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Abstract 

Even though private equity has been a widespread phenomenon since the beginning of the 1970s, 

only a limited number of studies have been published in relation to how PE-backed IPOs perform. 

In addition, even fewer studies try to explain potential differences in performance between PE-

backed and non-PE-backed IPOs. This thesis analyses the long-term performance of PE-backed 

IPOs through a sample of IPOs made on the German and British markets during the period 2000-

2014. The long-term performance is analysed by the use of different methods where different 

benchmarks are in focus. Further, the thesis chooses to use a broad corporate governance 

perspective to try to explain the differences between PE-backed and non-PE-backed IPOs with 

select factors, which are expected to have a positive effect on the abnormal return.  

 

This study supports the current literatures’ empirical findings within the area of IPOs’ long-term 

performance. In general, the study finds that IPOs have a negative abnormal return in relation to 

a general market index, which indicates that the average German and British IPO underperforms 

after the first 3 years of listing. There is however a difference in performance when PE-backed 

IPOs and non-PE-backed IPOs are compared. Overall, the study finds statistical evidence for PE-

backed IPOs performing better than non-PE-backed. In addition, the study partly identifies a 

positive relation between CEO incentives and the long-term performance on the British market, 

though this relation is not identified on the German market. Further, the study finds no statistical 

evidence for a positive relation between long-term performance and the two other select corporate 

governance variables, degree of leverage and size of the largest block holder. As a result, the study 

concludes that governance can only mildly explain the difference in performance between the two 

groups. 
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1. INTRODUKTION 

Konstruktionen privat equity fond (PE-fond) eller kapitalfond opstod i USA i 1970'erne, og har 

igennem de seneste 40-50 år spredt sig til hele verden (Spliid, 2014). Derfor er kapitalfonde blevet 

et internationalt fænomen, der i højere grad er med til at påvirke de finansielle markeder. I takt med, 

at antallet af kapitalfonde er steget, er kritikken af kapitalfondenes forretningsmodel tiltaget (Spliid, 

2014). Som et resultat heraf, er der i dag forskellige holdninger til, hvorvidt kapitalfonde gavner 

samfundet, hvilket afspejler sig i litteraturen og den akademiske verden. Kritikere som Melody 

(2008) argumenterer for, at PE-fonde opkøber virksomheder, maksimerer selskabets gæld, foreta-

ger radikale omkostningsbesparelser og frasælger den resterende del for at opnå en kortsigtet profit, 

hvilket har negative konsekvenser for selskabernes langsigtede udvikling. Fortalere som Jensen 

(1986) argumenterer derimod for, at PE-ejerskab har positive konsekvenser og skaber en værdi-

maksimering, da det medfører en øget operationel effektivitet, der opnås igennem øget overvågning, 

ledelseskompetencer og højere gældsniveau.  

 

Der er grundlæggende tre exit-strategier, som kapitalfonde kan benytte, når de ønsker at træde ud 

af en investering. De kan sælge selskabet til en strategisk køber, en anden finansiel køber (secondary 

buyout) eller gennemføre en børsintroduktion (IPO) af selskabet. Denne opgave vil fokusere på 

sidstnævnte strategi, hvor PE-fonden gennemfører en IPO. Så længe IPO-markedet fungerer som 

et exit-alternativ for det stigende antal af kapitalfonde, vil andelen af PE-børsnoteringer på finan-

sielle markeder alt andet lige øges. Som påpeget i ovenstående afsnit er der både fortalere og op-

ponenter for og imod, hvorvidt kapitalfondsmodellen skaber værdi på lang sigt. Et interessant 

spørgsmål bliver derfor, hvilken effekt PE-ejerskabet har for børsnoteret selskabers langsigtede 

markedsperformance sammenholdt med selskaber, der ikke har været under kapitalfondsejerskab. 

1.1 Problemfelt  

Ritter (1991) og Ritter & Loughran (1995) har påvist, at amerikanske IPO’er generelt underperfor-

mer på lang sigt, idet de genererer et mindre justeret afkast. På det europæiske marked er der lige-

ledes udarbejdet en del studier af f.eks. Levis (1993), Schuster (2003), Bessler & Thies (2007), der 

alle påviser, at IPO’er generelt underperformer signifikant. I kølvandet på studierne om IPO’ers 

underperformance blev der udarbejdet en lang række studier, der i højere grad fokuserede på, hvor-

dan forskellige ejerformer påvirkede IPO’ernes performance. I USA blev der udarbejdet en del 

studier, der undersøgte reverse leverage buyouts. Tidligere studier som f.eks. Degeorge & Zeck-

hauser (1993) påviste indikationer af, at kapitalfondene igennem reverse leverage buyouts perfor-

mede anderledes end ikke-støttede IPO’er, men deres resultater var ikke signifikante. Senere un-

dersøgelser af Holthausen & Larcker (1996) og Cao & Lerner (2009) har dog påvist, at kapitalfonde 
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ikke underperformer. I et omfattende studie kom Cao & Lerner (2009) tilmed frem til, at PE-

støttede reverse leverage buyouts performer markant bedre end ikke-støttede IPO’er. I Europa er 

der kun i meget begrænset omfang blevet udarbejdet studier, der behandler PE-støttede IPO’ers 

markedsperformance. Bergström et al. (2006) har påvist at PE-støttede IPO’er signifikant outper-

former ikke-støttede IPO’er i Storbritannien og Frankrig. Levis (2011) har ligeledes undersøgt Stor-

britannien, hvor han kom frem til, at PE-støttede IPO’er signifikant outperformer ikke-støttede 

IPO’er. Der er derfor mange markeder rundt omkring i Europa, hvor der ikke er fortaget studier 

af PE-støttede IPO’er. Dette gælder f.eks. det tyske marked, der ifølge Dörry & Dymski (2018) 

muligvis kan blive Europas nye finansielle centrum. Endvidere har Europa siden starten af finans-

krisen i 2007 oplevet en række økonomiske udsving, der kan have påvirket forholdene, som fon-

dene opererer under, når de børsnoterer selskaber. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om 

de nuværende studier fra det britiske markeder er retvisende for den udvikling, der har været siden 

starten af den finansielle krise.  

 

I det nyeste studie fra Levis (2011) påpeger forfatteren, at der er en manglende forståelse for, hvad 

der driver præstationsforskelle imellem forskellige ejerskabsgrupperinger. På nuværende tidspunkt 

er der ingen studier, der forsøger at beskrive denne sammenhæng i Tyskland, og emnet er kun 

belyst i begrænset omfang i Storbritannien. Dette på trods af markedernes centrale betydning for 

den europæiske og globale økonomi. Ifølge Wright et al. (2009) identificerer corporate governance 

teorien en række vigtige ejerskabskarakteristika, der er unikke for PE-ejerskab. Hvis investoren ikke 

medregner, at disse karakteristika potentielt kan skabe en øget værdi, kan dette være en forklarende 

faktor for, hvorfor PE-støttede IPO’er performer bedre end ikke-støttede IPO’er. Det har ikke 

været muligt at identificere litteratur, der undersøger sammenhængen mellem disse corporate 

governance karakteristika og den langsigtede markedsperformance på de valgte markeder for PE-

støttede IPO’er.  

 

Overordnet ønsker denne afhandling at undersøge, hvorvidt selskaber der er under kapitalfonds-

ejerskab performer anderledes end selskaber, der ikke er sponsoreret på det britiske og tyske mar-

ked ift. det langsigtede markedsafkast. Herudover ønsker studiet at undersøge, hvorvidt disse for-

skelle kan forklares ud fra et corporate governance perspektiv for at få et indblik i, hvad der driver 

præstationsforskelle mellem PE-støttede IPO’er og deres ikke-støttede modparter. 
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1.2 Problemformulering 

Som resultat af ovenstående kan afhandlingens hovedproblemformulering formuleres som: 

Genererer PE-støttede børsintroduktioner i Tyskland og Storbritannien et højere langsigtet markedsafkast sammen-

lignet med ikke-støttede IPO’er i perioden 2000 til 2014, og kan de eventuelle forskelle i markedsperformance 

forklares ud fra et corporate governance perspektiv med udgangspunkt i PE karakteristika?  

1.3 Afgrænsning  

Afhandlingen vil i dette afsnit blive afgrænset fra forskellige problemstillinger og relationer, der 

ikke vil indgå i besvarelsen af problemformuleringen. Afgræsningen vil omfatte følgende kompo-

nenter:  

 Operationel performance  

 VC-støttede IPO’ers performance 

 Underprisning  

 Overtagelse/opkøb efter børsintroduktionen 
 
I litteraturen bliver performance målt på to måder, hvilke er hhv. operationel performance (regn-

skabs variabler) og markedsperformance (aktieafkast), hvor denne opgave fokuserer på sidstnævnte. 

Årsagen herfor er, at der allerede er udarbejdet en lang række af undersøgelser med fokus på den 

operationelle performance DeGeorge & Zeckhauser (1993), Holthausen & Larcker (1996), Murray 

et al. (2006) m.fl.), hvorfor det vurderes, at værdien er størst ved at udarbejde et studie om mar-

kedsperformance. Endvidere findes markedsafkast interessant, fordi markedsværdien af en virk-

somhed er baseret på forventningerne til fremtiden, hvor den operationelle tilgang relaterer sig til 

fortiden. En undersøgelse af markedsafkast er derfor i overensstemmelse med måling af værdiska-

belse, der er baseret på forventningerne til fremtiden og ikke fortiden.  

 

I den eksisterende litteratur er udgangspunktet hovedsageligt i Venture Capital (VC)- og PE-støt-

tede IPO’er. Af afsnit 2.3 fremgår det, at der er markante forskelle mellem VC- og PE-fonde (også 

kaldet buyout segmentet), hvilket ifølge Levis (2011) afspejler sig i IPO’ernes performance. Brav 

& Gompers (1997), Rindermann (2004), Krishnan et al. (2011) m.fl. har allerede udarbejdet adskil-

lige studier om VC-støttede IPO’er, hvorfor der eksisterer markant mere viden om disse sammen-

lignet med PE-støttede IPO’er. I tillæg har denne afhandling til formål at belyse governance vari-

abler med PE-karakteristikas mulige forklaring på den anormale performance, der forventes at blive 

identificeret i denne afhandling. På baggrund af ovenstående findes det naturligt at fokusere på PE-

fonde, hvorfor VC-støttede IPO’er, som konsekvens heraf, ikke medtages i undersøgelsen.  
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Ved undersøgelse af markedsperformance med fokus på støttede IPO’er, er der inden for teorien 

og litteraturen primært to hovedområder, hvilke er hhv. den langsigtede overperformance og un-

derprisning (Levis, 2011; Bergström et al., 2006). Som fremhævet i indledningen er en kritik af PE-

fonde, at de er meget kortsigtede, hvilket indikerer, at de ikke skaber værdi på langt sigt. Det findes 

derfor interessant at undersøge, hvorvidt PE-selskaber og de underliggende karakteristika er med 

til at skabe et overperformance på langt sigt. Med udgangspunkt i denne undren, vil det primære 

fokus være den langsigtede performance, der ofte defineres som afkastet efter 12 måneder (Ritter, 

1991). Det er dog ikke muligt at afkræfte, at underprisning kan have en betydning for det langsig-

tede overnormale afkast. Dette forsøges taget højde for i forbindelse med estimeringen, hvilket er 

yderligere uddybet i metodeafsnit 5.  

 
Afhandlingen vil fokusere på landene Tyskland og Storbritannien, idet der generelt er meget få 

studier, der fokuserer på det europæiske marked. På trods af, at Tyskland anses for en central øko-

nomi i Europa, har det ikke været muligt at finde studier omkring PE-støttede IPO’ers markeds-

performance. I tillæg findes Tyskland interessant, eftersom det af nogle forfattere forventes at blive, 

som et resultat af Brexit, Europas nye finanscentrum (Dörry & Dymski, 2018). Både Levis (2011) 

og Bergström et al. (2006) tester det britiske marked, fordi London Stock Exchange er den største 

børs i Europa. Disse undersøgelser inddrager dog kun observationer til og med 2005. I litteratur-

afsnittet præsenteres Cao og Lerner (2009), der argumenterer, at markedsperformance ændrer sig 

over tid, hvorfor et opdateret studie kan være med til at udbygge den nuværende viden om dette 

marked. Som det vil blive beskrevet i teoriafsnit 2.1.6, har de to markeder en forskellig tilgang til 

corporate governance. Det er derfor interessant at vælge disse to markeder, da de udvalgte gover-

nance faktorer ikke nødvendigvis vil påvirke tyske og britiske IPO’er ens.  

 
Levis (2011) påpeger, at der er en betydelig mangel på forskning af drivkræfterne bag præstations-

forskelle imellem forskellige IPO’er. Det findes derfor interessant at undersøge, om corporate 

governance karakteristika, der kendetegner private equity segmentet, kan give et indblik i forskel-

lene i den langsigtede markedsperformance for IPO’er. Valget af dette fokus kommer af, at PE-

fonde er kendt for at anvende en række corporate governance tiltag, som dele af litteraturen be-

skriver som værende værdiskabende (Jensen,1989; Kaplan & Strömberg 2008). Det er dog væsent-

ligt at have in mente, at i et effektivt marked, vil disse forhold være indregnet i prisen. Undersøgel-

sen vil derfor forsøge at belyse, om nogle karakteristika ikke er indregnet af markedet og derfor 

bidrager til den forventede anormale performance for PE-støttede IPO’er ift. ikke-støttede. 
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1.4 Definition af centrale begreber 

For at sikre en fælles forståelse af begreber og termer, der er relevante for den valgte problemstilling, 

præsenterer dette afsnit afklaringer og definitioner af det centrale begrebsværk i tabel 1. Endvidere 

vil begrebernes forkortelse fremgå af samme tabel.  

 

Tabel 1 – Definition af  centrale begreber 

Begreb Uddybning 

Private Equity Fond  
(PE-Fond) 

En private equity fond foretager investeringer direkte i private virksomhe-
der eller køber majoriteten i børsnoterede virksomheder for at privati-
sere dem. Efter en ejerskabsperiode videresælges selskaberne eller tages 
på børsen. I opgaven vil der ikke blive skelnet imellem begreberne PE-
fond, PE-selskab, PE-sponsor eller kapitalfond.  

Leveraged buyout (LBO) En leveraged buyout er et majoritetsopkøb, hvor købet finansieres med en 
høj grad af gæld. 

Reverse leverage buyouts  
(R-LBO) 

En reverse leverage buyout er et udbud af aktier til offentligheden af et sel-
skab, der blev taget af børsen under en leveraged buyout. 

Initial public offering 
(IPO) 

En børsintroduktion eller initial public offering er et selskabs første salg af ak-
tier til offentligheden efter at have været under privatejerskab. I opga-
ven vil der ikke blive skelnet imellem begreberne IPO, børsintroduktion 
og notering. 
  

Performance Ved performance forstås den anormale performance. 
  

Langsigtet markedsperfor-
mance 

Lang sigt defineres som over 12 måneder, hvilket er i overensstemmelse 
med blandt andre Ritter (1991) samt Mian & Rosenfeld (1993)  
  

Underperformance  Performance som ligger under det niveau, der er defineret som norma-
len.  

Overperformance Performance som ligger over det niveau, der er defineret som normalen.  

Private equity-støttet IPO  
(PE-støttet)  Børsintroduktioner med en eller flere kapitalfonde i ejerkredsen. 

Venture capital-støttet 
IPO (VC-støttet) Børsintroduktioner med en eller flere venturekapitalfonde i ejerkredsen. 

Ikke-støttet IPO Børsintroduktioner der hverken har venturekapitalfonde eller kapital-
fonde i ejerkredsen. 
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1.5 Afhandlingens opbygning 

Strukturen i afhandlingen er illustreret i nedenstående figur 1 for at anskueliggøre besvarelsen af 

problemformuleringen og give et indblik i afhandlingens opbygning. 

 

   

Figur 1 – Afhandlingens opbygning
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2. TEORI 

Dette afsnit har til formål at give et indblik i afhandlingens bagvedliggende teoretiske ramme. Af-

snittet er som udgangspunkt opdelt i tre sektioner med relevant teori, der alle støtter op om af-

handlingens problemformulering. Først gennemgås grundlæggende problemstillinger inden for 

corporate governance, herunder agentteori, i afsnit 2.1. Herefter sættes teorien ift. børsintrodukti-

oner i afsnit 2.2, hvorefter den præsenterede teori bindes op på private equity ejerskab i afsnit 2.3.  

2.1 Corporate governance  

Corporate governance beskæftiger sig med de måder, hvorpå egenkapital- og gældsejere i selskaber 

forsikrer sig om, at de får afkast af deres investering (Shleifer og Vishny, 1997). Fagområdet sætter 

derfor fokus på regler, som selskaber styres efter samt de principper og strukturer, der overordnet 

regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet samt ejere og stakeholders. Nedenfor 

gennemgås udvalgte corporate governance problemstillinger, der vurderes relevante for problem-

formuleringen.  

2.1.1 Asymmetrisk information  

Asymmetrisk information henviser til situationer, hvor den ene part i en transaktion besidder informa-

tion, som andre aktører involveret i samme transaktion ikke har (Akerlof, 1970). Det vil sige en 

modsætning til symmetrisk information, hvor alle aktører har samme viden om de transaktioner, 

som de deltager i. Adverse-selection og moral hazard er begge markedsfejl, der bliver skabt på 

grund af asymmetrisk information. Adverse-selection forekommer, når der er asymmetrisk informa-

tion mellem aktører forud for indgåelse af en aftale (Akerlof, 1970). Moral Hazard opstår efter ind-

gåelse af en aftale mellem to parter, hvor den ene part udnytter sin overlegne information velvi-

dende, at det pålægger andre aktører omkostninger eller en øget risiko (Holmström 1963).  

2.1.2 Principal-agent teori 

Den mest fundamentale problemstilling inden for corporate governance er adskillelsen af ejerskab 

og kontrol, hvilket agentteorien er baseret på. Adam Smith (1776) og Berle & Means (1932) er de 

første forfattere, der gør opmærksom på, at der kan opstå en interessekonflikt mellem ejerne af 

aktieselskabet og ledelsen, som driver selskabet. I slutningen af 70’erne beskriver Jensen & Meck-

ling (1976) ligeledes de omkostninger, der opstår i forbindelse med adskillelse af ejerskab og kontrol, 

som de definerer som agentomkostninger. Disse omkostninger opstår, når ejeren (principalen) hy-

rer en medarbejder (agenten) til at udføre en service. Både principalen og agenten ønsker at mak-

simere deres nytte, hvilket betyder, at parterne er optaget af at vælge den situation, der er bedst for 

dem selv. Endvidere er en del af disse handlinger ikke omkostningsfrie at overvåge. Som et resultat 
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heraf udleder Jensen & Meckling (1976), at agenten ikke altid handler i overensstemmelse med 

principalens interesse, fordi incitamenterne er forskellige hos de to parter. Dette medfører, ifølge 

forfatterne, at der opstår agentomkostninger, der kan kategoriseres som overvågningsomkostninger, bin-

dingsomkostninger og residualtab. 

 

Overvågningsomkostninger opstår, fordi informationen mellem principalen og agenten er asym-

metrisk, hvilket betyder, at principalen er nødt til at bruge ressourcer på at overvåge agenten for at 

sikre, at agenten ikke begår uønskede handlinger. Hvis principalen ikke overvåger, kan agenten 

udnytte informationsasymmetrien til at indgå i opportunistisk adfærd, hvilket er moral hazard. Den 

anden type agentomkostning er bindingsomkostninger, der er kontraktmæssige restriktioner, der 

begrænser agentens mulighed for at drage fuld fordel af lønsomme muligheder. Den tredje type 

omkostning er residualtab, der opstår på grund af divergerende interesser på trods af brugen af 

overvågning og binding.  

2.1.3 Incitamenter og ejerskab 

Jensen & Meckling (1976) påpeger, at agentomkostninger kan mindskes ved at skabe sammenfald 

i interesser mellem agenterne og principalerne. Dette kan gøres ved at skabe et incitament for 

agenterne, der er koblet tæt op på værdiskabelsen til principalerne. Jensen & Meckling (1976) og 

Jensen (1983) påpeger, at en effektiv måde at ensrette parternes interesser er ved at give agenterne 

en resultatbaseret aflønning, der afhænger af indsats. Jensen & Meckling (1976) foreslår, at dette 

kan gøres ved at give agenterne en fast andel i ejerskabet, idet det vil gøre dem residual aflønnet 

ligesom kapitalejerne. Dermed forventes det, at virksomhedens værdi stiger, efterhånden som ejer-

skabet stiger, hvilket betegnes som alignment-of-interest hypotesen (Kim et al., 2004). Core et al. (2003) 

påpeger ligeledes, at variabel kompensation, der er hængt op på virksomhedens performance, er en 

effektiv måde at kompensere for en række dyre overvågningsomkostninger.  

 

Demsetz (1983) og Fama & Jensen (1983) påpeger, at ledelsens ejerskab kan have en negativ effekt 

på værdiskabelsen. En leder, der kontrollerer en væsentlig del af virksomhedens egenkapital, kan 

have tilstrækkelig indflydelse til at sikre ikke værdimaksimerende tiltag, som f.eks. gunstige ansæt-

telsesforhold og self-dealing. Derfor forudsiger entrenchment hypotesen en negativ sammenhæng 

mellem værdiskabelsen og ledelsesmæssigt ejerskab. Endvidere vil en resultatbaseret aflønning eller 

en residual aflønning ikke kun være afhængig af agentens indsats, men ligeledes afhænge af tilfæl-

dige forhold, der ikke er under principalens kontrol (Bregn, 2003; Rose, 2005). Som en konsekvens 

af, at agentens indsats ikke kan isoleres, kan tilfældigheder påvirke aflønningen og værdien af virk-

somheden. En leder med en stor ejerandel vil dermed løbe en stor risiko, idet en stor del af agentens 
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rigdom er bundet til virksomhedens fremtidige skæbne (Rose, 2005). Det er svært for ledere at 

diversificere sin portefølje, når de ejer en stor andel i en bestemt virksomhed. Under antagelse af 

at agenten er risikoavers, vil pågældende have incitament til at reducere risikoen, f.eks. ved at di-

versificere virksomhedens aktiviteter, hvilket kan føre til en lavere performance (Rose, 2005). Dette 

argument underbygger, at der kan være en negativ sammenhæng mellem størrelsen af ejerandelen 

og værdiskabelsen.  

 

Core et. al (2003) argumenterer for, at ledelsen kan blive tildelt ovenfor nævnte incitamenter og 

variable kompensation på tre overordnede måder; 1) kompensation i form af årsløn, bonus igen-

nem nye aktier og lignende 2) ændringen af værdien af ledelsens portefølje af aktier og optioner 3) 

hvordan markedet ser ledelsens menneskelige kapital. I praksis er det ifølge forfatteren komplekst 

at finde frem til nytteværdien og effekten af disse forskellige aflønninger.  

2.1.4 Monitorering qua koncentreret ejerskab  

Et andet centralt emne inden for corporate governance er, om store ejere (også kaldet blockhol-

ders) bidrager til at mindske agentproblemerne, eller om de forværrer dem (Shleifer & Vishny, 

1997). Ifølge Holderness (2003) er der grundlæggende to forklaringer på, hvordan store ejere skaber 

værdi, der kan kategoriseres de fælles kontrolfordele og de private kontrolfordele.  

 

De fælles kontrolfordele er med til at mindske ledelsens incitament til at begå moral hazard. Mange 

investorer diversificerer deres portefølje af investeringer for at mindske den usystematiske risiko. 

Derfor er den enkelte virksomhedsspecifikke risiko lav, hvilket mindsker investorernes incitament 

til at bruge ressourcer på at monitorere en enkelt investering (Allen et al., 2017). Endvidere kan det 

ikke betale sig for små investorer at overvåge agenterne i enkelte virksomheder, da omkostningerne 

ved dette ofte overgår de potentielle fordele (Grossman & Hart, 1980). Som et resultat heraf opstår 

et free-rider problem, hvor ingen har incitament til at overvåge agenterne. Dette er kendt af ledelsen, 

der får et øget incitament til at engagere sig i opportunistisk adfærd, hvilket øger agentomkostnin-

gerne. Incitamentet for at monitorere skal findes ved, at værdien af overvågningen er større end 

omkostningerne forbundet herved. Større ejere har et større incitament til at overvåge agenterne, 

idet de bedre kan bære de omkostningerne qua deres koncentrerede ejerskab. De store blockhol-

ders overvågning mindsker agentomkostningerne for hele virksomheden, ved at overvåge porte-

følje virksomheden, hvilket skaber fælles kontrolfordele for alle ejere (Holderness, 2003). Ud fra 

ovenstående kan det argumenteres, at blockholders er med til at mindske agentomkostningerne, 

idet de mindsker free-rider problematikken.  
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Store aktionærer kan opnå private kontrolfordele, der er en konsekvens af, at de ejer en kontrolle-

rende andel af aktierne i selskabet. Disse private fordele kan føre til, at blockholders får en bestem-

mende indflydelse over ledelsen, hvilket i sidste ende kan medføre, at de bliver tilgodeset på be-

kostning af de resterende aktionærer (Holderness, 2003). Dette understøttes af Bennedsen & Niel-

sen (2010), der kommer frem til, at en højere koncentration af ejerskab og stemmerettigheder kan 

lede til opportunistisk adfærd som f.eks. self-dealing eller andre handlinger, der kun skaber værdi 

for de store ejere. Dette indikerer, at disse private kontrolfordele kan være med til at destruere 

værdi for virksomheden. Derudover påpeger Rose (2007), at blockholders ligeledes kan være med 

til at forværre free-rider problemet, når de tager en central overvågningsrolle. Årsagen er, at det vil 

ødelægge incitamenterne for små investorer til at spille en aktiv rolle. Derfor er det ikke entydigt, 

hvilken effekt blockholders har for værdiskabelsen.  

2.1.5 Gældsgraden  

Miller & Modigliani (1958) argumenterer i deres første proposition for, at i en verden uden skat, 

konkursomkostninger og perfekte kapitalmarkeder vil en virksomhed være uafhængig af sin kapi-

talstruktur, hvilket betyder at gearingen ikke påvirker værdien. Mange af disse forudsætninger er 

dog ikke gældende i praksis, hvorfor der findes forskellige holdninger til, hvorvidt gæld skaber 

værdi.  

 

Ifølge dele af litteraturen kan virksomhedens agentomkostninger mindskes ved at regulere på an-

delen af gæld. Jensen (1986) argumenter for, at ejerne bør mindske det frie cash flow, som han 

definerer som de midler, der er tilbage, efter virksomheden har investeret i alle projekter med en 

positiv NPV. Hvis ejerne ikke mindsker det frie cash flow, vil agenterne misbruge de frie midler til 

at indgå i opportunistisk adfærd som f.eks. imperiebyggeri, der genererer en negativ NPV. Ifølge 

Jensen (1986) kan denne værdidestruerende adfærd standses ved at optage gæld. Optagelsen af gæld 

vil føre til, at ledelsen er forpligtet til at betale af på gælden, hvilket mindsker deres disponibelhed 

over de frie midler. Endvidere vil ledelsen have et større incitament til at effektivisere driften for 

at kunne afdrage på gælden (Jensen, 1986). Ifølge Miller & Modigliani anden proposition skal virk-

somheder optage gæld, da rentebetalinger er fradragsberettigede, hvilket betyder at en stigning i 

gælden fører til et større skatteskjold (Miller & Modigliani, 1958; Jensen, 1986). Skatteskjoldet har 

en positiv effekt på værdien, idet det er med til at mindske virksomhedens skattepligtige indkomst. 

Ud fra ovenstående kan det derfor argumenteres, at ejerne vil opnå en mindskning af agentom-

kostninger og et større skatteskjold ved at øge gælden, hvilket i sidste ende vil øge virksomhedens 

værdi.  
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En af konsekvenserne ved at benytte sig af fremmedfinansiering er, at det øger risikoen for, at 

virksomheden går i betalingsstandsning. Når risikoen bliver tilstrækkelig høj, vil det medføre, at der 

bliver udløst direkte og indirekte konkursomkostninger (Allen et al., 2017). De direkte omkostnin-

ger er udgifter, der er forbundet med de administrative og juridiske tiltag under en konkurs. De 

indirekte omkostninger opstår som et resultat af finansielle vanskeligheder (financial distress), hvil-

ket f.eks. kan være dygtige medarbejdere eller leverandører, der opsiger samarbejdet med selskabet 

(Allen et al., 2017). Som et resultat af den gearede kapitalstruktur opstår en række spil med kredi-

torerne, der i sidste ende betales af aktionærerne. Den gearede kapitalstuktur giver ledelsen incita-

ment til at tage større risici på bekostning af kreditrorene, incitament til at betale udbytte og at 

underinvestere i selskabet (Allen et al., 2017). I sidste ende er det aktionærerne, der betaler for alle 

disse agentomkostninger, idet kreditorerne vil sikre sig imod dette ved at øge deres krav. Det kan 

derfor argumenteres, at en stigning i gældsgraden ligeledes kan føre til, at der destrueres værdi for 

ejerne. Ifølge den statistiske afvejningsteori bør der findes et optimalt trade-off mellem skatteskjol-

det og de omkostninger, der opstår, når virksomheden kommer i finansielle vanskeligheder (Kraus 

& Litzenberger, 1973). Ifølge denne teori bør gælden kun øges til det punkt, hvor den marginale 

fordel af gearing overstiger marginalomkostningerne. Dette indikerer, at gæld har en positiv effekt 

så længe, at den kun øges til dette punkt.  

2.1.6 Nationale forskelle på corporate governance strukturer i Tyskland og Storbritannien 

Bestyrelsens struktur spiller en central rolle i corporate governance, hvor målet er at formulere 

specifikke strukturer, der tilpasser ledelsens og kapitalindskydernes interesser (Rose, 2005). Tradi-

tionelt er organisationens ledelse enten karakteriseret som et-strengs system eller alternativt to-

strengs system. Den førstnævnte ses ofte i common law lande, mens sidstnævnte ofte hersker i 

lande baseret på et civilretssystem. Under et et-strengs system styres selskabet af en samlet besty-

relse, der udfører både ledelses- og tilsynsfunktioner, hvilket betyder, at der ikke er noget særskilt 

tilsynsråd. Hvis der er tale om et to-strengs system har selskabet både en direktion og en bestyrelse. 

Direktionen fører den daglige ledelse af selskabet, mens bestyrelsen udfører tilsynsfunktioner (Rose, 

2005). I Tyskland er to-strengssystem påkrævet for selskaber, der er noteret på aktiemarkedet, mens 

selskaber i Storbritannien benytter sig af et-strengs systemet (Rose, 2005). Fordelene ved et-strengs 

systemet er, at systemet har en overlegen informationsstrøm, hurtigere beslutningstagning og giver 

bestyrelsesmedlemmer en bedre forståelse samt involvering. Fordelene ved to-strengs systemet er, 

at det styrker bestyrelsens uafhængighed, hvilket betyder, at man i højere grad ser bestyrelsen gå 

ind i sager, hvor ledelsen opfører sig opportunistisk (Rose, 2005).  
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Ud fra ovenstående kan det udledes, at der er grundlæggende forskelle i, hvilken bestyrelsesstruktur 

man benytter i hhv. Tyskland og Storbritannien. Udover selve bestyrelsesstrukturen er et funda-

mentalt spørgsmål, hvorvidt en virksomhed skal tjene andre end aktionærerne. Ifølge Mejer & Rose 

(2003) er der grundlæggende to modstridende synspunkter, der er shareholder- og stakeholderori-

enteringen. Shareholderorienteringen fokuserer på, at aktionærerne anses for at være de eneste re-

sidualejere. Som et resultat heraf bør ledelsen søge at maksimere markedsværdien for aktionærerne. 

Stakeholderorienteringen tager et bredere udgangspunkt, hvor virksomheden er ansvarlig for en 

bredere kreds af andre interessenter end aktionærerne som f.eks. medarbejdere, kunder og samfund. 

Ifølge Bottenberg et. al (2017) anses det tyske selskabsstyringssystem for at være stakeholderorien-

teriet. Dette afspejler sig f.eks. ved, at tyske bestyrelser er underlagt medarbejdernes medbestem-

melse, hvilket betyder, at op til halvdelen af pladserne i bestyrelsen for børsnoterede virksomheder 

er retligt forbeholdt medarbejder- og fagforeningsrepræsentanter. Modsat er Storbritannien ifølge 

Allen et. al (2014) kendt for at have et større fokus på aktionærerne, hvorfor landet i højere grad 

anses for at være shareholderorienteret. Dette indikerer, at der er en lovgivningsmæssig og kulturel 

forskel på, hvilke interessenter som virksomhedsledelser fokuserer på i Tyskland og Storbritannien.  
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2.2 Børsintroduktion 

En børsnotering er en proces, hvor et selskab vælger at udbyde aktier på en børs med henblik på 

at sælge dem til offentligheden. En børsintroduktion (IPO) er første gang en virksomhed tilbyder 

aktier til offentligheden på en børs. Uafhængigt af hvilken type børsnotering der er tale om, sker 

en overførelse af ejerskab. Motivet bag en børsnotering er normalt flersidet, men ofte er hovedår-

sagen, at selskabet har et ønske om at rejse yderligere kapital (Allen et. al., 2014). En af de primære 

forskelle på før og efter en notering er, at selskabet ofte får en større investorbase. Ud fra et cor-

porate governance perspektiv, vil det hermed blive svære at påvirke agenterne (Shleifer og Vishny, 

1997). 

2.2.1 Markedseffektivitet og asymmetrisk information ved børsintroduktioner 

Den efficiente markedshypotese (forkortet EMH) siger, at investorer ikke har mulighed for at opnå 

overnormale overskud fra kapitalmarkedstransaktioner ift. andre investorer. Dette skyldes, at ef-

fektiviteten på aktiemarkedet gør, at den relevante information altid er indregnet i kursen og ny 

information indregnes umiddelbart efter offentliggørelsen, hvilket resulterer i, at alle aktiver er fair 

prisfastsat (Fama, 1970). Efter EMH hypotesen blev opstillet af Fama, er der opstået mange for-

skellige holdninger til kapitalmarkedernes effektivitet (Ţiţan, 2015). Grossman & Stiglitz (1980) 

argumenterer bl.a. for, at der er omkostninger forbundet med at fremskaffe information, hvilket 

betyder, at de, der fremskaffer disse, skal kompenseres. Forfatterne udleder heraf, at markederne 

ikke er effektive, for hvis de var, ville de, der fremskaffer informationen, ikke blive betalt. Det er 

derfor langt fra entydigt i litteraturen, om markedet er effektivt.  

 

Fama (1970) har formuleret sondringen mellem tre niveauer for effektivitet, der er den svage, semi-

stærke og stærke form. Den svage form er kendetegnet ved, at al historisk information er afspejlet i 

prisen, hvilket betyder, at afkastet ikke kan forudsiges på baggrund af historiske priser eller trends. 

Under den semi-stærke form er al historisk og offentlig information afspejlet i prisen, hvilket bety-

der, at al tilgængelig information indregnes ved offentliggørelsen. Dette har den implikation, at alle 

tilgængelige oplysninger som f.eks. årsrapporter og annoncerede nyheder er afspejlet i aktiekursen, 

mens ikke-offentliggjort information ej er medregnet. Som en konsekvens af dette kan en investor 

kun opnå et overnormalt afkast, hvis pågældende person er i besiddelse af information, der ikke er 

offentliggjort (Fama, 1970). I den stærke form er alt indregnet i prisen, hvilket betyder, at privat 

information som insider-viden vil være medregnet (Fama, 1970).  
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Er markedet effektivt i den stærke form, vil der være fuldkommen transparens, hvorfor der ikke 

vil være nogen usikkerhed omkring aktivets kvalitet (Fama, 1970). En god kvalitet vil derfor resul-

tere i en høj pris på aktivet, mens en ringe kvalitet vil resultere i en lav pris. Ifølge Fama (1991) er 

den stærke form for effektivitet dog en ekstrem hypotese, der ikke kan forventes at blive accepteret, 

hvilket understøttes af argumentet om, at der er omkostninger forbundet med at fremskaffe infor-

mation. Akerlof (1970) konstaterer ligeledes, at det er sjældent, at alle parter har samme information. 

