet med større risiko end det 

gennemsnitlige marked, mens det modsatte er gældende for Capman. Antages afkastet på en 

risikofri investering eksempelvis at udgøre 3,9 pct. og risikopræmien at udgøre 13,0 pct. for 

markedsporteføljen
70

 skal 3i have givet et afkast på minimum 15,7 pct. årligt for, at afkastet 

modsvarer risikoen. Afkastkravet for Capman og S&P500 er tilsvarende 6,6 pct. og 13, 0 pct. årligt. 

Under de givne forudsætninger ville, hverken en investering i 3i, Capman eller S&P500 have givet 

et afkast fra sep. 2004 til sep. 2009, der levede op til afkastkravet, men derimod et negativt 

overnormalt afkast på henholdsvis -15,8, -4,9 og -12,8 pct.-point
71

 (årligt afkast henholdsvis -0,02 

                                                 
68

 Frem for at foretage egne beregninger kan estimerede beta-værdier for selskaber handlet på fondsbørser alternativt 

typisk findes sammen med øvrig information om det konkrete selskab/værdipapir hos udbyderne af denne information.   
69

 Kilde: Financial Times, marketsdata pr. 23. sep. 2009. 
70

 Realiserede afkast for henholdsvis amerikanske treasury bills og markedspræmien for S&P 500 i perioden fra 1926-

2000 (nominelle værdier) jf. Ross, Westerfield & Jordan (2000).. 
71

 Svarende til Jensens Alpha. 
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pct,, 1,70 pct..og 0,25 pct.)
72

. Capman’s afkast  har til gengæld formået at outperforme  afkast i 

perioden. Som tidligere nævnt er børsværdien for både 3i eller Capman også baseret på andre 

forretningsområder end buyout. Dette kan være en af årsagerne til den store forskel i de estimerede 

beta-værdier.  

 

Ved investering i aktier tilrådes det i øvrigt generelt, at have lange investeringshorisonter (længere 

årrække), da aktier gennemsnitligt set kan have store udsving på kortere sigt. Jo kortere 

investeringshorisont, jo større udsving kan der forventes
73

. De lave afkast for den 5-årige 

investeringshorisont i eksemplet er således bl.a. et resultat af den globale finanskrise inden for 

perioden.  

 

PE fonde som aktivtype 

Af tabel 3 fremgår det, at der har været en stor spredning i afkastet for investering i PE-fonde. 

Eksempelvis kommer K&S i deres undersøgelse frem til, at standard afvigelsen på fondenes årlige 

afkast i perioden har været 22 pct. Endvidere har en tredjedel af fondene haft et årligt afkast på 

maksimalt 5 pct., mens en tredjedel af fondene har haft et årligt afkast på minimum 22 pct. Der er 

således stor usikkerhed forbundet med størrelsen af afkastet af en investering i en enkelt fond.  

 

En del af denne af usikkerhed kan elimineres via diversifikation. Der er endnu meget begrænset 

litteratur vedrørende effekterne af diversifikation for PE fonde generelt set. Dette skyldes mangel på 

data vedrørende fondenes afkast og korrelation med andre aktivtyper. En af de foreløbige 

undersøgelser, der er foretaget står Weidig & Mahonet (2004) (W&M) bag. W&M estimerer sig på 

basis af et datagrundlag på 200 fonde frem til, at chancen for tab ved investering i en enkelt fond 

udgør 21 pct., samt at afkastet for 95-fraktilen for fondene der har klaret sig dårligst udgør -35 pct. 

Ud fra simuleringer
74

 af afkastet for fonde af fonde, kommer W&M frem til, at de tilsvarende 

resultater for en investering i en fond af fonde udgør henholdsvis 0 pct. og 37 pct. Det vurderes, at 

der er visse af forudsætningerne bag undersøgelsen, der medfører at der bl.a. må sættes 

spørgsmålstegn ved validiteten af de afkast undersøgelsen når frem til. Til gengæld viser 

undersøgelsen, at der er store gevinster at hente ved diversifikation.  

                                                 
72

 Det bemærkes, at de forudsatte værdier for størrelsen af afkastet på et risikofrit aktiv og markedspræmien, har 

væsentlig betydning for resultaterne, og endvidere udviser væsentlige udsving over tid. Resultaterne skal derfor tolkes 

på baggrund af dette.    
73

 Dokumenteret i økonomisk litteratur, heriblandt Ross, Westerfield & Jordan (2000). 
74

 Simulering via Monte Carlo simulering (gentagne randomiserede forsøg). ud fra et datasæt på 200 fonde 
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I en anden undersøgelse af Schmidt (2004) ses ligeledes store gevinster ved diversifikation. Scmidt 

kommer således frem til, at den systematiske risiko reduceres med ca. 32 pct. ved investering i 2 

fonde frem for 1. Ved investering i 5 fonde udgør risikoreduktionen ca. 59 pct., mens den ved 

henholdsvis 20 og 200 fonde udgør ca. 72 pct. og ca. 100 pct. Resultatet af undersøgelsen viser 

endvidere, at den marginale gevinst af diversifikationseffekten aftager i takt med, at antallet af 

fonde i porteføljen øges, som teorien vedr. diversifikation også foreskriver
75

. Schmidt påpeger i 

øvrigt, at en porteføljestørrelse på 200 fonde, der vil reducere den usystematiske risiko med tæt på 

100 pct., ikke er en optimal porteføljestørrelse på grund af for høje administrationsomkostninger. 

Den optimale porteføljestørrelse angives dog ikke.     
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 Kilde: Se bl.a. Elton & Gruber m.fl. (2003) 
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Del 4 - Performanceanalyse  

Nedenfor præsenteres resultaterne af en analyse af, en performancemæssig sammenligning af de PE 

selskaber, der har foretaget opkøb i Danmark. På grund af den manglende adgang til afkastdata
76

, er 

PE selskaberne benchmarket ud fra deres evne til, at forbedre indtjeningen i de 

porteføljevirksomheder de har opkøbt, via de værdiskabende faktorer, der blev skitseret i 

afhandlingens del 1. Målet med undersøgelsen er dels, at undersøge om de enkelte PE selskaber i 

det hele taget har skabt en gennemsnitlig bedre indtjening i de opkøbte virksomheder, dels at 

undersøge hvilke PE selskaber der har forbedret indtjeningen mest.  

 

Rationalet bag at basere en benchmarking af PE selskaberne ud fra en analyse af de opkøbte 

virksomheders regnskaber er, at en virksomheds værdi fastsættes ud fra forventninger til fremtidig 

indtjening. Jo højere indtjening, jo højere værdi. Alt andet lige vil en forbedring af de opkøbte 

virksomheders indtjening generelt set øge den pågældende virksomheds værdi, idet det forudsættes 

at en forbedring af indtjeningen i perioden efter opkøb, gennemsnitligt set er positivt korreleret med 

en højere forventet indtjening i fremtiden, end en forringet indtjening efter opkøb og vice versa.  

 

Det understreges, at værdien af en opkøbt virksomhed godt kan være steget selv om indtjeningen 

ikke er forbedret i perioden efter opkøb sammenlignet med perioden før opkøb, pga. forventninger 

om øget indtjening i fremtiden. Forventninger til ændret fremtidig indtjening indfanges ikke af 

analysen og er således en kilde til støj i sammenligningen af fondenes evner til at skabe værdi, der 

må tages forbehold for. 

 

Da undersøgelsen er underlagt nogle datamæssige begrænsninger og metodiske forudsætninger, der 

har stor betydning for udfaldet af analysen, gennemgås disse og de konsekvenser de medfører inden 

resultaterne præsenteres. Afsnittet er derfor inddelt på følgende måde. I første afsnit beskrives data 

og de overvejelser, der ligger bag valget af datagrundlag. I andet afsnit forklares de metoder, der er 

benyttet i forbindelse med benchmarkanalysen. Endelig indeholder det tredje afsnit en præsentation 

af resultaterne af undersøgelsen. 
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 Der ses her bort fra inddragelse af informationer vedrørende de afkast, investering i børsnoterede PE selskaber har 

givet. Dette skyldes dels, at antallet af børsnoterede PE selskaber er få (rene buyout selskaber), samt at det afkast 

investering i disse selskabers aktier bl.a. er et resultat af udviklingen i forventet fremtidig indtjening, hvorimod afkastet 

af en investering i en unoteret fond udelukkende vil være baseret på historisk performance.    
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 4.1 Data 

Analysen indeholder en benchmarking af 5 PE selskaber ud fra deres 25 opkøb i perioden fra 1999-

2005
77

. Af nedenstående tabel ses, hvilke PE selskaber og virksomheder, der indgår (PE selskaberne 

er kort præsenteret i bilag 9). Endvidere fremgår det i hvilket år de enkelte opkøb er foretaget, samt 

hvornår virksomheden eventuelt er frasolgt igen. 

  

Tabel 5: Oversigt over PE Selskaber og opkøb i analyse 

Kapitalfond Opkøbsår Exitår Opkøbt virksomhed

1999 2005 Kwintet

2005 Aalborg Industries

2007 Icopal

Vital Petfood Group

2001 2005 Glud & Marstrand

2002 2005 Vest-Wood

3D (nu Ellipse)

Junckers Industries

2005 ESKO-Graphics (nu EskoArtwork)

1999 2003 Nordic Info Group

1999 2007 Contex

2001 2005 IHI

Brandtex (nu BTX Group)

ISS

1997 2006 F Group

1999 Superfos Emballage

2005 Kwintet

2003 Maersk Medical (nu Unomedical)

2004 Falck

Kompan

Nycomed

1999 2005 Louis Poulsen El-Teknik

2000 2004 Novadan

2005 Vest Wood

2006 Dansk Droge

Polaris

Industri Kapital

2002

EQT

Nordic Capital

2004

2005

2005

2000

Axcel

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

  

Forudsætningerne for udvælgelsen af de 5 PE selskaber, og 25 opkøb redegøres der for i det 

følgende. 

 

4.1.1 Valg af datagrundlag 

Udvælgelsen af de PE selskaber og opkøb, der indgår i analysen er baseret på en opgørelse over PE 

selskabernes investeringer i danske virksomheder i perioden fra januar 1991 til april 2008 foretaget 
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 Af hensyn til størrelsen af datagrundlaget er det valgt også at inddrage et opkøb foretaget i 1997.  
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af DVCA og Robert Spliid
78

. Listen indeholder i udgangspunktet 307 investeringer. De 307 

investeringer indbefatter både minoritets- og majoritetsinvesteringer, samt 1 investering foretaget af 

SDS i år 1989, der er udeladt, da SDS ikke er en kapitalfond.  

 

Af hensyn til analysens validitet, er der valgt en række kriterier for om de enkelte investeringer kan 

indgå i benchmarkingen af PE selskaberne. Disse kriterier er følgende (motiverne for kriterierne 

uddybes nedenfor): 

1. Det opkøbende PE selskab skal have opnået bestemmende indflydelse på den opkøbte 

virksomhed i forbindelse med opkøbet (majoritetsaktionær)
79

. 

2. Et PE selskab skal som minimum have foretaget tre opkøb frem til og med år 2005. 

3. Et opkøb kan kun indgå i analysen, såfremt det opkøbende PE selskab har ejet 

virksomheden i minimum 3 år udover opkøbsåret, lige som der som minimum skal være 3 

tilgængelige årsregnskaber både før og efter opkøbet. Dette er eksklusiv regnskabet for 

regnskabsåret, hvor opkøbet har fundet sted. Derudover skal den opkøbte virksomhed være 

sammenlignelig før og efter opkøb.  

4. Opkøb skal tidligt være foretaget i år 1999.  

 

4.1.2  1. Kriterie 

Da fokus for undersøgelsen er, at undersøge hvilke PE selskaber, der har formået at forbedre 

indtjeningen i de opkøbte virksomheder mest, er alle minoritetsinvesteringer udeladt. Dette er valgt, 

da PE selskaberne i disse tilfælde ikke har den fulde bestemmelse over de strategiske beslutninger 

der træffes. Ændringer i indtjeningsniveauet kan ved minoritetsinvesteringer i stedet være et resultat 

af andre parter med bestemmende indflydelse, mens PE selskabet i teorien blot kan være et passivt 

investeringsselskab. I denne undersøgelse ønskes det derimod, at sammenligne de PE selskaber der 

via den forretningsmodel, der er skitseret i afhandlingens del 1, aktivt forsøger at skabe værdi.   

 

Det bemærkes, at en majoritetsinvestering i denne sammenhæng både kan være opfyldt ved, at et 

enkelt PE selskab har opnået majoriteten, eller at flere PE selskaber har opnået majoritet i 

fællesskab. I flere af de opkøb, der indgår i undersøgelsen er opkøbet foretaget af flere PE selskaber 

i fællesskab. Dette anses ikke for, at være et problem, der nødvendiggør ekskludering af de 
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 Opgørelsen er tilgængelig på www.dvca.dk 
79

 Kravet om majoritet medfører, at det i det følgende er valgt at betegne PE selskabernes investeringer som opkøb frem 

for investeringer. 
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pågældende opkøb fra vurderingen af det enkelte PE selskabs performance, da de involverede PE 

selskaber på forhånd vil være blevet enige om en overordnet strategi for den videre udvikling af den 

opkøbte virksomhed. Når det enkelte PE selskab vælger, at gå med i opkøbet må det således være 

ud fra en tro på, at strategien kan gennemføres med succes. Det performancemæssige udfald, der 

kommer ud af opkøbet kan derfor også med rimelighed indgå i vurderingen af de enkelte PE 

selskaber.   

 

4.1.3  2. Kriterie 

Benchmarking af PE selskaberne ud fra deres evne til at forbedre indtjeningen i de virksomheder de 

opkøber betyder alt andet lige, at validiteten af resultatet af benchmarkingen øges med antallet af 

opkøb (observationer), der indgår i analysen. Validiteten øges dog som en aftagende funktion af 

antallet af observationer, forstået sådan, at den marginale gevinst af en ekstra observation falder i 

takt med antallet af observationer øges. Det understreges, at en minimumsgrænse på 3 opkøb pr. PE 

selskab langt fra sikkert giver det reelle billede af, hvordan et PE selskab har klaret sig, da 

eksempelvis eventuelle udenlandske opkøb ikke indgår. Antallet giver dog en indikation om dens 

performance. Den relativt lave grænse skal ses i sammenhæng med det relativt begrænsede mængde 

opkøb, der er foretaget i Danmark. 

 

År 2005 er valgt som øvre grænse for hvornår opkøbet skal være foretaget, da det sikrer, at der for 

alle opkøb er aflagt minimum 3 års regnskaber efter opkøbsåret (år 2006-2008). 

  

4.1.4  3. Kriterie 

Kriteriet skal sikre, at der som minimum er 3 årsregnskaber efter opkøbsåret, der kan sammenlignes 

med perioden før opkøbet. Der kan sættes spørgsmålstegn ved om 3 årsregnskaber efter opkøbsåret 

er for få, i forhold til at vurdere et PE selskabs evne til, at forbedre virksomhedens indtjening 

sammenlignet med før opkøbet. 

 

Argumenter for en længere måleperiode er f.eks., at enkelte år være markant bedre eller markant 

dårligere end "normalen", hvilket effektmæssigt udjævnes i takt med, at flere år inddrages. 

Derudover kan implementering af forretningsmæssige ændringer tage tid, hvorfor den 

indtjeningsmæssige effekt først kan aflæses i senere regnskaber. På den anden side sælges 

virksomhederne ofte efter kun få års ejerskab. Ca. 1/5 af opkøbene er f.eks. solgt inden for 3 år efter 
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opkøbet, mens lige knapt halvdelen er solgt inden for 5 efter opkøbet
80

. Konkret er flere af de 

opkøbte selskaber der indgår i analysen frasolgt 3-4 år efter opkøbet (se tabel 5). Dette taler for at 

den indtjeningsmæssige forbedring af de opkøbte virksomheder skal ske hurtigt. Dette understreges 

endvidere af, at en strategi om forbedring af indtjeningen på lang sigt bl.a. vil øge eksponeringen 

over for truslen for forringet indtjening, som følge af konkurrenters teknologiske udvikling og 

følgende erobring af markedsandele (pga. PE selskabernes korte investeringshorisont på 3-7 år, kan 

tilpasning til ny teknologi være vanskeligt opnåeligt inden for perioden).  

 

Til sammenligning ville et krav om 5 års regnskaber efter opkøb reducerer analysens datagrundlag 

fra 25 virksomheder til 8, og dermed gøre datagrundlaget for en benchmarking af fondene meget 

beskedent.  

 

Kravet om 3 års regnskaber forud for opkøbsåret, er fastsat ud fra afvejning af to modsat rettede 

interesser, der begge kan være kilder til støj i analyseresultaterne. På den ene side foretrækkes det, 

at have en lang regnskabsperiode med i sammenligningsgrundlaget med henblik på at minimere 

effekten af de udsving, der måtte være i de enkelte år. På den anden side kan skævvridning af 

virksomhedens øjeblikkelige performance forekomme ved at have en for lang 

sammenligningsperiode.  

 

Formålet med kravet om sammenlignelighed før og efter opkøb, er at det f.eks. er valgt at se bort fra 

opkøb, hvor det vil være nødvendigt at konsolidere to eller flere virksomheders regnskaber med 

henblik på at kunne sammenligne performance før og efter opkøbet. Dette vil f.eks. være tilfældet, 

hvis to virksomheder, der har været selvstændige før opkøb fusioneres i forbindelse med opkøbet, 

da der således ikke længere udarbejdes selvstændige årsregnskaber.  

 

4.1.5  4. Kriterie 

År 1999 som nedre grænse for opkøb er fastsat ud fra en afvejning af, hvilket år der giver det bedste 

datagrundlag, sammenholdt med den analysemæssige gevinst det ville give, at inkludere flere eller 

færre år.  

 

                                                 
80

 Beregnet ud fra majoritetsopkøbene (68 stk.) foretaget i perioden 1991-2002, jf. opkøbsoversigten udarbejdet af 

DVCA og Robert Spliid. 
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De ovenfor nævnte kriterier fører som tidligere nævnt til, at analysen er begrænset til benchmark af 

5 PE selskaber baseret på 25 af deres opkøb. Af bilag 7 fremgår, hvordan de fire kriterier reducerer 

datamængden til det endelige analysegrundlag. Som det ses af appendikset, har de fastsatte kriterier 

stor betydning for datagrundlaget. Det bemærkes, at de opkøb der indgår i 

sammenligningsgrundlaget for det enkelte PE selskab ikke nødvendigvis indgår i samme fond. Lige 

som, der ikke for nogen af PE selskaberne er en fond der er repræsenteret med alle opkøb.  

 

4.2 Dataindsamling 

Virksomhedernes regnskaber er primært indsamlet via CBSs internetadgang til Navne & Numre 

Erhverv og hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen. Navne & Numre Erhverv giver adgang til en række 

informationer om de registrerede virksomheder i databasen, herunder bl.a. fuld adgang til deres 

årsregnskaber, dog begrænset til de seneste 5 aflagte regnskaber. Regnskabsdata for regnskaber der 

ligger forud for disse er indsamlet via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
81

. For begge kilder gælder 

det, at regnskaberne er tilgængelige som PDF-filer. De relevante regnskabsdata er derfor manuelt 

indtastet i Excel og efterfølgende viderebehandlet.  

 

4.2.1 Datagrundlagets betydning for resultater af undersøgelse 

Da det kun er ca. 9 pct. af PE selskaberne (5 ud af 55), der indgår i undersøgelsen jf. bilag 7 er det 

ikke muligt at afgøre om de valgte PE selskaber er repræsentative for fondene som helhed, eller om 

de f.eks. har klaret sig bedre eller dårligere end gennemsnittet af PE selskaberne samlet set. 