Medarbejdere, ledelse og nuværende ejere har ofte adgang til essentiel intern information om kva-

liteten af virksomheden, hvilket giver dem en fordel ift. udenforstående investorer (Akerlof, 1970). 

Dette indikerer, at der er asymmetrisk information imellem markedsdeltagerne, hvilket i særdeles-

hed gælder under en IPO. Forud for en børsnotering er en virksomhed privat, og dets værdipapirer 

bliver ikke handlet på børsen, hvilket ofte mindsker udenforståendes adgang til information. Under 

en børsnotering har de nuværende ejere dermed større indblik i essentiel information sammenlignet 

med nye potentielle investorer, hvilket betyder, at de bedre kan vurdere kvaliteten af den udbudte 

virksomhed (Loughran & Ritter, 2004).  

 

Udover den ovennævnte informative fordel, som ledelsen og nuværende ejere besidder, eksisterer 

ligeledes en divergens i interesser mellem nuværende ejere og nye investorer under en IPO, idet 

hver part ønsker at maksimere sin nytte. Ejerne ønsker at maksimere provenuet fra børsnoteringen, 

mens nye investorer ønsker at minimere deres investering (Arthurs et. al, 2008). Som et resultat 

heraf opstår en problemstilling, som Akerlof (1970) betegner som et lemon problem. Når der ek-

sisterer asymmetrisk information mellem en sælger af et aktiv og en potentiel køber, vil sidstnævnte 

forudse sin egen informative ulempe ift. sælgeren. Konsekvensen af dette er, at køberens villighed 

til at betale en højere (fair) pris falder, hvorpå der opstår adverse selection. Dette skyldes, at køberen 

kun har viden om det gennemsnitlige kvalitetsniveau, hvorfor den pågældende person højest vil 

betale en pris, der svarer til et gennemsnitligt aktiv. En sælger, der har et aktiv med et højt kvali-

tetsniveau, vil ikke nøjes med en gennemsnitlig pris, hvorfor pågældende ikke vil træde ind på 

markedet. Dette kulminerer i et marked, hvor der kun bliver udbudt aktiver af ringe kvalitet til lave 

priser (Akerlof, 1970).  

 

Dele af litteraturen indikerer, at dette lemon problem eksisterer i markedet for egenkapital-finan-

siering. Leland og Pyle (1977) betragter en iværksætter, der søger finansiering af et projekt. De 

argumenterer for, at iværksætteren ved mere om virksomhedens forventede pengestrømme end 

potentielle investorer. Som en konsekvens heraf sænker investoren sin bud pris på grund af usik-

kerheden om den information, de forventer, der ikke bliver delt. Myers & Majluf (1984) antager 
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ligeledes, at ledelsen i virksomheden ved mere om selskabets værdi end udenforstående investorer, 

og at de vil forsøge at udnytte denne asymmetri til at opnå fordelagtig finansiering. Derfor vil 

ledelsen kun vælge at udstede aktier, såfremt de vurderer, at de underliggende aktier er undervur-

deret. Ifølge deres model bør aktieprisen falde som et resultat af, at der bliver udstedt nye aktier, 

idet aktionærerne vil se det som et signal om, at aktieprisen er overvurderet. På grund af asymme-

trisk information og ikke fuldt gennemsigtige markeder kan der være usikkerhed for investorerne 

om virksomhedens sande værdi. I afsnit 2.2.2.1 til 2.2.2.3 vil det blive uddybet, hvilke reaktions-

mønstre der kan blive skabt under en IPO på grund af asymmetrisk information.  

2.2.2.1 Underprisnings påvirkning på det langsigtede afkast 

Trods oplysningerne i prospektmaterialet vil asymmetrisk information påvirke investorers vurde-

ring af aktien. I teorien kan dette medfører at investorerne kræver risikopræmie for at involvere sig 

i en nyudstedelse, hvilket implicerer en lavere pris. Underprisning relaterer sig en situation, hvor en 

virksomhed bliver noteret til en pris under den fair pris. Dermed er underprisning et udryk for den 

rabat, investorer ønsker i forbindelse med en IPO som følge af den asymmetriske information. 

Welch (1989) argumenterer dog for, at underprisning ligeledes kan opstå som resultat af, at den 

udstedende virksomhed ønsker at signalere, at denne er en høj-kvalitetsaktie. Dermed udsteder 

virksomheden en lavere andel af sine aktier mod efterfølgende at sælge ud af sine aktier i takt med, 

at aktieprisen stiger som følge af, at kvaliteten bliver bekræftet af markedet. Derfor kan underpris-

ning ligeledes opfattes som ønske om at signalere kvalitet. 

 

Historisk har underprisning ført til, at børsnoterede selskaber har oplevet markante stigninger i 

prisen efter første handelsdag. Ritter (1991) argumenterer for, at det høje afkast ikke nødvendigvis 

er et resultat af, at virksomhederne er noteret til en for lav værdi, men snarere at prisen efter første 

handelsdag er for høj. Han argumenterer derfor for, at der er en negativ korrelation imellem stør-

relsen på underprisningen, eller den første dags afkast, og det overnormale langsigtede afkast. Dette 

skyldes, at de fleste studier historisk bliver foretaget efter første handelsdag, hvorfor det højere 

udgangspunkt for prisen betyder, at aktiens performance bliver negativt påvirket af, at prisen i 

starten af undersøgelsesperioden er højere end den fair pris for virksomheden. Dermed bliver af-

kastet negativt påvirket af, at prisen over tid konvergerer mod den fair pris som resultat af, at 

investorerne indregner flere informationer.  

 

 

 



 17 

2.2.2.2 Windows of opportunity og market timing hypotesen 

Som en konsekvens af den asymmetriske information kan en virksomheds nuværende ejere og 

ledelse forsøge at udnytte windows of opportunity. Begrebet dækker over en periode, hvor der er en 

usædvanlig opdrift i markedet, hvilket resulterer i særdeles fordelagtige multipler som price to ear-

ning eller market to book ratio for hele markedet eller i specifikke brancher. Interne i virksomheden 

kan udnytte denne eksterne optimisme til at time børsintroduktionen for at maksimere provenuet 

(Khurshed et al., 2005). Ledelsen kan ligeledes forsøge at udnytte interne forhold til at maksimere 

provenuet af børsnoteringen. Jain og Kini (1994) påpeger, at ledelsen kan gøre dette ved at børs-

notere selskabet, når det har en usædvanlig god driftsperformance og fordelagtige markedsforhold, 

der ikke kan opretholdes på lang sigt. Herefter vil indtjeningsvæksten på grund af forskellige mar-

kedsdynamikker konvergere tilbage til et mere gennemsnitligt performanceniveau (Fama, 1998). 

Ifølge Jain og Kini (1994) vil dette resultere i, at fremtidige investorer vil være for optimistiske 

omkring virksomhedens fremtidige perspektiver, hvilket vil resultere i, at IPO’erne underperformer 

ift. forventningerne på lang sigt. Ovenstående teori kan kritiseres, idet det implicit antages, at inve-

storernes forventninger ikke ændres, når IPO’erne gentagende gange underperformer. 

 

Modsat ovenstående argumenterer Schultz (2003) for, at insidere ikke nødvendigvis besidder evnen 

til at time en IPO. I sin teori om pseudo market timing påpeger han, at flere selskaber vil gå på børsen 

i perioder, hvor aktieprisen stiger. Stigende aktiekurser indikerer, at markedet er i en positiv udvik-

ling med vækstmuligheder. Dette fører til, at virksomhederne udsteder mere egenkapital til højere 

priser i forventning om nye investeringsprojekter. Henledt heraf, sker en stigning i IPO’er, hvilket 

er et udtryk for det stigende finansieringsbehov. Herefter opstår underperformance som en effekt 

af, at virksomhederne ikke kan leve op til disse ex ante forventninger. Derfor bygger teorien ikke 

på formodningen om, at udstederne udnytter ex post situationen til at sælge overvurderet egenka-

pital. Den bygger i højere grad på en fejlmåling af risiko, hvilket ikke er i strid med den efficiente 

markedshypotese.  

 

Ritter (1991) og Loughran og Ritter (1995) hævder modsat, at investorer er i stand til at observere 

overoptimisme, hvilket gør insidere i stand til at udnytte windows of opportunity og opadgående 

trends. Dette fører til efterfølgende underperformance, når markedet korrigerer for overoptimis-

men, hvilket indikerer, at investorerne ikke er rationelle.  
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2.2.2.3 Window dressing 

Under asymmetrisk information vil der opstå et incitament for insidere til at pynte på informatio-

nen, der deles med udestående aktører under en børsnotering. Afhængigt af hvilken børs virksom-

heden er introduceret på, er der forskellige regler for, hvilke oplysninger en virksomhed er forpligtet 

til at dele med potentielle investorer. Udstederne vil i et forsøg på at maksimere deres provenu 

have incitament til at fremstille virksomheden så positivt som muligt for at få investorerne til at 

overvurdere cash-flowene og undervurdere risikoen, hvilket fører til en højere værdiansættelse 

(Loughran et al., 1994). Dette koncept er kendt under betegnelserne window dressing og earnings ma-

nagement, idet det ofte involverer en forbedring af regnskabstal, der får virksomheden til at se mere 

profitabel ud. Måder at øge regnskabstallene kan bl.a. være ved at udskyde omkostninger eller ka-

pitalintensive investeringer til fremtidige perioder, mens indtægterne eller finansielle indtægter tages 

i den nuværende periode. 

 

Ifølge Jenkinson & Ljungqvist (2001) burde rationelle investorer lære fra foregående IPO’er, hvilket 

burde medføre at investorerne forventer denne positive fremstilling. Konsekvensen af dette er, at 

investorerne burde indregne en højere diskonteringsfaktor, hvilket reducerer værdien af virksom-

heden. Derfor argumenterer forfatterne for, at investorerne medregner window dressing, hvilket 

betyder, at det ikke vil have nogen effekt på den langsigtede performance. En underliggende anta-

gelse her er, at investorerne kan indregne den fulde effekt af, hvordan den positive fremstilling 

påvirker værdien, hvilket indikerer, at investorerne er rationelle. Jain & Kini (1994) undersøger 

virksomhedernes price to earnings-multiple, market to book-multiple samt deres operationelle per-

formance efter børsnoteringen. Forfatterne kommer frem til, at markedet gang på gang forventer, 

at virksomhederne er prisfastsat ud fra en forventning om, at profitmarginer vil udvikle sig fordel-

agtigt. Deres undersøgelse viser imidlertid en tendens til, at disse profitmarginer falder over tid. 

Dette indikerer, at investorerne ikke lærer fra tidligere erfaringer, men begår den samme fejl om og 

om igen. Endvidere undersøger Teoh et al. (1998) sammenhængen mellem justeringer i regnskabs-

praksis før børsintroduktionen og den langsigtede performance. Undersøgelsen viser, at virksom-

heder, der opnår et bedre nettoresultat som et resultat af justeret periodiseringer, oplever en lang-

sigtet underperformance. På baggrund af dette drager Teoh et al. (1998) den konklusion, at inve-

storerne ikke indregner den fulde effekt af justeringen. Ovenstående indikerer, at investorerne ikke 

indregner den fulde effekt af window dressing, og at investorerne konsekvent overvurderer værdien.  
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Med udgangspunkt i en formodning om, at markederne er effektive til en vis grad, er det svært at 

acceptere, at investorerne ikke lærer af deres erfaring og ikke tilpasser deres forventninger. Ritter 

(1991) observerer dog ligeledes, at markedet og investorerne konstant bliver overrasket over den 

dårlige performance. At investorer er irrationelle og konstant lader sig overbevise af window dres-

sing, kan derfor være en forklaring på, hvorfor IPO’erne underperformer på lang sigt. 

2.2.2.4 Ændring i ejerskabsstruktur  

Som beskrevet i afsnit 2.1.4 argumenter dele af litteraturen for, at agentomkostninger er højere 

under spredt ejerskab sammenlignet med koncentreret ejerskab. Under en børsnotering går man 

fra et meget koncentreret ejerskab af private ejere til et meget spredt ejerskab pga. den større inve-

storbase, hvilket kan være med til at øge free-rider problemet agenterne (Shleifer og Vishny, 1997). 

Dermed kan børsnoteringen medføre, at incitamentet til at overvåge selskabet falder, hvilket fører 

til, at agentomkostningerne stiger efter noteringen, hvilket vil have en negativ effekt på IPO’ens 

performance. 

 

Ændringen i ejerstrukturen vil ligeledes påvirke ledelsens incitamenter. Jain & Kini (1994) påpeger, 

at ledernes ejerandel ofte bliver reduceret under en børsnotering, idet ejerskabet spredes til flere 

ejere. Som beskrevet i afsnit 2.1.3, mener tilhængere af alignment of interest-hypotesen, at der en po-

sitiv sammenhæng mellem størrelsen på ejerskab og værdiskabelsen. Ifølge denne hypotese vil re-

duktionen af ledelsens ejerskab føre til, at ledelsen vil indgå i opportunistisk adfærd, hvilket øger 

agentomkostningerne. Derfor argumenterer Jain & Kini (1994), at den ændrede ejerstruktur og 

tilhørende ændring i ledelsens incitamenter, kan have en negativ effekt på IPO’ernes performance 

2.3 Private equity modellens effekt på værdiskabelsen  

Formålet med dette afsnit er at give indblik i private equity forretningsmodellen. Afsnittet vil med 

udgangspunkt i principal-agent teorien skabe et indblik i, hvordan denne ejerskabsmodel skaber 

værdi. Da opgavens primære formål er selskaber, der bliver børsnoteret efter ejerskabsperioden, vil 

afsnittet endvidere præsentere teorier om, hvordan kapitalfondsejerskabet påvirker IPO’ernes per-

formance.  

 

Ifølge Plesner (2003) eksisterer grundlæggende to segmenter inden for private equity, som er ven-

ture capital-segmentet og buyouts-segmentet, hvor førstnævnte dækker over investeringer i de tid-

ligste faser af en virksomheds liv, mens den anden dækker over investeringer i mere modne virk-

somheder. Kaplan & Strömberg (2009) argumenter for, at der er betydelige forskelle mellem de to 

segmenters måde at operere på. Buyout-segmentet har generelt færre investeringer med en høj grad 
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af ejerskab, mens venture capital oftere investerer i flere virksomheder med en lavere grad af ejer-

skab. Derudover investerer buyout-segmentet ofte i modne virksomheder med en stærk historisk 

performance samt i industrier med et begrænset behov for yderligere investeringer. Modsat inve-

sterer venture capital i startups, der opererer i industrier med et stort behov for yderligere kapital. 

En konsekvens af de to modeller er, at buyout-segmentet har en lavere driftsrisiko, hvilket medfø-

rer, at dette segment i højere grad benytter fremmedkapital, mens venture capital-segmentet kun 

gør dette i begrænset omfang. Ifølge Plesner (2003) sondres der meget mellem disse to segmenter 

i USA, mens opdelingen ikke er lige så skarp i Europa, hvilket betyder, at venture capital ofte bruges 

synonymt for buyout. På baggrund af argumenterne i afgræsningen fokuseres der dog udelukkende 

på buyout-segmentet i nedenstående afsnit. 

2.3.1 Struktur og forretningsmodel  

En private equity fond rejser egenkapitalen via en fond. Investorerne forpligter sig til at betale en 

sum midler, som er bundet til at investere i virksomheder samt betale administrationsgebyrer til 

private equity-firmaet. Som illustreret på figur 2 er forholdet juridisk organiseret som et partnerskab, 

hvor general partner (GP) forvalter fonden, mens limited partners (LP) leverer størstedelen af ka-

pitalen. GP råder herefter over den investerede kapital og har ansvaret for at investere midlerne i 

porteføljeselskaber og føre aktivt ejerskab. LP’erne er ofte institutionelle investorer, som f.eks. 

pensionsfonde, forsikringsselskaber samt velhavende individer (Kaplan & Strömberg, 2009). 

 

Figur 2 - Den juridiske struktur mellem LP, GP, Fond og Porteføljeselskab 

Kilde: Udarbejdet med inspiration fra Kaplan & Stömberg (2009) 

 

 

GP kompenseres på tre måder. For det første tjener GP et årligt administrationsgebyr, en procent-

del af den forpligtede kapital, og efterhånden som investeringer realiseres, en procentdel af den 

benyttede kapital. For det andet tjener GP’en en andel af fondens overskud, der ofte svarer til 20 

procent. Endelig opkræver nogle GP’ere transaktions- og overvågningsgebyrer af de porteføljesel-

skaber, som de investerer i (Kaplan & Strömberg, 2009).  
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2.3.2 Kapitalfondskarakteristika  

Ifølge Jensen (1989) er private equity ejerskabsformen med til at reducere agentomkostningerne 

gennem disciplineringseffekterne af høj gearing, ledelsesmotivering og effektive overvågnings- og 

kontrolanordninger. Disse effekter er tilsammen med til at gøre PE-selskaber i stand til at øge 

værdien af deres porteføljeselskaber. Det er vigtigt at pointere, at enkelte tiltag eller strukturer ikke 

udelukkende bruges af PE-fonde. Ovenstående tiltag har dog ud fra en generel betragtning en 

række særlige karakteristika, der i særlig høj grad er forbundet med private equity selskabsformen 

(Kaplan & Strömberg, 2009).  

2.3.2.1 Ledelsesmotivering gennem incitamenter 

Private equity-firmaer lægger megen vægt på ledelsesincitamenter til agenterne i deres portefølje-

selskaber. De giver typisk ledelsen en stor egenkapital up-side gennem aktier og optioner, hvilket 

var en usædvanlig praksis op igennem 80’erne (Jensen & Murphy, 1990). Dette understøttes af 

Kaplan (1989b) som finder frem til, at ledelsens ejerskabsprocent stiger med en faktor, når PE-

selskabet afnoterer selskaber fra børsen. Det skal dog understreges, at fondene tilrettelægger disse 

incitamenter, så ledelsen ligeledes kan opnå et signifikant tab. Som beskrevet i afsnit 2.1.3 vil dette 

ifølge alignment of interest-hypotesen være med til at mindske agentomkostningerne, hvilket kan 

øge værdien af porteføljeselskabet. På trods af at aktie- og optionsbaserede incitamenter er blevet 

mere udbredt i børsnoterede virksomheder, forbliver ledelsens ejerandel større i PE-ejede selskaber 

sammenlignet med andre selskaber ifølge Kaplan & Strömberg (2009).  

2.3.2.2 Disciplineringseffekt gennem høj gearing 

Gearingen har siden 1980’erne været et centralt karakteristikum ved kapitalfondsmodellen. Private 

equity-selskaber gennemfører ofte leveraged buyouts (LBO), der er et virksomhedskøb, hvor den 

samlede købesum finansieres ved en relativ større andel af fremmedkapital ift. egenkapital (Kaplan 

& Strömberg, 2009). Finansieringen i en LBO består typisk af 60-70% fremmedkapital, mens den 

resterende andel er egenkapital (Kaplan & Strömberg, 2009). Som en konsekvens af den høje gælds-

grad vil der ofte indgå flere komponenter under finansieringsstrukturen som f.eks. bankgæld, high 

yield obligationer, mezzanine gæld (hybrid gæld) og egenkapital bidrag (Rosenbaum & Paul, 2013). 

Som beskrevet i afsnit 2.1.5 vil gældsgraden ifølge Jensen (1986) have positive effekter, som ek-

sempelvis en mindskning af agentomkostninger og øgede skattemæssige fordele. Disse fordele er 

ifølge forfatteren med til at øge værdien på det PE-ejede porteføljeselskab. Som påpeget i afsnit 

2.1.5, er der ifølge andre teorier et trade-off mellem disse fordele og de konkursomkostninger, der 

opstår som et resultat af den høje gæld.  
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2.3.2.3 Aktivt ejerskab og monitorering qua den store ejerandel  

Private equity investorer har ofte medarbejdere i bestyrelsen hos deres porteføljeselskaber og er 

meget aktivt involveret i styring af deres porteføljeselskaber sammenlignet med andre investorer. 

Dette skyldes, at PE-selskaberne ofte ejer aktiemajoriteten, hvilket giver dem en stor indflydelse på 

selskabets udvikling og det potentielle afkast, der kan skabes. F.eks. ses det ofte, at ledelsen udskif-

tes, hvis de ikke formår at levere de ønskede resultater (Kaplan & Strömberg, 2009). Samtidig har 

de den finansielle kapacitet til at gennemføre overvågningen, som vil være en for stor økonomisk 

byrde for mindre investorer (Kaplan & Strömberg, 2009). Dermed er PE-selskabet meget involve-

ret i, hvordan selskabet styres og har en aktiv overvågningsrolle. Som beskrevet i afsnit 2.1.4 kan 

overvågning føre til en mindskning af free-rider problemet, hvilket kan være med til at mindske 

agentomkostningerne. Det aktive ejerskab kan derfor være værdiskabende.  

2.3.2.4 Længden af ejerskabsperioden 

Fonden har typisk en fast levetid på ti år, der kan forlænges med yderligere tre år. PE-selskabet har 

normalt op til fem år til at investere fondens kapital i porteføljeselskaber, og har derefter yderligere 

fem til otte år til at returnere kapitalen til LP’erne. På grund af denne begrænsede investeringsho-

risont, er exit timingen af investeringen et vigtigt aspekt af private equity-processen (Kaplan & 

Strömberg, 2009). I den seneste tid er private equity-fonde blevet anklaget for at blive mere kort-

sigtede og gennemføre quick flips af deres selskaber frem for at opretholde deres ejerskab af virk-

somheder i en vedvarende tid (Kaplan & Strömberg, 2009). Der bliver set kritisk på disse quick 

flips på grund af, at der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt buyout-sponsorer har tid til at foretage 

tilstrækkelige forbedringer i driften eller styringen til, at det skaber værdi (Cao, 2011). 

2.3.2.5 Alternativ forklaring på værdiskabelse  

Wealth transfer hypotesen argumenterer for, at PE-fonde ikke skaber værdi, da afkastet i stedet 

opstår ved en overførsel af wealth fra stakeholders som eksempelvis skattesystemet, obligations-

ejere og medarbejdere. Som beskrevet i afsnit 2.3.2.2 resulterer den højere gæld i en lavere betalbar 

skat, hvilket øger værdien af virksomheden på bekostning af skattesystemet. I praksis begrænses 

optagelsen af gæld samt attraktiviteten heraf dog af lovgivningen på området (Renneboog & Si-

mons, 2005). Derudover kan de obligationsejere, der har finansieret virksomheden før overtagelsen, 

blive dårligere stillet efter PE-overtagelsen, medmindre disse er dækket af covenants (Brealey et al. 

2008).  
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Dette sker i form af en større risiko, forårsaget af store udbyttebetalinger, højere grad af gæld samt 

dårligere placering i konkursordenen. I tillæg argumenterer Shleifer & Summmers (1998) for, at 

implicitte aftaler mellem medarbejdere og ledelse kan blive udnyttet til fordel for PE-fonden, da 

disse aftaler ikke er juridisk funderet, hvorfor fonden ikke er forpligtet til fortsat at operere med 

disse aftaler.  

2.3.3 Effekten af PE-karakteristika efter IPO’en  

Karakteristikaene som blev beskrevet i afsnit 2.3.2.1 - 2.3.2.3 skaber ifølge nogle dele af teorien 

værdi for ejerne under ejerskabsperioden. Dette er dog ikke ensbetydende med, at disse karakteri-

stika nødvendigvis vil resultere i en øget performance efter exit. Som beskrevet i afsnit 2.2.2.4 

ændrer både ejerstrukturen og ledelsens incitamenter sig efter børsnoteringen. Ofte frasælges store 

andele af et porteføljeselskab under en notering til nye investorer, hvilket betyder, at både selve 

PE-selskabers ejerandel og andre blockholders beholdninger ofte falder markant. Kapitalfonden 

kan i nogle situationer tilmed vælge at exite deres investering fuldt under noteringen. Alt andet lige 

sænker dette incitamentet til at bibeholde et aktivt ejerskab. Som ligeledes beskrevet i afsnit 2.2.2.4 

kan en notering også have den konsekvens, at ledelsens ejerskab mindskes, hvilket mindsker agen-

ternes motivering. Til sidst betaler kapitalfonde for det meste markant af på gælden med den ledige 

pengestrøm under ejerperioden, hvorfor disciplineringseffekt gennem høj gearing ligeledes vil være 

mindre efter noteringen. Dermed har det mindre effekt, om selskabet er ejet af en PE-fond, efter 

børsnoteringen har fundet sted. 

 

Levis (2011) argumenterer for, at nogle af de initiativer og strukturer, PE-selskabet har gennemført, 

vil blive fastholdt i nogen tid efter noteringen. Forfatteren påpeger for det første, at kapitalfonde 

ofte indsætter en kompetent ledelse, der fortsætter i virksomheden efter noteringen. Derfor kunne 

det ligeledes formodes, at ledelsen i PE-støttede IPO’er stadig fastholder større grad af incitamenter 

sammenlignet med de ikke-støttede modparter. Ifølge Bergström et al. (2006) er der en højere grad 

af offentlighed omkring store noteringer, hvilke skaber en lavere ex. ante usikkerhed omkring ak-

tivitets værdi. Brav og Gompers (1997) og Bergström et al. (2006) hævder, at små selskaber ofte 

performer dårligere relativt til større selskaber, hvilket ifølge forfatterne skyldes en større mængde 

små irrationelle investorer. Disse investorer har en tendens til at være mindre informeret og opfører 

sig mere optimistisk end større institutionelle investorer på grund af tilstedeværelsen af asymme-

trisk information. Ifølge Levis (2011) og Bergström et al. (2006) er PE-støttede IPO’er i gennemsnit 

større end de ikke-støttede modparter. I forlængelse af dette kan det argumenteres at PE-støttede 

børsnoteringer pga. af deres størrelse i højere grad vil tiltrække institutionelle investorer, som hand-

ler mere professionelt og ønsker mindre justeringer i eftermarkedet. Dermed vil PE-IPO’erne i 
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højere grad være tilbøjelige til at have store investorer, som kan udfører aktivt ejerskab. Endvidere 

argumenterer Levis (2011) for, at PE-sponsorens involvering sjældent forsvinder helt efter børs-

noteringen. Selvom sponsoren under børsnoteringen mindsker andelen af ejerskabet markant, fast-

holder de ofte en stor ejerandel på grund af faktorer som f.eks. lock-up aftaler og likviditet, hvilket 

betyder, at PE-selskaber ofte er en stor blockholder lige efter noteringen. På grund af kapitalfon-

dens erfaring og viden om firmaet fra holdeperioden forud for noteringen, er den alt andet lige 

bedre til at overvåge ledelsen end nye markedsinvestorer. 

 

Ovenstående indikerer derfor, at PE-støttede IPO’er i højere grad er kendetegnet af de udvalgte 

PE-karakteristika, selvom der er sket en markant ændring i disse under noteringen. Ifølge Jensen 

(1989) er disse governance tiltag værdiskabende, hvorfor de kan medføre en stigning i selskabets 

værdi. Hvis potentielle investorer ikke får indregnet disse effekter, vil det alt andet lige betyde, at 

PE-støttede IPO’er på langt sigt performer bedre end ikke-støttede IPO’er. Bergström et al. (2006) 

påpeger dog, at investorer ligeledes kan være for overoptimistiske omkring private equity-ejerska-

bet og de underliggende karakteristika, hvorfor ejerskabet ligeledes kan medføre en langsigtet un-

derperformance, hvis det overvurderes.  
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3. LITTERATURSTUDIE 

Afsnittet gennemgår relevant litteratur og giver et indblik i centrale empiriske studier. Nedenstå-

ende gennemgang er opdelt i tre sektioner, hvor det første niveau er relevant litteratur om IPO’ers 

performance, det andet niveau omhandler PE-støttede IPO’er, mens det tredje niveau berører re-

levante empiriske studier, der omhandler de governance redskaber, PE-selskaber benytter.  

3.1 Udvalgt litteratur om IPO-performance  

Generelt er den langsigtede performance af børsnoteringer et vel undersøgt område, især i USA, 

hvor de første empiriske tests blev gennemført. Da opgaven som udgangspunkt omhandler det 

britiske og tyske marked, vil der primært tages udgangspunkt i undersøgelser, der er foretaget på 

disse markeder. Afsnittet vil dog medtage et par amerikanske studier, der har haft en fundamental 

indflydelse for litteraturen inden for IPO-performance. Ritter (1991) gennemfører en undersøgelse 

af 1.526 amerikanske børsintroduktioner i perioden 1975-1984. Forfatteren estimerer det kumula-

tive anormale afkast (CAR) i 36 måneder efter udbudsdatoen ved at benytte størrelsesjusterede 

indeks og matching firm-princippet. Resultater på studiet er, at IPO’erne underperformer signifi-

kant. Dog rapporterer forfatteren væsentlige variationer i IPO-ydeevnen inden for forskellige bran-

cher. Ritter og Loughran (1995) gennemfører en undersøgelse af 4.753 børsintroduktioner i perio-

den 1970-1990, hvor forfatterne estimerer det anormale køb og hold-afkast (BHAR) i 36 og 60 

måneder efter udbudsdatoen ved at benytte matching firm-princippet og book to market-porteføl-

jer. Undersøgelsen kommer frem til, at IPO’erne på det amerikanske marked underperformer uaf-

hængigt af antallet af måneder.  

 

Ifølge Ritter (2003) er der en forskel på strukturerne på det europæiske og amerikanske marked for 

børsintroduktioner, hvilket betyder, at resultaterne for USA ikke nødvendigvis er gældende i Eu-

ropa. Schuster (2003) rapporterer både CAR og BHAR over 36 måneder for syv kontinentaleuro-

pæiske lande til børsintroduktioner fra 1988-1998, hvor markedsindeks bruges som benchmark. 

For alle syv lande (Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Spanien, Sverige og Schweiz) rapporterer 

han negative resultater ift. begge afkastmål. Resultaterne varierer dog markant ift. de individuelle 

lande og den valgte metode. Derfor indikerer studiet, at europæiske børsintroduktioner generelt 

underperformer, men at der er nationale og metodeforskelle på, hvor meget IPO’erne underper-

former.  
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Der er udarbejdet en række undersøgelser om underperformance i Tyskland. Ljungqvist (1997) 

undersøger 180 IPO’er på det tyske børsnoteringsmarked i perioden 1970-1993. Forfatteren be-

nytter BHAR over 36 måneder med et markedsindeks som benchmark og kommer frem til, at der 

er en signifikant underperformance i den samlede periode. En af undersøgelsens delkonklusioner 

er, at der er forskelle i tidsintervallet 1970-1987 og 1988-1990. I den førstnævnte periode er IPO’er-

nes overnormale afkast negativt, men insignifikant forskelligt fra nul, mens den anden periode har 

en markant større signifikant underperformance, hvilket indikerer, at afkastet kan være tidsaf-

hængigt. Stehle et al. (2000) laver en undersøgelse i perioden 1960-1992 med udgangspunkt i 187 

IPO’er, hvor forfatterne estimerer BHAR holdt op imod industri- og størrelsesjusterede referen-

ceporteføljer for 36 måneder. Uafhængigt af benchmarks indikerer resultaterne, at IPO’erne på 

lang sigt underperformer. Sapusek (2000) undersøger 143 tyske IPO’er, hvor der benyttes både 

indeks- og matching firm-princippet i perioden 1983–1993. På tværs af disse benchmarks kommer 

forfatteren dog frem til, at tyske IPO’er underperformer. I et nyere studie undersøger Bessler & 

Thies (2007) ligeledes det tyske marked for børsintroduktioner. Deres stikprøve omfatter 218 virk-

somheder udstedt i perioden 1977-1995, og de benytter BHAR med det tyske aktieindeks DAX 

som benchmark. Studiet kommer ligeledes frem til, at IPO’er underperformer markedet på lang 

sigt. Ud fra de ovenstående empiriske studier tegner sig et billede af, at IPO’er generelt underper-

former på det tyske marked.  

 

Levis (1993) er en af de første, der undersøger, hvorvidt IPO’er underperformer i Storbritannien. 

Forfatteren undersøger 712 britiske børsintroduktioner over 36 måneder i perioden 1980-1988. 

Endvidere benytter han BHAR, hvor et markedsindeks benyttes som benchmark. Resultatet af 

undersøgelsen er, at IPO’erne på lang sigt underperformer signifikant. Espenlaub et al. (2000) un-

dersøger 588 britiske IPO’er i perioden 1985–1992. Forfatterne har et større fokus på robustheden 

af resultaterne ift. tidligere studier på det britiske marked. De undersøger det anormale afkast i op 

til fem år efter udbuddet ved hjælp af fire forskellige modeller og en størrelsesmatchet portefølje. 

Generelt indikerer undersøgelsen, at IPO’erne underperformer, men at graden af underperfor-

mance afhænger af den valgte metode. I et nyere studie undersøger Goergen et al. (2007) 2.499 

IPO’er i perioden 1975-2004, hvor der ligeledes tages udgangspunkt i flere estimeringsmetoder. I 

undersøgelsen benyttes BHAR i 36 måneder og 60 måneder med forskellige størrelsesjusterede 

porteføljer som benchmark. Selvom der opnås forskellige resultater afhængigt af metode, indikerer 

studiet ligeledes at IPO’erne underperformer signifikant på lang sigt. Ud fra ovenstående empiriske 

undersøgelser tegnes der et billede af, at IPO’erne generelt underperformer i Storbritannien. 
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Ifølge ovenstående empiriske studier underperformer både de tyske og britiske IPO’er på lang sigt. 

Litteraturen indikerer ligeledes, at der er individuelle nationale forskelle på, hvor meget IPO’erne 

underperformer. Endvidere påpeger litteraturen, at resultaterne i studierne er meget følsomme ift., 

hvilken metode der benyttes.  

 

 
 

3.2 Relateret litteratur om PE-støttede IPO’er  

Mens der foreligger en omfangsrig litteratur omkring IPO’ers markedsperformance, er litteraturen 

med fokus på PE-støttede IPO’er mere begrænset, især i Europa, hvor der kun er foretaget få 

studier, der beskriver IPO’ernes markedsperformance, når de er PE-støttede.  

 

Der er udarbejdet en række akademiske studier i løbet af 80’erne og 90’erne om, hvordan ameri-

kanske R-LBO’er performer på lang sigt. DeGeorge & Zeckhauser (1993) undersøger blandt andet, 

hvordan 62 R-LBO-selskaber performer sammenlignet med en peergruppe i 24 måneder, efter de 

er gået på børsen i perioden 1983-1987. De påviser, at virksomheder der har været igennem en R-

LBO har en positiv CAR, hvilket indikerer, at R-LBO’er generelt ikke underperformer deres bench-

mark, men derimod har et positiv nettoafkast to år efter børsintroduktionen. Forskellen i perfor-

mance er dog ikke statistisk signifikant. Mian & Rosenfeld (1993) gennemfører en lignende under-

søgelse over 85 amerikanske R-LBO’er for perioden 1983-1988, men vælger at fokusere på afkastet 

Tabel 2 - Oversigt over udvalgte undersøgelser af IPO’ers langsigtede performance

Forfatter Geografi Periode Resultater

Ritter (1991) USA 1975-1984 IPO’erne underperformer signifikant

Ritter og Loughran 

(1995)
USA 1970-1990 IPO’erne underperformer signifikant

Schuster (2003)
Kontinental 

Europa
1988-1998

IPO’erne underperformer signifikant, men der er 

nationale forskelle på graden af underperformance

Ljungqvist (1997) Tyskland 1970-1993 IPO’erne underperformer signifikant

Stehle et. al (2000) Tyskland 1960 -1992 IPO’erne underperformer signifikant

Sapusek (2000)
Tyskland 1983–1993 IPO’erne underperformer signifikant

Bessler & Thies (2007) Tyskland 1977-1995 IPO’erne underperformer signifikant

Levis (1993) Storbritannien 1980-1988 IPO’erne underperformer signifikant

Espenlaub et al. (2000) Storbritannien
1985-1995

IPO’erne underperformer signifikant

Goergen et al. (2007) Storbritannien
1975-2004

IPO’erne underperformer signifikant
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36 måneder efter noteringen og benytter CAR, hvor de både benytter markedsindeks og en peer-

gruppe som benchmark. Uafhængigt af det valgte benchmark finder forfatterne frem til, at det 

justerede afkast ikke afviger signifikant fra 0, og er hhv. lidt positivt eller negativt alt efter metodik, 

hvilket indikerer, at R-LBO’erne performer bedre end almindelige IPO’er. 