Datagrundlaget kan dog give en indikation, hvordan de fem fonde har klaret sig indbyrdes.  

 

Det begrænsede antal regnskaber, der indgår i bedømmelsen af fondenes performance efter opkøb, 

kan endvidere rejse bekymring for om fondenes evne til, at forbedre performance ikke i fuldt 

omfang ”indfanges”. Her tænkes på, at performanceforbedringerne potentielt først slår fuldt 

igennem i senere regnskaber, hvilket vil resultere i en undervurdering af fondenes performance. Det 

vurderes, at der er en sandsynlig risiko for dette i de tilfælde, som der generelt må tages forbehold 

for når fondenes evner skal vurderes. Dette vil f.eks. konkret være et potentielt problem for de 

virksomheder, der er opkøbt i 2005 og maksimalt kan have 3 års regnskaber med i analysen (2006-

2008).  
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 Hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er det muligt at få adgang til computere, hvor regnskabsdata mv. gratis kan 

fremsøges.   
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Alt i alt ville et større datagrundlag, både hvad angår antallet af fonde og antallet af opkøb, have 

været at foretrække, da det vurderes at det ville have øget værdien og validiteten af undersøgelsen. 

Der må derfor tages forbehold for, at resultaterne af analysen ikke nødvendigvis afspejler fondenes 

generelle evne til at forbedre performance. Det understreges endvidere, at benchmarkingen af 

fondene ud fra forbedring af indtjeningen ikke nødvendigvis siger noget om, hvilke fonde der har 

været bedst til at skabe det bedste afkast pga. den manglende inddragelse af ændringer i fremtidigt 

potentiale. Endvidere kan en væsentlig del af gevinsten ved køb og salg af de enkelte virksomheder 

skyldes godt ”købmandsskab”, som tidligere omtalt.  

 

4.2.2 Datakvalitet 

De opkøbte virksomheder har alle en størrelse, der medfører, at de generelt har en hel række af 

datterselskaber og associerede virksomheder. Det er i undersøgelsen generelt valgt, at basere 

benchmarkingen af performance ud fra koncernregnskaber. I enkelte tilfælde, er undersøgelsen dog 

baseret på moderselskaber. Valget er i hvert enkelt tilfælde foretaget ud fra hensyn til en så høj grad 

af sammenlignelighed i måleperioden som muligt, samt inddragelse af så stor en del af 

kapitalfondens opkøbte værdi som muligt.  

 

Et problem ved at benytte koncernregnskaber er bl.a., at det i forbindelse med tids serieanalyse kan 

være problematisk at sammenligne udviklingen i absolutte regnskabsposter, herunder f.eks. EBIT, 

da der i sammenligningsperioden kan være tilkøbt og frasolgt virksomheder mv., der medfører en 

væsentlig ændring i niveauet for den absolutte værdi. Som følge af dette vil benchmarkingen af 

fondene ske ud fra relative nøgletal, der sammenholder forholdet mellem resultatposter og aktiver 

og egenkapital, da størrelsen af disse balanceposter også vil afspejle tilgang og afgang af selskaber, 

som følge af de konsoliderede regnskaber. 

  

En væsentlig faktor til, at det er valgt at benytte koncernregnskaber frem for moderselskaber 

(hvilket udelukker sammenligning ud fra absolutte nøgletal), er at kapitalfonden via opkøbet af 

moderselskabet har opkøbt indtjeningen og potentialet for moderselskabet inklusiv datterselskaber. 

I mange tilfælde udgør moderselskabet i sig selv kun en begrænset del af denne indtjening og 

potentiale. Såfremt udviklingen i moderselskabets rentabilitet udvikler sig væsentligt anderledes 

end, de underliggende datterselskaber vil benchmarking via moderselskabet give et forkert billede. I 

nogle tilfælde kan hensynet til sammenlignelighed være årsag til, at moderselskabets regnskab 

alligevel benyttes frem for koncernregnskabet. Dette kan f.eks. være tilfældet når en koncern (A) 
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overtages af et andet selskab (B) og der ikke længere udarbejdes regnskaber for A, men disse i 

stedet konsolideres i regnskabet for B, eller i regnskabet for B’s ejer (C). I disse tilfælde kan 

sammenligneligheden mistes fordi det ikke længere er muligt, at udskille den oprindelige koncerns 

performance. Regnskabet for moderselskabet har derimod fortsat været tilgængeligt
82

.    

 

Regnskabsstandarder 

På baggrund af en lov-forordning i EU blev det, jf. årsregnskabslovens § 137, lovpligtigt for danske 

børsnoterede virksomheder, at aflægge årsregnskab i henhold til IAS (International Accounting 

Standards) suppleret af IFRS (International Financial Reporting Standards), for regnskabsår der 

påbegyndes 1. januar 2005 eller senere. For ikke-børsnoterede virksomheder er aflæggelsen af 

årsregnskaber efter standarderne frivilligt. Mange ikke-børsnoterede virksomheder, herunder 

flertallet af de virksomheder, der indgår i undersøgelsen, har valgt at følge standarderne, selv om de 

ikke er børsnoterede. Da indførslen af standarderne bl.a. har betydet ændringer i forhold til 

indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver i forhold til aflæggelse efter GAAP, 

medfører overgangen problemer i forhold til sammenlignelighed af regnskaber aflagt før og efter 

overgangen. IAS standarderne stiller således som hovedregel kun krav om, at der udarbejdes 

sammenlignelige regnskabstal for 1 år bagud
83

. I praksis er standarderne for flertallet af 

virksomhederne i undersøgelsen indført i regnskabet for år 2005, og kun regnskabet for år 2004, er 

gjort sammenligneligt.  

 

For de virksomheder, hvor der sker en ændring i regnskabsmetode, som følge af overgang fra en 

standard til en anden, bør der ideelt set foretages korrektioner af regnskaberne, så de i så høj grad 

som muligt er sammenlignelige i hele måleperioden. Sådanne korrektioner er dog vanskelige pga. 

manglende information i regnskaberne. Endvidere skønnes det, at den korrektion der foretages af 

regnskaberne med henblik på at justere for effekterne af den systematiske risiko, til en vis grad 

kompensere for dette (se afsnit 4.3.3). Virksomhedernes skift til IAS og IFRS forringer uanset 

denne korrektion sammenligneligheden, hvilket der i tolkningen af undersøgelsens resultater må 

tages forbehold for.  
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 Dette har f.eks. været tilfældet i forbindelse med Axcels opkøb af Esko-Graphics A/S (nu EskoArtwork A/S), hvor 

der ikke længere udarbejdes regnskaber for den oprindelige Esko-koncern. Regnskabet indgår i stedet i regnskabet for 

holdingselskabet Axcel II A/S og er inkluderet i en ”paraply” af holdingselskaber og driftsselskaber, der ejer selskaber 

og selv ejes af andre selskaber. Denne ”paraply” har bl.a. det formål, at tilgodese Axcels behov for en ejerstruktur, der 

giver fuld kontrol trods begrænset egenfinansiering, som tidligere beskrevet.  
83

 Jf. IAS 1.36 (03) 
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4.3 Undersøgelsesmetode 

I dette afsnit redegøres der for, de metodemæssige forudsætninger, der ligger bag benchmarkingen 

af PE selskaberne, samt hvilke overvejelser der ligger til grund for de valgte metoder. 

 

4.3.1 Målemetode 

I tidligere undersøgelser af ændringerne i indtjeningen i virksomheder opkøbt af kapitalfonde, 

herunder f.eks. undersøgelsen af Vinten (2008), er målingen foretaget ved at sammenligne 

ændringen i absolutte og relative analyse mål fra henholdsvis 3, 2 og 1 år før opkøbsåret, til 

henholdsvis 1, 2, 3 osv. år efter opkøbet. Denne metodik vurderes ikke at være hensigtsmæssig til 

denne undersøgelse. Dette skyldes, at sandsynligheden for, at en virksomhed har klaret sig 

væsentligt bedre, eller væsentligt dårligere i enkelte år, set i forhold til virksomhedens generelle 

performance i perioden er betydelig. En måling af ændringen i en virksomheds performance fra 1 år 

før opkøb, til 2 år efter opkøb, kan derfor give et væsentligt forskellige billede fra en tilsvarende 

måling, hvor sammenligningsåret efter opkøb f.eks. er det 3. år. Jo flere observationer, der indgår i 

undersøgelsen, jo mindre er sandsynligheden for et skævt billede af den generelle udvikling, som 

følge af de store tals lov, hvilket de tidligere undersøgelser drager nytte af.  

 

Antallet af observationer i denne undersøgelses datagrundlag er til gengæld så få, at denne metodik 

vil medfører væsentlig støj i resultaterne. Jeg har i stedet valgt at foretage analysen baseret på den 

gennemsnitlige performance i perioden før opkøbet, sammenlignet med den gennemsnitlige 

performance i perioden efter købet for hver virksomhed. Ved at benytte et gennemsnit af 

performance, henholdsvis før og efter opkøb reduceres betydningen af over- og undernormal 

performance i enkelte år
84

. Det enkelte PE selskab vurderes herefter ud fra en samlet betragtning af 

resultaterne for de opkøbte virksomheder i datagrundlaget
85

. Alle virksomheder indgår i denne 

betragtning med samme vægt, uanset størrelsen på virksomhedens eller dens resultater. Dette er 

valgt, fordi de enkelte PE selskabers generelle evne til at skabe en forbedret indtjening herved 

måles.  