  

Ligesom de foregående studier undersøger Holthausen & Larcker (1996), om amerikanske R-

LBO’er overperformer med udgangspunkt i 90 LBO’er, der gik på børsen i perioden 1983-1988. 

De gør dette ved at estimere BHAR ift. forskellige markedsindeks, hvilket giver dem et positivt 

markedsafkast 24, 36 og 48 måneder efter børsintroduktionen. Det er dog kun 24-månedersafkastet, 

der er statistisk signifikant. Dermed understøtter resultaterne de foregående undersøgelser, selvom 

den statistiske sikkerhed ikke er entydig. I modsætning til de tidligere omtalte studier undersøger 

forfatterne effekten af gearing og ledelsens egenkapitalstilling, idet de mener, at disse faktorer har 

en forklarende effekt. De undersøger tværsnitsvariationen mellem gearing, kapitalandele og afkast, 

men finder ikke nogen væsentlige sammenhænge. 

 

I en nyere undersøgelse studerer Cao og Lerner (2009) den langsigtede performance af R-LBO’er, 

hvor de benytter et mere omfattende datagrundlag af 526 amerikanske R-LBO'er og 5.706 andre 

IPO’er i perioden 1981-2003. Forfatterne estimerer BHAR for 12, 24, 36, 48 og 60 måneder holdt 

op mod forskellige benchmarks. De finder empirisk evidens for, at disse R-LBO’er generelt out-

performer både ikke-støttede børsnoteringer og forskellige markedsindeks igennem den samlede 

periode. Ved at sammenligne perioden 1981-1995 med perioden 1996-2003 udleder de endvidere, 

at den overlegne performance er blevet mindre over tid.  

 

På trods af, at ikke alle undersøgelser er statistiske signifikante, indikerer ovenstående studier, at 

amerikanske R-LBO’er tenderer til at outperforme deres benchmark på det amerikanske marked. I 

Europa er der tilsvarende studier om PE-støttede IPO’er. Frederikslust & van der Geest (2001) 

gennemfører en mindre undersøgelse af den langsigtede performance af IPO’er ved hjælp af en 

stikprøve af 38 PE-støttede IPO'er og 68 ikke-støttede IPO'er i perioden 1985-1998 på Amster-

dams aktiebørs. Ved at benytte CAR udføres adskillige tests ved hjælp af flere forskellige bench-

marks over 3-årige perioder. Resultatet heraf er, at ikke-støttede virksomheder underperformer 

deres benchmarks, mens de PE-støttede modparter ikke underperformer. Undersøgelsen finder 

imidlertid, at denne forskel ikke er signifikant.  
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Bergström et al. (2006) tester 152 PE-støttede IPO’er og 1.370 ikke-støttede IPO’er på Londons 

aktiebørs (LSE) og Paris’ aktiebørs i perioden 1994-2004. Forfatterne estimerer CAR for PE-støt-

tede og ikke-støttede IPO’er, med et bredere markedsindeks som benchmark gennem 6, 36 og 60 

måneder. Uafhængigt af tidshorisont og afkastmetode outperformer de PE-støttede IPO’er peer-

gruppen af ikke-støttede børsintroduktioner, mens de underperformer betydeligt ift. bredere mar-

kedsindeks. Endvidere viser undersøgelsen, at der er markante variationer i performancemønstret 

på tværs af både børser og industrier.  

 

Den nyeste europæiske litteratur stammer fra Storbritannien, hvor Levis (2011) undersøger PE-

støttede IPO’ers performance og de bagvedliggende karakteristika i perioden 1992-2005. Ved at 

estimere BHAR for 36 måneder efter noteringen påviser forfatteren betydelige forskelle ift. per-

formance på tværs af de 204 PE-støttede IPO’er, 250 VC-støttede IPO’er og 1.595 ikke-støttede 

IPO’er. Mens det overnormale afkast af PE-støttede børsnoteringer forbliver positive og signifi-

kante i hele perioden, er afkastet for de VC-støttede IPO'er og deres ikke-sponsorerede modparter 

konsekvent lavere, negative og/eller mindre signifikante. Studiet indikerer derfor, at PE-støttede 

IPO’er performer bedre end både ikke-støttede og VC-støttede IPO'er. Den ovenstående europæ-

iske litteratur antyder, at PE-støttede børsintroduktioner, ligesom på det amerikanske marked, ge-

nerelt performer bedre end deres ikke-sponsorerede modparter på lang sigt. Litteraturen på områ-

det er dog meget begrænset generelt, hvorfor effekten kun er blevet undersøgt i et begrænset antal 

europæiske lande. Herudover er der ifølge Levis (2011) et behov for at undersøge de bagvedlig-

gende karakteristika, der driver den overnormale performance. 

 

 

Tabel 3 - Oversigt over undersøgelser af PE-støttede IPO’ers langsigtede performance

Forfatter Geografi Periode Resultater

DeGeorge & Zeckhauser 

(1993)
USA 1983-1987

R-LBO’er underperformer ikke, og resultatet er 

ikke signifikant

Mian & Rosenfeld (1993) USA 1983-1988
R-LBO’er underperformer ikke, og resultatet er 

signifikant

Holthausen & Larcker (1996) USA 1983-1988
R-LBO’er outperformer benchmark, men 

varierende statistisk signifikans

Cao og Lerner (2009) USA 1981-2003 R-LBO’er outperformer signifikant benchmark

Frederikslust & van der 

Geest (2001)
Holland 1985-1998

PE-støttede IPO’er underperformer ikke, og 

resultatet er ikke statistisk signifikant

Bergström et al. (2006)
Storbritannien 

og Frankrig
1994-2004

PE-støttede IPO’er outperformer signifikant 

ikke-støttede IPO’er (dog ikke indeks)

Lewis (2011) Storbritannien 
1992-2005 PE-støttede IPO’er outperformer signifikant 

ikke-støttede og VC-støttede IPO’er
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3.3 Studier ift. de udvalgte governance karakteristika og ejerperiode 

Som beskrevet i afsnit 2.3.2 benytter PE-selskaber en række tiltag, når de forsøger at øge værdien 

af deres porteføljeselskaber. Dette afsnit vil give et kort indblik i empiriske tests, der undersøger, 

hvordan disse redskaber påvirker virksomheders performance samt påvirkningen af ejerperiodens 

længde.  

3.3.1 Incitamenter via ejerskab  

Der er i øjeblikket ingen empirisk konsensus om, hvordan aktieoptioner og ledelsesmæssigt ejer-

skab påvirker virksomhedens performance. I et nyere studie analyserer Frydman & Saks (2010) de 

langsigtede tendenser i ledelseskompensation ved hjælp af et datasæt med store virksomheder i 

perioden 1936-2005. Forfatterne undersøger kompensationsmønstre og finder en sammenhæng 

mellem ledelsens velstand og performance. Der er dog ligeledes en række studier, der ikke finder 

nogen sammenhæng mellem egenkapitalkompensation og virksomhedens performance. Himmel-

berg et al. (1999) studerer forholdet mellem performance og insideres ejerandel. Ud fra en stikprøve 

på 600 tilfældigt udvalgte virksomheder i perioden 1982-1992 finder de ikke frem til nogen sam-

menhæng mellem ledelsesmæssigt ejerskab og performance.  

 

En del af litteraturen påpeger, at forholdet mellem ledelsens ejerskab og performance er ikke-lineær. 

I et studie gennemført af Morck et al. (1988) finder forfatterne frem til, at der er tre forskellige 

tendenser. Den første tendens er, at performance stiger, når man øger ledelsens ejerandel op til 5%. 

Den anden tendens er, at performance falder, når man øger ledelsens ejerandel op til 25%. Den 

tredje tendens er, at der er en mindre stigning i performance, når det ledelsesmæssige ejerskab stiger 

over 25%. Det er dog kun de to første tendenser, der er signifikante. Et nyere studie af McConnell 

& Servaes (1990) underbygger, at der et positivt forhold mellem ejerandele og performance, så 

længe ledelsens ejerskab er mindre end 40-50%. Kommer det ledelsesmæssige ejerskab over dette 

punkt, sker der et gradvist fald i performance. Det er begrænset hvor meget IPO-litteratur, der 

undersøger sammenhængen mellem performance og ledelsens ejerskab. Den litteratur der eksiste-

rer inden for området, fokuserer på den operationelle performance frem for markedsperformance. 

Boubaker & Mezhoud (2010) undersøger ændringen i den operationelle performance på franske 

IPO’er ift. det ledelsesmæssige ejerskab med udgangspunkt i 65 franske IPO’er i perioden 2000-

2006. De finder et signifikant negativt forhold mellem post-IPO-performance og det ledelsesmæs-

sige ejerskab. 
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3.3.2 Høj gearing 

Cao og Lerner (2009) påviser, at en større gearing ikke har signifikant indflydelse på det overnor-

male afkast på lang sigt. Faktisk er koefficienten negativ, hvilket indikerer, at gæld har en negativ 

effekt på performance, selvom dette resultat er statistisk ubetydeligt. Modsat dokumenterer Levis 

(2011), at den relativt overlegne langsigtede performance af europæiske PE-støttede IPO'er er po-

sitivt relateret til niveauet af gearing umiddelbart efter noteringen, hvilket indikerer, at en høj gea-

ring har en positiv effekt på den langsigtede performance. Han påpeger dog, at det ikke er muligt 

at foretage samme konklusion for ikke-støttede IPO’er, eftersom der er meget få observationer, 

der har et niveau for gearing, der er tilsvarende de PE-støttede. 

 

Selvom Levis (2011) finder denne positive sammenhæng, påpeger han, at resultaterne af studier, 

der undersøger sammenhængen mellem aktiekursen og gældsniveauet, er meget blandede. Der er 

en del studier, der finder en negativ sammenhæng (Dimitrov & Jain, 2010; Korteg, 2010), mens 

andre undersøgelser finder et positivt forhold (Hamada, 1972; Bandari, 1988). Som beskrevet i 

afsnit 2.1.5 er der i teorien en afvejning mellem fordelene og ulemperne ved at tage mere gæld, 

hvilket kunne indikere, at sammenhængen ikke er entydig. Endvidere finder Gomes & Schmid 

(2010) frem til, at sammenhængen mellem gæld og aktieafkast er mere kompleks end de statistiske 

teorier, idet de i høj grad afhænger af, hvordan gælden er brugt, og hvilke investeringsmuligheder 

selskabet har. 

3.3.3 Aktivt ejerskab i form af blockholders 

Ifølge Cao og Lerner (2009) performer R-LBO’er, der er støttet af en større ejer, generelt bedre. 

Dette indikerer, at der er en positiv korrelation imellem størrelsen på sponsorens ejerandel lige 

efter børsnoteringen og det langsigtede overnormale afkast. Dette resultat er dog kun signifikant 

på et 10% konfidensniveau hos R-LBO'er efter 1995, mens det ikke er signifikant i de tidligere R-

LBO'er. Ifølge Levis (2011) har PE-støttede IPO’er en gennemsnitlig ejerandel på 26% lige efter 

børsnoteringen, hvilket ifølge forfatteren indikerer, at PE-selskaber ofte fastholder en markant del 

af ejerskabet efter noteringen. Desuden understøtter studiet formodningen om, at der er en positiv 

sammenhæng imellem størrelsen på sponsorens ejerandel lige efter børsnoteringen og det overnor-

male afkast.  
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Andre studier, der undersøger den generelle effekt af store blockholders, er dog mere tvetydige. 

Agrawal & Mandelker (1990) undersøger forholdet mellem store blockholders og den afledte mo-

nitorering af ledelsen. De finder, at der er en signifikant positiv relation imellem blockholders og 

virksomhedens markedsperformance. Yderligere finder Denis & Serrano (1996), at blockholders 

har en særlig positiv effekt på markedsperformance for virksomheder, der performer dårligt. I tillæg 

finder Edwards & Weichenrieder (2004) i en undersøgelse af det tyske marked, at der både er en 

positiv og negativ korrelation fra den største blockholder, men at dette afhænger af, hvilke rettighe-

der ejerskabet giver til virksomhedens cash-flow. Derudover finder de en positiv relation ved øget 

ejerandel for den næststørste ejer. De argumenterer for, at dette skyldes en reduktion af den største 

blockholders private fordele. Flere blockholders’ betydning for virksomhedens markedsperfor-

mance er yderligere undersøgt af Lotto (2010). Han finder i sit studie af 643 noterede britiske 

selskaber, at virksomheder med flere end to store blockholders performede bedre end virksomhe-

der med to, en eller ingen blockholders. I tillæg beskriver Thomson et al. (2006) i deres litteratur-

studie, at empirisk research finder både en negativ og positiv effekt på virksomhedens performance, 

og at dette er påvirket af markedet, der undersøges. De argumenterer for, at litteraturen indikerer 

en positiv effekt i Kontinental Europa mod en negativ korrelation i lande som USA og Storbritan-

nien. Dette formoder de primært skyldes lovgivning samt størrelsen af den typiske blockholder i 

de forskellige lande. Derudover finder Mehran (1995), at der ikke er nogen signifikant påvirkning 

af virksomhedens performance og blockholders. Ovenstående indikerer altså en manglende enty-

dighed omkring effekten af blockholders.  

 

Cronqvist & Fahlenbrach (2008) argumenterer for, at en forklaring på den manglende entydighed 

omkring effekten af blockholder skyldes, at store aktionærer adskiller sig fra hinanden og, at den 

eksisterende empiriske ramme ikke inddrager denne heterogenitet. De analyserer virkningerne af 

heterogenitet på tværs af store aktionærer ved hjælp af et datasæt, hvor de sporer typen af block-

holders blandt store børsnoterede virksomheder i USA. Ifølge studiet er den positive blockholder-

effekt koncentreret i kategorierne pensionskasser, virksomheder, enkeltpersoner, PE-virksomhe-

der og fonde. Forfatterne konkluderer, at store aktionærer er forbundet med en bedre performance 

grundet deres evne til at overvåge og påvirke virksomheden. Forfatterne påpeger dog samtidigt, at 

det har en betydning for afkastet, hvem der har dette ejerskab, hvorfor det er nødvendigt ligeledes 

at undersøge dette.  
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3.3.4 Længden af ejerskabsperioden 

Cao (2011) undersøger sammenhængen mellem 594 R-LBO’ers varighed og den efterfølgende mar-

kedsperformance efter noteringen i perioden 1980-2006. Forfatteren definerer quick flips som R-

LBO’er med en varighed på under et år. Studiet indikerer, at der er en negativ sammenhæng mellem 

disse quick flips og BHAR-afkastet 36 måneder efter IPO’en, men resultatet er ikke statistisk sig-

nifikant. På grund af den manglende statistiske signifikans kan det ifølge forfatteren ikke påvises, 

at quick flips resulterer i en dårligere performance. Undersøgelsen viser dog, at der en signifikant 

korrelation mellem quick flips og forringelse af den operationelle markedsperformance samt sand-

synligheden for konkurs. Levis (2011) undersøger ligeledes længden af ejerskabsperioden, hvor han 

finder en negativ sammenhæng. Denne sammenhæng er imidlertid ikke statistisk signifikant. 
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4. HYPOTESER 

Som udgangspunkt vil de to første hypoteser have til formål at undersøge, hvordan de forskellige 

IPO’er performer. Ud fra en formodning om at PE-støttede IPO’er performer bedre, vil de efter-

følgende tre hypoteser undersøge en række karakteristika, der typisk bliver forbundet med PE-

fondes ejerskab. Afslutningsvist opstilles en hypotese, der forsøger at undersøge, hvilken betydning 

længden af ejerskabet har.  

4.1 Langsigtet anormal performance på det tyske og britiske marked 

På baggrund af teori- og litteraturafsnittet har de efterfølgende to hypoteser til formål at belyse den 

anormale performance for at få et indblik i, hvorvidt der eksisterer et anormalt afkast for IPO’er 

og om disse varierer mellem Storbritannien og Tyskland. 

4.1.1 Hvordan performer børsnoteringer i Tyskland og Storbritannien på lang sigt?  

Som beskrevet i afsnit 3.1 viser tidligere studier af tyske og britiske IPO’er, at børsintroduktioner i 

gennemsnit underpræsterer ift. forskellige benchmarks. De fleste studier er foretaget i 90’erne og 

00’erne, hvorfor det findes nødvendigt og relevant at undersøge, om denne konklusion ligeledes 

kan overføres til nærværende studie.  

 

Ifølge teorien præsenteret i afsnit 2.2.1 kan den langsigtede underperformance skyldes windows of 

opportunity, market timing og window dressing, hvilke kan opstå som en konsekvens af asymme-

trisk information. Fordi investorerne ikke indregner disse fænomener korrekt, fører det til efterføl-

gende underperformance, når markedet korrigerer for overoptimismen, hvilket er i strid med teo-

rien om effektive markeder. På baggrund af ovenstående er følgende hypotese formuleret: 

 

Hypotese 1A: Virksomheder der bliver noteret i Tyskland underperformer i gennemsnit ift. deres noterede indeks 

på lang sigt 

Hypotese 1B: Virksomheder der bliver noteret i Storbritannien underperformer i gennemsnit ift. deres noterede 

indeks på lang sigt 

 

På baggrund af det foretagne litteraturstudie forventer vi, at hypotesen bliver bekræftet. Hvis den 

empiriske test kan bekræftes, vil det give en baggrundsviden for at undersøge PE-støttede virk-

somheder ud fra en viden om, at IPO’er generelt underpræsterer.  
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4.1.2 Hvordan performer PE-støttede IPO’er relativt til andre børsintroduktioner? 

Som beskrevet i afsnit 3.2 har tidligere undersøgelser vist, at PE-støttede børsintroduktioner på det 

britiske marked i gennemsnit performer bedre end noteringer, der ikke er foretaget af en PE-fond. 

Det ønskes derfor undersøgt, om dette ligeledes er gældende for nærværende studie. De tidligere 

undersøgelser er foretaget tilbage i tid, hvilket giver incitament til at foretage en lignende og opda-

teret undersøgelse. I modsætning til det britiske marked har det endnu ikke været muligt at identi-

ficere noget studie, der undersøger PE-støttede IPO’er på det tyske marked. Dermed vil afhand-

lingen bidrage med ny viden til den eksisterende litteratur, både i form af undersøgelsen af det tyske 

marked, men ligeledes ift. at identificere eventuelle nationale forskelle.  

 

Som beskrevet i teoriafsnittet 2.3 påpeger fortalere som Jensen (1989) for, at PE-ejerskabsformen 

er med til at reducere agentomkostningerne gennem disciplineringseffekterne ved at benytte for-

skellige tiltag, der er forbundet med ejerskabsformen. Med udgangspunkt i denne argumentation 

bør PE-selskaber generelt performe bedre. Under børsnoteringen ændres ejerskabet dog, idet virk-

somheden går fra at være privat til at være noteret. Dermed falder PE-selskabets indflydelse ofte 

markant som et resultat af, at ejerskabet spredes, hvilket taler for, at effekten af PE mindskes. Som 

det fremgik af afsnit 2.3.3 argumenterer Levis (2011) og Bergström et al. (2006) for, at denne effekt 

af et PE-ejerskab ikke forsvinder simultant med noteringen. Forfatterne argumenterer for, at det 

vil have en effekt på IPO’ers markedsperformance, at de har været ejet af en kapitalfond inden 

notering. På trods af, at teorien ikke er entydig omkring, hvorvidt denne PE-effekt har en positiv 

eller negativ virkning, vil der blive taget udgangspunkt i Jensen (1989). Dermed formodes det, at 

effekten på den langsigtede værdiskabelse er positiv. Fordi investorerne ikke indregner denne po-

sitive effekt, fører det til en efterfølgende overperformance, hvilket er i strid med teorien om ef-

fektive markeder. På baggrund af ovenstående er følgende hypotese formuleret: 

 

Hypotese 2A: PE-støttede børsintroduktioner performer i gennemsnit bedre end introduktioner, der ikke er støttet 

af en PE-fond på lang sigt på det tyske marked 

 

Hypotese 2B: PE-støttede børsintroduktioner performer i gennemsnit bedre end introduktioner, der ikke er støttet 

af en PE-fond på lang sigt på det britiske marked 

 

Som beskrevet har flere studier påvist, at PE-støttede IPO’er i gennemsnit præsterer bedre end 

ikke PE-støttede IPO’er. Det forventes derfor, at hypotese 2 bliver bekræftet i både Tyskland og 

Storbritannien. 
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4.2 PE-karakteristikas betydning for IPO’ers langsigtede performance 

Som beskrevet i hhv. teori- og litteraturafsnittet, arbejdes der med en formodning om, at de karak-

teristika, der særligt ses ved PE-selskaber, har en værdiforøgende effekt på lang sigt. Nedenstående 

hypoteser er derfor formuleret for at få et bedre indblik i, hvad der ligger til grund for PE-støttede 

IPO’ers bedre markedsperformance med fokus på betydningen af de identificerede governance 

karakteristika. På baggrund af dette er nedenstående hypoteser formuleret.  

4.2.1 Hvordan påvirker gearingen det langsigtede anormale afkast? 

Af litteraturafsnit 3.3.2 fremgik det, at empiriske studier opnår forskellige resultater ift. gældsni-

veauet. Eksempelvis kom Levis (2011) frem til, at gæld har en positiv sammenhæng med værdiska-

belsen, mens Cao & Lerner (2009) fandt en negativ sammenhæng.  

 

Som påpeget i 2.3.3 har PE-støttede IPO’er ifølge Levis (2011) ofte en højere gældsgrad end ikke-

støttede efter noteringen. Ifølge afsnit 2.1.5 kan en højere gældsgrad være med til at øge værdien, 

idet gælden mindsker agentomkostningerne og øger skatteskjoldet. Det blev dog ligeledes påpeget, 

at gæld kan skabe nye omkostninger relateret til finansiel distress. Den optimale gældsgrad er derfor 

den, der maksimerer forskellen mellem de værdiskabende og destruerende forhold, der er afledt af 

benyttelsen af gæld. Ifølge afsnit 2.3.2.2 er et særligt karakteristikum for PE-fonde, at de benytter 

en høj gældsgrad ved opkøb af et porteføljeselskab. Hvis hypotese 2 finder, at PE-støttede IPO’er 

outperformer ikke-støttede IPO’er, kan en delvis forklaring være, at PE-støttede IPO’er generelt 

har en mere optimal gældstruktur pga. ejerskabet. Hvis investorerne ikke indregner dette, kan det 

have en effekt på det langsigtede anormale afkast. Dette indikerer, at der generelt er en positiv 

sammenhæng mellem størrelsen på gearingen og det langsigtede anormale afkast. På baggrund af 

ovenstående er følgende hypotese formuleret:  

 

Hypotese 3A: Et højere niveau af den finansielle gearing har en positiv effekt på det langsigtede anormale afkast 

for en IPO i Tyskland 

Hypotese 3B: Et højere niveau af den finansielle gearing har en positiv effekt på det langsigtede anormale afkast 

for en IPO i Storbritannien 

 

Med udgangspunkt i den præsenterede teori forventes hypotesen at blive bekræftet.  
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4.2.2 Hvordan påvirker incitamentsbaseret lønning af ledelsen det anormale afkast? 

Det fremgår af litteraturafsnit 3.3.1, at der ikke er konsensus om, hvordan ledelsesmæssigt ejerskab 

påvirker virksomheders performance, da der både er studier, der påviser en negativ og positiv sam-

menhæng. Herudover er der studier, der indikerer, at sammenhængen ikke er lineær, hvorfor en af 

markedet ikke indregnet effekt vil afhænge af, hvor stort agenternes ejerskab er. Den begrænsede 

litteratur, der eksisterer omkring IPO-performance og ledelsens ejerandel indikerer dog, at der er 

en negativ sammenhæng mellem den langsigtede performance og det ledelsesmæssige ejerskab.  

 

Som beskrevet under afsnit 2.1.1 er der omkostninger forbundet med monitorering. I teoriafsnit 

2.3.1 beskrives incitamenter som en alternativ metode til at skabe fællesinteresser mellem ledelsen 

og ejerne. Denne form for betaling giver alt andet lige ledelsen mere incitament til at handle i 

ejernes interesse, hvilket reducerer agentomkostningerne og behovet for monitorering. Den om-

talte aflønning kunne f.eks. opnås ved at give ledelsen et ejerskab i virksomheden, hvilket ifølge 

alignment-of-interest hypotesen vil øge værdien. Modsat påpeger entrenchment-hypotesen og te-

orien om imperfekt risikoallokering dog, at der er en negativ sammenhæng mellem værdiskabelsen 

og incitamenter, der ikke er værdiskabende for andre investorer.  

 

Ifølge afsnit 2.3.2.1 er et særligt karakteristikum ved PE-ejerskabet, at ledelsen i særlig høj grad 

bliver tildelt aktie- og optionsbaseret incitamenter. En delvis forklaring på en eventuel bedre per-

formance for PE-støttede IPO’er ift. ikke-støttede IPO’er kan derfor skyldes, at ledelsen generelt 

har et større ejerskab, hvilket mindsker incitamentet til at begå moral hazard. Fordi investorerne 

ikke indregner den fulde positive effekt, kan dette have en betydning for den anormale performance. 

Dette indikerer, at der kan være en positiv sammenhæng mellem egenkapitalbaseret incitamenter 

og den langsigtede anormale performance. På baggrund af ovenstående er følgende hypotese for-

muleret:  

 

Hypotese 4A: Det langsigtede anormale afkast er positivt påvirket af størrelsen på ledelsens egenkapitalbaserede 

incitamenter i Tyskland 

Hypotese 4B: Det langsigtede anormale afkast er positivt påvirket af størrelsen på ledelsens egenkapitalbaserede 

incitamenter i Storbritannien 

 

Som det fremgik af afsnit 2.1.3, kan incitamenter og variabel kompensation tage andre former end 

egenkapitalbaserede incitamenter. På grund af begrænset målbarhed af eksempelvis menneskelig 

kapital og manglende offentliggørelse af ledelsens kontrakter, er det valgt for denne afhandling at 
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anvende egenkapitalbaserede incitamenter i form af aktier (ejerandele) som proxy, hvilket er i over-

ensstemmelse med Core et. al (2001). Med udgangspunkt i teoriafsnittet forventes hypotesen at 

blive bekræftet. 

4.2.3 Hvordan påvirker størrelsen af majoritetsejere det langsigtede anormale afkast? 

Som beskrevet i 3.3.3 finder Cao og Lerner (2009) frem til at R-LBO’er, der er støttet af en større 

ejer efter 1995 performer bedre i USA. Undersøgelser, der fokuserer på den generelle effekt af 

blockholders, giver dog mere tvetydige resultater, idet studierne både indikerer et positivt og nega-

tivt forhold mellem størrelsen på blockholders og performance.  

 

Som beskrevet i teoriafsnit 2.1.4 er monitorering en vigtig komponent for at sikre, at ledelsen va-

retager ejernes interesser og at free-rider problemet mindskes. Der er derfor en formodning om, at 

investorerne i højere grad påtager sig denne aktive overvågningsrolle, når ejerskabet er koncentreret. 

Som resultat heraf er store blockholders med til at gennemføre værdiskabende fælles kontrolfordele. 

Teorien påpeger dog ligeledes, at den store ejerandel kan resultere i, at investoren opnår private 

fordele på bekostning af andre investorer, hvilket er værdidestruerende. Det er derfor en afvejning 

af effekten af private fordele og de fælles kontrolfordele. 

 

I afsnit 2.3.3 blev det påpeget, at Bergström et al. (2006) argumenterer for, at PE-selskaber ofte 

tiltrækker institutionelle investorer pga. størrelsen af IPO’en. Dette kunne indikerer, at PE-støttede 

IPO’er relativt til ikke-støttede IPO’er har større ejere, som i højere grad udfører en aktiv overvåg-

ningsrolle. Med udgangspunkt i antagelsen om at de fælles kontrolfordele overstiger de private, må 

et koncentreret ejerskab tendere til at performe bedre end et relativt mindre ejerskab. Eftersom 

investorerne ikke indregner den fulde positive effekt, påvirker det den anormale performance. 

Dette indikerer, at der kan være en positiv sammenhæng mellem koncentrationen af ejerskab lige 

efter børsnoteringen og den langsigtede anormale performance. På baggrund af ovenstående er 

følgende hypotese formuleret:  

 

Hypotese 5A: Størrelsen på den største aktionær har en positiv sammenhæng med IPO’ers langsigtede anormale 

afkast i Tyskland 

Hypotese 5B: Størrelsen på den største aktionær har en positiv sammenhæng med IPO’ers langsigtede anormale 

afkast i Storbritannien 
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På baggrund af litteraturstudiet og den præsenterede teori forventes hypotesen derfor at blive be-

kræftet. Som beskrevet i afsnit 2.3.2.3 har PE-selskabet en meget aktiv overvågningsrolle. Derfor 

vil der ligeledes blevet udarbejdet en sekundær kontrol af sammenhængen mellem kapitalfondens 

ejerandel efter notering og den anormale performance. 

4.3 Ejerskabsperiodens betydning for den anormale performance 

Denne afsluttende hypotese har til formål at belyse effekten af PE-ejerskabet. Årsagen for relevan-

sen af denne er formodningen om, at de strukturer og effekter, der er afledt af ejerskabet, alt andet 

lige, vil være dybere funderet i virksomheden ved en længere ejerskabsperiode. Med udgangspunkt 

i dette er nedenstående underspørgsmål og hypotese formuleret. 

4.3.1 Har længden af PE-ejerskab før børsnoteringen en betydning for, hvordan IPO’erne 

performer på lang sigt?  

Som det fremgik af litteraturafsnit 3.3.4, har Cao (2011) undersøgt sammenhængen mellem quick 

flips og efterfølgende markedsperformance. Undersøgelsen finder ikke nogen signifikant sammen-

hæng mellem holdeperioden og markedsperformance, selvom studiet indikerer, at varigheden har 

en betydning for den operationelle performance og sandsynligheden for konkurs. Levis (2011) fin-

der heller ingen sammenhæng mellem længden på ejerskabsperioden og det anomale afkast.  

 

Som beskrevet i teoriafsnittet 2.3.2.4 er ejerskabsperioden for en PE-investering typisk mellem tre 

og otte år. Ifølge kritikere er nogle PE-fonde begyndt at gennemføre transaktioner med en kortere 

varighed, hvilket betyder, at der ikke foretages tilstrækkelige forbedringer i driften eller styringen 

til, at det skaber værdi. Dette indikerer, at der er en sammenhæng imellem længden af ejerskabet 

og værdiskabelsen. Der er en underliggende formodning om, at virksomheder der har været under 

PE-ejerskab i længere tid, vil skabe mere værdi, idet PE-fonden i højere grad vil have mulighed for 

at implementere større initiativer og strukturer fremfor at benytte sig af window dressing. Som 

beskrevet argumenterer nogle forfattere for, at initiativer og strukturer, der er gennemført af PE-

selskaber, vil blive fastholdt i nogen tid efter noteringen. Såfremt en lang varighed giver PE-selska-

ber mulighed for at gennemføre mere gennemgribende strukturelle ændringer, må det alt andet lige 

betyde, at en længere ejerskabsperiode influerer på, hvor meget IPO’en er påvirket af det tidligere 

ejerskab efter børsnoteringen. Ifølge denne logik må der alt andet lige være en positiv sammenhæng 

mellem performance og PE-ejerskabsperioden før børsnoteringen. Indregner investorerne ikke 

den fulde værdi af det længere ejerskab, kan dette have en positiv effekt på den anormale perfor-

mance. På baggrund af ovenstående er følgende hypotese formuleret:  
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Hypotese 6A: Det langsigtede anormale afkast for PE-støttede IPO’er i Tyskland er positivt påvirket af længden 

på ejerskabsperioden inden børsnoteringen 

 

Hypotese 6B: Det langsigtede anormale afkast for PE-støttede IPO’er i Storbritannien er positivt påvirket af 

længden på ejerskabsperioden inden børsnoteringen 

 

Med udgangspunkt i formodningen om, at PE-fonde har bedre mulighed for at implementere vær-

diskabende tiltag under en længere ejerskabsperiode, forventes det, at hypotesen vil blive bekræftet. 

5. METODE 

Dette afsnit vil have til formål at beskrive den metodiske tilgang, der benyttes til at besvare pro-

blemstillingen. Metodeafsnittet vil være opdelt i tre delafsnit med hver deres fokus. Indledningsvis 

vil den bagvedliggende videnskabsteori og undersøgelsestilgang blive beskrevet i afsnit 5.1. I afsnit 

5.2 beskrives, hvordan det langsigtede anormale afkast estimeres. Til slut vil afsnit 5.3 fokusere på 

valg af statistiske modeller til at beskrive forholdet mellem det langsigtede anormale afkast og for-

skellige corporate governance variabler. 

5.1 Videnskabsteoretisk perspektiv 

Som udgangspunkt udspringer problemformuleringen med en antagelse om, at der er et kausalt 

forhold mellem kapitalfondskarakteristika og markedsperformance på lang sigt. Denne implicitte 

årsagssammenhæng danner grundlaget for den overordnede problemformulering, som forsøger at 

undersøge PE-støttede IPO’ers markedsperformance. Udover at undersøge selve forskellen i per-

formance indbefatter problemformuleringen ligeledes en undersøgelse af, hvorvidt denne perfor-

mance kan forklares ud fra forskellige kapitalfondskarakteristika.  

 

Problemformuleringen behandles ud fra det videnskabsteoretiske paradigme, neopositivisme. 

Dette paradigme har en begrænset realistisk ontologi. Genstanden, der undersøges, eksisterer uaf-

hængigt af vores opfattelsesevne, hvilket betyder, at der eksisterer en endegyldig sandhed. Begræns-

ningen går på, hvorvidt vi er i stand til at finde frem til sandheden og helt eksakt viden om virke-

ligheden (Nygaard, 2005, s. 26-27). Der eksisterer derfor en sandhed om PE-støttede IPO’ers per-

formance, men der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt man er i stand til at finde frem til denne. 

På grund af den kritiske holdning til, hvorvidt det er muligt at finde frem til sandheden, bliver 

epistemologien modificeret objektivitet. Idealet er som i klassisk positivisme objektivitet, men der 

fastholdes en anerkendelse af, at vi som mennesker ikke er i stand til at være fuldstændig rationelle 

og neutrale (Nygaard, 2005, s. 26-27). Som et resultat heraf efterstræbes det at afdække PE-støttede 
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IPO’ers performance så objektivt som muligt for at komme så tæt på virkeligheden, det nu er 

muligt. Samtidig vil der dog være en anerkendelse af, at de valgte metoder og begrænsninger i data 

vil påvirke afhandlingens resultater. Derfor vil nedenstående afsnit opstille en klar beskrivelse af 

den valgte metode og databegrænsningerne i et forsøg på at øge gennemsigtigheden.  

 

Ligesom positivisme afdækker neopositivismen virkeligheden gennem akkumulering af data, som 

kan benyttes til at forstå, hvordan sandheden hænger sammen. Der benyttes en eksperimentel me-

tode, hvor der opstilles hypoteser, som bekræftes eller afkræftes for at få en øget forståelse af, 

hvordan virkeligheden er skruet sammen (Nygaard, 2005, s. 26-27). Til forskel fra positivisme me-

ner neopositivisme, at der laves en mere realistisk teori om virkeligheden, når undersøgelser fore-

tages under naturlige forhold frem for kliniske forsøg (Nygaard, 2005, s. 26-27). Denne afhandling 

vil være bygget op omkring den eksperimentelle metode. Som beskrevet i afsnit 4 opstilles en række 

hypoteser, der efterprøves med udgangspunkt i den indsamlede empiri. Desuden vil afhandlingen 

tage udgangspunkt i ”naturlige forhold”, idet der er indsamlet data fra eksisterende aktiemarkeder 

fra den virkelige verden.  