 

                                                 
84

 Elling & Hansen m.fl. (1999) anbefaler brug af gennemsnit over en årrække ved niveauanalyser.  
85

 Uregelmæssige ekstreme værdier på under -100 pct. og over 100 pct. er korrigeret til 100 pct.  
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Et potentielt problem ved denne metode er, at en forbedret performance i den sidste del af 

måleperioden efter opkøb, kan blive trukket ned af en ringe performance i den første del af 

måleperioden efter opkøb. Dette kan resulterende i, at det samlede resultat ikke udviser en 

forbedring i forhold til perioden før opkøb. Jeg har derfor undersøgt omfanget af dette potentielle 

problem ved at sammenligne performance i år 1 og år 2 efter fondenes opkøb med performance i 

det sidste år af måleperioden efter opkøb. På baggrund af denne undersøgelse, vurderer jeg at dette 

kun i meget ringe grad udgør et problem for vurderingen af om fondene har forbedret performance 

Den omvendte sammenhæng kan naturligvis også forekomme, men i så fald indikere 

sammenhængen en faldende rentabilitet og problemer med at forbedre performance, og dette anses 

derfor ikke for at være et væsentligt problem der skal korrigeres for, for at nå frem til retvisende 

resultater.  

  

Alle regnskaber er tilpasset kalenderåret. Regnskaber, der ikke følger kalenderåret er forskubbet, så 

regnskabet indgår i det kalenderår, hvor størstedelen af den regnskabsperiode indgik. I flere af de 

porteføljevirksomheder, der indgår i undersøgelsen har der endvidere været brud på længden af 

regnskabsperioden i et enkelt regnskab, med henblik på at tilpasse regnskabsperioden til 

kalenderåret. I disse tilfælde er regnskaber justeret med en brøk, så alle regnskaber udgør 12 

måneder. Det primære fokus har været, at opstille regnskaberne på en form, hvor det ikke er de 

konkrete årstal, der er relevante, men antallet af år mellem det enkelte regnskab og det regnskabsår, 

hvor virksomheden blev opkøbt. Regnskaberne før opkøb er således klassificeret t-3, t-2 og t-1, 

regnskabet i opkøbsåret t-0, mens regnskaberne efter opkøb er klassificeret t+1, t+2 osv.  

 

Både regnskaber fra opkøbsåret og regnskaber fra eventuelle exit år, er udeladt af målingerne af 

performance, da resultaterne i disse år ikke entydigt kan henføres til enten PE selskaberne eller de 

henholdsvis tidligere ejere og nye ejere. 

 

Det bemærkes, at det ikke er fundet muligt, at foretage test på om kapitalfondene skaber en 

signifikant ændring i performance. Dette skyldes, dels de begrænsede måleperioder, der indgår, dels 

at måleperioderne til en vis grad er forskellige, samt at mængden af virksomheder der observeres på 

er for lille.  

 

Endelig bemærkes det, at regnskaberne for virksomhederne ikke i alle tilfælde har været aflagt i den 

ønskede form. I disse tilfælde er der foretaget en reformulering af regnskaberne, herunder særligt 
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resultatopgørelsen, så undersøgelsen så vidt muligt foretages på baggrund af sammenlignelige 

resultat mål. Selv om det ikke i alle tilfælde er muligt, at skabe fuldstændig sammenlignelighed 

vurderes det ikke, at udgøre et væsentligt problem, da der benchmarkes på udviklingen i relative 

analyse mål i den enkelte virksomhed. Det afgørende er derfor i højere grad en konsistent 

opgørelsesmetode i måleperioden.  

 

4.3.2 Regnskabskorrektioner 

I forbindelse med en tids serieanalyse af udviklingen i en virksomheds performance, uanset om den 

foretages med henblik på værdiansættelse eller benchmarking, er det vigtigt at være opmærksom på, 

at udviklingen i de regnskabsposter og nøgletal, der skal indgå i analysen, så vidt muligt er 

sammenlignelige over tid
86

.  

 

For til en vis grad at sikre dette, er de opkøbte virksomheders regnskaber gennemgået med henblik 

på, at foretage eventuelle korrektioner, hvor det er skønnet nødvendigt for sammenligneligheden i 

måleperioden. Eksempelvis vil en væsentlig engangsindtægt realiseret i perioden efter opkøb, der 

ikke tilsvarende har været realiseret i perioden før opkøb skævvride resultatet af sammenlinen af de 

to perioder. Eksempler på korrektioner der er foretaget, er korrektioner for ekstraordinære ned- og 

afskrivninger, indtægter fra salg af dattervirksomheder mv. Eksempler på foretagne korrektioner 

fremgår af bilag 6. Det bemærkes, at afsnittene i virksomhedernes regnskaber vedrørende anvendt 

regnskabspraksis og noter, i denne sammenhæng ideelt set bør nær læses med henblik på, at 

identificere korrektioner der bør foretages. Pga. mængden af regnskaber, der indgår i analysen er 

identifikationen af korrektioner sket ved at skimme disse afsnit, samt at holde øje med væsentlige 

udsving i de forskellige regnskabsposter over tid. 

 

 

4.3.3 Korrektion for timing 

Ændring i porteføljevirksomhedernes indtjening behøver ikke udelukkende, at skyldes PE fondenes 

overtagelse af virksomhederne. Hele eller dele af ændringen kan skyldes ændringer i eksterne 

faktorer, så som branchespecifikke eller makroøkonomiske faktorer (systematisk og usystematisk 

risiko). Da undersøgelsens formål er, at dokumentere i hvilket omfang de enkelte PE selskaber har 

formået at forbedre indtjeningen, er det ønskeligt i så høj grad som muligt at korrigere ændringer i 

indtjeningen for den del af ændringerne, der skyldes eksterne faktorer.  
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 Se f.eks. Petersen & Plenborg (2005) 
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En ofte benyttet metode til at foretage en sådan korrektion, er ved at justere udviklingen i nøgletal 

for den virksomhed, der skal analyseres på, med udviklingen i de tilsvarende nøgletal for 

sammenlignelige virksomheder (også betegnet peer-gruppe) i samme periode. Peer-gruppen 

sammensættes typisk af virksomheder inden for samme branche. Denne metode benyttes 

eksempelvis af Vinten (2008). Ved en sådan justering opnås korrektion for eventuelle 

branchespecifikke faktorer så som et drastisk boom i salget eller lignende, men også de mere 

generelle effekter af ændrede makroøkonomiske forhold.  

 

For flere af de porteføljevirksomheder, der indgår i undersøgelsen, er der ikke nogen andre 

virksomheder i Danmark, der er direkte sammenlignelige, hvad angår det produkt de leverer. 

Sammensætning af en peer-gruppe, der kan antages at ville blive påvirket nogenlunde ens, i forhold 

til ændringer i diverse faktorer, er derfor en vanskelig opgave. En mulighed kunne være, at finde 

sammenlignelige virksomheder i andre lande, herunder særligt nabolande. Muligheden for, at der er 

faktorer, der har påvirket virksomhedernes performance i væsentlig forskellig grad i perioden 

vurderes i så fald dog at være betydelig.  

 

For at simplificere korrektionen af performance, har jeg i stedet valgt at benytte den 

regnskabsmæssige udvikling for virksomhederne i OMX C20
87

, som indikator for påvirkningen fra 

eksterne faktorer. De af porteføljevirksomhedernes regnskabsposter der analyseres på, og dermed 

de heraf afledte nøgletal, korrigeres derfor med udviklingen i de tilsvarende regnskabsposter hos 

virksomhederne fra indekset gennemsnitligt set. Korrektionen foretages i regnskabsdata både før og 

efter opkøb. I bilag 8 er det illustreret hvordan korrektionen er udført.  

Selv om nogle brancher er overrepræsenteret i indekset, så som virksomheder der driver 

bankforretninger i form af Nordea, Danske Bank og Sydbank, vurderes det at eventuelle faktorer, 

der i særlig grad har påvirket specifikke branchers performance i vid udstrækning vil være 

udjævnet, som følge af gennemsnitsbetragtningen. Ændringer i porteføljevirksomhedernes 

performance, som følge af branchespecifikke faktorer korrigeres der ikke, eller i kun i ringe grad, 

for ved denne metode.  

 

 

 

                                                 
87

 Aktieindeks bestående af de 20 mest handlede virksomheder på Københavns Fondsbørs. 
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4.3.4 Analyse mål 

I valget af analyse mål har jeg fokuseret på, at performanceanalysen skal benyttes som en indikator 

for, hvilke fonde der har været bedst til at skabe værdi. Jeg har derfor udelukkende fokuseret på 

analyse mål, der fortæller noget om rentabiliteten af virksomhederne og ikke øvrige variable, der 

siger noget om udviklingen i virksomhederne
88

. De valgte analyse mål er begge relative nøgletal og 

fremgår nedenfor. 

 

Afkastningsgrad (AG): 

 AG = 100
Aktiver

EBIT
 

 

AG viser det samlede afkast til indskydere af kapital i virksomheden (egenkapital og gæld) 

uafhængig af kapitalstruktur og skatteforhold
89

. AG kan tolkes som et mål for ledelsens evne og 

effektivitet i brugen af virksomhedens aktiver til, at generere overskud.  

 

Egenkapitalens forrentning (EKF): 

 EKF= 100
Aktiver

skatefterresultatÅrets
 

 

EKF viser afkastet til ejerne (indskydere af egenkapital) efter betaling af renter til långivere, skat 

mv.
90

  

 

De valgte nøgletal er begge regnskabsbaserede nøgletal. Der er både fordele og ulemper ved at 

benytte regnskabsbaserede nøgletal frem for pengestrømsbaserede nøgletal.  

 

Et af problemerne ved regnskabsbaserede resultat mål er, at resultat målene er baseret på skøn (og 

kan derfor eventuelt manipuleres), idet f.eks. af- og nedskrivninger indgår i både EBIT og årets 

resultat. For at imødekomme dette, kan resultat målet EBITDA f.eks. benyttes, da af- og 

nedskrivninger ikke indgår. Generelt set er afskrivninger dog et udtryk for det ressourceforbrug, der 

er benyttet til at skabe indtægter og bør derfor også fratrækkes ved opgørelsen af indtjeningen
91

. Jo 

                                                 
88

 Øvrige indikatorer for en virksomheds udvikling kan f.eks. være udviklingen i omsætningen, antal ansatte mv.     
89

 Kilde: Elling & Hansen m.fl. (1999). 
90

 Kilde: Elling & Hansen m.fl. (1999). 
91

 Kilde: Petersen & Plenborg (2005) 
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flere poster, der inkluderes i opgørelsen af indtjeningen, jo flere kilder kan der være til støj i 

vurderingen af indtjeningen. Årets resultat efter skat vil således foruden skøn for af- og 

nedskrivninger være påvirket af valg af finansieringsstruktur, udsving i valutakurser og 

skattebetalinger mv.    