 

Når man ønsker at gennemføre en undersøgelse, er der forskellige metoder til, hvordan man tilgår 

teorien eller objektet, der undersøges. Som udgangspunkt er to metoder, der kan klassificeres som 

hhv. den induktive og deduktive metode. Induktive studier tager udgangspunkt i empiri, hvor man 

søger sammenhæng, og udleder deraf en hypotese eller en teori om, hvordan et fænomen er. Dette 

studie benytter en deduktiv metode, hvor der tages udgangspunkt i den eksisterende teori omkring 

kapitalfonde og markedsperformance. På baggrund af teorien, der er fremstillet i afsnit 2, er opstil-

let hypoteser i afsnit 4. Der forsøges så objektivt som muligt at indsamle empiri (observationer), 

der anvendes til at bekræfte eller afkræfte de udvalgte hypoteser. Den sidste del af afhandlingen vil 

dog i højere grad bygge på den induktive slutningsform, da denne del vil revidere samt udvide den 

nuværende litteratur (Bryman & Bell, 2011). 

5.2 Måling af det langsigtede anormale afkast 

For at måle det langsigtede afkast skal der tages stilling til en række elementer, der indgår i estime-

ringen. Ifølge Lyon et al. (1999) er der ingen entydig eller optimal metode til måling og afprøvning 

af de langsigtede anormale afkast af IPO'er. Forfatteren påpeger, at der i litteraturen benyttes en 

række forskellige metoder, men at de alle medfører en række metodiske problemstillinger. Ifølge 

Brav et al. (2000) er resultater meget følsomme over for disse metodevalg, hvilket indiker, at resul-

taterne i høj grad er påvirket af den valgte metode. På grund af metodevalgets centrale betydning 
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for studiets resultat, vil dette afsnit indeholde korte diskussioner af forskellige metodevalgs påvirk-

ning af resultaterne og eksplicit beskrive de til- og fravalg, der foretages. For at afprøve reliabiliteten 

af de forskellige test, vil der ligeledes blive benyttet flere forskellige metoder i centrale estimeringer. 

Dette vil give et indblik i, hvor følsomme resultaterne er ift. den valgte fremgangsmåde.  

5.2.1 Eventstudie vs. kalenderstudie  

Inden for den nuværende litteratur er to metoder til måling af langsigtet anormal performance 

identificeret, hhv. eventstudiet og kalenderstudiet. Forskellen på de to er, at et eventstudie analyse-

rer og fokuserer på den enkelte IPO, og de karakteristika denne har, hvor et kalenderstudie foku-

serer på en given periode, eksempelvis hver måned over en periode, der vægtes ligeligt. Fordelen 

ved et kalenderstudie er derfor også, at den i højere grad tager højde for effekten af tidspunktet for 

IPO'en. Majoriteten af litteraturen vælger dog at anvende et eventstudie, hvilket vurderes primært 

at skyldes tre forhold. For det første resulterer market-timing, som beskrevet i afsnit 2.2.2.2, i, at 

kalenderstudier finder en lavere grad af underperformance, fordi den ikke tager højde for klynger 

af IPO’er. Dernæst argumenterer Gregory et al. (2010) for, at et kalenderstudie ikke reflekterer 

investorernes oplevelse, da det vil kræve en underliggende antagelse om, at investoren regulerer sin 

portefølje efter antallet af observationer, der indgår i den enkelte måned, hvilket er usandsynligt. 

Sidst fordi et kalenderstudie ikke tillader at kunne analysere for specifikke karakteristika for den 

enkelte IPO. Yderligere argumenterer Loughran & Ritter (2000) for, at klyngerne som følge af 

market-timing bliver fanget i et eventstudie. Dertil kommer, at et eventstudie muliggør analysen af 

karakteristika, hvilket er relevant for denne afhandling. På baggrund af ovenstående diskussion 

findes et eventstudie mest passende for afhandlingens analyse. 

 

Det anerkendes dog, at aspektet tid har en stor betydning for estimeringen af det langsigtede anor-

male afkast ved en IPO. Dette især med hensyn til valget af benchmark, når forskellige typer af 

IPO'er ønskes sat op i mod hinanden, som i denne afhandling, hvor fokusset er på PE-støttede og 

ikke-støttede IPO'er. Som det fremgår af afsnit 3.1 til 3.2, vælger størstedelen af de tidligere under-

søgelser med samme fokus at anvende noterede indeks eller dele heraf baseret på hhv. størrelse 

eller industri. Der er dog kun få studier, der tager højde for tidspunktet for IPO’en. Årsagen for 

noteringsårets væsentlighed er, at tidligere studier har fundet, at der er forskelle på den anormale 

performance alt efter noteringsår, hvorfor der kan være betydelige effekter heraf, hvis de to grupper, 

der ønskes sammenlignet, noteres i forskellige perioder. Det traditionelle benchmark, der tager 

udgangspunkt i et bredt eller størrelse/industri indeks, er meningsfuld at bruge, når undersøgelsen 

ønsker at undersøge om den gennemsnitlige IPO performer anormalt. Dette skyldes, at benchmar-

ket og IPO'en er at finde i det samme år, hvorfor der i lavere grad er støj som følge af noteringsåret 
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relativt til en undersøgelse af IPO'er i mellem. Som det fremgår af dataafsnit 6.2, er der forskelle 

på den relative andel af PE-støttede IPO'er, der noteres ift. ikke-støttede i et givent år. Dermed 

bliver en stor del af analysen, ved brug af den nuværende litteraturs metodik, baseret på et bench-

mark af ikke-støttede IPO'er, der er holdt op mod et indeks eller dele af et indeks, som er noteret 

i et andet år end PE-støttede. En mulig årsag til, at litteraturen i lavere grad har haft fokus på 

noteringsår, kan skyldes, at de tidligere studier er foretaget på et tidspunkt, hvor markedet har haft 

en højere grad af opadgående trend. Nedenfor i figur 3 er MSCI Europe med indekseret tal for en 

18-årig periode fra hhv. ultimo december 1981 og 1999 illustreret. Årsagen for de to perioder er, 

at den første indeholder analyseperioden for majoriteten af de foretagne studier, hvor den anden 

indeholder denne afhandlings analyseperiode. 

 

 

 

Som det fremgår af illustrationen, er analyseperioden for denne afhandling præget af stor volatilitet 

samt ingen tydelig trend i modsætning til tidligere studiers analyseperiode, der har en opadgående 

trend. Dette motiverer til både at foretage en mere traditionel undersøgelse, samt en der i højere 

grad justerer for noteringsåret når forskellige typer af IPO’er sammenlignes.  

Figur 3 - MSCI Europe indeksets udvikling

Kilde: FactSet

Panel A -Udvikling mellem 31/12-1981 og 31/12/1999
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Lyon et al. (1999) påpeger, at en ændring af metoden for at forbedre et område, ofte resulterer i en 

forringelse af andre forhold. Dette er ligeledes årsagen til, at der ikke findes nogen optimal metode. 

Metoden vil yderligere blive uddybet i afsnit 5.2.5.1 og 5.2.5.2. 

5.2.2 Estimeringsperiodens længde 

En af de faktorer, der påvirker det anormale afkast, er længden af perioden, som afkastet estimeres 

ud fra. I IPO-litteraturen er der dog ikke enighed om, hvordan "lang sigt" er defineret. Som det 

fremgår af afsnit 3.1 og 3.2, benytter størstedelen af den nuværende litteratur en længde i intervallet 

24 måneder og 36 måneder efter normaliseringsperioden. Ritter (1991) benytter en periode på 24 

måneder, mens nyere litteratur tager udgangspunkt i 36 måneder (Levis 2011; Bergström et al., 

2006; Frederikslust & van der Geest, 2001). Grundet forøgelse af sammenligneligheden med tidli-

gere studier, vælges 36 måneder som estimeringsperioden. Ud over den valgte målingsperiode vil 

der ligeledes blive udarbejdet estimater for de resterende 35 måneder for at opnå et indblik i ud-

viklingen af den anormale performance. Undersøgelse af flere tidsintervaller er i overensstemmelse 

med blandt andre Bergström et al. (2006) og Levis (2011).  

5.2.3 Normaliseringsperiode 

Som beskrevet i afsnit 2.2.2.1 kan selskaber have et incitament til at prissætte et selskab lavere end 

markedsværdien under børsintroduktionen, hvorfor den indledende udvikling i afkastet ikke nød-

vendigvis er relateret til virksomhedens performance. I den nuværende litteratur anvendes en nor-

maliseringsperioden efter IPO’en for at effekten af underprisning ikke medregnes i den langsigtede 

performance (Ritter,1991; Bergström et al., 2006; Levis, 1993 m.fl.). Både Ritter (1991), Goergen 

et al. (2007) og Levis (1993, 2011) fastsætter dette normaliseringsinterval til at være perioden mel-

lem IPO-dagen og den sidste kalenderdag i noteringsmåneden, hvilket forfatterne definerer som 

periode 0. Denne metode har den implikation, at nogle selskaber vil have en måned, mens andre 

vil have ned til én dag til at blive normaliseret. Det vælges i denne afhandling at definere normali-

seringsperioden som en måned efter noteringen, hvilket i højere grad sikrer, at effekten af under-

prisning ikke medregnes i det langsigtede afkast. Dette vil have en negativ effekt for sammenligne-

ligheden, men samtidig vurderes det at være en mere retvisende metode til at udregne det langsig-

tede afkast, idet observationernes eventuelle effekter af underprisning generelt vil have længere tid 

til at blive normaliseret. Herudover vil en konsistent normaliseringsperiode ligeledes tilsikre, at for-

skellen i performance IPO’erne imellem ikke er afledt af forskelle i normaliseringsperioden.  
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5.2.4 Værdi vægtet vs. ligeligt vægtet 

I litteraturen estimeres det anormale afkast enten som et værdivægtet afkast eller ligeligt vægtet 

afkast. Bergström et al. (2006) argumenterer for, at det værdivægtede gennemsnit bedre afspejler 

en investors portefølje. Forfatteren påpeger, at sandsynligheden for, at en investor vil holde en 

portefølje med samme vægtning i hvert aktiv, er usandsynlig, hvorfor et værdivægtet afkast vil være 

mere retvisende ift. investorens afkast. En af problematikkerne ved det værdivægtede afkast er 

imidlertid, at der er en underliggende antagelse om, at en investor vil vælge at sammensætte sin 

portefølje med den samme fordeling, der ses i markedet (og dermed datasættet). Herudover argu-

menterer Loughran & Ritter (2000) for, at enkelte observationer i de forskellige grupper med en 

høj markedsværdi, vil resultere i høje standardafvigelser, lave t-statistikker og insignifikante resul-

tater, hvilket bl.a. skyldes den idiosynkratiske risiko, der ikke bliver diversificeret væk. Denne pro-

blemstilling er ligeledes gældende i denne afhandling. Det ses f.eks. i, at de ti største PE-støttede 

IPO’er i Storbritannien tilsammen har en markedsværdi, som svarer til summen af de resterende 

observationer. Konsekvensen af dette er, at disse selskaber vil have en markant påvirkning af re-

sultatet. Har disse selskaber f.eks. et negativt anormalt afkast på 10% i gennemsnit og de resterende 

selskaber har et positivt afkast på 10%, vil der af analysen ikke fremgå nogen anormal performance.  

 
Bergström (2006) argumenterer for, at valget af metode skal baseres på, hvad der undersøges. Af 

denne årsag benytter han f.eks. ligeligt vægtet afkast ved undersøgelse af, hvordan ledelsen påvirker 

det anormale afkast. Yderligere argumenterer Loughran & Ritter (2000) for, at et ligelige vægtet 

afkast er mere retvisende, hvis formålet med studiet er at undersøge det anormale afkast for den 

gennemsnitlige virksomhed på baggrund af et event som f.eks. en IPO. Eftersom denne afhand-

lings primære formål er at undersøge effekten af PE-karakteristika og ejerskab, samt at der er flere 

observationer med betydeligt større markedsværdier end gennemsnittet, vælges det ligeligt vægtede 

gennemsnit ved estimeringen af det anormale afkast på baggrund af ovenstående argumentation.  
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5.2.5 Benchmark  

5.2.5.1 Forskellige tilgange til valg af benchmark 

For at kunne estimere det anormale afkast, skal der udvælges et benchmark, der udtrykker den 

normale performance. Der er flere studier, som påviser, at valget af benchmark har en markant 

indflydelse på det estimerede langsigtede anormale afkast og IPO-studiers resultater, hvorfor denne 

komponent er af særlig væsentlig karakter (Gregory et. al., 2010; Fama & French, 1996; Espenlaub 

et. al., 2000; Ritter, 1991).  

 

Ifølge Gregory et al. (2010) bør estimeringen af anormale afkast baseres på et benchmark, der i 

princippet matcher observationens virksomhedsspecifikke karakteristika så tæt som muligt, hvis 

man ønsker at isolere det anormale afkast. Ønskes den gennemsnitlige IPO’s performance under-

søgt, vil det optimale benchmark derfor være noterede aktier med de eksakt samme karakteristika 

som den enkelte IPO. Er interessen i stedet at identificere, om IPO’er med en bestemt ejerskabs-

form, som f.eks. PE, performer bedre end andre IPO’er, vil det ideelle benchmark være perfekt 

sammenlignelige ikke-støttede IPO’er, noteret på det eksakt samme tidspunkt. I praksis opstår der 

dog en række problemstillinger ift. at opfylde dette ideal. Som udgangspunkt er ingen virksomheder 

ens, da alle virksomheder i højere eller lavere grad er forskellige fra hinanden. Dette bliver yderligere 

problematiseret af, at der kun er foretaget en given mængde noteringer, hvilket begrænser både de 

allerede listede benchmark samt IPO benchmarks. Dermed reduceres sandsynligheden for at finde 

relevante benchmarks i takt med, at der sorteres på flere og mere specifikke karakteristika samt et 

smallere tidsinterval ift. noteringstidspunkt.  

 

Som følge af ovenstående problemstillinger vælger den nuværende litteratur at benytte en række 

forskellige benchmark, der alle har deres fordele og ulemper ift. idealet. Som det fremgår af tabel 

4, er det oftest benyttede benchmark et bredt indeks. Derudover har en række studier anvendt 

andre benchmarks, som de enkelte forfattere argumenterer for i højere grad afspejler den samme 

risiko. Disse er som oftest varianter af enten ”karakteristika opdelte indeks” eller matching firm 

princippet. Karakteristika opdelte indeks er som oftest nationale indeks, der er sorteret på industri 

eller størrelse, hvor matching firm metoden forsøger at finde sammenlignelige noterede aktier. Der 

er dermed ikke nogen entydig norm for, hvilket benchmark der benyttes i litteraturen. Imidlertid 

er der i litteraturen enighed om, at benchmarket helst skal have den samme risikoeksponering som 

den undersøgte virksomhed (Bergström et al., 2006; Gregory et al., 2010). 
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Som kort nævnt ovenfor, er det oftest benyttede benchmark et bredt nationalt indeks, der enten 

fungerer som det primære benchmark eller som kontrolfaktor for metodefølsomheden. Der er 

midlertidigt en del studier, som påpeger at brugen af markedsindeks kan være med til at skabe et 

bias mod bestemte resultater. F.eks. påpeger Loughran og Ritter (2000), at der opstår bias mod en 

højere forklaringsgrad og en mindskning af den anormale afkast, hvis indekset indeholder mange 

af de IPO’er, der undersøges. Som et resultat heraf argumenterer de for, at markedsindekset bør 

renses for de observationer, der er genstand for undersøgelsen. Schuster (2003) argumenterer mod-

sat for, at vægten af IPO’er i et indeks ofte er så lille, at det har en ubetydelig effekt for undersø-

gelsen. Som et resultat af ovenstående argument, undlader størstedelen af litteraturen at foretage 

denne justering, når der benyttes markedsindeks (Bergström et al., 2006). Derudover kan det argu-

menteres, at et bredt indeks ikke er stand til at opfylde idealet om at have samme risikoeksponering 

som den enkelte IPO, da et indeks er sammensat af en større mængde virksomheder, der alle har 

forskellige karakter og dermed risikoeksponering. 

 

Som nævnt indledningsvist har nogle forfattere valgt, som følge af ovenstående, ligeledes at benytte 

indeks, som er inddelt efter et eller flere forskellige karakteristika. Dette gælder særligt for studier, 

der har til formål at undersøge forskelle i IPO’ers performance, hvor benchmark ofte inkluderer et 

tilpasset indeks ift. størrelse eller industri (Levis, 2011; Frederikslust & van der Geest, 2001). F.eks. 

benytter både Ritter (1991), Gregory et al. (2010) og Levis (1993, 2011) en referenceportefølje, hvor 

de kun medtager den del af markedsindekset, der er sammenlignelig ift. enten størrelse eller industri. 

Argumentet for benyttelsen af denne metodik er, at dette benchmark i højere grad afspejler sam-

menlignelige karakteristika og dermed risikoeksponering end det brede indeks, hvorfor det kan 

argumenteres for, at denne metodik mindsker nogle af de problematikker der opstår ved brede 

markedsindeks.  

 

Der er dog stadig en række problemstillinger forbundet med at bruge indeks ligegyldigt om disse 

opdeles eller ej. Ved sammenligning af to ejerformer opstår der først og fremmest den problematik, 

at metoden ikke tager højde for forskelle i de to grupperingers noteringsår og hvilken type virk-

somhed, der bliver noteret i et givent år. Yderligere er der en række statistiske problemstillinger 

forbundet med anvendelsen af en referenceportefølje i form af et indeks eller dele af et indeks, når 

formålet er at udregne og undersøge den langsigtede anormale performance (Kothari & Warner, 

1996). Problemerne, som følge af anvendelsen af en referenceportefølje af noterede aktier, opstår 

primært på grund af tre forhold, som er bias ved nye noteringer, re-balancerings bias og skævheds bias. Bias 

ved nye noteringer forekommer ved, at nye aktier bliver inkluderet i benchmarket i løbet af den 
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undersøgte periode. Dette resulterer i, at benchmarket løbende ændrer sig over den undersøgte 

periode, hvilket indebærer, at den enkelte observations benchmark vil variere igennem perioden. 

Hermed vil to observationer ikke have den samme definition af normal performance, hvilket vil 

reducere sammenligneligheden mellem to observationer med forskellige ejerformer. I tillæg kan 

underprisning fra de ny-noterede selskaber påvirke indekset, da dette fænomen ofte resulterer i 

store udsving kort efter noteringen. Dette er især relevant i perioder, hvor der noteres store mæng-

der af selskaber. Rebalancerings bias opstår ved, at vægtene i referenceporteføljen enten er ligeligt-

vægtet eller værdivægtet, hvilket betyder, at porteføljen hele tiden bliver balanceret ift. den givne 

vægtning. Dermed opstår tilsvarende problemstillinger som ved ny-noterings bias. Skævheds bias 

opstår, fordi det langsigtede anormale afkast er positivt skævt. Dette opstår som følge af, at indivi-

duelle IPO’ers aktieafkast er positivt skæve, hvor porteføljens afkast består af flere noterede aktier, 

og dermed oplever en betydeligt lavere grad af skævhed (Cowan & Sergeant 1997; Kothari & War-

ner, 1996; Barber & Lyon, 1996, 1997).  

 

På baggrund af ovenstående problematikker foretog Barber & Lyon (1997) et større studie, hvor 

de sammenlignede 8 forskellige benchmarks. De undersøgte benchmarks blev identificeret ved 

matching firm princippet og referenceporteføljer bestående af brede indeks og karakteristika op-

delte indeks. Studiet finder, at anvendelsen af referenceporteføljer af noterede aktier som bench-

mark, uafhængigt af typen, resulterer i betydelige fejl som et resultat af alvorligt skæve resultater, 

hvilket kun ses i mindre grad blandt matching firm benchmarkene. Andre studier har forsøgt at 

opveje disse ved at justere t-statistikkerne som introduceret af Hall (1992). Et studie fra Barber & 

Lyon (1997) påpeger dog, at denne metode kun forbedrer statistikkerne marginalt og har derfor en 

begrænset betydning for konklusionen.  

 

Ovenstående har resulteret i, at flere studier har valgt at inkludere forskellige variationer af 

matching firm princippet for at reducere de tre problematikker (f.eks. Ritter, 1991; Loughran & 

Ritter, 1995, Spiess & Affleck-Graves, 1995; Kothari & Warner, 1997; Sapusek, 2000). Metoden 

kan dog kritiseres for, at definitionen af hvad der er normalt, benchmarket, ofte bliver baseret på 

én enkelt observation, hvilket afviger fra den generelle idé om, at et større antal observationer alt 

andet lige vil være tættere på den ”sande værdi”, hvilket metodikkerne med opdelte indeks i højere 

grad opfylder. Yderligere kan der opstå støj som følge af, hvilken virksomhed der vælges, da der 

ofte vil være mere end et muligt benchmark som følge af selektionen på overordnede karakteristika. 

Dette kan være årsagen til, at nogle forfattere i stedet anvender flere end blot et enkelt selskab som 

benchmark ved matching firm metoden. Eksempelvis inkluderer Mian & Rosenfeld (1993) 
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matching firm princippet, men medtager fem virksomheder i deres benchmark i stedet for en. 

Yderligere opstår der en problematik ved sammenligning af IPO’er med forskellige ejerformer. 

Problematikken opstår ved, at en PE-støttet og en ikke-støttet IPO, ikke bliver holdt op mod det 

samme benchmark. Dermed bliver undersøgelsen af de to ejerformer påvirket af en række eksterne 

forhold, som kan have en markant betydning for analysens resultater. 

 

Teoretisk bør benchmarket have samme beta som den undersøgte IPO. De fleste studier beregner 

dog ifølge Schuster (2003) performance uden eksplicit at justere for beta. For det amerikanske 

marked rapporterede Ritter (1991), Ibbotson (1975) og Clarkson & Thompson (1990), at de gen-

nemsnitlige beta-værdier for IPO-firmaer er større end 1, men at de falder over tid. Dermed bør 

man i teorien lave en justering for, at denne forskel fjernes. Forfatterne påpeger dog, at forskellen 

i beta mellem IPO'erne og benchmark er for lille til at have en væsentlig indvirkning på konklusio-

nerne. Yderligere er beta-estimater udarbejdet på baggrund af en række subjektive forudsætninger, 

hvorfor en korrektion teoretisk vil være at foretrække, men i praksis bidrager med højere grad af 

støj end forklaringsgrad. På baggrund af ovenstående vælger majoriteten af litteraturen ikke at ju-

stere for beta. 

5.2.5.2 Valg af benchmark 

Som det fremgår af foregående afsnit, er opbygningen og anvendelsen af et passende benchmark 

en forudsætning for hele analysen. Som beskrevet i afsnit 4 omhandler hypotese 1, hvorvidt IPO’er 

generelt underperformer ift. noterede aktier. For at undersøge dette benyttes en række indeks, som 

sættes over for alle IPO’erne. Dette benchmark er valgt, da det øger sammenligneligheden med 

studier foretaget på de valgte markeder. Først vil der blive udarbejdet en estimering ud fra MSCI 

Europe indekset for at sammenligne resultaterne af både tyske og britiske IPO'er mod samme 

generelle markedsbenchmark. Anvendelsen af samme indeks som benchmark for begge IPO-grup-

per gør det muligt at finde ud af, om der er forskellige karakteristika mellem performance i de to 

lande. Herefter vil IPO-grupperne blive matchet med nationale indeks for at eliminere landespeci-

fikke forskelle i performance. De tyske og britiske observationer, vil hhv. blive holdt op imod 

CDAX og britiske FTSE. Der vil ikke blive gennemført nogen rensning af disse indekser ift. IPO’er, 

da effekten ifølge Schuster (2003) er ubetydelig, hvilket er i overensstemmelse med størstedelen af 

litteraturen på det tyske og britiske marked (Levis, 1993; Espenlaub et al., 2000; Schuster, 2003; 

Bessler & Thies, 2007). Alt andet lige vil dette medføre et mere konservativt estimat, da det vil 

mindske det anormale afkast.  
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Som beskrevet i afsnit 4 er fokus i anden hypotese at vurdere om PE-støttede IPO’er outperformer 

ikke-støttede IPO’er. Som udgangspunkt forventes det, at den første test viser, at IPO’er under-

performer ift. markedsindeks, hvilket giver anledning til at teste, om et ejerskab af en PE-fond gør, 

at denne type IPO performer bedre end ikke-støttede IPO’er. Til brug for denne analyse anvendes 

primært to forskellige typer af benchmarks, som følge af diskussionerne i afsnit 5.2.5.1. Det første 

benchmark består af brede lokale indeks for hver af de to lande. Årsagen for valget af dette bench-

mark kommer af, at denne metode er brugt i næsten hele litteraturen, hvorfor metoden i høj grad 

giver mulighed for at sammenligne dette studies resultater med empirien. Det andet benchmark 

består af matchede IPO’er på forskellige karakteristika. I udgangspunktet vælges denne metode 

frem for dele af et indeks som følge af de problemstillinger, der blev belyst i forrige afsnit. Dette 

skyldes især den betydelige volatilitet i analyseperioden, som blev beskrevet i afsnit 5.2.1. Dette 

resulterer i en lavere grad af sammenlignelighed ift. tidligere studier, eftersom tidligere studier af 

forskelle i PE-støttede versus ikke-støttede IPO’er, primært har anvendt metoden med reference-

portefølje af opdelte indeks. Dette studie vælger dog at modificere matching firm princippet ved at 

tage udgangspunkt i IPO’er fremfor noterede aktier. Denne metode tager derfor udgangspunkt i at 

sammenligne en PE-støttet IPO direkte med en ikke-støttet IPO. På den måde er det anormale 

afkast ikke påvirket af udvalgte noterede aktier eller indeks som benchmark. De klassiske metoder 

tager udgangspunkt i noterede aktier eller indeks følger ideen om, hvordan PE-støttede IPO’er 

performer relativt til ikke-støttede ift. den alternative investering, en investor ville kunne have gjort 

på tidspunktet for IPO’en. Denne metodik undersøger derimod tanken om, at hvis en investor kun 

har mulighed for at investere i én af de to typer af IPO’er, hvilken vil så, alt andet lige, give det 

højeste afkast. Yderligere inkluderes så mange ikke-støttede IPO’er som muligt i benchmarket, ud 

fra de opstillede kriterier. Dette gøres for at reducere påvirkning fra eventuel selektions bias. Me-

toden kan dog stadig kritiseres for ikke at afspejle et benchmark, der har identisk risiko med den 

undersøgte IPO. 

 

Det første benchmark justeres ift. størrelse og industri, da dette er i overensstemmelse med en stor 

del af litteraturen (Ritter ,1991; Gregory et al., 2010; Levis 1993, 2011). Ift. industri er observatio-

nerne opdelt efter Global Industry Classification Standard (GICS), som opdeler virksomhederne i 

11 overordnede industrigrupper, som er energi, materialer, industri, konsumentvarer, forbrugsgo-

der, finans, informationsteknologi, telekommunikation service, sundhedspleje, forsyning og ejen-

dom. Klassificeringen er tilvejebragt gennem databasen FactSet. Brugen af disse meget bredere 

industrigrupper kan kritiseres, idet mere indsnævrede industrigrupper i højere grad ville have de 

samme karakteristika. I praksis vil en yderligere indsnævring imidlertid betyde, at der ikke vil være 
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et benchmark, der kan matches til en markant del af de PE-støttede IPO’er. Brugen af brede indu-

strigrupper er desuden i overensstemmelse med litteraturen, hvor Bergström et al. (2006), Levis 

(1993, 2011), Ritter (1991) og Cao og Lerner (2009) benytter FTSE industri-klassifikationen med 

10 industrigrupper. Ift. størrelse opdeles observationer i tre kategorier med udgangspunkt i 33.3 

percentiler med udgangspunkt i markedsværdien efter normaliseringsperioden. Som et resultat 

heraf defineres den lille kategori som selskaber med en markedsværdi til og med DKK 231 millio-

ner, mellemstore selskaber fra DKK 231 millioner til og med DKK 918 millioner, mens store 

selskaber defineres som selskaber med en markedsværdi på mere end DKK 918 millioner. Dette 

resulterer i, at størrelse og industri benchmarket inddeles i 33 grupperinger. De af ovenstående 

afledte 33 grupperinger baseret på matchede virksomheder er derfor sorteret efter størrelse og in-

dustri på deres respektive markeder. Ved denne metodik er det muligt at identificere et benchmark 

til alle PE-støttede IPO’er på begge markeder. Denne metode kan dog kritiseres ved, at den ikke 

tager højde for noteringsåret.  

 

Udarbejdes benchmark alene ud fra industri og størrelse, vil estimeringen ikke tage hensyn til no-

teringsåret. Dette kan resultere i, at en evt. anormal performance for PE-støttede IPO'er, frem-

kommer på grund af forskelle i konjunkturer. For at sikre at der udvælges et benchmark, som er 

påvirket af de approksimativt samme konjunkturer, vil IPO'erne blive matchet ift. noteringstids-

punkt. Ideelt bør sammenligningsgrundlaget noteres samtidig med observationen, der ønskes un-

dersøgt. I praksis er dette ikke muligt, idet observationerne med ens karakteristika sjældent er no-

teret på samme tidspunkt. Der tages derfor udgangspunkt i, at noteringen af benchmark IPO'erne 

har fundet sted til- og med 12 måneder før eller efter børsintroduktionen af den PE-støttede IPO. 

Dette brede interval før og efter IPO'en kan kritiseres, idet de underliggende konjekturer og for-

ventninger kan ændre sig markant på et år. Forkortes længde på denne periode vil det imidlertid 

betyde, at mængden af observationer, der kan matches med de PE-støttede IPO'er, falder markant. 

Eftersom dette benchmark er rullende, er det ikke muligt at give et konkret antal grupperinger, da 

der i princippet skabes nye løbende. Ud fra en betragtning om at gøre benchmarket mere identisk 

med den PE-støttet IPO, bør der udarbejdes en estimering, som sorterer IPO'erne ift. både industri, 

størrelse og IPO tidspunkt. I praksis er det ikke muligt at opstille alle tre kriterier på én gang, da 

sorteringen vil sænke antallet af mulige benchmarks radikalt. Som resultat heraf anvendes den tra-

ditionelle karakteristika inddeling med Størrelse og Industri, hvor noteringsår er inkluderet som 

kontrolvariable, samt en inddeling efter Industri og Noteringsår, hvor størrelse inkluderes som 

kontrolvariable.  
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På trods af, at denne analyse vælger at identificere et benchmark baseret på lignende karakteristika 

som litteraturen, forventes det ikke nødvendigvis at resultere i lignende resultater og konklusioner 

som tidligere studier. Dette begrundes ved, at Espenlaub et al. (2000) argumenterer for, blandt 

andet med henvisning til Brav og Gompers (1997), at der ofte ses forskelle på trods af samme 

karakteristika pga. forskelle i udgangspunktet for benchmarket. Dette er relevant for denne under-

søgelse, da der ved de valgte benchmarks er forskelle i udgangspunktet i form af blandt andet 

IPO’er versus noterede selskaber i litteraturen. Dermed forventes denne afhandling at tilføje yder-

ligere evidens for sensitiviteten ved valget af empirisk metode samt udfordre tidligere konklusioner. 

Dette kan ligeledes relateres til Fama (1998), der konkluderer, at identificerede anormalier i littera-

turen formodentligt er grundet den anvendte metodologi, eftersom de fleste langsigtede perfor-

mance anomalier ofte forsvinder, hvis metodikken ændres.  

 

På grund af databegrænsninger er afkastene ikke justeret for beta. Som beskrevet i afsnit 5.2.5.1 

argumenterer flere forfattere for, at dette ikke påvirker resultaterne markant. Herudover skal det 

påpeges, at selskaberne bl.a. matches ift. størrelse og industri, hvilket er med til at skabe en ensret-

ning af risikoprofil hos de sammenlignede selskaber, hvorfor det ikke forventes at have en markant 

betydning for afhandlingens resultater.  

 

Kort opsummeret vælger denne afhandling at undersøge det klassiske bredde indeks benchmark. 

Herudover vælger opgaven at undersøge et IPO-benchmark, som bygger på matching-firm-prin-

cippet. På grund af praktiske begrænsninger opstilles der to IPO benchmark, som er hhv. sorteret 

efter industri og størrelse samt industri og noteringsår.   
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5.2.6 Afkastmål  

I litteraturstudiet blev det påvist, at der primært er anvendt to metoder til at måle det anormale 

langsigtede afkast, som er hhv. det kumulative anormale afkast (CAR) og køb-og-hold anormale 

afkast (BHAR). Generelt vælger nyere studier imidlertid at anvende BHAR (Levis, 2011; Goergen 

et al., 2010; Cao & Learner, 2009). Der kan være flere årsager herfor. For det første afspejler BHAR 

bedst investorernes oplevelse af at købe og eje et aktiv i modsætning til CAR, der antager, at inve-

storens værdibeholdning re-balanceres til initialinvesteringen hver måned (Fama, 1998). For det 

andet er det i en række studier blevet påvist, at CAR har en tendens til at resultere i biased resultater 

for målingen af anormalt afkast på langt sigt (Barber & Lyon, 1997).  

 

Tabel 4 - Oversigt over udvalgte undersøgelser af IPO’ers langsigtede performance

Forfatter Geografi Fokus Benyttede benchmark(s) 

Ritter (1991) USA Ikke-støttede IPO’er Indeks, Matching firm (industri og størrelse)

Ritter og Loughran (1995) USA Ikke-støttede IPO’er Forskellige indeks

Schuster (2003)
Kontinental 

Europa
Ikke-støttede IPO’er Forskellige indeks

Ljungqvist (1997) Tyskland Ikke-støttede IPO’er Et indeks

Stehle et. al (2000) Tyskland Ikke-støttede IPO’er Indeks, Portefølje (størrelse), Matching firm

Bessler & Thies (2007) Tyskland Ikke-støttede IPO’er Forskellige indeks

Levis (1993) Storbritannien Ikke-støttede IPO’er Forskellige indeks

Espenlaub et al. (2000) Storbritannie Ikke-støttede IPO’er Indeks, portefølje (størrelse)

Gregory et al. (2010) Storbritannien Ikke-støttede IPO’er Matching firm (størrelse)

DeGeorge & Zeckhauser 

(1993)
USA R-LBO’er Portefølje (Størrelse)

Mian & Rosenfeld (1993) USA R-LBO’er
Forskellige indeks, Matching firm (størrelse og 

industri)

Holthausen & Larcker 

(1996)
USA R-LBO’er Forskellige indeks

Cao og Lerner (2009) USA R-LBO’er
Matching firm (størrelse, industri og book-to-

market), Forskellige indeks, Portefølje

Frederikslust & van der 

Geest (2001)
Holland PE-støttede IPO’er Forskellige indeks, Indeks opdelt på industri 

Bergström et al. (2006)
Storbritannien 

og Frankrig
PE-støttede IPO’er Forskellige indeks

Lewis (2011) Storbritannie PE-støttede IPO’er
Forskellige indeks, Industri- eller 

størrelsesjusteret dele af indeks
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Anvendes BHAR, opstår der ligeledes en række problemstillinger, som kan kritiseres. Fama (1998) 

påpeger, at grundet måden hvorpå afkastet bliver udregnet, er det muligt for det anormale afkast 

at fortsætte med at vokse på trods af, at der efter en given periode, ikke eksisterer noget anormalt 

afkast. Yderligere påpeger Lyon et al. (1999), at BHAR kan resultere i en positivt skæv fordeling af 

resultaterne. 

 

Som et resultat af ovenstående problemstillinger med begge afkastmål benytter Schuster (2003), 

Levis (1993) og Ritter (1991) begge metoder for at kontrollere sikkerheden af resultaterne. En tredje 

metode er at estimere det anormale afkast ved anvendelse af Fama-French trefaktor model. 

Loughran & Ritter (2000) tester denne model samt BHAR med forskellige benchmarks og argu-

menterer, at Fama-French trefaktor model kun identificerer omkring 50% af det ”sande” anormale 

afkast, mod 80-90% for BHAR. Det vurderes, at dette er en af de primære årsager til, at denne 

model ikke på samme måde er repræsenteret og anvendt i de mest fremtrædende studier af den 

langsigtede anormale performance ved IPO’er. Af samme årsag er det for afhandlingen valgt ikke 

at inkludere og dermed anvende denne metode. På baggrund af ovenstående diskussion anvendes 

BHAR som det primære afkastmål, men udfører ligeledes undersøgelsen ved anvendelse af CAR 

for at kontrollere følsomheden af de fundne resultater. Herudover vil der blive benyttet en skæv-

hedsjusteret t-statistik for BHAR afkastene, i et forsøg på at tage hensyn til den positive skævhed. 

Begge afkastmål er yderlige uddybet i de nedenstående afsnit. 

5.2.6.1 Definition af normalitet 

For at kunne estimere det langsigtede anormale afkast er det nødvendigt først at definere, hvad der 

anses for normalt. Som argumenteret i afsnit 5.2.5.1, anvendes benchmarks til at definere dette. 

Dermed findes det anormale afkast ved at fratrække det månedlige afkast for benchmarket fra det 

månedlige afkast for en given IPO. Deraf avendes følgende formel til beregningen af det anormale 

afkast (betegnet som AR) for tidspunkt t: 

ARt=rit-rbt 

Hvor: 

rit= afkastet for IPO i for måned t 

rbt= afkastet for det anvendte benchmark for måned t 

Herefter er det muligt at udregne hhv. BHAR og CAR.  
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5.2.6.2 Definition af BHAR 

BHAR er udtrykket for investorens køb-og-hold anormale afkast, hvilket er det anormale afkast en 

investor opnår ved at investere og efterfølgende beholde initialinvesteringen over en given periode. 

Dermed er BHAR i afhandlingens øjemed et udtryk for det anormale afkast en investor får ved at 

investere i en given IPO over N perioder. Formlen for BHAR kan derfor opstilles på følgende 

måde: 

BHAR=vi ∑[∏(1+ri,t)-

T

t=1

∏(1+rb,t)

T

t=1

]

N

i

 

Hvor: 

vi=
1

N
= vægten for IPO i 

N=antallet af observationer 

T=antallet af måneder 

 

Som påpeget i afsnit 5.2.6 vil der blive foretaget en skævhedsjustering af t-statistikerne for BHAR. 

Til dette vil justeringen introduceret af Johnson (1978) blive benyttet:  

TSkævhed-justeret=√N [S+
1

3
γ̂S2+

1

6N
�̂�] 

Hvor:  

S= 
BHAR̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

σ(BHAR)
 

�̂�= 
Σi=1

N [BHARi-BHAR̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ]3

NσBHAR
3  

5.2.6.3 Definition af CAR 

CAR udtrykker en investors afkast over en given periode, hvis denne re-balancerer sin portefølje 

efter hver periode til det initiale udgangspunkt. Dermed er CAR udtrykket for det akkumulerede 

anormale afkast en investor vil få over en given periode, under forudsætning om rebalancering. 

Deraf kan CAR opstilles på følgende måde:  

CAR= ∑ vi

T

t=i

∑ (ri,t-rb,t) 

N

i

 

Hvor: 

vi=
1

N
=vægten for IPO i 

N=antallet af observationer 

T=antallet af måneder 
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5.3 Valg af statistiske modeller  

Som beskrevet i afsnit 4 har de fire resterende hypoteser til formål at undersøge forholdet mellem 

det langsigtede anormale afkast og forskellige corporate governance variabler. For at opnå en ind-

sigt i denne sammenhæng udarbejdes en række multiple regressionsmodeller, hvor det langsigtede 

anormale BHAR afkast benyttes som afhængig variabel. Dette afsnit vil give et overblik over re-

gressionsmodeller og de tilhørende variabler. 

 

Som det fremgår af figur 4, vil der blive opstillet to modeltyper i denne opgave. Grunden herfor 

er, at der i opgaven bliver taget udgangspunkt i to typer af benchmarks. Det er derfor naturligt at 

undersøge, om de forskellige estimeringer af afkast kan forklares ud fra de samme faktorer, eller 

om der vil være variationer pga. metodevalget. Modeltype 1 består af en regressionsmodel som 

medtager alle observationer, der er udregnet ud fra det traditionelle indeks benchmark. Her vil 

model 2 tage udgangspunkt i enten at benytte IPO-peergruppen industri-størrelse (2.a) eller indu-

stri-noteringsår (2.b).  

 

 

 

Undersøgelsen vil i første regression indeholde kontrolvariabler, der har til formål at bidrage til 

isoleringen af effekten fra de primære corporate governance variabler. Levis (2011), Cao & Lerner 

(2009) og Frederikslust & van der Geest (2001) tager alle udgangspunkt i variablernes størrelse og 

modenhed, hvilke ligeledes medtages i dette studie. Ift. modenhed vælges alderen på selskabet, da 

dette vurderes at være en god approksimation for, hvor modent selskaberne er ift. virksomhedens 

livscyklus. Dette er i overensstemmelse med ovennævnte litteratur, som antager, at et ældre selskab 

vil være mere modent end et yngre selskab. Ifølge Frederikslust & van der Geest (2001) har mere 

modne selskaber bevist deres evner og er mindre påvirket af markedstendenser, hvilket forfatterne 

Figur 4 – Oversigt modeltyper

Model 1

 Benchmark: Lokalt indeks 

(C-DAX og FTSE)

 Besvarelse af hypoteser 3-5

 Anormalt afkast forklares ud 

fra observationer med 

heterogent ejerskab

Model 2.A

 Benchmark: IPO-peer 

gruppe (Industri-størrelse)

 Besvarelse af hypoteser 3-6

 Anormalt afkast forklares ud 

fra observationer med 

homogent PE-ejerskab 

Model 2.B

 Benchmark: IPO-peer gruppe 

(Industri-noteringsår)

 Besvarelse af hypoteser 3-6

 Anormalt afkast forklares ud 

fra observationer med 

homogent PE-ejerskab 

Regression modeller med 

udgangspunkt i indeks benchmark

Regression modeller med udgangspunkt i IPO-peergruppe benchmark

Modeltype 1 Modeltype 2
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forventer har en positiv effekt på den langsigtede performance. Ved inklusionen i regressionen 

benyttes den naturlige logaritme, da den minimerer betydning af ekstreme outliers. Ift. størrelse 

tager Levis (2011), Cao & Lerner (2009) og Frederikslust & van der Geest (2001) udgangspunkt i 

den naturlige logaritme af markedsværdien på tidspunktet for børsintroduktionen af selskabet. Va-

riablen medtages også for de regressioner, der omhandler benchmarks, hvori størrelse er korrigeret 

for. Dette gøres for at fange en eventuel påvirkning fra størrelse, som ikke er fanget af den relativt 

brede definition af størrelse-intervaller. Ifølge størstedelen af litteraturen er der et positivt forhold 

mellem virksomhedens størrelse og den langsigtede anormale performance (Ritter, 1991; Levis, 

2011; Brav and Gompers, 1997). Brav and Gompers (1997) argumenterer for, at dette kan skyldes, 

at små børsnoteringer i højere grad er berørt af investorens stemning og trends i markedet end 

store selskaber, hvilket påvirker den langsigtede performance negativt.  

 

Ud over disse variabler medtages ligeledes dummy variabler, der skal identificere fraværet eller til-

stedeværelsen af en kategorisk effekt. Denne afhandling vælger at medtage dummy variable ift. 

industri, hvilket er i overensstemmelse med blandt andre Levis (2011) og Cao & Lerner (2009). 

Dette gøres for at fange en eventuel effekt af den anormale performance for PE-støttede IPO’er, 

der kommer af, at disse er koncentreret i andre industrier end ikke sponsorerede. Herudover med-

tager Levis (2011) en boble dummy variable ift. krisen under IT-boblen. Dette studie vælger lige-

ledes at inkludere dummy variable for at fange eventuelle effekter fra forskelle i noteringsår. Det 

vælges dog i stedet at inkludere en dummy for hvert enkelt år, grundet den store variation og ingen 

klar trend i analyseperioden, der blev præsenteret i afsnit 5.2.1. Til sidst medtages dummy variablen 

PE, hvilket er i overensstemmelse med Levis (2011). Afkastet som benyttes i modeltype 2 er alle-

rede sorteret ift. en række af dummy variablerne. Derfor vil dummy variablerne kun indgå i disse, 

hvis de ikke allerede er sorteret ift. den pågældende dummy kategori. Herudover er PE-dummyen 

ikke medtaget, da alle observationer er PE-støttede IPO’er.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående argumentation opstilles følgende grundregressionsmodel: 

 

BHARi = α0 + β1 (ln(Størrelse)i + β2 (ln(Alder)i + Industri dummies + IPO år dummies

+ Governance variabler + εi 

 

I dette, og de efterfølgende afsnit, vil governance variablerne blive beskrevet nærmere. Som det 

fremgik af afsnit 4.2.1 bygger hypotese tre på en formodning om, at der eksisterer et positivt for-

hold imellem gæld og det langsigtede anormale afkast, hvorfor gearing udvælges som beskrivende 

variabel. Ift. at estimere gældsgraden tager alle europæiske studier udgangspunkt i den bogførte 
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gæld, da der sjældent er adgang til fremmedkapitalens markedsværdi (Levis, 2011). Herudover ud-

regnes gældsgraden som gæld ift. den totale mængde af aktiver. Både Levis (2011) og Cao & Lerner 

(2009) benytter denne ratio, hvorfor dette studie ligeledes benytter denne metode for at øge sam-

menligneligheden.  

 

Som beskrevet i afsnit 4.2.2 bygger hypotese fire på en formodning om, at der eksisterer et positivt 

forhold imellem ledelsens ejerandel og det langsigtede anormale afkast, hvorfor CEO’ens ejerandel 

udvælges som en variabel. Det fremgik ligeledes af afsnit 3.3.1, at forholdet mellem CEO ejerskabet 

og performance ikke er lineært, hvorfor CEO2 ligeledes medtages. CEO ejerandelen er fundet ved 

at hente en oversigt over alle interne ejere lige efter IPO’en via FactSet. CEO’en udpeges herefter 

ved at slå op i prospektet for børsnoteringen eller årsrapporten fra den pågældende år, hvor selska-

bet noteres. En del CEO’s har en usædvanlig høj ejerandel, hvilket kan tilskrives, at nogle af 

CEO’erne også er founder af selskabet. For at undersøge hvorvidt det har en betydning, opstilles 

en dummy variabel ift., hvorvidt CEO’en er founder af virksomheden. For at få adgang til denne 

information, er der taget udgangspunkt i prospektet, årsrapporter, selskabets hjemmeside eller an-

det troværdigt medie.  

 

Det fremgik af afsnit 4.2.3, at hypotese fem bygger på en formodning om, at der eksisterer et 

positivt forhold imellem størrelsen på majoritetsejeren og det langsigtede anormale afkast, hvorfor 

størrelse på den største ejerandel udvælges som en variabel. Ligeledes blev det indikeret, at antallet 

af blockholders samt størrelsen på den næststørste blockholder relativt til den største, kunne have 

en grad af forklaring på det anormale afkast. Ejerandelene er fundet ved at hente en oversigt over 

alle ejere lige efter IPO’en via FactSet. Yderligere vil der blive opstillet en model, der i stedet for at 

tage udgangspunkt i blockholders tager udgangspunkt i PE-ejerskabet efter noteringen. Dette gøres 

for at kunne identificere en potentiel effekt af ejerskabs heterogenitet. 

 

Ift. hypotese seks vil der kun være fokus på de IPO’er, der har været ejet af PE-selskaber, da den 

har til formål at undersøge længden af PE-holdeperioden ift. anormal performance. Som en naturlig 

konsekvens vil denne variabel kun blive medtaget i modeltype 2. Som beskrevet i afsnit 4.3.1 for-

modes der at være en positiv relation mellem holdeperioden og det langsigtede anormale afkast. 

Der medtages derfor en variabel, som repræsenterer dage under kapitalfondsejerskab. Holdeperi-

oden defineres som det antal dage, der er gået fra virksomheden blev opkøbt af en kapitalfond til 

det tidspunkt, hvor virksomheden bliver børsintroduceret.  
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* IPO år dummy variable indgår kun i den model, som undersøger afkastet udregnet med et benchmark, hvor der er 

sorteret ift. industri og størrelse (2.A) 

 

På baggrund af de ovenstående afsnit er der opstillet en række regressionsmodeller i figur 5. Den 

valgte metodik for opbygningen af regressionerne samt inklusionen af yderligere variable og PE-

sponsor dummy er i overensstemmelse med Levis (2011). Hovedfokus vil være på den fulde mo-

del 1.4 for modeltype 1, mens model 2.4 er i hovedfokus for modeltype 2. 

  

Figur 5 – Overblik over alle regressionsmodeller

Model Regression

Modeltype 1

1.1
BHAR i = α0 +β1  P  dumm +β2 ln Størrelse i + β ln Alder i + Industri dummies +

IPO år dummies + εi

1.2
BHAR i = α0 +β1  P  dumm +β2 ln Størrelse i + β ln Alder i + Industri dummies +

IPO år dummies + β Gældsgrad i + εi

1.3
BHAR i = α0 +β1  P  dumm +β2 ln Størrelse i + β ln Alder i + Industri dummies +

IPO  år dummies + β Gældsgrad i + β   Oi + β   O2 +  ounder dumm + εi

1.4

BHAR i = α0 +β1  P  dumm +β2 ln Størrelse i + β ln Alder i + Industri dummies +
IPO  år dummies + β Gældsgrad i + β   Oi + β   O2 +  ounder dumm + β Største  BH +

β 
 æ     ø       

  ø       
+ β Antal  BH + εi

Modeltype 2

2.1
BHAR i = α0 +β1 ln Størrelse i + β2 ln Alder i + β  e ers abs eriodei +

IPO år dummies  + εi

2.2
BHAR i = α0 +β1 ln Størrelse i + β2 ln Alder i + IPO år dummies  +

β  e ers abs eriodei + β Gældsgrad i + εi

2.3
BHAR i = α0 +β1 ln Størrelse i + β2 ln Alder i + IPO år dummies  +

β  e ers abs eriodei + β Gældsgrad i + β   Oi + β   O2 +  ounder dumm + εi

2.4

BHAR i = α0 +β1 ln Størrelse i + β2 ln Alder i + IPO år dummies  +

β  e ers abs eriodei + β Gældsgrad i + β   Oi + β   O2 +  ounder dumm +

β Største  BH + β 
 æ     ø       

  ø       
+ β Antal  BH + εi

2.5

BHAR i = α0 +β1 ln Størrelse i + β2 ln Alder i + IPO år dummies  +

β  e ers abs eriodei + β Gældsgrad i + β   Oi + β   O2 +  ounder dumm 

+ β P  e ers absande li + εi
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6. DATA 

Nedenstående afsnit har til formål at give et indblik i dataindsamlingen og beskrive stikprøven. 

Første afsnit vil være en beskrivelse af, hvordan data er indsamlet, mens der i andet afsnit opstilles 

en deskriptiv statistisk over de medtagede observationer. Det skal dog bemærkes, at der ikke frem-

lægges statistiske beviser, hvorfor diskussionerne i dette afsnit kun kan ses som indikative for kor-

relationer og en beskrivelse af stikprøven. 

6.1 Beskrivelse af dataindsamlingen  

Som argumenteret for i afsnit 1.2 er landene Tyskland og Storbritannien valgt på baggrund af deres 

forskellige governance forhold landene imellem. For de to lande er det valgt at inkludere IPO’er 

fra både primære og sekundære børser. Dette kan kritiseres, idet der er forskellige regulative krav 

til disse, hvilket kan skabe et bias. Der vurderes dog at være flere argumenter for, hvorfor disse bør 

medtages. For det første er virksomheder, der noteres på større platforme, som eksempelvis Lon-

don Stock Exchange, betydelig større end virksomheder, der introduceres på sekundære børser 

såsom London Alternative. Ekskluderes sekundære børser, vil der derfor opstå en bias imod større 

IPO’er. For det andet tager afhandlingen udgangspunkt i et investeringsperspektiv, hvor formålet 

er at sammenligne afkastet fra PE-støttede relativt til ikke-støttede IPO’er. Det vurderes her, at 

inkludering af både primære og sekundære børser bedst afspejler en investors mulighed for at in-

vestere i IPO’er, da denne vil have adgang til begge børser. For det tredje vurderes det, at inklude-

ringen af flere børser vil føre til et højere antal PE-observationer, hvilket øger det statistiske grund-

lag. På det britiske marked noteres eksempelvis en tredjedel af de PE-støttede IPO’er på sekundære 

børser. Desuden er denne tilgang i overensstemmelse med Levis (2011) og Bergström et al. (2006), 

der ligeledes anvender primære og sekundære børser. Datasættet indeholder IPO’er i perioden 01-

01-2000 til 31-12-2014 med dertilhørende afkast frem til 31-01-2018. Grunden til, at der inkluderes 

37 måneder efter den sidste notering i 2014 er, at undersøgelsesperioden er 36 måneder, mens der 

herudover medtages en måned som normaliseringsperiode. Den pågældende periode er valgt, da 

den afspejler det nyeste tilgængelige data. Samtidig bidrager den relativt lange periode til at opnå et 

større statistisk grundlag, hvilket i særdeleshed gælder for det tyske marked. Eksempelvis benytter 

Bessler & Thies (2007) og Ljungqvist (1997) hhv. 19 år og 24 år i deres studier af det tyske marked. 

På det britiske marked benyttes der ofte en kortere periode, hvilket f.eks. fremgår af Levis (2011), 

der anvender 14 år, og Bergström et al. (2006) der benytter 11 år. Derudover er perioden interes-

sant, fordi tidligere studier kun indeholder data frem til 2005, hvorfor afhandlingen afdækker en 

årrække, der endnu ikke er undersøgt i litteraturen.  

 



 61 

For at holde data konsistent i forbindelse med udtræk af afkast, operationelle karakteristika samt 

type af virksomhed er det valgt kun at trække dette data fra terminalen FactSet. For at en observa-

tion kan indgå i datagrundlaget, kræves det, at data er tilgængelig på terminalen. Afkastet som an-

vendes, er korrigeret for aktiesplit og dividender for at gøre observationerne sammenlignelige. For 

at sikre kvaliteten af outputtet fra FactSet er der foretaget en række stikprøver med data fra Bloom-

berg. Ud fra disse stikprøver er der ikke fundet nogen uoverensstemmelser, hvorfor det hentede 

data vurderes at være pålideligt. Det anerkendes dog, at eftersom alle observationer ikke er tjekket, 

kan der være forekomster, der ikke er bemærket. Dette er dog yderligere forsøgt minimeret ved at 

identificere outliers og udarbejde en kontrol af disse observationer.  

 

I tillæg til ovenstående kriterier defineres en IPO som den første gang, en virksomhed går på bør-

sen. Det er dermed valgt at ekskludere virksomheder, der tidligere har været listet. Argumentet 

herfor er, at markedet generelt har en højere grad af informationer ift. denne type virksomhed. Der 

argumenteres derfor, at der er en lavere grad af påvirkning fra asymmetrisk information på virk-

somheder, der allerede har været på børsen ift. virksomheder, der noteres, hvilket reducerer sam-

menlignelighedsgrundlaget. Yderligere er det valgt at ekskludere selskaber, der ikke har 36-måne-

ders afkast tilgængeligt, som følge af, at disse er blevet opkøbt. Begrundelsen for dette er, at afkastet 

ved en sådan hændelse vil være influeret af en række forhold som f.eks. den betalte kontrolpræmie, 

hvilket vurderes at støje data i forbindelse med analysen af det anormale afkast. 

 

Med udgangspunkt i afhandlingens afgrænsning er det valgt ikke at medtage VC-støttede IPO’er. 

Yderligere er børsnoteringer af PE-fonde og VC fonde fjernet. Årsagen for ekskluderingen af disse 

fonde er, at afhandlingen forsøger at analysere performanceforskelle for en virksomhed, der enten 

er ejet eller ikke er ejet af en private equity fond. Eftersom en PE-fond ikke har nogen egentlig 

drift, vurderes denne type af virksomhed at støje analysen, hvorfor disse ekskluderes. Til sidst er 

det yderligere valgt at ekskludere finansielle virksomheder som f.eks. banker og investeringsselska-

ber. For det første er PE-virksomheder relativt inaktive inden for disse sektorer, og dermed vil 

sektoren også reducere sammenligneligheden mellem PE-støttede og ikke-støttede IPO'er. For det 

andet er præstationsforanstaltningerne for disse institutioner ikke direkte sammenlignelige med an-

dre typer virksomheder (Viviani, Giorgino og Steri, 2008; Minardi, Ferrari og Tavares, 2013), hvor-

for disse ligeledes vil skabe støj i data. 
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6.1.1 Identifikation af PE-virksomheder 

Ifølge Levis (2011) er en grundlæggende problemstilling klassificeringen af IPO’er ift. ejerskab. 

Især i Europa er det ikke entydigt, om den enkelte fond er en PE-fond eller VC-fond, idet fonde 

ofte opererer inden for begge segmenter (Plesner, 2003). For at identificere PE-støttede IPO’er er 

der taget udgangspunkt i en screening foretaget på terminalen FactSet. Terminalen muliggør et 

udtræk af de IPO’er, der af terminalen klassificeres som PE-støttede eller blandet-støttede. Herefter 

blev supplerende potentielle IPO’er fundet ved at foretage en lignende screening på hhv. Bloom-

berg og Thomson One. I tillæg blev der foretaget en screening af PE-fondes exit af porteføljevirk-

somheder, hvor kriteriet for exit var IPO. I forbindelse med at besvare hypotese 6 om holdeperi-

ode, blev der manuelt slået op i prospekter, årsregnskaber og på PE-selskabernes hjemmeside for 

at verificere ejerskabet samt identificere ejerskabsperioden.  

6.2 Databeskrivelse 

Efter dataindsamlingen er gennemført, som beskrevet i afsnit 4.1, kan der medtages 1.564 obser-

vationer på tværs af de to lande. Fra de britiske markeder medtages der 1.230 observationer, mens 

der fra det tyske marked er 334 observationer. På trods af at de tyske markeder inddrages, er studiet 

lidt mindre end Levis (2011) studie, der medtager 1.595 observationer i alt. Dette skyldes primært 

fravalget af VC sponsorerede observationer, der udgør 15,7% af forfatterens studie. I Tyskland er 

37 af observationerne PE-støttede, hvilket udgør 11,1% af de tyske observationer. I Storbritannien 

er der 91 PE-støttede IPO'er, hvilket svarer til 7,4% af observationerne. Som det fremgår af oven-

stående, er der en markant forskel på, hvor store stikprøverne for de to markeder er, hvorfor ne-

denstående afsnit skal læses i dette lys. For at få et dybere indblik i stikprøven er der i de nedenstå-

ende afsnit opstillet forskellige fordelinger på tværs af udvalgte karakteristika og operationelle nøg-

letal. Opstillingen tager udgangspunkt i de karakteristika, der beskrives i den nuværende litteratur 

om PE-støttede IPO'er (Levis 2011; Cao og Lerner, 2009). Det skal påpeges, at der ikke er gen-

nemført nogle reguleringer ift. eventuelle forskelle i regnskabspraksis i de to lande, hvilket kan give 

et misvisende billede. Opgavens hovedformål er ikke at undersøge de operationelle værdier, hvor-

for nedenstående afsnit kun har til formål at give et overordnet indblik i den indsamlede empiri. 

Yderligere er tallene udtrukket fra den samme database, hvilket ligeledes øger sammenlignelighe-

den. 
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6.2.1 Fordeling af ejerskab i relation til nøgletal 

Af tabel 5 og 6 i panel A fremgår ejerskabsopdelte nøgletal for hhv. Tyskland og Storbritannien. 

Med hensyn til alder på det tyske marked fremgår det, at PE-støttede IPO’er har en alder på 26,7 

år i gennemsnit, mens den tilsvarende alder er 14,1 år for de ikke-støttede modparter. For de briti-

ske observationer er disse tal hhv. 20,9 år for PE-støttede og 9,4 år for ikke-støttede IPO’er. Dette 

studie understøtter dermed den eksisterende litteratur, der ligeledes indikerer, at PE-støttede 

IPO’er generelt er ældre end deres modparter (Levis, 2011; Cao og Lerner, 2009). Disse resultater 

understøtter, at PE-selskaber ofte investerer i mere modne selskaber, som det blev beskrevet i 

afsnit 2.3. Herudover antyder data, at de tyske IPO’er både er ældre end de britiske ift. PE-støttede 

og ikke-støttede IPO’er. Som det fremgår, har tyske PE-støttede IPO’er i gennemsnit en størrelse 

på DKK 9.802 millioner, mens ikke-støttede har en markedsværdi på DKK 2.074 millioner. På det 

britiske marked har de PE-støttede IPO’er en størrelse på DKK 5.698 millioner, mens de ikke-

støttede modparter har en størrelse på DKK 2.301 millioner. Dette understøtter ligeledes Levis 

(2011) og Bergström et al. (2006), der begge kommer frem til, at PE-støttede IPO’er generelt er 

markant større. Eftersom PE investerer i selskaber, der er mere modne, virker det naturligt, at disse 

ligeledes vil være større.  

 

Som beskrevet i afsnit 2.3 er gæld et centralt værktøj for PE-selskaber. På det tyske marked har de 

kapitalfondsstøttede IPO’er en gældsgrad på 33,8%, mens de ikke-støttede observationers ligger 

på 27,2%. Et lignende mønster gør sig gældende på det britiske marked, hvor de PE-støttede 

IPO’er har en gældsgrad på 39,0%, mens modparterne ligger på 28,1%. Dermed indikerer data, at 

kapitalfonde i højere grad benytter sig af gæld på begge markeder, hvilket stemmer overens med 

teorien præsenteret i afsnit 2.3.2.2. Dog er der forskel på, hvor høj gældsgraden er på de to marke-

der. Levis (2011) kommer i hans studie om det britiske marked frem til, at gældsgraden for PE-

støttede og ikke-støttede IPO’er ligger på hhv. 44,1% og 20,8%. Denne undersøgelse understøtter 

dermed den eksisterende litteratur ift., at PE generelt optager mere gæld.  
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IPO type Antal PE Ikke-støt. Alder
Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1
Antal BH PE-andel Ejer per. 

PE 37 37 0 26.7 9,802 14,267 4,820 33.8% 9,449.9 1,227.7 13.0% 53.3% 0.83 7.98         8.3% 1.7% 36.7% 39.9% 43.4% 2.6 36.6% 3.2

Ikke-støttet 297 0 297 14.1 2,074 1,532 416 27.2% 1,158.9 168.3 14.5% 39.8% 0.85 12.32       12.1% 0.9% 42.1% 42.8% 58.5% 1.0 n.a. n.a.

Alle 334 37 297 15.5 2,930 2,942 910 30.9% 2,099.9 288.5 13.7% 41.3% 0.85 10.15       2.9% 1.0% 41.7% 42.2% 54.5% 1.2 n.a. n.a.

IPO type Antal PE Ikke-støt. Alder
Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1
Antal BH PE-andel Ejer per. 

Energi 6 0 6 8.3 2,959 1,861 221 11.9% 814.5 104.2 12.8% 33.9% 0.45 28.40 20.3% 0.0% 24.4% 33.3% 71% 3.5 n.a. n.a.

Materialer 20 3 17 10.0 9,708 10,105 1,356 13.4% 9,408.5 1,194.0 12.7% 50.4% 0.72 8.13 12.1% 0.4% 58.9% 53.6% 41% 1.5 31.7% 3.3

Industri 45 11 34 36.3 3,942 5,098 1,467 28.8% 5,315.5 573.7 10.8% 46.0% 1.07 6.87 10.0% 1.6% 35.9% 39.2% 52% 1.5 34.4% 3.2

Konsumentvarer 55 5 50 21.5 2,584 2,003 706 35.3% 2,010.6 359.3 17.9% 42.5% 1.03 7.19 14.3% 2.5% 52.3% 50.1% 45% 1.2 36.0% 3.5

Forbrugsgoder 6 1 5 17.7 683 584 99 16.9% 350.9 77.4 22.1% 60.1% 0.53 8.82 24.9% 0.4% 49.3% 54.4% 65% 1.5 30.6% 5.3

Sundhedspleje 34 3 31 8.9 1,533 685 164 24.0% 378 14.9 3.9% 29.7% 0.31 102.93 2.0% 1.0% 17.9% 31.7% 74% 0.9 20.6% 2.0

Finans 26 2 24 7.5 617 678 327 48.2% 509 40.2 7.9% 47.6% 1.46 15.35 8.2% 1.9% 42.4% 43.3% 50% 1.5 72.0% 2.7

Info. Tek. 89 5 84 10.9 1,853 529 51 9.6% 472 38.2 8.1% 29.5% 0.86 48.48 5.4% 0.1% 39.6% 34.6% 65% 0.8 32.2% 2.0

Telekom. Ser. 10 1 9 7.2 7,387 8,139 1,388 17.1% 4,556 1,011.9 22.2% 37.2% 1.03 7.30 0.0% 0.0% n.a. 42.7% n.a. 0.4 43.5% 1.8

Forsyning 9 1 8 9.0 1,206 741 145 19.6% 770 54.4 7.1% 27.5% 1.48 22.17 2.1% 2.1% n.a. 37.5% 48% 1.1 32.7% 0.7

Ejendom 34 5 29 11.5 3,684 7,362 4,073 55.3% 963 279.6 29.0% 67.5% 0.30 13.18 6.0% 0.2% 39.4% 43.3% 46% 1.4 45.5% 5.2

IPO type Antal PE Ikke-støt. Alder
Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1
Antal BH PE-andel Ejer per. 

Stor 141 31 110 20.8 6,480 6,579 2,037 31.0% 4,589 639.7 13.9% 33.3% 0.68 10.13 8.3% 0.9% 32.7% 40.8% 51.5% 1.5 38.2% 3.1

Mellem 109 6 103 14.2 512 412 101 24.4% 295 39.4 13.4% 45.9% 0.79 13.01 12.1% 0.9% 32.3% 47.6% 55.2% 1.3 28.2% 3.3

Lille 84 0 84 8.4 107 120 28 23.0% 136 4.3 3.1% 48.9% 1.19 25.21 2.9% 0.6% 25.5% 30.1% 66.6% 0.4 n.a. n.a.

IPO type Antal PE Ikke-støt. Alder
Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1
Antal BH PE-andel Ejer per. 

2000 70 0 70 13.3 2,842 713 69 9.7% 427 3.0 0.7% 24.6% 0.56 947.21 0.0% 0.0% n.a. 9.7% n.a. 0.1 n.a. n.a.

2001 20 0 20 18.7 1,571 1,730 434 25.1% 954 206.0 21.6% 53.1% 0.74 7.63 2.8% 0.0% 0.3 16.6% n.a. 0.4 n.a. n.a.

2002 2 0 2 36.5 848 177 2 0.9% 134 2.2 1.6% 20.3% 0.83 390.39 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. n.a.

2003 1 0 1 1.0 252 1,142 404 35.4% 90 20.4 22.7% 159.0% 0.08 12.34 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. n.a.

2004 4 0 4 29.5 1,417 2,267 663 29.2% 3,129 276.9 8.9% 40.4% 1.16 5.12 10.4% 1.4% 37.5% 12.4% n.a. 1.5 n.a. n.a.

2005 31 5 26 12.5 2,224 2,596 357 13.8% 2,870 245.8 8.6% 42.8% 0.79 9.05 5.5% 4.3% 23.0% 31.3% 64% 1.7 38.4% 1.6

2006 84 10 74 15.8 2,062 2,128 847 39.8% 1,644 207.8 12.6% 40.6% 1.16 9.92 7.5% 0.4% 35.4% 39.9% 55% 1.3 36.4% 2.3

2007 54 8 46 16.9 2,909 2,132 543 25.5% 1,804 271.2 15.0% 41.2% 0.75 10.73 13.1% 1.2% 39.2% 45.7% 42% 1.4 31.6% 2.4

2008 15 0 15 10.1 1,202 1,070 614 57.4% 874 121.8 13.9% 39.2% 1.20 9.87 1.8% 0.5% 19.1% 43.2% 64% 1.3 n.a. n.a.

2009 5 0 5 12.6 346 183 2 1.2% 188 34.0 18.0% 59.5% 0.48 10.17 12.9% 0.0% 64.5% 28.2% 63% 2.0 n.a. n.a.

2010 12 2 10 23.0 4,168 5,691 3,265 57.4% 6,561 858.5 13.1% 31.8% 0.89 4.86 12.7% 0.2% 37.6% 33.9% 66% 2.1 40.1% 4.4

2011 13 4 9 27.8 1,616 2,758 1,235 44.8% 1,302 224.3 17.2% 57.5% 1.12 7.20 28.9% 0.1% 62.6% 53.0% 38% 2.2 43.1% 5.1

2012 10 2 8 7.8 5,328 7,768 1,247 16.1% 4,489 1,115.9 24.9% 84.0% 0.68 4.77 19.3% 8.6% 62.4% 65.2% 32% 1.9 25.4% 3.7

2013 5 3 2 18.6 34,795 58,711 18,032 30.7% 28,875 4,350.2 15.1% 71.4% 0.55 8.00 0.2% 0.2% n.a. 71.5% 26% 1.8 49.6% 8.0

2014 8 3 5 5.5 2,909 2,618 985 37.6% 1,026 244.3 23.8% 60.2% 0.66 11.91 39.6% 0.0% 52.7% 51.1% 69% 2.1 31.3% 2.4

Operationelle karateristika Ejerinformation

Panel B - Industri

Operationelle karateristika Ejerinformation

Panel C - Størrelse

Operationelle karateristika Ejerinformation

Panel D - Noteringsår

Tabel 5 - Databeskrivelse Tyskland
Tabellen viser et overblik over alle IPO statistiker.  Alle værdier (f.eks. EBIT) som er benyttet til at opstille figurer stammer fra umiddelbart efter noteringen. Panel A præsenterer den beskrivende statistik for hver ejerskabsgruppering. Panel B præsenterer den beskrivende statistik for 

hver industri. Panel C den beskrivende statistik for hver størrelseskategori. Panel D den beskrivende statistik for hver noteringsår. Kilde: FactSheet (2018).

Panel A - Ejerskabstyper

Operationelle karateristika Ejerinformation
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IPO type Antal PE Ikke-støt. Alder
Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1
Antal BH PE-andel Ejer per. 

PE 91 91 0 20.9 5,698 5,105 1,988 39.0% 4,002.2 615.5 15.4% 37.1% 0.95 9.26         2.3% 1.4% 17.6% 22.1% 62.3% 2.5 23.2% 4.8

Ikke-støttet 1139 0 1139 9.4 2,301 2,109 593 28.1% 1,892.0 221.3 11.7% 43.4% 0.65 10.40       3.5% 0.8% 31.0% 21.9% 73.2% 1.0 n.a. n.a.

Alle 1230 91 1139 10.3 2,553 2,331 696 29.9% 2,048.2 250.5 12.2% 43.0% 0.67 10.19       3.4% 0.8% 30.4% 21.9% 71.7% 1.1 n.a. n.a.

IPO type Antal PE Ikke-støt. Alder
Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1
Antal BH PE-andel Ejer per. 

Energi 117 8 109 6.2 2,068 1,395 207 14.9% 718.6 229.4 31.9% 51.6% 0.20 9.02 5.0% 0.9% 38.4% 21.8% 74% 1.4 29.2% 2.8

Materialer 157 3 154 8.8 5,437 6,392 1,803 28.2% 8,643.6 709.6 8.2% 43.5% 0.30 7.66 2.4% 0.6% 24.2% 19.6% 73% 1.0 13.3% 4.5

Industri 161 13 148 18.3 1,930 1,407 315 22.4% 1,466.8 168.2 11.5% 40.9% 1.39 11.47 3.4% 0.7% 37.6% 23.0% 73% 1.1 19.6% 5.9

Konsumentvarer 249 23 226 11.0 2,411 1,816 684 37.7% 1,427.4 204.1 14.3% 37.8% 0.90 11.81 3.5% 0.9% 31.6% 23.4% 72% 1.1 24.9% 4.7

Forbrugsgoder 40 4 36 13.3 3,921 3,240 1,479 45.7% 3,556.4 422.2 11.9% 57.5% 0.95 9.29 1.2% 0.7% 7.9% 16.3% 69% 1.0 17.9% 5.8

Sundhedspleje 90 8 82 6.7 850 613 153 24.9% 392 41.1 10.5% 33.9% 0.53 20.71 3.9% 1.2% 35.9% 20.9% 75% 1.0 18.9% 6.7

Finans 103 4 99 8.5 1,382 1,901 515 27.1% 298 74.7 25.1% 50.6% 0.36 18.49 1.6% 0.4% 32.7% 15.1% 78% 0.8 23.0% 5.4

Info. Tek. 217 20 197 9.0 1,590 760 74 9.7% 379 38.0 10.0% 35.5% 0.61 41.85 4.6% 1.0% 25.8% 22.5% 69% 1.1 20.2% 4.4

Telekom. Ser. 29 3 26 12.9 5,957 4,660 1,443 31.0% 2,799 1,163.9 41.6% 44.8% 1.25 5.12 2.4% 1.0% 21.0% 33.5% 63% 1.5 35.0% 2.5

Forsyning 15 2 13 6.5 6,285 11,690 5,918 50.6% 5,794 908.7 15.7% 41.7% 0.19 6.92 5.1% 1.3% 57.6% 28.7% 42% 1.3 47.2% 4.5

Ejendom 52 3 49 7.8 2,797 3,173 1,062 33.5% 536 154.0 28.7% 72.9% 0.32 18.17 2.4% 0.4% 35.2% 25.1% 73% 1.3 30.8% 4.5

IPO type Antal PE Ikke-støt. Alder
Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1
Antal BH PE-andel Ejer per. 