 

Tilsvarende er der også ulemper ved brug af pengestrømsbaserede resultat mål, så som: 

 Pengestrømme fra driftsaktivitet 

 Pengestrømme efter investeringer (frit cash flow) 

 Nettopengestrømme for perioden (ændring i likvider) 

 

Den væsentligste ulempe er, at disse resultat mål ikke tager hensyn til uafsluttede handlingskæder 

ved slutningen af måleperioden. Foretages eksempelvis en stor investering i anlægsaktiver med 

henblik på øget fremtidig indtjening, vil dette afspejles negativt i den nuværende indtjening. 

Endvidere kan resultat målet ligesom de regnskabsbaserede resultat mål manipuleres. Dette kan 

eksempelvis ske ved, at reducere investeringer, reducerer udgifter til markedsføring, sælge debitorer 

til factoring mv.
92

.    

 

Afgørende for valget af nøgletal baseret på regnskabsbaserede resultat mål som målegrundlag i 

denne analyse, er at jo kortere måleperiode, der er tale om, jo ringere er de pengestrømsbaserede 

resultat mål til at måle indtjeningen pga. de uafsluttede handlingskæder
93

. Måleperioderne der 

indgår i analysen er generelt korte, hvilket taler for at benytte regnskabsbaserede resultat mål. 

Endvidere korrigeres der er i et vist omfang for nogle af de kilder til støj, der kan være i de 

regnskabsbaserede resultat regnskabskorrektioner, jf. afsnit 4.3.2. Det bemærkes i øvrigt, at de 

pengestrømsbaserede resultat mål er overlegne i forhold til måling af langsigtet indtjening. 

Eksempelvis baseres værdiansættelser i stort omfang på det frie cash flow frem for på multipler som 

f.eks. Earnings Per Share (EPS)
94

.   

 

Som beskrevet i afsnit 4.3.4 baseres analysen endvidere udelukkende på relative nøgletal af hensyn 

til sammenlignelighed over tid, i forhold til tilkøb og frasalg af dattervirksomheder mv.  

 

                                                 
92

 Kilde: Petersen & Plenborg (2005) 
93

 Bl.a. som følge heraf, anbefaler Petersen & Plenborg (2005) generelt set brug af de regnskabsbaserede resultatmål til 

måling af kortsigtet indtjening. 
94

 Kilde: Petersen & Plenborg (2005) 
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4.3.5 Resultater af den empiriske undersøgelse 

Nedenfor præsenteres resultaterne af den empiriske analyse af de enkelte PE selskabers evne til at 

forbedre porteføljevirksomhedernes indtjening. 

 

Analyseresultater for ukorrigerede regnskabstal  

 

Tabel 6: Udvikling i nøgletal – ukorrigerede regnskabstal 

PE selskab Axcel EQT Industri Kap. Nordic Cap. Polaris

AG

Middelværdi 0 2 -13 0 -4

Median 3 4 -15 -4 -1

Standardafvigelse 16 12 3 7 9

Minimum -39 -16 -16 -4 -18

Maksimum 18 15 -10 10 3

EKF

Middelværdi 14 8 11 17 -16

Median 16 21 -16 10 -5

Standardafvigelse 18 53 80 24 24

Minimum -16 -81 -52 -2 -52

Maksimum 42 61 100 51 -1

Observationer 9 5 3 4 4

Note: Værdierne udtrykker ændringen fra før opkøb til efter opkøb i procentpoint.

-  Ukorrigerede regnskabstal  -

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af tabel 6 ses udviklingen i AG og EKF baseret på ukorrigerede regnskabstal for de 5 PE selskaber. 

Af tabellen ses det, at Axcel og EQT har formået at skabe positive ændringer i virksomhedernes AG 

bedømt ud fra medianen
95

. Ændringerne for Industri Kapital (IK), Nordic Capital (NC) og Polaris 

har derimod været negative. IK skiller sig i særlig grad ud ved, at have en stor negativ ændring på 

15 procentpoint. Det ses også, at Axcels portefølje indeholder de virksomheder, der hver især har 

haft den henholdsvis bedste og dårligste ændring i AG (maksimum og minimum). Selskabet har 

endvidere haft den største spredning i ændringerne målt ved standardafvigelsen.  

                                                 
95

 Medianen anses i denne sammenhæng for at være en mere fair sammenligningsparameter end middelværdien, da 

middelværdien bliver skævvredet af ekstreme observationer. I forbindelse med denne analyse er ekstreme værdier i 

særlig grad observeret ved beregning af EKF, hvilket typisk skyldes, at egenkapitalen i enkelte år har været meget lille.  
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Ifølge tabellen har Axcel, EQT og NC opnået positive ændringer i EKF målt ved medianen, mens 

de for IK og Polaris har været negative. Det ses endvidere, at særligt EQT og IK har haft store 

minimum og maksimum ændringer, samt store standardafvigelser.   

Analyseresultater for korrigerede regnskabstal  

 

Tabel 7: Udvikling i nøgletal – korrigerede regnskabstal 

PE selskab Axcel EQT Industri Kap. Nordic Cap. Polaris

AG

Middelværdi -3 -3 -13 -1 -6

Median 1 0 -14 -4 -1

Standardafvigelse 16 10 4 6 10

Minimum -41 -14 -16 -5 -21

Maksimum 14 9 -8 9 1

EKF

Middelværdi 15 -5 -44 6 -17

Median 13 1 -48 -5 -5

Standardafvigelse 13 53 25 31 26

Minimum -6 -80 -66 -17 -56

Maksimum 39 63 -17 53 -1

Observationer 9 5 3 4 4

Note: Værdierne udtrykker ændringen fra før opkøb til efter opkøb i procentpoint.

-  Korrigerede regnskabstal  -

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Når analysen baseres på regnskabstal korrigeret med henblik på at skabe sammenlignelighed over 

tid, samt korrigeret for udviklingen i benchmark virksomhederne (OMX C20 virksomheder), 

ændrer billedet sig. Målt på medianen er Axcel det eneste selskab, der har formået at forbedre AG 

(1 procentpoint). De øvrige selskaber har enten haft en uændret eller ringere AG. Ligesom for de 

ukorrigerede regnskabstal skiller særligt IK sig ud med en stor negativ ændring i AG (14 

procentpoint). Axcel har fortsat de største værdier for standardafvigelse og minimum og 

maksimum.  

 

Målt på EKF har Axcel og EQT haft en positiv ændring, mens IK, NC og Polaris har haft en negativ 

ændring baseret på medianen.  

 

 

 



Benchmarking af kapitalfonde 

 

76 

Benchmarking 

Ændringerne i de to nøgletal er opsummeret nedenfor således, at positive ændringer er angivet med 

”+”, negative ændringer er angivet med ”÷”, mens et uændret niveau er angivet ved ”Uændret”.  

 

Tabel 8: Opsummering af udvikling i nøgletal (median) 

PE selskab Axcel EQT Industri Kap. Nordic Cap. Polaris

Ukorrigerede regnskabstal

AG + + ÷ ÷ ÷

EKF + + ÷ + ÷
Korrigerede regnskabstal

AG + Uændret ÷ ÷ ÷

EKF + + ÷ ÷ ÷  

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Som det fremgår af opsummeringen i tabel 8,har Axcel formået at skabe positive ændringer for de 

to nøgletal, hvad enten resultatet baseres på ukorrigerede eller korrigerede nøgletal. For både IK og 

Polaris er situationen omvendt. De to selskaber har haft en negativ gennemsnitlig udvikling for de 

to nøgletal uanset datagrundlag. EQT har haft positive ændringer for de to nøgletal uanset 

datagrundlag, undtagen for AG baseret på de korrigerede regnskabstal. Sidst men ikke mindst har 

NC haft negative ændringer for nøgletallene uanset datagrundlag, på nær den ukorrigerede ændring 

for EKF.     

 

Når det skal konkluderes om de enkelte selskaber har opnået at forbedre indtjeningen 

gennemsnitligt set, er det valgt at basere denne konklusion med hovedvægt på udviklingen i AG. 

Dette begrundes bl.a. med, at AG måler indtjeningen før finansielle indtægter og udgifter, skat mv. 

og er bl.a. derfor uafhængig af kapitalstruktur. Netop kapitalstrukturen, er typisk anderledes for en 

virksomhed ejet af et PE selskab, da virksomheden geares mere med henblik på værdiskabelse. 

Dette kan PE selskaberne i højere grad gøre, end selskaber der ikke er ejet af en kapitalfond pga. 

kapitalfondenes kapitalberedskab, jf. introduktionen i del 2. Når selskabet efter exit (forudsat exit 

ikke sker til en anden kapitalfond) overtages af eksempelvis en anden virksomhed vil gearingen 

ændres (egenkapitalen øget), hvilket alt andet lige vil forringe EKF. Derudover er der større risiko 

for, at det reelle niveau for indtjeningen ”forstyrres” af ujævne skattebetalinger mv.      

 

Baseret på udviklingen i medianen for AG (korrigerede regnskabstal) konkluders det således, at 

Axcel er det eneste selskab, der har formået at skabe en positiv ændring i indtjeningen 
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gennemsnitligt set. For EQT har indtjeningen været uændret, mens den for IK, NC og Polaris har 

været negativ.   

 

Axcel er endvidere også det PE selskab, der har opnået at skabe den største forbedring i AG i de 

opkøbte virksomheder gennemsnitligt set med en forbedring på 1 procentpoint. IK er omvendt det 

selskab, der har klaret sig suverænt dårligst. IK har således opnået en negativ ændring i AG på 14 

procentpoint. Samme konklusion gør sig også gældende, såfremt konklusionen baseres på 

ændringen i EKF. Det bemærkes endvidere, at Axcel kun har klaret sig marginalt bedre end EQT og 

Polaris, der har opnået en ændring på henholdsvis 0 og -1 procentpoint målt på ændringen i AG, 

men væsentligt bedre målt på EKF.  

 

Benyttes ovenstående resultater som indikator for, hvilke PE selskaber der har skabt det bedste 

afkast af deres opkøb, er Axcel tilsyneladende det PE selskab, der har klaret sig bedst. Axcel har en 

positiv, om end kun marginal forbedring af AG, samt den suverænt største forbedring af EKF. IK 

ser omvendt ud til at have væsentlige problemer med at skabe værdi. Både AG og EKF er således 

væsentligt forringet for de opkøbte virksomhederne samlet set.   

 

Årsagerne til, at Axcel har klaret sig godt i sammenligning med de øvrige 4 PE selskaber, herunder 

særligt IK, NC og Polaris, er ikke forsøgt afdækket nærmere. En mulig forklaring kan dog være, at 

Axcel drager nytte af den erfaring, der er opbygget igennem årene. Det fremgår således af bilag 2 

vedrørende, hvilke PE selskaber og opkøb der indgår i datagrundlaget for analysen, at Axcel har 

været meget aktiv i forhold til opkøb af danske virksomheder tidligere end de øvrige selskaber. 

Axcel er samtidig også det selskab, der samlet set har foretaget flest opkøb, hvilket underbygger 

denne teori. 

Det understreges, at ovenstående resultater skal ses i lyset af de forudsætninger og forbehold 

analysen er baseret på (gennemgået ovenfor). Det vurderes, på baggrund af dette, at resultaterne 

generelt set skal tolkes med en vis forsigtighed. Endvidere skal det som tidligere nævnt pointeres, at 

resultaterne ikke nødvendigvis siger noget om, hvilke PE selskaber der har skabt det bedste afkast 

til deres investorer. Sidst men ikke mindst, skal de opnåede resultater ikke alene tilskrives PE 

selskabernes managere, men i høj grad også ledelsen og øvrige interessenter i de opkøbte 

virksomheder.  
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Uanset de omtalte forbehold og datamæssige begrænsninger yder analysen et bidrag til større viden 

om den i forvejen meget begrænsede litteratur om PE selskabernes individuelle performance.  
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Del 5: Konklusion og perspektivering 

 

5.1 Konklusion 

Generelt set er PE selskaberne unoterede selskaber. Dette betyder, at det ikke er muligt at opgøre, 

hvilket afkast investorer i PE selskabernes underliggende fonde opnår af deres afkast. PE 

selskaberne er endvidere tilbageholdende med at offentliggøre information om deres afkast af 

konkurrencemæssige hensyn. En række undersøgelser har derfor forsøgt at estimere fondenes afkast 

ud fra oplysninger om de transaktioner, der er til- og fragået fondene. Estimering af afkastet er 

primært foretaget via IRR og PME.     

 

De hidtidige undersøgelser giver et meget blandet billede af, hvor stort et afkast investorer i fondene 

historisk set har opnået. Det gennemsnitlige afkast for fondene i de inkluderede undersøgelser 

varierer fra 13-22 pct. målt ved IRR. Problemet ved brug af IRR til opgørelse af afkastet, er at IRR 

ikke tager højde for, hvor længe kapitalen er investeret. PME benyttes derfor hyppigt, som 

alternativt afkast mål, idet alle løbende ind- og udbetalinger fra fondene diskonteres med afkastet på 

en alternativ investering, hvilket i de konkrete tilfælde udgøres af et aktieindeks. Opgørelsen af 

fondenes afkast baseret på PME metoden, når alle frem til at fondene gennemsnitligt set har givet et 

mindre afkast end det aktieindeks de er sammenlignet med.  

 

Uanset valg af metode når undersøgelserne endvidere frem til, at der har været en stor spredning i 

de enkelte fondes afkast. Det har således haft en meget stor betydning, om en investor har investeret 

i de fonde der har klaret sig bedst, eller de fonde der har klaret sig dårligst. En del af forklaringen på 

de store forskelle i, hvor attraktivt investeringer i fondene fremstår, er de metodemæssige 

forudsætninger, der ligger bag analysen. Eksempelvis håndteres den tilbageværende værdi i fonde 

der endnu ikke er afsluttet forskelligt. Derudover er undersøgelserne baseret på et forskelligt antal 

fonde fra henholdsvis USA og Europa, og er ikke tidsmæssigt baseret på helt samme perioder. Flere 

af undersøgelserne peger på aflønningen af fondenes managere, som en faktor der har væsentlig 

betydning for om investering i fondene fremstår attraktive eller ej. De betydelige summer der går til 

aflønning af managerne, er således i flere tilfælde afgørende for om fondene har opnået et positivt 

afkast eller ej, alt efter om aflønningen indregnes eller ikke indregnes.  
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Der er endnu ikke offentliggjort nogen entydige undersøgelser af, hvilket afkast de danske PE 

selskaber (buyout) historisk set har givet. Nielsen (2005) har dog foretaget en undersøgelse af 

afkastet af pensionskassernes investeringer i unoterede aktiver (Private Equity). Datamaterialets 

specifikationsgrad har ikke gjort det muligt, at udskille buyout for sig. Nielsen kommer frem til, at 

pensionskassernes afkast på buyout og øvrige unoterede investeringer har givet et afkast, der er 5 

pct. lavere end det afkast der i samme periode er opnået på investeringer i børsnoterede 

virksomheder.    

  

Samlet set vurderes, at mange investorer vil kunne have opnået et meget attraktivt afkast, der langt 

overgår det afkast en tilsvarende investering i aktiemarkedet ville have givet. Omvendt afhænger 

størrelsen af det afkast, der er opnået af om investor har investeret i de fonde, der klarer sig bedst 

eller dårligst. Investering i en gennemsnitlig fond, eller fonde der har klaret sig ringere end 

gennemsnittet, vil tilsyneladende ikke have givet et afkast, der modsvarer en investering i 

aktiemarkedet. Generelt set synes gennemsnittet af fonde således ikke, at have givet et afkast end 

det gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet. På grund af den væsentlige spredning i afkastet 

fondene imellem observeres store diversifikationsgevinster allerede ved inddragelse af få fonde i 

porteføljen. En portefølje på 5 fonde reducerer således tilsyneladende risikoen med op til 59 pct. 

Yderligere diversifikationseffekter vil naturligvis opnås ved en porteføljesammensætning, der 

inkluderer aktivtyper, der ikke er perfekt korreleret med fondene. Jo mindre korrelation, jo større 

diversifikationseffeekt.   

 

Der er enkelte PE selskaber, der er børsnoterede. En beregning af afkastet af to børsnoterede 

udenlandske selskaber, der også har foretaget opkøb af danske virksomheder i perioden fra 

september 2004 til september 2009, giver et årligt nominelt afkast på under 2 pct. i perioden. Dette 

beskedne afkast skyldes givetvis primært den internationale finanskrise, der har været inden for 

perioden. En beregning af afkastet på aktieindekset S&P 500 giver således et årligt nominelt afkast 

lige omkring nul. Afkastet for de to virksomheder er bl.a. pga. måleperioden ikke sammenligneligt 

med undersøgelserne af fondenes generelle afkast.  

 

Flere undersøgelser af sammenhængen mellem afkast og øvrige variable sandsynliggør, at der er en 

sammenhæng mellem en fonds størrelse, dygtigheden af fondens managere og det afkast fondene 

giver. Således har store fonde (op til en vis størrelse), historisk set givet et større afkast end små 

fonde. Endvidere er der store chancer for, at en manager der har skabt et afkast over gennemsnittet i 
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en fond, også vil gøre det i den efterfølgende fond. Det synes ligeledes evident, at den geografiske 

placering af fondene og dens underliggende investeringer har afgørende betydning for størrelsen af 

afkastet. Der synes således ikke, at være tvivl om at det via research vil være muligt for en investor, 

at øge sine chancer for et afkast der ligger over gennemsnittet.  

 

Litteraturen vedr. forskellige variables betydning for afkastet er endnu meget begrænset, hvilket 

givetvis kan tilskrives problemerne med at dokumentere et retvisende afkast i det hele taget. Trods 

det faktum, at det fremhæves at visse investorer ikke ubetinget går efter, at opnå det størst mulige 

afkast af den direkte investering i fondene, men at investeringerne til en vis grad også foretages med 

henblik på at sælge egne ydelser til managementselskabet, vil viden om en investors muligheder for, 

at øge sine chancer for et større afkast, næsten utvivlsomt få større fokus i litteraturen mv. i de 

kommende år. Det er trods alt viden, enhver investor der enten i forvejen har investeret i fonde, eller 

som i fremtiden potentielt vil investere i fonde vil finde interessant.  

 

På grund af den manglende adgang til information om fondenes afkast, har flere tidligere 

undersøgelser benyttet udviklingen i indtjeningen i fondenes opkøbte virksomheder som indikator 

for, om PE selskabernes forretningsmodel er overlegen i forhold til at skabe værdi, og dermed et 

godt afkast. Antallet af undersøgelser der har undersøgt udviklingen i de opkøbte danske 

virksomheders indtjening efter opkøbet, og sammenlignet resultaterne med perioden før opkøbet er 

endnu meget begrænset. De undersøgelser det er valgt at sammenligne, drager således ikke alle 

konklusioner om den indtjeningsmæssige udvikling. Udviklingen i de variable, der er målt på viser 

overordnet set en negativ indtjeningsmæssig tendens. Baseret på det givne grundlag, må det derfor 

afvises at PE selskaberne har formået at forbedre indtjeningen i de opkøbte virksomheder 

gennemsnitligt set. 