Stor 380 65 315 16.7 7,622 7,070 2,146 30.3% 6,332 801.9 12.7% 41.6% 0.66 9.50 3.6% 0.9% 32.7% 24.6% 65.7% 1.3 25.7% 4.7

Mellem 413 21 392 8.3 474 359 87 24.2% 221 10.9 4.9% 40.9% 0.64 43.62 4.3% 0.9% 32.3% 21.9% 69.8% 1.2 17.7% 4.7

Lille 437 5 432 6.6 109 73 12 16.4% 50 -2.6 -5.2% 46.0% 0.72 -41.82 2.5% 0.6% 25.5% 18.6% 80.6% 0.9 13.7% 6.8

IPO type Antal PE Ikke-støt. Alder
Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1
Antal BH PE-andel Ejer per. 

2000 136 0 136 8.8 2,030 776 67 8.7% 322 12.6 3.9% 33.4% 0.59 160.86 0.0% 0.0% n.a. 6.6% 100% 0.2 n.a. n.a.

2001 69 0 69 6.0 1,046 1,344 697 51.9% 542 118.8 21.9% 39.5% 0.54 8.80 0.1% 0.1% n.a. 11.9% 77% 0.2 n.a. n.a.

2002 48 1 47 19.5 1,733 2,002 681 34.0% 1,766 213.3 12.1% 38.5% 1.93 8.13 0.3% 0.3% n.a. 10.9% 80% 0.3 14.1% 3.3

2003 42 2 40 6.5 2,634 3,091 1,001 32.4% 767 228.5 29.8% 40.3% 0.68 11.52 1.8% 0.0% 38.6% 12.8% 84% 0.5 42.3% 1.4

2004 152 13 139 10.4 559 384 117 30.5% 366 49.6 13.5% 34.0% 0.70 11.28 1.6% 0.3% 22.5% 16.1% 86% 0.8 18.7% 4.0

2005 218 8 210 9.2 1,125 929 248 26.7% 492 99.5 20.2% 49.2% 0.53 11.31 2.2% 0.5% 25.8% 17.2% 84% 0.8 25.7% 3.2

2006 162 7 155 12.1 2,789 2,465 530 21.5% 1,757 361.1 20.5% 40.4% 0.68 7.73 5.3% 1.0% 34.1% 23.9% 72% 1.0 22.4% 3.6

2007 135 9 126 11.8 4,383 3,426 931 27.2% 2,210 435.9 19.7% 48.4% 0.52 10.05 4.7% 0.8% 26.1% 25.3% 69% 1.4 20.5% 4.6

2008 35 2 33 7.5 3,426 1,682 508 30.2% 1,515 292.3 19.3% 46.2% 0.57 11.72 7.6% 2.1% 65.9% 27.0% 63% 0.9 9.1% 3.1

2009 9 0 9 22.3 1,499 3,129 1,932 61.8% 208 31.3 15.1% 88.6% 0.26 47.91 4.4% 1.1% 15.9% 29.3% 63% 2.1 n.a. n.a.

2010 36 4 32 9.6 4,101 3,953 1,027 26.0% 2,811 267.6 9.5% 49.7% 0.62 15.32 7.3% 1.0% 46.0% 28.4% 65% 1.7 20.2% 4.0

2011 30 2 28 16.2 13,557 20,208 6,502 32.2% 35,368 1,384.5 3.9% 56.0% 0.49 9.79 3.3% 2.3% 16.8% 16.1% 75% 2.3 12.1% 3.1

2012 27 1 26 4.4 4,845 3,701 1,344 36.3% 2,586 1,040.2 40.2% 40.7% 0.51 4.66 13.5% 2.1% 36.2% 28.1% 65% 1.8 2.8% 4.2

2013 54 13 41 7.3 2,777 2,490 637 25.6% 2,332 320.0 13.7% 39.7% 0.83 8.68 6.8% 3.6% 28.0% 27.1% 54% 2.7 34.2% 7.0

2014 77 29 48 11.6 3,316 3,246 1,339 41.3% 2,108 321.0 15.2% 51.2% 0.89 10.33 6.6% 2.1% 28.5% 26.0% 61% 3.5 22.6% 5.6

Panel D - Noteringsår

Operationelle karateristika Ejerinformation

Panel C - Størrelse

Operationelle karateristika Ejerinformation

Panel B - Industri

Operationelle karateristika Ejerinformation

Tabel 6 - Databeskrivelse Storbritannien
Tabellen viser et overblik over alle IPO statistiker. Alle værdier (f.eks. EBIT) som er benyttet til at opstille figurer stammer fra umiddelbart efter noteringen. Panel A præsenterer den beskrivende statistik for hver ejer-skabsgruppering. Panel B præsenterer den beskrivende statistik 

for hver industri. Panel C den beskrivende statistik for hver størrelseskategori. Panel D den beskrivende statistik for hver noteringsår. Kilde: FactSheet (2018).

Panel A - Ejerskabstyper

Operationelle karateristika Ejerinformation
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I tabel 5 og 6 er både aktivernes omsætningshastighed og EBITDA-marginen opstillet. Som det fremgår 

af figuren, har tyske PE-støttede IPO’er en margin på 13,0% og en omsætningshastighed på 0,83, hvor 

de ikke-støttede IPO’er ligger på 14,5% og 0,85. Dette kunne indikere, at de PE-støttede IPO’er er min-

dre profitable og effektive, når de sammenlignes med ikke-støttede IPO’er. Det modsatte mønster gør 

sig gældende ift. det britiske marked, hvor de britiske PE-støttede IPO’ers margin er på 15,4% og en 

omsætningshastighed på 0,95, mens modparten hhv. leverer 11,7% og 0.65. Dette er i overensstemmelse 

med Levis’ (2011) undersøgelse, der ligeledes kommer frem til, at britiske PE-selskaber performer bedre 

ift. de to nøgletal.  

 

Af panel A fremgår det relative forhold mellem markedsværdi og EBITDA. På det britiske marked er 

ratioen 9,26 for PE-støttede IPO’er, mens den er 10,4 for ikke-støttede IPO’er. Som beskrevet ovenfor 

er omsætningshastigheden og EBITDA-marginen højere end ikke-støttede IPO’ers, hvilket umiddelbart 

ikke hænger sammen med den lavere værdiansættelse. Ifølge Levis (2011) indikerer dette, at det en inve-

stor ønsker at betale for en krone EBITDA er højere for ikke-støttede IPO’er lige efter børsintrodukti-

onen, mens selskaber der har været ejet af PE-fonde værdiansættes relativt beskedent ift. deres ikke-

støttede modparter. Denne forskel kan ifølge forfatteren skyldes timingen af IPO’en, industrien, den 

underliggende risiko, men ligeledes være et udtryk for argumentet om, at PE-fonde ikke ønsker at pris-

fastsætte deres aktiver for højt, idet det vil skade deres omdømme. På det tyske marked er ratioen 7,98 

for PE-støttede IPO’er og 12,32 for ikke-støttede IPO’er. Der er derfor et bedre match ift. værdiansæt-

telsen, idet PE-støttede IPO’er generelt har ringere nøgletal. Den formodede årsag til, at Levis (2011) 

benytter markedsværdien af egenkapitalen over EBITDA og ikke EV er, at han ønsker at tage udgangs-

punkt i en P/E multiple, men grundet betydelige forskelle på D&A, skat og finansielle poster industrierne 

og størrelserne imellem, anvender han EBITDA som alternativ. EV/EBITDA multiplen, der oftest be-

nyttes i praksis, blev dog ligeledes udregnet og gav samme indikationer som MV/EBITDA. Den bogførte 

værdi af egenkapitalen over markedsværdien fremgår ligeledes af tabel 5 og 6. På det tyske marked er 

ratioen 0,53 for PE-støttede IPO’er, mens modpartens ratio ligger på 0,40. I Storbritannien er de respek-

tive ratioer hhv. 0,37 og 0,43 for PE-støttede IPO’er og deres modparter. Samme indikationer for det 

tyske marked kan dermed udledes fra B/M multiplen, hvor multiplen på det britiske marked dog er 

modsat MV/EBITDA, da den bogførte egenkapital bliver værdiansat højere for PE-støttede IPO’er end 

ikke-støttede. Dermed bliver den bogførte egenkapital hos PE-selskaber i Storbritannien værdiansat hø-

jere end hos ikke-støttede IPO’er, mens det modsatte er tilfældet på det tyske marked.  
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Af panel A fremgår der ligeledes information om den bagvedliggende ejerandelsstruktur. Som beskrevet 

i afsnit 2.3.2.1 er det et centralt redskab i PE-modellen at give ledelsen incitamentsaflønning. I afsnit 4.2.3 

er det valgt at fokusere på egenkapitalbaseret incitamenter til selskabernes CEO’s. I udgangspunktet kan 

det observeres af panel A, at CEO ejerandelen er højest for de ikke-støttede IPO’er på begge markeder, 

hvilket er modsat det forventede. Årsagen for dette skal dog ses i lyset af, at en række af IPO’erne har 

CEO’s, der ligeledes er founder eller co-founder af virksomheden, hvorfor disse har en betydelig højere 

ejerandel. Dette fænomen er særligt udbredt i Tyskland, hvor 17,7% af alle CEO’s også er foundere, mens 

tallet i Storbritannien er 8,9%. Samtidig har PE-støttede IPO’er en lavere andel noteringer foretaget med 

founderen som CEO. I Tyskland er 13,5% af PE-observationerne med founder, hvor det i Storbritannien 

er 5,5%. Af panel A fremgår CEO ejerandelen renset for founders. I modsætning til ejerandelen inklusiv 

founders fremgår det, at PE-observationerne har en betydelig højere CEO ejerandel, hvilket stemmer 

overens med Kaplan & Strömberg (2009), der argumenterer for, at PE-selskaber burde give større inci-

tamenter. På det tyske marked er den rensede CEO ejerandel 1,7% for PE-støttede IPO’er mod 0,9% 

for ikke-støttede IPO’er. Det samme gør sig gældende på det britiske marked, hvor ejerandelen er 1,4% 

for PE-støttede IPO’er mod 0,7% for ikke-støttede IPO’er. 

 

Som beskrevet i afsnit 2.3.2.3 har aktivt ejerskab og monitorering qua den store ejerandel ligeledes en 

betydning for, hvordan et selskab performer. Ift. størrelsen på blockholders varierer data ift. de to mar-

keder. På det tyske marked har den største blockholder for en PE-støttet IPO i gennemsnit en ejerandel 

på 39,9%, mens de ikke-støttede modparter har en på 42,8%. Dermed holder formodningen om, at PE-

selskaber har de største blockholders ikke. Imidlertid er der et højere antal blockholders i de PE-støttede 

IPO’er. På det britiske marked ligger ejerandelen på omkring 22% for begge grupperinger, mens antallet 

af blockholders er højere under den PE-støttede gruppering.  

 

Ift. PE-ejerandelen fremgår det af Panel A, at PE-selskaberne beholder en markant del af ejerskabet, når 

de ikke exit’er investeringen fuldt ud. På det tyske marked fastholder PE-selskaberne en ejerandel på 

23,2%, mens de britiske fastholder en ejerandel på 36,6%. Dette understøtter Levis (2011), der argumen-

terer for, at PE-selskaber ofte bibeholder en del af ejerskabet efter børsnoteringen. 
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6.2.2 Fordeling ift. størrelse og nøgletal 

I panel C er der opstillet en fordeling ift. nøgletal og de størrelseskategorier, der blev defineret i afsnit 

5.2.5. På det tyske marked ligger 83,8% af PE-observationerne i den store kategori, mens de resterende 

16,2% ligger i mellemkategorien. På det tyske marked er der ingen PE-selskaber i den lille kategori. På 

det britiske marked ligger 71,4% i den store kategori, 23,1% i mellemkategorien og 5,5% i den lille kate-

gori. Dette understøtter, at PE-fonde generelt investerer i større selskaber. Sammenholdes størrelse og 

gearing, fremgår det af panel C, at kategorien stor, mellem og lille har en gennemsnitlig gældsgrad på hhv. 

31,0%, 24,4% og 23,0% på det tyske marked og 30,3%, 24,2% og 15,4% på det britiske marked. Dette 

kunne indikere, at der er et positivt forhold mellem størrelse og gældsgrad. Dette er i overensstemmelse 

med, at store selskaber ofte er i den sene del af livscyklussen og har en lavere driftsrisiko, idet deres 

forretningsmodel er gennemprøvet. Dermed har de et mindre behov for at gennemføre store investerin-

ger, hvilket frigiver et stabilt cash flow til at betale af på gæld (Givoly et al., 2010; Michala, 2015).  

 

På det tyske marked er EBITDA-marginen for den store gruppering 12,7%, for den mellemstore grup-

pering er den 4,9% og for den lille er den -5,2%. På det britiske marked er marginen for den store, mellem 

og lille kategori hhv. 13,9%, 13,4% og 3,1%. Der er derfor en positiv udvikling i marginen alt efter stør-

relse. Dette kan muligvis forklares ud fra, at mindre selskaber ofte er selskaber fra den tidlige del af 

virksomhedens livscyklus, hvorfor de i højere grad fokuserer på vækst frem for operationelle forbedrin-

ger, mens ældre selskaber ofte har et større fokus på driftsforbedringer. På det tyske marked har de små 

virksomheder den højeste AOH på 1,19, de mellemstore har den næsthøjeste på 0,79, mens de største 

IPO’er ligger på 0,68. Dette kunne indikere, at de mindre selskaber generelt har den højeste AOH. På 

det britiske marked har de mellemstore den laveste AOH på 0,64, mens de mindste har den højeste AOH 

på 0,72. Det skal dog igen understreges, at både EBITDA-marginen og AOH kan være drevet af andre 

underliggende faktorer som f.eks. industri, noteringsår eller højere grad af aktiverede immaterielle aktiver 

i forbindelse med opkøb.  

 

Ifølge panel C har mellemstore tyske IPO’er generelt de største blockholders med en ejerandel på 47,6% 

efterfulgt af de store, der ejer 40,8%, mens ejerandelen er 30,1% hos de små børsnoteringer. Forholdet 

mellem antal blockholders og størrelse er overordnet lineært, hvorfor de store IPO’er generelt har flere 

blockholders end mindre IPO’er. På det britiske marked har de største, mellemstore og små IPO’ers 

blockholders en ejerandel på hhv. 24,6%, 21,9% og 18,6%. Ligesom på det tyske marked følger antallet 

af blockholders størrelsen.  
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Ift. CEO’ens ejerandel gør det samme mønster sig gældende på begge markeder. Det fremgår af panel C, 

at mellemkategorien generelt giver den højeste ejerandel, de store IPO’er giver den næsthøjeste, mens de 

små IPO’er generelt giver den mindste ejerandel.  

 

På det tyske marked ejer kapitalfonde, der ikke har exit’et investeringen, i gennemsnit 38,2% for store 

IPO’er og 28,2% for mellemstore IPO’er. Den samme tendens forekommer på det britiske marked, hvor 

kapitalfondene hhv. ejer 25,7%, 17,7% og 13,7% i store, mellemstore og små IPO’er. Dette indikerer, at 

kapitalfonde ikke kun oftest investerer i større IPO’er, men ligeledes fastholder en større ejerandel i disse.  

6.2.3 Fordeling ift. industri  

På tabel 5 og 6 i panel B fremgår fordelingen mellem industrigrupperne på hhv. det tyske og britiske 

marked. På det tyske marked er de største industrier informationsteknologi (26,6%), konsumentvarer 

(16,5%) og industri (13,5%). På det britiske marked er de største industrigrupper ligeledes konsumentva-

rer (20,2%) informationsteknologi (17,6%) og industri (13,1%). Der har derfor været en høj aktivitet i de 

samme industrigrupper på tværs af de to markeder.  

 

I tabel 5 panel B fremgår fordelingen af industri ift. de to ejerskabstyper på det tyske marked. De tyske 

PE-støttede IPO’er er særligt koncentreret omkring industri, der står for 29,7% af de samlede antal tyske 

PE-observationer. Herefter kommer industrigrupperne konsumentvarer, informationsteknologi og ejen-

dom, der hver især står for 13,5% af PE-observationerne. De tyske ikke-støttede modparter er centreret 

omkring industrigrupperne informationsteknologi, konsumentvarer og industri, der hhv. står for 28,3%, 

16,8% og 11,4% af de tyske ikke-støttede IPO’er.  

 

I tabel 6 i panel B er fordelingen for de to ejerskabstyper på det britiske marked opstillet. De britiske PE-

støttede IPO’er ligger koncentreret omkring konsumentvarer, informationsteknologi og industri, der hhv. 

står for 28,3%, 16,8% og 11,4% af de britiske PE-støttede IPO’er. Disse tre industrier går igen på begge 

markeder, men i Storbritannien er ejendomme en af de mindste industrier inden for PE samtidig med, at 

industri er væsentlig mindre. Levis (2011) kommer ligeledes frem til, at konsumentvarer (16,7%) og in-

dustri (24,5%) er to af de største industrier på det britiske marked, hvilket er i overensstemmelse med 

ovenstående resultat. Det er dog interessant at observere, at den relative andel på de to er skiftet, således 

at konsumentvarer nu er den største af de to. Det skal dog påpeges, at industriklassifikationen er ændret 

siden Levis’ analyseperiode, hvilket blandt andet har betydet en inkludering af den nye gruppe, informa-

tionsteknologi, hvorfor studierne ikke kan sammenlignes ift. denne gruppering. De ikke-støttede IPO’er 
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er generelt mindre koncentreret inden for en enkelt industri end de PE-støttede IPO’er. De største kate-

gorier for ikke-sponsorerede IPO’er er konsumentvarer, informationsteknologi, materialer og industri, 

der hhv. står for 19,8%, 17,3%, 13,5% og 13,0%.  

6.2.4 Data ift. noteringsår  

På tabel 5 og 6 på panel D er hhv. de tyske og britiske IPO’er opstillet ift. noteringsår. På det tyske 

marked er 21,0% af de samlede tyske observationer børsnoteret i 2000, hvilket var året, hvor IT-boblen 

sprang. I årene 2002 til 2004 bliver 8,1% af de samlede IPO’er børsnoteret, hvilket er markant mindre 

end 2000 niveauet. Samtidig er 41,3% af alle selskaberne børsnoteret i 2006 og 2007, der var årene op til 

starten på finanskrisen. Herefter er der igen et markant fald, hvor der blev børsnoteret 13,5% af det 

samlede antal IPO’er i årene 2008 til 2011. Dette kunne indikere, at tyske virksomheder bliver børsnoteret 

i klynger. Fra 2008 til 2014 ses der imidlertid ikke nogle markante fald eller stigninger i antallet af IPO’er.  

 

På det britiske marked ses et lignende mønster. Som det fremgår af tabel 6 børsnoteres 11,1% af det 

samlede antal IPO’er i år 2000. Herefter bliver der i 2001, 2002 og 2003 hhv. børsnoteret 5,6%, 3,9% og 

3,4%. I den efterfølgende periode 2004 til 2007 noteres der i gennemsnit 13,6% af IPO’erne pr. år, hvor-

efter mængden af IPO’er generelt daler igen. Fra 2008 til 2012 bliver der i gennemsnit børsnoteret 2,2% 

pr. år, hvilket er markant under niveauet fra før 2008. I 2013 og 2014 sker der dog en stigning til hhv. 

4,4% og 6,3% af de samlede observationer. Data indikerer, at britiske IPO’er ligeledes bliver børsnoteret 

i klynger.  

 

I figur 6 i panel A er den procentvise mængde af det samlede antal børsnoteringer for hver ejerskabs-

gruppe opstillet på det tyske marked. Som det fremgår af figuren, følger de PE-støttede IPO’er overord-

net udviklingen i ikke-støttede noteringer, hvis der ses bort fra årene 2000 og 2001, hvor der ikke er 

identificeret nogle noteringer af kapitalfonde. Den betydelige mængde PE-støttede noteringer foretaget i 

årene 2005 til 2007 kunne indikere, at kapitalfonde udnytter klyngerne af IPO’er til at exit’e deres inve-

steringer på det tyske marked, hvorfor de PE-støttede IPO’er noteres i de samme år som ikke-støttede. 

Det skal dog pointeres, at der kun er tale om 37 børsnoteringer i løbet af hele perioden, hvorfor udvik-

lingen i de enkelte år kan være påvirket af få observationer.  

 

I figur 6 i panel B er der opstillet en lignende graf for det britiske marked. Resultatet på dette marked 

afviger dog i nogen grad det tyske. Ligesom på det tyske marked er der ikke identificeret nogle noteringer 

i årene 2000 og 2001. Herefter stiger procentandelen af PE-støttede IPO’er således, at denne følger den 
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gængse udvikling omkring 2003 til 2008. I perioden op til finanskrisen noteres der dog en lavere procent-

vis andel end for de ikke-støttede IPO’er. Mellem 2005 og 2007 børsnoteres 43,1% af de ikke-støttede 

IPO’er, mens tallet kun er 26,4% for de PE-støttede. Dette kunne indikere, at kapitalfonden i lavere grad 

udnyttede IPO-klyngerne omkring finanskrisen. Efter 2007 følger de PE-støttede IPO’er de ikke-støttede 

indtil 2013 og 2014, hvor 46,2% af den samlede mængde PE-observationer noteres. Dette kunne indikere, 

at britiske PE-støttede IPO’er bliver børsnoteret i andre perioder end de ikke-støttede modparter.  

 

 

 

 

Figur 6 – Procentvis fordeling af noteringer for både ikke-støttede og PE-støttede IPO’er

Panel A viser den relative andel af PE-støttede IPO’er ift. det samlede antal PE-støttede observationer samt den relative

andel af ikke-støttede IPO’er ift. det samlede antal ikke-støttede observationer, der er noteret i hvert år i perioden 2000 til

2014 på det tyske marked. Panel B viser tilsvarende på det britiske marked. Kilde: FactSet (2018)
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Som beskrevet i afsnit 2.2.2.2 kan klynger være et tegn på windows of opportunity eller pseudo market 

timing. Ovenstående kunne indikere, at IPO’erne generelt klynger sammen, hvilket er i overensstemmelse 

med de to teorier. De britiske PE-støttede IPO’er ser dog ud til i mindre grad at følge klyngerne af ikke-

støttede IPO’er end de tyske. Ritter (1991) og Loughran & Ritter (1994) hævder, at dette kan føre til 

langsigtet underperformance, hvilket undersøges nærmere i afsnit 7.3, hvor det anormale afkast udregnes 

ift. noteringsåret.  

6.2.5 Holdeperioden  

Som det fremgår af tabel 5 og 6 i panel A er den gennemsnitlige holdeperiode 3,2 år for det tyske marked 

og 4,8 år for det britiske marked, hvilket er i overensstemmelse med, at en kapitalfond typisk holder et 

selskab i 3 til 8 år. Der er kun 5 af de PE-støttede observationer, der kan klassificeres som quick flips 

ifølge den definition på et år, der bruges af Cao (2011). Dette svarer til 3,9% af det samlede antal PE-

støttede IPO’er, hvilket indikerer, at denne strategi sjældent benyttes, når selskaberne noteres på børsen 

i Storbritannien eller Tyskland.  
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7. RESULTATER OG DISKUSSION 

Som beskrevet tidligere er formålet med denne afhandling at forsøge at undersøge den langsigtede per-

formance for PE-støttede ift. ikke-støttede IPO’er i Tyskland og Storbritannien samt forsøge at forklare 

denne ud fra et corporate governance perspektiv. Som et resultat heraf vil afsnit 7.1 undersøge, hvordan 

de forskellige IPO-grupperinger performer, hvilket fører til en bekræftelse eller afkræftelse af hypotese 1 

og 2. Som det fremgår af metodeafsnittet er metodefølsomheden et centralt element, når det langsigtede 

markedsafkast studeres. Som et resultat heraf vil afsnit 7.2 indeholde en grafisk fremstilling, der har til 

formål at give et indblik i, hvordan studiets resultat i det første afsnit påvirkes af metodevalget. 7.3 vil 

forsøge at give en indsigt i, hvilken betydning karakteristikaene noteringsår, størrelse og industri har på 

resultatet. I afsnit 7.4 vil sammenhængen mellem de udvalgte corporate governance variabler og den 

langsigtede performance blive undersøgt igennem en OLS regression. Fokus i dette afsnit er at uddybe, 

om den eventuelle overperformance hos PE-støttede IPO’er ift. ikke-støttede kan forklares ud fra et 

corporate governance perspektiv, hvilket omhandler hypotese 3 til 5 samt betydningen af ejerskabsperi-

oden i hypotese 6. Til sidst vil alle resultater blive sammenholdt og diskuteret i afsnit 7.5.  

7.1 Grupperingernes performance  

Som beskrevet indledningsvis vil dette afsnit undersøge den anormale performance på tværs af de for-

skellige grupperinger. Som udgangspunkt undersøges det i afsnit 7.1.1, hvorvidt stikprøven generelt un-

derperformer ligesom i litteraturen. Dette skal give en forståelse for, hvordan IPO’erne performer set ift. 

det resterende marked, der her er repræsenteret via indeks. Herefter vil det i afsnit 7.1.2 blive undersøgt, 

hvordan PE-støttede IPO’er performer relativt til ikke-støttede IPO’er. 

7.1.1 Statistisk analyse af underperformance generelt ud fra indeks benchmarks 

Dette afsnit forsøger at kaste lys på problemet og fremlægge resultaterne af den del af undersøgelsen, der 

er relateret til hypotese 1. Som beskrevet tidligere vil denne undersøgelse benytte flere forskellige bench-

marks for at få et indblik i følsomheden over for metodevalget. Som påpeget i metodeafsnittet benyttes 

der to forskellige typer af indeks til at justere afkastene. Som argumenteret i afsnit 5 er fokus på BHAR 

udregnet med nationale indeks som benchmark over 36-måneder, da dette vurderes at være den mest 

passende metode ift. at undersøge den generelle underperformance. 

 

Tabel 7 viser den langsigtede anomale performance for hele stikprøven og delprøverne af de forskellige 

IPO-grupper. Fokuseres der på den samlede kategori Alle i hhv. Storbritannien og Tyskland udviser begge 

markeder et negativt afkast. I Storbritannien er BHAR -31,23% mens CAR er -40,77%. I Tyskland er 

disse negative afkast mindre, idet BHAR og CAR er hhv. -23,24% og -38,04%. Alle resultaterne for de 



 74 

to samlede stikprøver er statistisk signifikante på 1% niveauet, hvilket indikerer, at IPO’er generelt un-

derperformer på tværs af de to markeder. I tabel 7 panel B er der opstillet estimater for den samlede 

stikprøve på tværs af de to markeder, hvor EU indekset benyttes som benchmark. På trods af, at under-

performance er mindre, end når de lokale indeks benyttes, er afkastene stadig markant negative og stati-

stisk signifikante på 1% niveau. Dette indikerer, at der på tværs af udvalgte markeder, afkastmål og for-

skellige indeks er tale om, at IPO’er underperformer. Som resultat heraf kan nulhypotesen i hypotese 1 

om, at der ikke er noget langvarigt negativt anomalt afkast i de fulde stikprøver afkræftes i begge lande. 

Undersøgelsen viser, at der er statistisk støtte for, at virksomheder, der bliver børsnoteret på det britiske 

og tyske marked i perioden 2000 og 2014, underperformer ift. udvalgte indeks. 

  

 

 

Dermed understøtter resultaterne den eksisterende litteratur fra forfatterne Levis (1993), Espenlaub et al. 

(2000), Goergen et al. (2010), der alle udleder, at britiske IPO’er generelt underperformer. Herudover 

understøtter undersøgelsen de tyske studier fra Shuster (2003), Ljungqvist (1997), Stehle et al. (2000) samt 

Bessler & Thies (2007), der alle kommer frem til, at tyske IPO’er generelt underperformer.  

Tabel 7 – Langsigtede anormale IPO afkast

Den totale stikprøve består af 1.564 IPO’er, hvoraf 1.436 er ikke-støttede og 128 er PE-støttede. Det anormale afkast

udregnes ved brug af indeks som benchmark. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned

efter noteringen fungerer som normaliseringsperiode. I de efterfølgende 36 måneder udregnes BHAR for hver enkelt IPO

som det anormale afkast en investor opnår ved at investere i en IPO og holde denne til slutningen af perioden. CAR beregnes

for hver IPO ved at akkumulere de månedlige anormale afkast i perioden på 36 måneder. IPO’er der afnoteres inden

udgangen af de 36 måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. I panel A estimeres

BHAR og CAR ud fra indeksene CDAX og MSCI Europe for det tyske marked. I panel B estimeres BHAR og CAR ud fra

FTSE og MSCI Europe for det britiske marked. Kilde: FactSet (2018).

Signifikansniveau: 0,01 (***), 0,05 (**), 0,10 (*)

Panel A -Tyskland

Ejerskabstype CDAX MSCI Europe

IPO-type Antal
BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

PE 37 -0,84% -0,0572 -4,09% -0,2296 4,62% 0,3238 2,5% 0,1411

Ikke-støttet 297 -26,03% -5,0201*** -42,27% -6,1147*** -25,39% -4,8419*** -42,3% -5,9636***

Alle 334 -23,24% -4,7575*** -38,04% -5,8696*** -22,06% -4,4708*** -37,3% -5,6186***

Panel B - Storbritannien

Ejerskabstype FTSE MSCI Europe

IPO-type Antal
BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

PE 91 -3,0% -0,2137 -7,3% -0,8580 -2,0% -0,1447 -6,0% -0,7030

Ikke-støttet 1.139 -33,5% -9,6451*** -43,4% -12,3650*** -29,7% -8,5577*** -38,6% -10,9439***

Alle 1230 -31,2% -9,2795*** -40,8% -12,2648*** -27,7% -8,2251*** -36,1% -10,8499***



 75 

Som beskrevet i afsnit 2.2.2.1 til 2.2.2.3 kan dette afspejle et reaktionsmønster, hvor udbydere generelt 

benytter underprisning, windows of opportunity eller window dressing pga. asymmetrisk information. 

Denne underperformance kan dog ligeledes være et resultat af andre bagvedliggende faktorer, der påvir-

ker den underliggende risiko.  

 

Betragtes de enkelte ejerskabsgrupperinger individuelt i tabel 7 på panel A og B, er ovenstående resultat 

mere nuanceret. Hvis der ses bort fra signifikansniveau, indikerer stikprøven, der benytter nationale in-

deks som benchmarks, at underperformance ikke er drevet af en bestemt IPO-gruppe eller land, da alle 

grupperinger oplever negative anormale afkast. Resultatet nuanceres af, at PE-selskaber i begge lande 

udviser en markant mindre underperformance end de ikke-støttede modparter. På det tyske marked er 

BHAR -0,84% og CAR -4,09%, mens ikke-støttede IPO’er har et afkast på hhv. -26,03% og -42,27%. 

Det er imidlertid kun de ikke-støttede IPO’ers afkast, der er statistisk signifikant på et 1% niveau, mens 

der ikke er noget statistisk belæg for, at PE-støttede IPO’er underperformer. På det britiske marked er 

BHAR -2,97% og CAR -7,30% for PE-støttede IPO’er, mens ikke-støttedes anormale afkast er hhv. -

33,49% og -43,44%. Her findes der heller ikke statistisk signifikans for, at PE-grupperingerne underper-

former, mens de ikke-støttede IPO’ers afkast er statistisk signifikant på et 1%-niveau.  

 

Som det fremgår af tabel 7 panel B opnås der lignende resultater, hvis det europæiske indeks benyttes 

som benchmark. Ingen af PE-grupperingerne på de to markeder er statistisk signifikante, når der testes 

for, hvorvidt der er tale om underperformance. Begge afkastmål bliver tilmed positive for PE-grupperin-

gen i Tyskland, hvilket kunne indikere, at PE-støttede IPO’er overperformer. Imidlertid bør man være 

forsigtig med at drage denne konklusion, da stikprøvestørrelsen for tyske PE-støttede IPO’er er forholds-

vis lille, hvorfor der er brug for flere empiriske beviser for at kunne konkludere på, hvordan tyske PE-

støttede IPO’er performer.  
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7.1.2 Statistisk analyse af forskellen mellem ejerskabsgrupperingernes performance  

Afsnit 7.1.1 påviser, at IPO’er ud fra en generel betragtning underperformer, når de holdes op imod et 

indeks. Afsnittet indikerer imidlertid ligeledes, at der kan være en forskel på, hvordan PE-støttede og 

ikke-støttede IPO’er performer. I dette afsnit vil grupperingernes performance blive undersøgt med det 

formål at afvise eller bekræfte hypotese 2 om, hvorvidt PE-støttede børsintroduktioner i gennemsnit 

præsterer bedre end ikke-støttede IPO’er. Afsnittet vil først kontrollere, hvorvidt de to gruppers afkast 

afviger signifikant fra hinanden, når landbaserede indeks benyttes som benchmark. Herefter vil afsnittet 

undersøge afkastet, når IPO-peergrupper benyttes som benchmark.  

 

 

 

I tabel 8 er forskellen mellem ikke-støttede og PE-støttede IPO’er udregnet ift. nationale indeks. På det 

tyske marked er der en positiv forskel på 25,19% og 38,18%, når hhv. BHAR og CAR benyttes. Herud-

over er begge afkastmål signifikante på et 10% niveau. Det kunne derfor tyde på, at PE-støttede IPO’er 

performer signifikant bedre på det tyske marked. På det britiske marked ligger forskellen på 36,14% og 

30,52%, når hhv. BHAR og CAR benyttes som afkastmål. Afkastet beregnet via afkastmålet BHAR er 

signifikant på et niveau på 1%, mens afkastet beregnet ved CAR er signifikant på et niveau på 5%. Dette 

Tabel 8 – Forskelle i det langsigtede anormale IPO afkast mellem PE-støttede og ikke-

støttede IPO’er, justeret med forskellige indeks

Statistiske forskelle mellem PE-støttede og ikke-støttede IPO’ers performance. Den totale stikprøve består af 1.564 IPO’er,

hvoraf 1.436 er ikke-støttede og 128 er PE-støttede. Det anormale afkast udregnes ved brug af indeks som benchmark.

Tilgangen er et eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen fungerer som

normaliseringsperiode. I de efterfølgende 36 måneder udregnes BHAR for hver enkelt IPO som det anormale afkast en

investor opnår ved at investere i en IPO og holde denne til slutningen af perioden. CAR beregnes for hver IPO ved at

akkumulere de månedlige anormale afkast i perioden på 36 måneder. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36

måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. I panel A estimeres BHAR ud fra CDAX

for det tyske marked, FTSE for det britiske og MSCI Europe for begge markeder. I panel B estimeres CAR ud fra CDAX

for det tyske marked, FTSE for det britiske og MSCI Europe for begge markeder. Kilde: FactSet (2018).