 

Et aktivs risiko kan estimeres ud fra, hvor langt de historisk realiserede afkast for aktivet er fra det 

afkast, der var forventet for aktivet, samt de tilsvarende informationer for et benchmark aktiv, der 

repræsentere markedsporteføljen og typisk vil udgøres af et aktieindeks. Når et aktivs risiko kendes 

er det muligt at estimere, hvilket afkast aktivet som minimum bør give for at bære den risiko, der er 

forbundet med investering i aktivet. Denne værdi fastsættes på baggrund af en logik, der siger at 

alle aktiver må tilbyde den samme gevinst i forhold til risikoen forbundet med investering i de 

enkelte aktiver. I modsat fald vil aktiverne ellers blive henholdsvis købt og solgt ind til prisen 

modsvarer den pris, der medfører at et aktiv ikke foretrækkes frem for et andet.  
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For unoterede fonde er det problematisk at estimere risikoen, da en fonds realiserede afkast dels 

først er endeligt kendt når fonden er afsluttet, og alle værdier i fonden er tilbageført til investorer og 

PE selskab, dels ikke er umiddelbart tilgængeligt. En mulig løsning på dette problem er, at estimere 

risikoen for alle de virksomheder, der indgår i fonden og derigennem fastsætte fondens samlede 

risiko ud fra et gennemsnit af virksomhedernes risiko. De enkelte virksomheders risiko kan 

fastsættes ved, at finde sammenlignelige børsnoterede virksomheder og benytte deres risiko, som 

estimat for de pågældende virksomheder. Ved brug af denne metode har to uafhængige 

undersøgelser estimeret fondenes gennemsnitlige risiko til at være større end den gennemsnitlige 

risiko for markedsporteføljen. Implicit bør investering i fonde derfor give et højere afkast end 

markedsporteføljen. Da det synes dokumenteret, at manageres evne til at skabe et afkast over 

gennemsnittet i en fond, også øger sandsynligheden for at afkastet i den efterfølgende fond vil 

overstige gennemsnittet, vurderer jeg, at det er viden der bør betyde at fastsættelsen af risikoen i høj 

grad bør tage udgangspunkt i dette, eller i hvert fald kan indgå som et element i risikoestimeringen 

for den enkelte fond.            

 

På baggrund af egen empirisk analyse af PE selskabers opkøb af danske virksomheder kan følgende 

konklusioner drages vedrørende de enkelte PE selskabers evne til at forbedre indtjeningen i de 

opkøbte virksomheder. Af de fem PE selskaber, der indgik analysen var det kun et af selskaberne, 

der formåede at skabe en positiv ændring i de opkøbte virksomheders værdi ud fra en samlet 

betragtning. De øvrige 4 PE selskaber havde enten en uændret eller negativ ændring i indtjeningen. 

Det bemærkes, at 3 af PE selskaberne har opnået en ændring i udviklingen, der ligger inden for 

båndet plus 1 til minus 1.  

 

PE selskabet Axcel har endvidere formået, at skabe den største positive ændring i indtjeningen for 

de opkøbte virksomheder ud fra en samlet betragtning, mens det PE selskab der tilsvarende har 

skabt den mest negative ændring i indtjeningen er Industri Kapital.     

 

Det understreges, at analysen bygger på nogle forudsætninger, der har væsentlig indflydelse på 

resultaterne af undersøgelsen. Ved tolkningen af resultaterne må derfor tages forbehold for disse.  
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Bilag 1 – Udviklingen i PE selskabernes aktivitet 

 

Antallet af opkøb foretaget af PE selskaberne er steget kraftigt i de senere år. Af nedenstående figur 

A ses det, at værdien af opkøbene globalt set er steget fra 30 mia. dollars i 1998 til 197 mia. dollars 

i 2007. Dette svarer til mere end en seks-dobling i perioden.  

 

Figur A: Udviklingen i PE selskabernes opkøb globalt set i perioden 1998-2007 (mia. dollars). 
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Kilde: Frit efter PriceWaterHouseCoopers (2008 B) 

 

Af nedenstående figur B ses udviklingen i PE selskabernes opkøb fordelt på regioner fra 1998-

2007. Det ses af figuren, at det er i Nordamerika, der i den overvejende del af perioden er opkøbt 

for flest penge. Nordamerika og Europa ligger dog tæt i store dele af perioden, herunder særligt i 

den sidste del af perioden. Det er den sammenhæng værd at bemærke, at de europæiske 

virksomheder tegner sig for 25-30 pct. af børsværdien på verdensplan, mens værdien for de 

amerikanske virksomheder er oppe på 40-50 pct. Dette skyldes givetvis bl.a. større integration af de 

europæiske økonomier og større valutastabilitet som følge af indførslen af Euroen
96

. For Asien og 

den øvrige del af verden er det særligt fra år 2005, der for alvor sker en vækst i opkøbene. Både 

Nordamerika og Europa har dog en væsentligt større handel end både Asien og resten af verden 

igennem hele perioden.     

 

                                                 
96

 DVCA (2008), s. 25 
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Figur B: Udviklingen i PE selskabernes aktivitet fordelt på regioner i perioden 1998-2007 

(mia. dollars). 
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Kilde: Frit efter PriceWaterHouseCoopers (2008 B) 

 

Endelig ses udviklingen i regionernes andel af det samlede marked i perioden fra 1998-2007 i 

nedenstående figur C. Som det ses af figuren går Nordamerika fra at have haft en væsentligt større 

andel af det globale marked end Europa, til at have nogenlunde samme andel som Europa i de sidste 

år af opgørelsesperioden. Samtidig ses det, at der har været en stor vækst i Asien, der går fra en 

andel på 1 pct. i 1998 til 21 pct. i 2007.  

 

Figur C– Udviklingen i regionernes andel af det globale marked i perioden fra 1998-2007. 
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Kilde: Frit efter PriceWaterHouseCoopers (2008 B) 
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Bilag 2: Oversigt over de mest aktive PE selskaber i Danmark 

 

Af nedenstående oversigt – tabel D fremgår det, hvilke PE selskaber, der har været de mest aktive 

vedrørende opkøb af danske virksomheder. De 10 selskaber har tilsammen stået for ca. 2/3 af det 

samlede antal opkøb i Danmark i perioden. 

 

Tabel D: Oversigt over de 10 mest aktive PE selskaber i Danmark i perioden 1991-2008 

Navn Etableringsår Hjemland Antal opkøb

Axcel 1994 Danmark 31

LD Equity 2005 Danmark 23

Polaris 1998 Danmark 17

Capman 1989 Finland 13

EQT 1994 Sverige 10

Odin Equity Partners 2005 Danmark 8

Nordic Capital 1990 Sverige 8

CVC 1981 Storbritannien 6

3i 1983 Storbritannien 6

Industri Kapital 1989 Sverige 6  

Note: Hvis to eller flere PE selskaber har samarbejdet om et opkøb kan opkøbet indgå flere gange, da opkøbet vil 

figurere for begge PE selskaber. Opkøb for 2008 dækker perioden fra januar-april. Det bemærkes, at det angivne antal 

opkøb af Capman inkluderer opkøb foretaget af Nordic Private Equity Partners (NPEP), da Capman overtog NPEP i 

2001. 

Kilde: CEBR (2008) 

 

Det fremgår af oversigten, at langt de fleste opkøb er foretaget af danske kapitalfonde. Dette hænger 

sammen med kapitalfondenes forretningsmodel, der i høj grad er baseret på tæt opfølgning på 

hvordan det går med de opkøbte virksomheder (aktivt ejerskab). Denne opfølgning betyder, at det er 

fordelagtigt for PE selskaberne så vidt muligt, at have hjemsted eller filial placeret relativt 

geografisk tæt på virksomhederne. Udover geografisk placering formodes virksomhedskultur, 

arbejdsmarkedsforhold og juridiske struktur mv., at have væsentlig indflydelse på hvilke PE 

selskaber, der har opkøbt danske virksomheder. Af oversigten ses det, at det primært er 

skandinaviske selskaber, der har været aktive på det danske marked, hvilket gør denne formodning 

sandsynlig, da de øvrige skandinaviske lande i vidt omfang er sammenligneligt med Danmark.          
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Bilag 3: Liste over de 20 største PE selskaber 

 

Tabel E: Liste over de 20 største PE selskaber målt på kapital under forvaltning 

 

Note: Opgørelse fra år 2007. 

Kilde: Service Employees International Union (2007) 
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Bilag 4: PWC undersøgelse. 

 

Figur F: Lande hvor exits har givet det højeste afkast  
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Kilde: PriceWaterHouseCoopers (2008) 

 

Figur G: Lande med størst potentiale for værdiskabelse i de kommende år 
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Kilde: PriceWaterHouseCoopers (2008) 
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Info vedrørende PWC rapport 

Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fremsendt til 410 PE selskaber med svar fra 

127 PE selskaber. For at et PE selskab kunne indgå i undersøgelsen var det et krav, at de aktuelt 

havde investeringer i minimum to lande. De responderende PE selskabers investeringer inkluderer 

både Europa, USA og Asien. Nedenstående figur H angiver, hvor stor en andel af respondenterne 

der i øjeblikket har investeret i de forskellige regioner. 

 

Figur H: Regioner PE selskaberne aktuelt har investeret i 
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Kilde: PriceWaterHouseCoopers (2008) 
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Bilag 5: Afkastberegning for børsnoterede kapitalfonde 

  

1/9 2004 (A) 1/9 2009 (B) Dividender (C) Afkast p.a.

Capman 1,69 1,43 0,41 1,70%

3i 349,08 279,90 68,87 -0,02%

S&P 500 Index 1105,91 988,04 131,71* 0,25%  

Note: Kurs og dividender er angivet i henholdsvis Euro for Capman og Britiske Pund for 3i. 

* Dividenden for S&P 500 indekset udgøres af dividenderne angivet af Standard & Poor for hvert år i perioden 2005-

2008, mens dividenden for 2009 er estimeret.     