Signifikansniveau: 0,01 (***), 0,05 (**), 0,10 (*)

Panel A - 36 måneders BHAR

CDAX eller FTSE MSCI Europe

Land Forskel i afkast Var T-stat Land Forskel i afkast Var T-stat

Tyskland 25,19% 0,0232 1,6527* Tyskland 30,01% 0,0237 1,9506*

Storbritannien 36,14% 0,0127 2,8539*** Storbritannien 27,66% 0,0160 2,1869**

Panel B - 36 måneders CAR

CDAX eller FTSE MSCI Europe

Land Forskel i afkast Var T-stat Land Forskel i afkast Var T-stat

Tyskland 38,18% 0,0423 1,8557* Tyskland 44,79% 4,5272 2,1277**

Storbritannien 30,52% 0,0159 2,4167** Storbritannien 32,51% 0,0161 2,5604**
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påviser ligeledes, at PE-støttede IPO’er performer bedre på det britiske marked. Med udgangspunkt i 

ovenstående kan nulhypotese 2 om, at de to IPO-grupperinger performer ens, afvises, når indeks benyttes 

som benchmark, da der er statistiske signifikans for, at de PE-støttede IPO’er performer bedre end de 

ikke-støttede IPO’er på begge markeder. Disse resultater understøtter derfor tidligere undersøgelser af 

Levis (2011) og Bergström et al. (2006), der ligeledes kommer frem til, at PE-grupperingen performer 

bedre på det britiske marked. På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet litteratur, der sammenholder 

de to grupperinger på det tyske marked. Ud over at understøtte den eksisterende litteratur bidrager oven-

stående resultater derfor til en dybere forståelse af tyske PE-støttede IPO’ers performance. Som udgangs-

punkt tyder det på, at tyske PE-støttede IPO’er performer bedre end ikke-støttede IPO’er.  

 

Selvom brugen af indeks er flittigt brugt i litteraturen, kan ovenstående resultater kritiseres. Levis (1993, 

2011), Ritter (1991), Goergen et al. (2007) påpeger alle, at benchmarks bør tage højde for stikprøvens 

størrelse og industri for at opnå en mere identisk risikoeksponering. I ovenstående afsnit er der ikke 

reguleret for karakteristika. En del af litteraturen forsøger at løse en del af dette problem ved at benytte 

et indeks, der er reguleret ift. enten industri eller størrelse, hvilket er med til at mindske forskellen i 

risikoeksponeringen. Som argumenteret i metodeafsnit 5.2.5 resulterer benyttelsen af indeks som bench-

mark i en række statistiske problemstillinger. I et forsøg på at eliminere en række af disse samt for at 

undersøge den direkte forskel mellem PE-støttede og ikke-støttede IPO’er, udarbejdes der i tabel 9 en 

statistisk analyse af det justerede afkast, hvor forskellige peergrupper af ikke-støttede IPO’er benyttes 

som benchmark. Som påpeget i metodeafsnit 5.2.5 er det i praksis ikke muligt at opstille en peergruppe, 

der sorterer ift. kriterierne industri, noteringsår og størrelse på en gang. Som et resultat heraf udarbejdes 

der to statistiske analyser, der medtager industri samt enten størrelse eller noteringsår. Som uddybet i 

metodeafsnit 5.1.5 defineres PE-støttede selskabers anormale afkast under denne tilgang med udgangs-

punkt i andre IPO’er, hvorfor et positivt afkast er et udtryk for, at PE-støttede IPO’er performer bedre 

end ikke-støttede IPO’er med lignende karakteristika. 

 

Først tages der udgangspunkt i afkastet, hvor peergruppen er sammensat ud fra størrelse og industri. Som 

det fremgår af tabel 9 er BHAR og CAR hhv. 47,00% og 72,41% for de tyske PE-støttede IPO’er, hvilket 

påviser, at de outperformer de ikke-støttede modparter. De britiske PE-støttede IPO’er genererer et 

BHAR og CAR på hhv. 48,33% og 56,91%. Det fremgår af tabellen, at alle afkastene er signifikante på 

et niveau på 1%. Disse resultater understøtter dermed hypotesen om, at de PE-støttede IPO’er performer 

bedre på både det tyske og britiske marked. 
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Med udgangspunkt i peergruppen, der sammensættes efter industri og noteringstidspunkt, er afkastene 

stadig positive, men de er mindre og er mere tvetydige angående signifikans. I Tyskland bliver afkastet 

hhv. 22,82% og 34,64% for 36-månders BHAR og CAR, hvilket indikerer, at de PE-støttede IPO’er 

performer bedre end de ikke-støttede modparter. Afkastene er dog ikke signifikante, hvorfor det ikke er 

muligt at drage nogle statistisk funderede slutninger. På det britiske marked er afkastene for BHAR og 

CAR 18,33% og 29,41%, hvorfor det kunne tyde på, at de PE-støttede selskaber outperformer de ikke-

støttede benchmark. Begge afkastmål er signifikante på 10% niveau, hvorfor der er statistisk støtte for 

resultaterne.  

 

 

 

Det er bemærkelsesværdigt, hvor markant den statistiske sikkerhed og afkast rykker sig ift., om peergrup-

pen sammensættes efter industri og størrelse eller industri og noteringstidspunkt, samt når indeks benyt-

tes. Dette er i overensstemmelse med Fama (1998), der påpeger, at empiriske anomalier er et resultat af  

metodiske tilgange. 

 

 

Tabel 9 – PE-støttede IPO’ers langsigtede anormale afkast, justeret med ikke-støttede IPO’er

Statistiske forskelle mellem PE-støttede og ikke-støttede IPO’ers performance. Den totale stikprøve består af 1.564 IPO’er,

hvoraf 1.436 er ikke-støttede og 128 er PE-støttede. Det anormale afkast udregnes ved brug af benchmark af ikke-støttede

IPO’er. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen fungerer som

normaliseringsperiode. I de efterfølgende 36 måneder udregnes BHAR for hver enkelt IPO som det anormale afkast en

investor opnår ved at investere i en IPO og holde denne til slutningen af perioden. CAR beregnes for hver IPO ved at

akkumulere de månedlige anormale afkast i perioden på 36 måneder. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36 måneder,

som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. I panel A til venstre estimeres BHAR ud fra et

benchmark, der er sammensat ift. industri og størrelse for det tyske og britiske marked. Til højre estimeres BHAR ud fra et

benchmark, der er sammensat ift. industri og noteringsår. I panel B er tilsvarende panel A blot estimeret ved benyttelse af

CAR. Kilde: FactSet (2018).

Signifikansniveau: 0,01 (***), 0,05 (**), 0,10 (*)

Panel A - BHAR, IPO-peergruppe

Opdeling lande Industri-Størrelse Opdeling lande Industri-Norteringsår

Land Antal BHAR  3 år T-stat Land Antal BHAR  3 år T-stat

Tyskland 37 47,00% 2,9934*** Tyskland 31 22,82% 1,405

Storbritannien 91 48,33% 3,7691*** Storbritannien 89 18,33% 1,9042*

Panel B - CAR, IPO-peergruppe

Opdeling lande Industri-Størrelse Opdeling lande Industri-Norteringsår

Land Antal CAR  3 år T-stat Land Antal CAR 3 år T-stat

Tyskland 37 72,41% 3,0901*** Tyskland 31 34,64% 1,6554

Storbritannien 91 56,91% 5,9249*** Storbritannien 89 29,41% 1,8919*
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Ovenstående resultater påpeger generelt, at de PE-støttede IPO’er outperformer de ikke-støttede mod-

parter. Det skal dog understreges, at overperformance ikke nødvendigvis kun kan tilskrives ejerskabet, da 

andre underliggende faktorer kan have påvirket stikprøven. Det er ligeledes nødvendigt at stille sig kritisk 

overfor den anvendte metode. Selvom matching firm ifølge litteraturen forbedrer en række af  de statisti-

ske problemstillinger, der er ved anvendelsen af  indeks, har metoden samme begrænsninger, idet man 

ikke opnår identisk risikoeksponering. Yderligere gør det begrænsede antal IPO’er, at normalen i nogle 

tilfælde bliver defineret ud fra et begrænset antal observationer. Det skal ligeledes understreges, at afsnit-

tet ikke kommer ind på årsagsvirkningssammenhænge, hvorfor det ikke kan udelukkes, at den estimerede 

overperformance drives af  andre faktorer. 

7.2 Grafisk analyse af IPO-performance  

Som beskrevet i det indledende afsnit skal dette afsnit give en bedre forståelse for, hvordan den valgte 

metode påvirker de ovenstående resultater. Som beskrevet i metodeafsnittet er estimeringen af den lang-

sigtede anormale performance følsom over for metodevalg samtidig med, at der ikke er fastlagt en entydig 

metode i litteraturen. Fama (1998) går så langt som at hævde, at på grund af den manglende enighed er 

den langsigtede anormale performance i litteraturen en "metodisk illusion". For at sikre en højere grad af 

pålidelighed undersøges, hvordan metodevalget influerer resultaterne i afsnit 7.1.1-7.1.2. Dette gøres 

blandt andet ved at benytte grafiske fremstillinger, der estimerer det justerede afkast på tværs af de 36 

måneder. Det skal understreges, at denne grafiske fremstilling ikke analyseres statistisk, hvorfor resulta-

terne ikke nødvendigvis er statistisk signifikante. Derfor kan det ikke udelukkes, at grafikken viser tilfæl-

dige variationer. Afsnittet skal derfor give en indikation af, hvordan valg af metode kan influere retningen 

af resultatet. 

 

Først kontrolleres effekten af valg af estimeringsperioder for de samlede stikprøver uden at tage hensyn 

til forskellige ejerskabsformer. Som beskrevet er fokus på en 36 måneders estimeringsperiode, hvilket er 

den oftest anvendte tidshorisont i litteraturen. Som påpeget i metodeafsnittet viser Espenlaub et al. (2000) 

Goergen et al. (2010), at det kan have en betydning for det endelige resultat, hvilken periode der vælges. 

For at undersøge betydningen af den valgte tidsperiode og se den bagvedliggende udvikling, er det anor-

male afkast grafisk fremstillet i nedenstående afsnit, hvilket er i overensstemmelse med blandt andre 

Goergen et al. (2007) og Frederikslust & van der Geest (2001). På figur 7 panel A1 og figur 8 panel A2 

er det anormale afkast udregnet for alle ejerskabsformer på tværs af de to lande, hvor benchmarket er 

nationale indeks. Generelt indikerer udviklingen på de to figurer, at den totale stikprøve (grafen alle) i 
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begge lande ligger omkring 0, hvorefter det justerede afkast generelt er negativt, og daler med antal peri-

oder, hvilket er i overensstemmelse med Goergen et al. (2010) og Espenlaub et al. (2000), der ligeledes 

observerer en dalende trend. Overordnet følger de to totale stikprøver ens flotation. Dette kunne antyde, 

at der ikke er markant forskel på underperformance ift. markeder, selvom Tysklands underperformance 

er en tand højere end den britiske. Dette kunne indikere, at de forskellige corporate governance strukturer, 

der blev beskrevet i afsnit 2.1.6, har en mindre betydning for, hvordan IPO’er generelt performer relativt 

til indeks. Dette understøtter konklusionen fra Schuster (2003a), der påpeger, at der generelt er en høj 

grad af homogene karakteristika på tværs af de europæiske IPO-markeder. Det er dog værd at bemærke, 

at de tyske IPO’er oplever en mindre reduktion af det anormale afkast i perioden fra 24 til 36 måneder, 

hvilket indikerer, at en periode på 24 måneder vil have resulteret i en højere grad af underperformance.  

Imidlertid indikerer grafen generelt, at det justerede afkast, var blevet mindre negativt, hvorfor graden af 

underperformance havde været lavere, men stadig betydelig negativ ved en kortere periode. Konklusio-

nen i 7.1.1 om IPO’ers underperformance ændres derfor umiddelbart ikke, hvis estimeringsperioden 

nedsættes. 

 

Det er nu interessant at undersøge, hvorvidt de forskellige ejerskabsformer påvirkes af estimerings-peri-

oden. Det fremgår af figur 7 og 8 panel A1-A2, at der generelt er forskel på, hvordan PE-støttede IPO’er 

performer sammenlignet med ikke-støttede modparter. Dette gælder på tværs af de forskellige estime-

ringsperioder på både det tyske og britiske marked, når nationale indeks benyttes som benchmark. Ge-

nerelt leverer de PE-støttede IPO’er et højere justeret afkast gennem hele perioden. Dette kunne antyde, 

at PE-støttede IPO’er ikke kun performer bedst ud fra 36 måneders fokus, men ligeledes performer bedre, 

hvis en kortere estimeringsperiode vælges. Dette indikerer, at den overordnede konklusion fra 7.1.2, om 

at PE-støttede IPO’ers performance er bedre end ikke-støttede, ikke ændres, hvis estimeringsperioden 

sættes ned, hvilket er i overensstemmelse med Bergström et al. (2006).  

 

Selvom valg af estimeringsperioden ikke påvirker den overordnede konklusionen, påvirker det graden af, 

hvor meget bedre PE-støttede IPO’er performer sammenlignet med ikke-støttede. Ifølge panel A2 gene-

rerer de britiske PE-støttede IPO’er et positivt justeret afkast ift. de nationale indeks i de 5 første måneder, 

hvilket indikerer, at de overperformer ift. både de ikke-støttede IPO’er og indekset. Afkastet er dog kun 

positivt, så længe antallet af estimeringsperioder holdes under 5, da det falder ned, og ligger stabilt lige 

under nul herefter. Bergström et al. (2006) argumenterer for, at kapitalfonde generelt bliver overvurderet, 

da fondene er særligt gode til at udnytte windows of opportunity, window dressing, samt fordi folk ge-
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nerelt overvurderer PE-ejerskabets betydning efter noteringen. Som et resultat af den asymmetriske in-

formation kan disse effekter skabe en kortsigtet overperformance, der forsvinder, når markedsaktørerne 

gradvist får indregnet mere information. Dette kan være en forklaring på det positive afkast på kortsigt. 

Som det fremgår af panel A1, følger de tyske PE-støttede IPO’er generelt de ikke-støttede IPO’er gennem 

de første måneder, hvilket er under de britiske PE-støttede IPO’ers, hvorfor der er en mindre forskel på 

PE-støttede IPO’ers performance på tværs af markederne i disse måneder. Generelt fremgår det ud fra 

panel A1 og A2, at de tyske PE-støttede IPO’ers anormale afkast er mere svingende sammenlignet med 

de britiske igennem de 36 måneder, der ligger mere stabilt omkring 0. Man skal her være påpasselig med 

at drage den formodning, at dette skyldes de britiske PE-støttede IPO’ers evne til at levere en mere stabil 

performance relativt til benchmark. Som det blev beskrevet i dataafsnit 6, så er der betydeligt færre ob-

servationer i den tyske stikprøve, hvilket betyder, at den i højere grad påvirkes af outliers. På både panel 

A1 og A2 fremgår det, at PE-støttede IPO’er ligger mere stabilt omkring 0, mens ikke-støttede IPO’ers 

justerede afkast daler. Var en kortere estimeringsperiode valgt, ville det have givet en lavere grad af for-

skelle mellem de to grupperinger, men ikke ændret på den overordnede konklusion fra 7.1.2. 
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Figur 7 – Grafisk præsentation af månedlige anormale afkast på det tyske marked, justeret

med forskellige indeks

Den tyske stikprøve består af 334 IPO’er, hvor 297 er ikke-støttede og 37 er PE-støttede. IPO’er der afnoteres inden

udgangen af de 36 måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. Tilgangen er et

eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen fungerer som normaliseringsperiode. Panel

A1 er en grafisk præsentation af BHAR for den totale stikprøve, de PE-støttede samt de ikke-støttede IPO’er på det tyske

marked med CDAX som benchmark over perioden på 36 måneder. Panel B1 er tilsvarende panel A1, men med MSCI

Europe som benchmark. Panel C1 er tilsvarende panel A1, men estimeret ved CAR. Panel D1 er tilsvarende panel B1, men

estimeret ved CAR. Kilde: FactSet (2018).
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Figur 8 – Grafisk præsentation af månedlige anormale afkast på det britiske marked,

justeret med forskellige indeks

Den britiske stikprøve består af 1230 IPO’er, hvor 1139 er ikke-støttede og 91 er PE-støttede. IPO’er der afnoteres inden

udgangen af de 36 måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. Tilgangen er et

eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen fungerer som normaliseringsperiode. Panel

A2 er en grafisk præsentation af BHAR for den totale stikprøve, de PE-støttede samt de ikke-støttede IPO’er på det britiske

marked med FTSE som benchmark over perioden på 36 måneder. Panel B2 er tilsvarende panel A2, men med MSCI

Europe som benchmark. Panel C2 er tilsvarende panel A2, men estimeret ved CAR. Panel D2 er tilsvarende panel B2,

men estimeret ved CAR. Kilde: FactSet (2018).
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Ifølge litteraturen kan valg af benchmark have en stor indflydelse på, hvilke resultater man kommer frem 

til. Det er derfor interessant at undersøge følsomheden over for de to indeks, der er valgt i dette studie. 

Som argumenteret i metodeafsnittet tages der udgangspunkt i de lokale markedsindeks FTSE Index og 

CDAX. Herudover udregnes det justerede afkast med MSCI Europe indekset for at kunne sammenligne 

de to markeder uden påvirkning fra ændringer i lokalindekset. Som det fremgår af figur 7 i panel A1 og 

B1, er der ikke tale om den store forskel på det tyske marked i relation til valg af indeks. Som illustreret i 

panel A2 og B2 har valget mellem de to benchmarks ligeledes en begrænset betydning for de britiske 

IPO’ers performance. Dette står i modsætning til litteraturen, der påpeger, at valget af benchmark har en 

markant indflydelse på det estimerede langsigtede anormale afkast (Gregory et. al.,2010; Fama & French, 

1996; Espenlaub et. al., 2000; Ritter, 1991). Der kan imidlertid være gode forklaringer på, hvorfor dette 

er tilfældet ved netop disse to indeks. F.eks. består MSCI Europe indekset af 28% britiske observationer, 

15% tyske observationer, og det resterende indeks er hovedsageligt observationer fra vesteuropæiske 

økonomier. Det må yderligere forventes, at der er en forholdsvis høj korrelation mellem MSCI Europe 

og de to lokale indeks, da begge indeks stammer fra vesteuropæiske lande, der naturligt bliver påvirket af 

mange af de samme makroøkonomiske faktorer. Da det justerede afkast udregnet via de forskellige indeks 

ikke varierer bemærkelsesværdigt, har det ikke den store effekt på konklusioner fra 7.1.1 og 7.1.2. 

 

Som allerede beskrevet medtages andre former for benchmarks end indeks i denne afhandling, hvor 

hovedfokus ligger på PE-grupperingens performance. Peergruppen er som beskrevet blevet opstillet efter 

forskellige karakteristika, hvilket er opstillet i figur 9 og 10. Sammenholdes de PE-støttede IPO’ers per-

formance på figur 7 og 9, fremgår det tydeligt, at der er store forskelle på udviklingen, når der enten 

benyttes peergruppe eller indeks. Grundlæggende er de to benchmarks et udtryk for to forskellige måder 

at definere det normale afkast, der begge har fordele og ulemper jf. diskussionen i metodeafsnittet. Ef-

tersom definitionen af det normale afkast ændres, kan det diskuteres, hvor sammenlignelige de to meto-

der er. En ulempe ved IPO-peergruppe-benchmarkene er, at det ved denne metodik kun er muligt at 

undersøge PE-støttede IPO’ers performance som et naturligt resultat af anvendelsen af ikke-støttede 

som normalen. På figur 9 og 10 i panel A3 og panel A4 er BHAR udregnet på det tyske og britiske ift. en 

IPO-peergruppe, der er opstillet ift. størrelse og industri. Som det fremgår af figurerne, ændrer det over-

ordnet ikke på konklusionen om, at IPO’er der noteres af en kapitalfond, performer bedre end deres 

modparter på tværs af forskellige estimeringsperioder. På det britiske marked er det justerede afkast po-

sitivt i hele perioden, hvilket indikerer, at PE-støttede IPO’er performer bedre end ikke-støttede fra 

samme industri og størrelsesgruppe. Det samme mønster gør sig gældende på det tyske marked, selvom 

det justerede afkast ligger omkring 0, indtil en estimeringsperiode på 6 måneder.  
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På figur 9 og 10 i panel B3 og B4 er BHAR udregnet på det tyske og britiske marked ift. en IPO-peer-

gruppe opstillet ift. industri og noteringsår. Her har valg af estimeringsperiode en mere drastisk betydning 

for, om PE-støttede IPO’er leverer et positivt justeret afkast. På det tyske marked ligger afkastet omkring 

0 i begyndelsen, hvorfor det først bliver positivt, når der vælges en estimeringsperiode på 18 måneder 

eller derover. På det britiske marked skal man ligeledes over en estimeringsperiode på over 11 måneder, 

før der opnås et positivt afkast. Brugen af dette benchmark nuancerer derfor opfattelsen af, at PE-støt-

tede IPO’er performer bedre end deres modparter på tværs af forskellige estimeringsperioder, idet de 

generelt ikke overperformer i løbet af det første år sammenlignet med de ikke-støttede IPO’er. Trenden 

der indikerer, at det anormale afkast bliver større, jo tættere man kommer på de 36 måneder, er i over-

ensstemmelse med Levis (2011), selvom forfatteren benytter et andet benchmark. Dette står i modsæt-

ning til de tidligere nævnte indikationer om, at de britiske PE-støttede IPO’er genererer et positivt justeret 

afkast ift. de nationale indeks i de 5 første måneder. En mulig forklaring på den ringere performance kan 

være, at kapitalfonde ønsker at fastholde et godt renommé, hvorfor de i mindre grad udnytter den asym-

metriske information til at opnå en kortsigtet gevinst (Bergström et al., 2006). På trods af afvigelsen i det 

første års tid er den overordnede antydning dog stadig, at PE-støttede IPO’er overperformer ift. ikke-

støttede IPO’er på begge markeder. De hyppigste anvendte estimeringsperioder for det langsigtede anor-

male afkast blev i metodeafsnittet identificeret til at være mellem 24-36 måneder. Alle illustrationerne i 

dette afsnit, uanset IPO-benchmark, har påvist, at PE-overperformer i denne periode, når peergruppen 

sorteres ift. industri og noteringsår. 
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Figur 9 – Udvikling i BHAR og CAR ud fra varierende tidshorisont med IPO-peergruppe 

som benchmark i Tyskland

Den tyske stikprøve består af 37 PE-støttede. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36 måneder, som følge af f.eks.

konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første

måned efter noteringen fungerer som normaliseringsperiode. Panel A3 er en grafisk præsentation af BHAR for PE-støttede

IPO’er, hvor industri-størrelse IPO-peergruppen er anvendt som benchmark. Panel B3 er tilsvarende panel A3, men

industri-noteringstidspunktet IPO-peergruppen er anvendt som benchmark. Panel C3 er tilsvarende panel A3, men

estimeret ved CAR. Panel D3 er tilsvarende panel B3, men estimeret ved CAR. Kilde: FactSet (2018).

Panel A3 - BHAR - Industri-Størrelse

Panel B3 - BHAR - Industri-Noteringstidspunkt

Panel C3 - CAR - Industri-Størrelse

Panel D3 - CAR - Industri-Noteringstidspunkt

-10%

10%

30%

50%

70%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PE

-10%

10%

30%

50%

70%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PE

-10%

10%

30%

50%

70%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PE

-10%

10%

30%

50%

70%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PE



 87 

 

Figur 10 – Udvikling i BHAR og CAR ud fra varierende tidshorisont med IPO’er som 

benchmark i Storbritannien

Den britiske stikprøve består af 91 er PE-støttede. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36 måneder, som følge af

f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den

første måned efter noteringen fungerer som normaliseringsperiode. Panel A4 er en grafisk præsentation af BHAR for PE-

støttede IPO’er, hvor industri-størrelse IPO-peergruppen er anvendt som benchmark. Panel B4 er tilsvarende panel A3,

men industri-noteringstidspunktet IPO-peergruppen er anvendt som benchmark. Panel C4 er tilsvarende panel A3, men

estimeret ved CAR. Panel D4 er tilsvarende panel B3, men estimeret ved CAR. Kilde: FactSet (2018).
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På trods af at der i ovenstående afsnit opnås de samme overordnede konklusioner omkring, hvorvidt 

PE-støttede IPO’er outperformer deres modparter, er der stadig markante forskelle på graden af over-

performance. Som det fremgår af tabel 8 under panel A og B i afsnit 7.1.2, ligger forskellen på hhv. ikke-

støttede og PE-støttede på omkring 25%-point i Tyskland og 36%-point i Storbritannien på en estime-

ringsperiode på 36 måneder, når BHAR og lokale indeks benyttes. Til sammenligning fremgår det 36-

måneders justerede afkast med IPO-industri-størrelse-peergruppe som benchmark på figur 9 og 10 under 

panel A3 og A4. Her er forskellen i PE-støttede og deres modparter 55%-point på det tyske marked og 

51%-point på det britiske marked. Der er derfor en markant forskel på, om der benyttes en IPO-peer-

gruppe eller et indeks. Dette indikerer, at resultaterne er meget følsomme ift. valg af benchmark, hvilket 

understøtter den nuværende litteratur (Gregory et. al.,2010; Fama & French, 1996; Espenlaub et. al., 

2000; Ritter, 1991). Som det fremgår af figur 9 og 10 under panel B3 og B4, er det 36-måneders justerede 

afkast og dermed forskellen i PE-støttede og deres modparter 27%-point på det tyske marked og 29%-

point på det britiske marked, når peergruppen sammensættes ud fra industri-noteringsår-benchmarket. 

Dette indikerer, at der ikke kun er variation mellem peergruppe- og indeks-benchmarkene, men at sorte-

ringen af peergruppe alene har en markant betydning for, hvilket resultat der opnås.  

 

En anden vigtig faktor ift. metoden er afkastmål. Som beskrevet i metodeafsnit 5.2.6 er det ikke entydigt, 

hvilket afkastmål der benyttes i litteraturen. På figur 7 under panel A1 og C1 er den tyske performance 

ift. lokale indeks opstillet ved hhv. at benytte BHAR og CAR. Herudover viser panel A2 og C2 på figur 

8 udviklingen i det samme justerede afkastmål for det britiske marked. Formålet med at sammenholde 

disse illustrationer er at give et indblik i følsomheden over for valg af afkastmål. Sammenholdes panel A1 

og C1, fremgår det at fluktuationen i det justerede afkast er forholdsvis ens på den korte bane på det 

tyske marked. Ikke desto mindre er der en markant forskel på, hvilket afkast der opnås ved at benytte de 

to afkastmål, når estimeringsperioderne øges. Sammenholdes panel A2 og C2 fremgår det, at de samme 

tendenser er gældende på det britiske marked. På tværs af markederne kan det ses, at CAR sammenlignet 

med BHAR leder til en højere grad af underperformance. Dette understøtter Lyon et al. (1997, 1999), 

der påpeger, at anvendelse af BHAR kan resultere i, at fordelingen af resultaterne vil være positivt skæve. 

Yderligere viser udviklingen, at når estimeringsperioden gradvist udvides, vokser forskellen på de to af-

kastmål. Dette er i overensstemmelse med Lyon et al. (1999), som påpeger, at der bør ske en stigning i 

forskellen over tid med udgangspunkt i argumentationen fra metodeafsnittet.  
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Ovenstående indikerer, at valget af afkastmål har en betydning for, hvor lavt eller højt det anormale afkast 

er. Hvis CAR havde været det primære afkastmål ville underperformance dermed være større. Valget 

mellem afkastmål rykker dog ikke ved, at den total stikprøve og de ikke-støttede IPO’er generelt under-

performer, idet det justerede afkast generelt ligger under 0 på panel A1, C1, A2 og C2 i figur 7 og 8.  

 

Det er ligeledes interessant at undersøge, hvorvidt valg af afkastmål påvirker forholdet mellem ejerskabs-

grupperingerne. Sammenholdes A1 med C1 og A2 med C2 fremgår det, at PE-støttede IPO’er stadig 

performer markant bedre relativt til de ikke-støttede IPO’er på begge markeder. Imidlertid kan det give 

en forskel i konklusionen ift. graden af performance, hvilket især er gældende på det britiske marked. 

Benyttes CAR indikerer panel C1 og C2, at PE-grupperingen på de to markeder generelt ikke genererer 

et positivt justeret afkast, og ligger under 0, hvis der ses bort fra de fire første måneder. Anvendes BHAR 

for de to markeder på panel A1 og A2 derimod fremgår det, at afkastet fra PE-støttede IPO’er i højere 

grad ligger omkring 0, og at det justerede afkast tenderer til at blive positivt, når perioden kommer over 

en længde på 30 måneder. Ifølge panel A1 og C1 (Tyskland) samt A2 og C2 (Storbritannien) kan valg af 

afkastmål især have indflydelse på konklusionen ved forskellige estimeringsperioder i intervallet 24-36 

måneder. Det fremgår af både det tyske og britiske marked, at BHAR i denne periode er lige under eller 

over 0, hvor CAR konsekvent er negativ. Dermed er det muligt at få et positivt anormalt afkast ved 

benyttelse af BHAR, hvor samme periode ville resultere i et negativt anormalt afkast ved benyttelsen af 

CAR. At PE-støttede IPO’er ikke underperformer sammenlignet med indeksene, er radikalt andet resultat 

ud fra et investor perspektiv, da det vil indikere, at PE-selskaber ikke blot outperformer andre IPO’er, 

men ligeledes outperformer markedet. Valget af afkastmetode kan dermed have indflydelse på, hvorvidt 

et studie kommer frem til, om PE-støttede IPO’er underperformer eller overperformer ift. indekset. Det 

skal imidlertid understreges, at de PE-støttede IPO’er generelt performer bedre end de ikke-støttede 

modparter uafhængigt af afkastmål, hvilket styrker resultatet fra 7.1.2.  

 

Mange af de samme tendenser, der er beskrevet omkring afkastmål går igen for de to IPO-benchmarks. 

På figur 9 er begge IPO-benchmarkene opstillet ift. både BHAR og CAR. Ift. Tyskland fremgår det af 

panel A3 og C3, at CAR og BHAR generelt er forholdsvis ens på den korte bane, men at det justerede 

afkast generelt bliver højere med CAR, når længden på estimeringsperioden øges. Det samme mønster 

gør sig gældende på det britiske marked, hvilket fremgår af panel A4 og C4 på figur 10. Havde CAR været 

valgt som det primære afkastmål med IPO-peergruppe-benchmark, ville det justerede afkast have været 

højere i begge lande.  
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Som nævnt indledningsvis skal det understreges, at denne grafiske fremstilling ikke analyseres statistisk, 

hvorfor nedenstående delkonklusioner skal læses i dette lys. Der kan drages flere slutninger fra underaf-

snittene i afsnit 7.2 ud fra den grafiske fremstilling af det justerede afkast. For det første indikerer disse, 

at IPO’er generelt underperformer på tværs af estimeringsperioder og andre metodevalg. Dette styrker 

konklusionen i 7.1.1 om underperformance, idet fænomenet observeres på tværs af forskellige metoder. 

For det andet understøtter afsnittet ligeledes, at PE-støttede IPO’er overordnet performer bedre end 

ikke-støttede, hvilket er mere eller mindre uafhængigt af land, afkastmål, perioder samt benchmark. Der-

med understøtter dette konklusionerne i afsnit 7.1.2. Imidlertid kan metoden godt have en afgørende 

betydning for, om de PE-støttede IPO’er over- eller underperformer sammenholdt med indeks og graden 

af performance. For det tredje antyder afsnittet, at det anormale afkast er yderst følsomt ift. metodevalg, 

hvilket også er påpeget i tidligere undersøgelser (f.eks. Ritter, 1991; Loughran & Ritter, 2000; Levis, 2011). 

Især skiftet fra indeks til peergruppe som benchmark har en markant betydning for performance. Til sidst 

indikerer afsnittene, at tyske og britiske IPO’er performer forholdsvist ens mht. de overordnede konklu-

sioner, men at graden af performance varierer landene imellem. 
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7.3 Tværsnitsundersøgelse for det langsigtede anormale afkast 

Indtil videre har fokus udelukkende været på forskellige ejerskabsformer, metodik og lande, hvorfor an-

dre karakteristika ikke er taget i betragtning. Dette afsnit fokuserer på forskelle i det anormale afkast 

mellem industrier, størrelser og noteringsår, der af litteraturen vurderes at være de mest centrale tværsnit. 

Analysens formål er at påvise en eventuel effekt og dermed relevans af disse karakteristika på den anor-

male performance. Eftersom IPO-peergrupperne allerede er forsøgt justerede for noteringsår, størrelse 

og industri, bør der i teorien ikke være en effekt fra disse, hvis dette afkast undersøges. Derfor vil afsnittet 

i lighed med litteraturen (f.eks. Levis 2011) kun fokusere på det anormale afkast, der har ikke justerede 

benchmark. Som argumenteret tidligere vil der blive fokuseret på det ligevægtede 36-månders BHAR 

afkast.  

 

Afsnittet forsøger ikke at fastlægge sammenhængen mellem årsag og virkning. Derfor vil kausaliteten 

mellem det anormale afkast og de tre karakteristika industri, størrelse og noteringsår ikke blive undersøgt. 

Under antagelse af at PE-observationerne performer bedre end ikke-støttede, som det kunne tyde på jf. 

afsnit 7.1.2, vil grupperinger med en høj andel af PE-støttede IPO’er alt andet lige performe bedre end 

dem med en lavere andel. Der er dog ingen beviser for, at det er PE-ejerskabet, der driver det anormale 

afkast. Eksempelvis kan man argumentere for, at et anormalt afkast ligeledes kan være drevet af gunstige 

IPO-forhold for den givne industri, og at dette er årsagen for PE-støttede IPO’ers overnormale perfor-

mance. Afsnittet skal derfor ikke læses som et bevis ift. kausalitet, idet den underliggende driver er ukendt.
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IPO type Antal PE
Ikke-

støt.
Alder

Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1

Antal 

BH
PE-andel

Ejer 

per. 

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

PE 37 37 0 26.7 9,802 14,267 4,820 33.8% 9,449.9 1,227.7 13.0% 53.3% 0.83 7.98     8.3% 1.7% 36.7% 39.9% 43.4% 2.6 36.6% 3.2 -0.8% -0.05 -4.1% -0.23 4.6% 0.32 2.5% 0.14

Ikke-støttet 297 0 297 14.1 2,074 1,532 416 27.2% 1,158.9 168.3 14.5% 39.8% 0.85 12.32   12.1% 0.9% 42.1% 42.8% 58.5% 1.0 n.a. n.a. -26.0% -5,02*** -42.3% -6,11*** -25.4% -4,84*** -42.3% -5,96***

Alle 334 37 297 15.5 2,930 2,942 910 30.9% 2,099.9 288.5 13.7% 41.3% 0.85 10.15   2.9% 1.0% 41.7% 42.2% 54.5% 1.2 n.a. n.a. -23.2%-4,7575***-340.4% -5,87*** -22.1% -4,47*** -37.3% -5,62***

Industri Antal PE
Ikke-

støt.
Alder

Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1

Antal 

BH
PE-andel

Ejer 

per. 