Kilde: Aktiedata vedr. Capman og 3i er fra Financial Times, Marketsdata og S&P500 Index data er 

fra Datastream og Standard & Poors.    

 

Formel for afkastberegning 

   )5/1(^/ iiii ACBLNR   
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Bilag 6  - Eksempler på regnskabskorrektioner 

 

Nedenfor ses et eksempel på en korrektion, der er foretaget med henblik på at gøre en 

sammenligning af virksomhedens performance før og efter opkøb mulig.  

 

Falck A/S 

Falck har i år 2007 haft ekstraordinære indtægter på 1,191 mia. kr., som følge af salg af aktier og 

forretningsaktiviteter. Indtægterne er indregnet under særlige poster. I regnskabsanalysen er 

indtægterne betragtet som ekstraordinære, og der er derfor korrigeret for indtægterne ved, at 

tilbageføre indtægterne, som om salget ikke var sket. Dette kan illustreres således:  

  

 

Årstal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

År før og efter opkøb t-3 t-2 t-1 t-0 t+1 t+2 t+3 t+4  

Regnskabstal før korrektion 

Årets resultat 191        160        149        126        172        203        1.476     333        

Aktiver 2.490     1.543     1.642     1.934     2.055     2.556     4.024     4.540     

Egenkapital 555        263        288        344        516        499        1.575     1.755      

 

Korrektion 

Årets resultat 0 0 0 0 0 0 -1191 0

Aktiver 0 0 0 0 0 0 -1191 -1191

Egenkapital 0 0 0 0 0 0 -1191 -1191  

 

Regnskabstal efter korrektion 

Årets resultat 191        160        149        126        172        203        285        333        

Aktiver 2.490     1.543     1.642     1.934     2.055     2.556     2.833     3.349     

Egenkapital 555        263        288        344        516        499        384        564         
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Bilag 7 – Udvælgelse af fonde til analyse 

Nedenfor ses hvilken betydning de enkelte kriterier har for størrelsen af datagrundlaget for 

analysen. Områderne farvet med grønt i nedenstående tabeller symboliserer datagrundlaget for 

analysen.  

 

1. kriterie 

Udeladelse af minoritetsinvesteringer fra datagrundlaget reducerer antallet af opkøb fra 306 til 196 

fordelt på 55 fonde.  

 

2. kriterie 

I nedenstående tabel I ses hvilke fonde, der opfylder det 2. kriterium vedrørende at have foretaget 

minimum 3 opkøb af danske virksomheder i perioden frem til og med år 2005. Det fremgår 

endvidere, hvornår de enkelte opkøb er foretaget. Det 2. kriterium reducerer datagrundlaget til 9 

fonde og 68 opkøb. 

 

Tabel I 

Opkøbsår Advent Axcel Capman CVC EQT I. K. N. C. Polaris 3i I alt

1991 1 1 2

1992 1 1 2

1993 0

1994 0

1995 2 2

1996 1 1 1 3

1997 3 2 1 6

1998 5 1 6

1999 2 1 2 2 1 3 11

2000 1 3 2 3 9

2001 2 1 1 2 1 7

2002 2 2 4

2003 1 1 1 3

2004 1 2 1 1 1 6

2005 1 2 1 2 1 7

I alt 3 23 5 4 7 6 7 10 3 68  

Note: I.K. er en forkortelse for Industri Kapital og N.C. er en forkortelse for Nordic Capital. 

 

3. kriterie 

I nedenstående tabel J ses hvilke fonde, der opfylder det 3. kriterium vedrørende krav til antal 

regnskaber før og efter opkøb, sammenlignelighed mv. Det 3. kriterium reducerer datagrundlaget til 

5 fonde og 35 opkøb. 
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Tabel J 

Opkøbsår Advent Axcel Capman CVC EQT I.K N.C. Polaris 3i I alt

1991 0

1992 1 1

1993 0

1994 0

1995 1 1

1996 1 1 2

1997 3 1 1 5

1998 5 5

1999 1 2 1 1 5

2000 1 3 1 5

2001 1 1 1 3

2002 1 2 3

2003 1 1 1 3

2004 2 1 3

2005 1 2 1 2 6

I alt 2 19 2 2 5 3 4 4 1 42  

Note: I.K. er en forkortelse for Industri Kapital og N.C. er en forkortelse for Nordic Capital. 

 

4. kriterie 

I nedenstående tabel K ses datagrundlaget efter implementering af kriteriet vedrørende, at 

opkøbende tidligst skal være foretaget i år 1999. Det 4. kriterium reducerer datagrundlaget til 5 

fonde og 24 opkøb. Det bemærkes dog, at der er valgt at gøre en enkelt undtagelse i forhold til det 

4. kriterium, idet Industri Kapitals opkøb i 1997 er inkluderet i analysen. Undtagelsen er foretaget 

for at 3. kriterium er opfyldt i forhold til, at kunne inkluderer Industri Kapital i analysen. 

Datagrundlaget i tabel K udgør det endelige datagrundlag benyttet i analysen (grøn og 

orangefarvede opkøb).   

 

Tabel K 

Opkøbsår Advent Axcel Capman CVC EQT I.K. N.C. Polaris 3i I alt

1991 0

1992 1 1

1993 0

1994 0

1995 1 1

1996 1 1 2

1997 3 1 1 5

1998 5 5

1999 1 2 1 1 5

2000 1 3 1 5

2001 1 1 1 3

2002 1 2 3

2003 1 1 1 3

2004 2 1 3

2005 1 2 1 2 6

I alt 2 19 2 2 5 3 4 4 1 42
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Note: I.K. er en forkortelse for Industri Kapital og N.C. er en forkortelse for Nordic Capital. 

 

Hvis der ses bort fra undtagelsen med Industri Kapitals opkøb i 1997, ses det af tabel K, at det kun 

er for Axcel, der opnås et større datagrundlag, såfremt der inddrages flere år før år 1999 i analysen. 

Da Axcel i forvejen er den fond, der har flest opkøb med i analysen, er det skønnet at det udbytte 

det ville give at inddrage de ekstra opkøb i analysen ikke står mål med det arbejde, der er forbundet 

med at inkluderer dem.  
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Bilag 8 – Korrektion for timing 

 

Nedenfor i tabel L er korrektionen for makroøkonomisk udvikling eksemplificeret i forhold til, 

hvordan korrektionen er foretaget i forhold til årets resultat for Falck.  

 

Tabel L: Eksempel på korrektion 

Kalenderårs placering ifht. opkøb t-3 t-2 t-1 t-0 t+1 t+2 t+3 t+4

Kalnderår 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Årets resultat efter skat (før korrektion) 191      160      149      126      172      203      285      333      

Gns. vækst OMX C20 1% 7% 5% 15% 28% 13% 26% 2%

Korrektion

=191 * 

(1-0,01)

=160 * 

(1-0,07)

=149 * 

(1-0,05)

=126 * 

(1-0,15)

=172 * 

(1-0,28)

=203 * 

(1-0,13)

=285 * 

(1-0,27)

=333 * 

(1-0,02)

Årets resultat efter skat (korrigeret) 190 148 142 108 124 176 210 327  

 

Datagrundlaget for virksomhederne i OMX C20, er baseret på de virksomheder der indgik i 

indekset pr. 3/9 2009. Pga. af manglende sammenlignelighed over tid mv. er datagrundlaget 

ufuldstændigt. Eksempelvis blev Novozymes først udskilt som selvstændig virksomhed i år 2000 og 

data før år 2000 indgår således ikke.  

 

Det bemærkes endvidere, at ændringer i værdier på over 100 pct., der er vurderet at være såkaldte 

ekstreme værdier, er korrigeret til at udgøre 100 pct.   
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Bilag 9  – Kort præsentation af fonde 

Axcel: 

Grundlagt: 1994  *  Hovedkontor: Danmark – København 

Antal fonde: 3 

Marked: Danmark og Sverige 

Antal virksomheder investeret i d.d.: 16 ca. 

Fondens størrelse –   

Kapital tilsagn: > 5 mia. kr. 

Investeringsfokus:  ca. 250 – 1000 mio. kr. 

 

EQT: 

Grundlagt: 1994  *  Hovedkontor:  U.K. – Guernsey   

Antal fonde: 12 

Marked: Nord- og Øst Europa, USA og Asien 

Antal virksomheder investeret i d.d.: 35 ca. 

Fondens størrelse –  

Kapital tilsagn: > 5 mia. kr.  

Investeringsfokus: ca. 180 – 2500 mio. kr. 

 

Industri Kapital 

Grundlagt: 1989  *  Hovedkontor: London 

Antal fonde: 4 

Marked: Skandinavien, Tyskland, Frankrig og Benelux 

Antal virksomheder invisteret i d.d.: 18 ca. 

Fondens størrelse:  

Kapital tilsagn pr. fond:  > 5 mia. kr. 

Investeringsfokus: 400 – 950 mio. kr. 

 

Polaris: 

Grundlagt: 1999  *  Hovedkontor: Danmark 

Antal fonde: 2 

Marked: Norden 

Antal virksomheder investeret i d.d.: 11 ca. 

Fondens størrelse - 

Kapital tilsagn pr. fond: 1 – 5 mia. kr. 

Investeringsfokus: 200 -500 mio. kr. 

 

 

Nordic Capital: 

Grundlagt: 1989  *  Hovedkontor: U.K. – Jersey, Kanaløerne 

Antal fonde: 7 

Marked: Norden 

Antal virksomheder investeret i d.d.: 23 ca. 

Fondens Størrelse – 

Kapital tilsagn: > 5 mia. kr. 

Investeringsfokus:  ca. 400 - > 2500 mio. kr.
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 www.axcel.dk, www.eqt.se, www.nordiccapital.com www.ikinvest.com www.polarisequity.dk 

http://www.axcel.dk/
http://www.eqt.se/en/
http://www.nordiccapital.com/index.asp
http://www.ikinvest.com/
http://www.polarisequity.dk/