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

Energi 6 0 6 8.3 2,959 1,861 221 11.9% 814.5 104.2 12.8% 33.9% 0.45 28.40 20.3% 0.0% 24.4% 33.3% 71% 3.5 n.a. n.a. -49.7% -2,91*** -95.9% -2,67** -49.6% -2,92*** -93.9% -2,60**

Materialer 20 3 17 10.0 9,708 10,105 1,356 13.4% 9,408.5 1,194.0 12.7% 50.4% 0.72 8.13 12.1% 0.4% 58.9% 53.6% 41% 1.5 31.7% 3.3 -7.3% -0.14 -70.3% -2,19** -1.8% -0.01 -62.9% -1,94**

Industri 45 11 34 36.3 3,942 5,098 1,467 28.8% 5,315.5 573.7 10.8% 46.0% 1.07 6.87 10.0% 1.6% 35.9% 39.2% 52% 1.5 34.4% 3.2 -6.9% -0.62 -14.7% -1.07 -6.0% -0.52 -12.7% -0.92

Konsumentvarer 55 5 50 21.5 2,584 2,003 706 35.3% 2,010.6 359.3 17.9% 42.5% 1.03 7.19 14.3% 2.5% 52.3% 50.1% 45% 1.2 36.0% 3.5 -37.7% -3,87*** -33.4% -2,01** -34.4% -3,62*** -31.3% -1,84*

Forbrugsgoder 6 1 5 17.7 683 584 99 16.9% 350.9 77.4 22.1% 60.1% 0.53 8.82 24.9% 0.4% 49.3% 54.4% 65% 1.5 30.6% 5.3 -6.2% -0.11 -6.9% -0.14 0.4% 0.02 -0.8% -0.02

Sundhedspleje 34 3 31 8.9 1,533 685 164 24.0% 378 14.9 3.9% 29.7% 0.31 102.93 2.0% 1.0% 17.9% 31.7% 74% 0.9 20.6% 2.0 -34.9% -3,42** -47.3% -2,87*** -36.9% -3,52** -50.7% -2,90***

Finans 26 2 24 7.5 617 678 327 48.2% 509 40.2 7.9% 47.6% 1.46 15.35 8.2% 1.9% 42.4% 43.3% 50% 1.5 72.0% 2.7 -23.0% -2,03** -15.5% -0.70 -20.6% -1,75* -10.9% -0.52

Info. Tek. 89 5 84 10.9 1,853 529 51 9.6% 472 38.2 8.1% 29.5% 0.86 48.48 5.4% 0.1% 39.6% 34.6% 65% 0.8 32.2% 2.0 -27.4% -3,68*** -50.5% -3,57*** -29.5% -3,86*** -54.7% -3,74***

Telekom. Ser. 10 1 9 7.2 7,387 8,139 1,388 17.1% 4,556 1,011.9 22.2% 37.2% 1.03 7.30 0.0% 0.0% n.a. 42.7% n.a. 0.4 43.5% 1.8 -32.2% -2,69** -82.3% -1.74 -33.6% -2,63** -86.6% -1.81

Forsyning 9 1 8 9.0 1,206 741 145 19.6% 770 54.4 7.1% 27.5% 1.48 22.17 2.1% 2.1% n.a. 37.5% 48% 1.1 32.7% 0.7 -2.2% 0.00 -3.7% -0.07 2.4% 0.07 0.4% 0.01

Ejendom 34 5 29 11.5 3,684 7,362 4,073 55.3% 963 279.6 29.0% 67.5% 0.30 13.18 6.0% 0.2% 39.4% 43.3% 46% 1.4 45.5% 5.2 -9.5% -0.54 -24.3% -1.50 -4.2% -0.23 -17.7% -1.09

Størrelse Antal PE
Ikke-

støt.
Alder

Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1

Antal 

BH
PE-andel

Ejer 

per. 

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

Stor 141 31 110 20.8 6,480 6,579 2,037 31.0% 4,589 639.7 13.9% 33.3% 0.68 10.13 8.3% 0.9% 32.7% 40.8% 51.5% 1.5 38.2% 3.1 -18.1% -2,97*** -45.4% -4,9*** -19.8% -3,12*** -49.8% -5,04***

Mellem 109 6 103 14.2 512 412 101 24.4% 295 39.4 13.4% 45.9% 0.79 13.01 12.1% 0.9% 32.3% 47.6% 55.2% 1.3 28.2% 3.3 -39.1% -5,27*** -39.1% -5,44** -36.7% -4,97*** -41.6% 0.20    

Lille 84 0 84 8.4 107 120 28 23.0% 136 4.3 3.1% 48.9% 1.19 25.21 2.9% 0.6% 25.5% 30.1% 66.6% 0.4 n.a. n.a. -11.3% -0.84 -17.0% 1.19-     -6.9% -0.51 -10.9% 0.76-    

Noteringsår Antal PE
Ikke-

støt.
Alder

Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1

Antal 

BH
PE-andel

Ejer 

per. 

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

2000 70 0 70 13.3 2,842 713 69 9.7% 427 3.0 0.7% 24.6% 0.56 947.21 0.0% 0.0% n.a. 9.7% n.a. 0.1 n.a. n.a. -31.5% -10,80*** -71.1% -5,41*** -43.5% -13,45*** -71.5% -7,41***

2001 20 0 20 18.7 1,571 1,730 434 25.1% 954 206.0 21.6% 53.1% 0.74 7.63 2.8% 0.0% 0.3 16.6% n.a. 0.4 n.a. n.a. -30.2% -2,88*** -6.8% -0.32 -38.2% -3,62*** -36.7% -2,99***

2002 2 0 2 36.5 848 177 2 0.9% 134 2.2 1.6% 20.3% 0.83 390.39 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. n.a. 23.3% 0.64 55.8% 0.85 26.7% 0.88 10.7% 0.37

2003 1 0 1 1.0 252 1,142 404 35.4% 90 20.4 22.7% #### 0.08 12.34 0.0% 0.0% n.a. n.a. n.a. 0.0 n.a. n.a. 332.6% n.a. 192.8% n.a. 353.1% n.a. -88.2% n.a.

2004 4 0 4 29.5 1,417 2,267 663 29.2% 3,129 276.9 8.9% 40.4% 1.16 5.12 10.4% 1.4% 37.5% 12.4% n.a. 1.5 n.a. n.a. -39.9% -0.57 -31.2% -0.82 -12.8% -0.17 29.0% 1.18

2005 31 5 26 12.5 2,224 2,596 357 13.8% 2,870 245.8 8.6% 42.8% 0.79 9.05 5.5% 4.3% 23.0% 31.3% 64% 1.7 38.4% 1.6 -23.7% -1.66 -40.8% -1.58 -12.5% -0.89 -16.8% -1.05

2006 84 10 74 15.8 2,062 2,128 847 39.8% 1,644 207.8 12.6% 40.6% 1.16 9.92 7.5% 0.4% 35.4% 39.9% 55% 1.3 36.4% 2.3 -17.7% -2,75** -25.4% -2,10** -13.7% -1.35 -9.5% -1.07

2007 54 8 46 16.9 2,909 2,132 543 25.5% 1,804 271.2 15.0% 41.2% 0.75 10.73 13.1% 1.2% 39.2% 45.7% 42% 1.4 31.6% 2.4 -26.8% -3,86*** -33.0% -2,21** -26.8% -3,86** -19.0% -2,76***

2008 15 0 15 10.1 1,202 1,070 614 57.4% 874 121.8 13.9% 39.2% 1.20 9.87 1.8% 0.5% 19.1% 43.2% 64% 1.3 n.a. n.a. -11.7% -0.47 -9.4% -0.41 -6.7% -0.26 -6.3% -0.42

2009 5 0 5 12.6 346 183 2 1.2% 188 34.0 18.0% 59.5% 0.48 10.17 12.9% 0.0% 64.5% 28.2% 63% 2.0 n.a. n.a. 145.3% 1.09 55.8% 0.75 157.2% 1.00 44.4% 0.78

2010 12 2 10 23.0 4,168 5,691 3,265 57.4% 6,561 858.5 13.1% 31.8% 0.89 4.86 12.7% 0.2% 37.6% 33.9% 66% 2.1 40.1% 4.4 -41.7% -1.33 -77.8% 2,12* -32.4% -1.04 -14.1% -0.86

2011 13 4 9 27.8 1,616 2,758 1,235 44.8% 1,302 224.3 17.2% 57.5% 1.12 7.20 28.9% 0.1% 62.6% 53.0% 38% 2.2 43.1% 5.1 -53.7% -2,17** -58.4% -2,07* -49.5% -2,03** -27.9% -1.63

2012 10 2 8 7.8 5,328 7,768 1,247 16.1% 4,489 1,115.9 24.9% 84.0% 0.68 4.77 19.3% 8.6% 62.4% 65.2% 32% 1.9 25.4% 3.7 -61.2% -1.22 -36.9% -0.60 -46.7% -0.94 -26.3% -0.43

2013 5 3 2 18.6 34,795 58,711 18,032 30.7% 28,875 4,350.2 15.1% 71.4% 0.55 8.00 0.2% 0.2% n.a. 71.5% 26% 1.8 49.6% 8.0 21.8% 0.79 9.3% 0.45 29.7% 1.06 17.5% 0.84

2014 8 3 5 5.5 2,909 2,618 985 37.6% 1,026 244.3 23.8% 60.2% 0.66 11.91 39.6% 0.0% 52.7% 51.1% 69% 2.1 31.3% 2.4 -44.5% -1.05 -89.2% -1.53 -33.7% -0.81 -79.2% -1.36

C-dax indeks MSCI Europe 

Operationelle karateristika Ejerinformation C-dax indeks MSCI Europe 

Operationelle karateristika Ejerinformation C-dax indeks MSCI Europe 

Panel A - Ejerskabstyper

Panel B - Industri

Panel C - Størrelse

Panel D - Noteringsår

Tabel 10 - Deskriptiv statistik sammenholdt med anormale afkast - Tyskland
Tabellen indeholder det samme statistiske overblik som tabel 5. I denne tabel er BHAR og CAR imidlertid medtaget i oversigten. Det anormale afkast udregnes ved brug af indeks som benchmark. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen 

fungerer som normaliseringsperiode. I de efterfølgende 36 måneder udregnes BHAR for hver enkelt IPO som det anormale afkast en investor opnår ved at investere i en IPO og holde denne til slutningen af perioden. CAR beregnes for hver IPO ved at akkumulere de månedlige anormale 

afkast i perioden på 36 måneder. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36 måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias.  I Panel A rapporteres det langsigtede anormale afkast ift. ejerskabsgrupperingernee. I Panel B rapporteres det langsigtede anormale 

afkast for alle industrier. I Panel C rapporteres det langsigtede anormale afkast for størrelseskategorierne. Til sidst i Panel D rapporteres det langsigtede anormale afkast for de enkelte noteringsår. Kilde: FactSheet (2018).

 Signifikansniveau: 0,01 (***), 0,05 (**), 0,10 (*)

Operationelle karateristika Ejerinformation C-dax indeks MSCI Europe 

Operationelle karateristika Ejerinformation
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IPO type Antal PE
Ikke-

støt.
Alder

Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1

Antal 

BH
PE-andel

Ejer 

per. 

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

PE 91 91 0 20.9 5,698 5,105 1,988 39.0% 4,002.2 615.5 15.4% 37.1% 0.95 9.26   2.3% 1.4% 17.6% 22.1% 62.3% 2.5 23.2% 4.8 -3.0% -0.21 -7.3% 0.86-   -2.0% -0.14 -6.0% 0.70-     

Ikke-støttet 1139 0 1139 9.4 2,301 2,109 593 28.1% 1,892.0 221.3 43.4% 0.65 10.40 3.5% 0.8% 31.0% 21.9% 73.2% 1.0 n.a. n.a. -33.5% -9,65*** -43.4% 12.37- -29.7% -8,56*** -38.6% 10.94-    

Alle 1230 91 1139 10.3 2,553 2,331 696 29.9% 2,048.2 250.5 12.2% 43.0% 0.67 10.19 3.4% 0.8% 30.4% 21.9% 71.7% 1.1 n.a. n.a. -31.2% -9,28*** -40.8% 12.26- -27.7% -8,23*** -36.1% 10.85-    

Industri Antal PE
Ikke-

støt.
Alder

Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1

Antal 

BH
PE-andel

Ejer 

per. 

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

Energi 117 8 109 6.2 2,068 1,395 207 14.9% 718.6 229.4 31.9% 51.6% 0.20 9.02 5.0% 0.9% 38.4% 21.8% 74% 1.4 29.2% 2.8 -17.0% -1.19 7.2% 0.63 -14.1% -0.99 10.9% 0.95

Materialer 157 3 154 8.8 5,437 6,392 1,803 28.2% 8,643.6 709.6 8.2% 43.5% 0.30 7.66 2.4% 0.6% 24.2% 19.6% 73% 1.0 13.3% 4.5 -13.1% -0.83 -14.3% -1.44 -10.1% -0.63 -10.6% -1.06

Industri 161 13 148 18.3 1,930 1,407 315 22.4% 1,466.8 168.2 11.5% 40.9% 1.39 11.47 3.4% 0.7% 37.6% 23.0% 73% 1.1 19.6% 5.9 -32.6% -4,90*** -43.5% -4,97*** -28.3% -4,32***-38.2% -4,4***

Konsumentvarer 249 23 226 11.0 2,411 1,816 684 37.7% 1,427.4 204.1 14.3% 37.8% 0.90 11.81 3.5% 0.9% 31.6% 23.4% 72% 1.1 24.9% 4.7 -43.7% -8,08*** -66.1% -8,86*** -40.9% -7,49***-62.1% -8,27***

Forbrugsgoder 40 4 36 13.3 3,921 3,240 1,479 45.7% 3,556.4 422.2 11.9% 57.5% 0.95 9.29 1.2% 0.7% 7.9% 16.3% 69% 1.0 17.9% 5.8 16.6% 0.59 -17.4% -0.94 20.9% 0.75 -12.9% -0.70

Sundhedspleje 90 8 82 6.7 850 613 153 24.9% 392 41.1 10.5% 33.9% 0.53 20.71 3.9% 1.2% 35.9% 20.9% 75% 1.0 18.9% 6.7 -35.0% -3,48*** -50.1% -4,03*** -32.3% -3,23***-46.4% -3,73***

Finans 103 4 99 8.5 1,382 1,901 515 27.1% 298 74.7 25.1% 50.6% 0.36 18.49 1.6% 0.4% 32.7% 15.1% 78% 0.8 23.0% 5.4 -24.8% -2,14** -49.2% -4,61*** -19.8% -1,72* -42.8% -4,0***

Info. Tek. 217 20 197 9.0 1,590 760 74 9.7% 379 38.0 10.0% 35.5% 0.61 41.85 4.6% 1.0% 25.8% 22.5% 69% 1.1 20.2% 4.4 -43.3% -8,8*** -51.5% -6,97*** -39.7% -8,07***-46.4% -6,30***

Telekom. Ser. 29 3 26 12.9 5,957 4,660 1,443 31.0% 2,799 1,163.9 41.6% 44.8% 1.25 5.12 2.4% 1.0% 21.0% 33.5% 63% 1.5 35.0% 2.5 -46.1% -3,64*** -51.9% -2,16** -45.3% -3,42***-49.7% -2,06**

Forsyning 15 2 13 6.5 6,285 11,690 5,918 50.6% 5,794 908.7 15.7% 41.7% 0.19 6.92 5.1% 1.3% 57.6% 28.7% 42% 1.3 47.2% 4.5 -6.8% -0.21 -13.4% -0.50 -0.2% 0.01 -6.6% -0.24

Ejendom 52 3 49 7.8 2,797 3,173 1,062 33.5% 536 154.0 28.7% 72.9% 0.32 18.17 2.4% 0.4% 35.2% 25.1% 73% 1.3 30.8% 4.5 -45.0% -7,09*** -41.0% -3,69*** -38.3% -6,46***-33.5% -3,05***

Størrelse Antal PE
Ikke-

støt.
Alder

Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1

Antal 

BH
PE-andel

Ejer 

per. 

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

Stor 380 65 315 16.7 7,622 7,070 2,146 30.3% 6,332 801.9 12.7% 41.6% 0.66 9.50 3.6% 0.9% 32.7% 24.6% 65.7% 1.3 25.7% 4.7 -22.2% -4,49*** -27.9% -5,34*** -17.0% -3,46***-21.7% -4,13***

Mellem 413 21 392 8.3 474 359 87 24.2% 221 10.9 4.9% 40.9% 0.64 43.62 4.3% 0.9% 32.3% 21.9% 69.8% 1.2 17.7% 4.7 -39.0% -9,87*** -52.5% -9,03*** -34.9% -8,91***-47.3% -8,18***

Lille 437 5 432 6.6 109 73 12 16.4% 50 -2.6 -5.2% 46.0% 0.72 -41.82 2.5% 0.6% 25.5% 18.6% 80.6% 0.9 13.7% 6.8 -31.7% -4,18*** -40.9% -6,80*** -30.0% -3,95*** -38.1% -6,30***

Noteringsår Antal PE
Ikke-

støt.
Alder

Mcap

DKKm.

Totale 

aktiver

Gæld

DKKm.
Gearing

Oms. 

DKKm.

EBITDA

DKKm.

EBITDA 

margin

BV/

MV

Oms. 

hastighed

Mcap/ 

EBITDA

CEO 

ejerandel

CEO  ÷ 

founder

Found 

andel
BH

BH2/

BH1

Antal 

BH
PE-andel

Ejer 

per. 

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

BHAR 

3 år
T-stat

CAR 

3 år
T-stat

2000 136 0 136 8.8 2,030 776 67 8.7% 322 12.6 3.9% 33.4% 0.59 160.86 0.0% 0.0% n.a. 6.6% 100% 0.2 n.a. n.a. -42.4%-11,05***-74.4% -7,87*** -31.9% -8,56*** -60.2% -6,40***

2001 69 0 69 6.0 1,046 1,344 697 51.9% 542 118.8 21.9% 39.5% 0.54 8.80 0.1% 0.1% n.a. 11.9% 77% 0.2 n.a. n.a. -6.0% -0.56 -1.0% -0.08 1.1% 0.10 5.2% 0.40

2002 48 1 47 19.5 1,733 2,002 681 34.0% 1,766 213.3 12.1% 38.5% 1.93 8.13 0.3% 0.3% n.a. 10.9% 80% 0.3 14.1% 3.3 48.3% 1,71* 28.5% 1.62 52.0% 1,84* 31.1% 1,76*

2003 42 2 40 6.5 2,634 3,091 1,001 32.4% 767 228.5 29.8% 40.3% 0.68 11.52 1.8% 0.0% 38.6% 12.8% 84% 0.5 42.3% 1.4 -10.3% -0.19 -52.9% -2,19** -17.6% -0.33 -57.4% -2,37**

2004 152 13 139 10.4 559 384 117 30.5% 366 49.6 13.5% 34.0% 0.70 11.28 1.6% 0.3% 22.5% 16.1% 86% 0.8 18.7% 4.0 -37.9% -3,22*** -37.3% -4,00*** -47.8% -4,02*** -43.6% -4,68***

2005 218 8 210 9.2 1,125 929 248 26.7% 492 99.5 20.2% 49.2% 0.53 11.31 2.2% 0.5% 25.8% 17.2% 84% 0.8 25.7% 3.2 -39.0% -5,60*** -60.9% -7,24*** -37.3% -5,35*** -59.2% -7,06***

2006 162 7 155 12.1 2,789 2,465 530 21.5% 1,757 361.1 20.5% 40.4% 0.68 7.73 5.3% 1.0% 34.1% 23.9% 72% 1.0 22.4% 3.6 -39.2% -7,41*** -47.5% -5,39*** -30.4% -5,85*** -37.9% -4,28***

2007 135 9 126 11.8 4,383 3,426 931 27.2% 2,210 435.9 19.7% 48.4% 0.52 10.05 4.7% 0.8% 26.1% 25.3% 69% 1.4 20.5% 4.6 -43.4%-10,57***-27.4% -3,22*** -27.8% -6,84*** -10.4% -1.22

2008 35 2 33 7.5 3,426 1,682 508 30.2% 1,515 292.3 19.3% 46.2% 0.57 11.72 7.6% 2.1% 65.9% 27.0% 63% 0.9 9.1% 3.1 -24.6% -1.52 14.2% 0.69 -6.2% -0.39 30.5% 1.48

2009 9 0 9 22.3 1,499 3,129 1,932 61.8% 208 31.3 15.1% 88.6% 0.26 47.91 4.4% 1.1% 15.9% 29.3% 63% 2.1 n.a. n.a. -40.7% -1.33 -34.0% -1.65 -28.0% -0.95 -24.4% -1.20

2010 36 4 32 9.6 4,101 3,953 1,027 26.0% 2,811 267.6 9.5% 49.7% 0.62 15.32 7.3% 1.0% 46.0% 28.4% 65% 1.7 20.2% 4.0 -65.2% -6,11*** -71.2% -4,58*** -58.6%-5,570***-66.9% -4,30***

2011 30 2 28 16.2 13,557 20,208 6,502 32.2% 35,368 1,384.5 3.9% 56.0% 0.49 9.79 3.3% 2.3% 16.8% 16.1% 75% 2.3 12.1% 3.1 -52.5% -2,40** -54.5% -2,81*** -58.4% -2.91*** -58.4% -3,02***

2012 27 1 26 4.4 4,845 3,701 1,344 36.3% 2,586 1,040.2 40.2% 40.7% 0.51 4.66 13.5% 2.1% 36.2% 28.1% 65% 1.8 2.8% 4.2 -40.3% -1,84* -70.4% -2,78*** -57.8% -2,63** -83.0% -3,27**

2013 54 13 41 7.3 2,777 2,490 637 25.6% 2,332 320.0 13.7% 39.7% 0.83 8.68 6.8% 3.6% 28.0% 27.1% 54% 2.7 34.2% 7.0 -22.9% -1.65 -31.4% -2,14** -25.9% -1,88** -34.6% -2,37**

2014 77 29 48 11.6 3,316 3,246 1,339 41.3% 2,108 321.0 15.2% 51.2% 0.89 10.33 6.6% 2.1% 28.5% 26.0% 61% 3.5 22.6% 5.6 -2.1% -0.12 -15.0% -1.26 -2.4% -0.14 -15.9% -1.34

Operationelle karateristika Ejerinformation FTSE indeks MSCI Europe 

Operationelle karateristika Ejerinformation FTSE indeks MSCI Europe 

Operationelle karateristika Ejerinformation FTSE indeks MSCI Europe 

Operationelle karateristika Ejerinformation FTSE indeks MSCI Europe 

Tabel 11 -  Deskriptiv statistik sammenholdt med anormale afkast - Storbritannien 
Tabellen indeholder det samme statistiske overblik som tabel 6. I denne tabel er BHAR og CAR imidlertid medtaget i oversigten. Det anormale afkast udregnes ved brug af indeks som benchmark. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen fungerer 

som normaliseringsperiode. I de efterfølgende 36 måneder udregnes BHAR for hver enkelt IPO som det anormale afkast en investor opnår ved at investere i en IPO og holde denne til slutningen af perioden. CAR beregnes for hver IPO ved at akkumulere de månedlige anormale afkast i perioden på 36 

måneder. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36 måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias.  I Panel A rapporteres det langsigtede anormale afkast ift. ejerskabsgrupperingernee. I Panel B rapporteres det langsigtede anormale afkast for alle industrier. I Panel 

C rapporteres det langsigtede anormale afkast for størrelseskategorierne. Til sidst i Panel D rapporteres det langsigtede anormale afkast for de enkelte noteringsår. Kilde: FactSheet (2018). 

 Signifikansniveau: 0,01 (***), 0,05 (**), 0,10 (*)

. Panel A - Ejerskabstyper

Panel B - Industri

Panel C - Størrelse

Panel D - Noteringsår
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Som det fremgår af tabel 10 i panel B, har alle industrierne i Tyskland et negativt BHAR på mellem -

49,7% og -2,2%. Inden for dette interval er to grupperinger af industrier, hvor den ene har en grad af 

underperformance, der er lavere end -10%, som ikke er signifikant forskellig fra 0. Den anden gruppering 

har underperformance på mindst -23%, hvor størstedelen er signifikant på minimum et 5% niveau. Dette 

indikerer, at der er en sammenhæng mellem det anormale afkast og industri på det tyske marked. Det er 

dog væsentligt at tage højde for, at der er flere af grupperne som indeholder et meget begrænset antal 

observationer, hvorfor disses signifikans, eller mangel på samme, skal betragtes i lyset af dette. Den rela-

tivt bedst performende gruppering består af industrierne Materialer, Industri, Forbrugsgoder, Forsyning 

og Ejendom, hvor den anden består af Energi, Konsumentvarer, Sundhedspleje, Finans, Informations-

teknologi og Telekommunikationsservice. Samtidig er det interessant, at de fem industrier hvori der er 

relativt flest PE-støttede IPO’er, er de fem industrier, der performer relativt bedst. Dette er i overens-

stemmelse med afsnit 7.1.2, hvoraf det kan afledes, at industrier med en høj andel af PE-støttede IPO’er 

alt andet lige bør performe bedre. Alternativt, at PE-støttede IPO’er oftest er noteret inden for industrier, 

der generelt performer bedre, hvilket kan være en forklarende faktor for, hvorfor de i gennemsnit per-

former bedre. For det tyske marked er antallet af PE-støttede IPO’er, der befinder sig i den gruppering, 

der performer relativt bedst, 57% mod en andel på 31% af de ikke-støttede IPO’er.  

 

Som det fremgår af figur 11 i panel B, har alle industrierne i Storbritannien et negativt BHAR på mellem 

-46,1% og -6,8%, hvis der ses bort fra industrien Forbrugsgoder, der har et BHAR på 16,6%. På det 

britiske marked er de anormale afkast mere jævnt fordelt, hvorfor markedet ikke på samme måde kan 

opdeles i to. Der er dog stadig betydelige forskelle på industrierne. Eksempelvis har Telekommunikati-

onsservices et anormalt afkast på -46,1%, der er signifikant på 1% niveau, mens Forbrugsgoder er positiv 

og insignifikant. I lighed med det tyske marked indikerer data, at der er en sammenhæng mellem industri 

og det anormale afkast. Det er bemærkelsesværdigt, at de tre industrier med de største absolutte andele 

af PE-støttede IPO’er alle ligger blandt den dårligst performende halvdel af industrier, hvilket ikke er i 

overensstemmelse med tesen om, at PE-støttede IPO’er performer bedst. En mulig forklaring kan dog 

være, at vægten af PE-støttede IPO’er i disse industrier er relativt lav som påpeget ovenfor. 

 

Holdes de tyske og britiske industrier op mod hinanden, er det interessant at observere de ligheder og 

forskelle, der er imellem de to lande. På begge markeder fremgår det, at industrierne Materialer og For-

syning performer relativt godt og de anormale afkast er insignifikante, hvor industrierne Konsumentvarer, 

Sundhedspleje, Finans, Informationsteknologi samt Telekommunikationsservice performer relativt dår-

ligt, og de anormale afkast er signifikante. Industrierne Energi, Industri, Forbrugsgoder og Ejendom 



 95 

performer derimod forskelligt på de to markeder. Disse observationer skal dog ses i lyset af, at der er 

markant færre IPO’er på det tyske marked sammenlignet med det britiske. Som det fremgår af ovenstå-

ende afsnit, er der forskelle på, hvordan de enkelte industrier performer på tværs af lande. Derudover er 

der forskelle mellem industriernes performance på de enkelte markeder. Dermed kan en del af perfor-

mance fremkomme, fordi IPO’erne er påvirket af deres industri. Som resultat heraf kan det være relevant 

enten at inkludere industrigruppevariable som kontrolvariable ved estimeringen af underperformance 

eller ved at justere benchmarket for i højere grad at kunne identificere betydningen af PE’s effekt på IPO-

performance.  

 

 

 

På tabel 10 i panel C er IPO’erne fra det tyske marked opstillet efter kategorierne stor, mellem og lille, 

hvilke blev defineret i metodeafsnit 5.2.5.2. Ifølge tabellen har de små IPO’er et anormalt afkast på -

11,3%, de mellemstore et på -39,1% og de store -18,1%. Dette indikerer, at underperformance generelt 

er drevet af alle størrelseskategorier. Grupperingen af små IPO’er er imidlertid ikke statistisk signifikant, 

hvorfor der ikke er statistisk belæg for, at denne gruppe underperformer. I tabel 12 panel A er forskellen 

mellem de tre kategorier opstillet for at undersøge forskellene nærmere. Her er forholdet mellem de tre 

grupperinger mere nuanceret. Som det fremgår af figuren, performer mellemkategorien -21,0%-point 

Tabel 12 - Forskel i langtidsperformance ift. størrelseskategorier

Statistiske performanceforskelle mellem størrelseskategorierne. Tabellen viser forskellen mellem kategorien stor og hhv.

mellemkategorien og den lille kategori. Den totale stikprøve består af 1.564 IPO’er, hvoraf 1.436 er ikke-støttede og 128 er

PE-støttede. Det anormale afkast udregnes ved brug af indeks som benchmark. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt

vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen fungerer som normaliseringsperiode. I de efterfølgende 36 måneder

udregnes BHAR for hver enkelt IPO som det anormale afkast en investor opnår ved at investere i en IPO og holde denne

til slutningen af perioden. CAR beregnes for hver IPO ved at akkumulere de månedlige anormale afkast i perioden på 36

måneder. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36 måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå

overlevelsesbias. I panel A estimeres forskellene for Tyskland med udgangspunkt i benchmarkene C-DAX og MSCI

Europe indekset. I panel B estimeres forskellene for Storbritannien med udgangspunkt i benchmarkene C-DAX og MSCI

Europe indekset. Kilde: FactSet (2018).

(***): Signifikant på et niveau på 0,01, (**): Signifikant på et niveau på 0,05, (*): Signifikant på 0,1 niveau.

Panel A - 36 måneders BHAR Tyskland

C-Dax indeks MSCI Europe indeks 

Størrelse Forskel i afkast Var T-stat Størrelse Forskel i afkast Var T-stat

Mellem -20,95% 0,0124 -1,8843* Mellem -16,85% 0,0126 -1,4990*

Lille 6,81% 0,0144 0,5670 Lille 12,86% 0,0148 1,0588

Panel B - 36 måneders BHAR Storbritannien

FTSE indeks MSCI Europe indeks 

Størrelse Forskel i afkast Var T-stat Størrelse Forskel i afkast Var T-stat

Mellem -16,72% 0,0068 -2,0264** Mellem -17,98% 0,0068 -2,1776**

Lille -9,50% 0,0066 -1,1668 Lille -13,08% 0,0066 -1,6051
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dårligere end kategorien Stor, hvilket er signifikant på et 10% niveau. Samtidig performer de små IPO’er 

6,8%-point bedre end de store, men der er ikke statistisk signifikans for, at de to grupperinger performer 

forskelligt. Dette kunne indikere, at størrelse ikke nødvendigvis resulterer i bedre performance. Forskel-

lene i afkastene indikerer dog, at det kan have en betydning, hvilken kategori en given IPO er kategoriseret 

i.  

 

På tabel 11 er størrelseskategorierne ligeledes opstillet for det britiske marked. Her er det justerede afkast 

for stor, mellem og lille hhv. -22,2% -39,0% og -31,7%. Alle kategorierne er statistisk signifikante på et 

1% niveau, hvorfor underperformance er drevet på tværs af alle størrelser. Som det fremgår af tabel 12, 

er der signifikante forskelle imellem de tre grupperinger. Ligesom på det tyske marked er der dog ikke 

noget entydigt mønster ift. størrelse generelt, da mellemkategorien her ligeledes performer dårligst. Det 

er imidlertid interessant, at de små IPO’er generelt performer -9,50%-point dårligere end de store, hvilket 

er modsat ift. det tyske marked, hvor de små IPO’er leverede det bedste afkast.  

 

Som allerede beskrevet i dataafsnit 6.2.2 er der i begge lande en overvægt af PE-støttede IPO‘er i kate-

gorien stor, mens der er mindre i mellemkategorien. Som det fremgår af tabel 12 panel B performer den 

britiske store kategori signifikant bedre end mellemkategorien på et minimum 10% niveau, hvilket er i 

overensstemmelse med resultaterne i afsnit 7.1.2, hvoraf det fremgår at PE-støttede IPO’er generelt per-

former bedre. Dette kunne indikere en sammenhæng mellem PE-andelen og størrelsesgruppens perfor-

mance. Det fremgår imidlertid af figuren, at den lille gruppering har et højere afkast end mellemgruppen, 

selvom den lille grupperings andel af PE-støttede IPO’er er lavere. Dermed er der ingen entydig indika-

tion af, at der er en sammenhæng mellem PE-ejerskab og størrelseskategori.  

 

Ovenstående undersøgelse af størrelseskategorierne og det anormale afkast indikerer, at der er forskelle 

på performance alt efter hvilken industri IPO’en noteres i. Yderligere er der også forskel på, hvilken 

kategori der performer bedst på tværs af de to markeder. Som resultat heraf kan det være relevant enten 

at korrigere benchmarket for størrelse eller ved at inkludere en kontrolvariable for i højere grad at kunne 

isolere betydningen for PE-støttede IPO’ers performance. 

 

Ligesom med industri og størrelse er performance for noteringsåret på det tyske marked opstillet i tabel 

10 i panel D. Som det fremgår af figuren, er der en markant svingning på mellem -61,2% til 332,6% ift. 

de forskellige år. Som påpeget i dataafsnit 6 er der en del år med få observationer, hvorfor disse kan 

påvirke de enkelte år markant. F.eks. skyldes afkastet på 332,6% i 2003 en enkelt observation. Ud af de 
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opstillede år er 2000, 2001, 2006, 2007 og 2011, statistisk signifikante på minimum et 10% niveau. Som 

beskrevet i afsnit 2.2.2.2 påpeger teorien, at windows of opportunity eller pseudo market timing kan 

resultere i, at store antal virksomheder børsnoteres i klynger, hvilket ifølge Ritter (1991) fører til langsigtet 

underperformance. Som beskrevet i dataafsnittet er 2000, 2006 og 2007 de år med flest børsnoteringer 

på det tyske marked, og alle disse år underperformer signifikant. Dette kunne indikere en sammenhæng 

mellem klyngerne af IPO’er og performance. Af tabellen fremgår det imidlertid, at andre år hvor der er 

få IPO’er, ligeledes performer dårligt. Der er derfor ingen entydig evidens for, at disse klynger fører til, 

at IPO’erne nødvendigvis performer dårligere. Årene før finanskrisen underperformer imidlertid signifi-

kant. Selvom der ikke er entydigt belæg for de ovenfor nævnte teorier, fremgår det, at der er betydelige 

forskelle på det anormale afkast årene imellem på det tyske marked. 

 

På tabel 11 i panel D er noteringsår ligeledes opstilles for det biritske marked. Som det fremgår af figuren 

svinger performance mindre end på det tyske marked, hvilket kan skyldes det større antal observationer, 

der mindsker effekten fra outliers. Performance svinger imidlertid stadig betydeligt, idet det justerede 

afkast er mellem -65,2% og 48,3% i analyseperioden. Tages der udgangspunkt i data til og med 2009, er 

der indikationer af, at der en sammenhæng mellem antallet af IPO’er og den langsigtede anormale per-

formance. Som beskrevet i dataafsnit 6.2.4 børsnoteres en høj andel af IPO’erne i 2000, 2004, 2005, 2006 

og 2007 samtidig med, at der er en markant underperformance i de pågældende år, der ligger i intervallet 

-37,9% og -43,4%. Denne underperformance er statistisk signifikant på minimum et 10% niveau. De 

resterende år børsnoteres der markant færre IPO’er samtidig med, at afkastene ligger mellem -24,6% og 

48,3% og disse afkast er insignifikante. Dermed kunne der være indikationer af, at IPO-klyngerne skaber 

underperformance. Resultatet bliver dog langt mere mudret, når observationerne fra 2010 til 2014 tages 

i betragtning, idet det ovenstående mønster brydes. F.eks. bliver 36 IPO’er noteret i 2010, hvor det lang-

sigtede anormale afkast bliver -65,2%. Samtidig noteres i 2013 54 selskaber med et gennemsnitligt afkast 

på -22,9%. Begge disse resultater er signifikante på et 10% niveau. Dette indikerer, at der ligesom på det 

tyske marked ikke er nogen entydig evidens fra analyseperioden om, at windows of opportunity eller 

pseudo market timing påvirker det anormale afkast. Der er dog stærke indikationer af at underperfor-

mance er påvirket af klyngerne i perioden 2000-2010. Uafhængigt af, at de førnævnte teorier ikke kan 

bekræftes gennem hele perioden, er der dog betydelige forskelle på performance årene i mellem. Dette 

indikerer dermed, at der er en sammenhæng mellem noteringsår og den anormale performance på det 

britiske marked. 
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Som beskrevet i dataafsnit 6.2.4 følger den procentvise andel PE-støttede børsnoteringer den generelle 

udvikling på det tyske marked i årene omkring finanskrisen. Der er dog forskelle mellem perioden før og 

efter, hvilket kan være en af årsagerne til, at PE-støttede IPO’er performer bedre på det tyske marked. 

På det britiske marked blev det beskrevet, at den procentvise andel af PE-støttede noteringer fulgte de 

ikke-støttede i årene 2003-2004 og 2007-2012, men at der i perioderne før og efter var afvigelser, særligt 

i 2014. Dette kan derfor ligeledes være årsagen til, at PE-støttede IPO’er performer bedre på det tyske 

marked. F.eks. kan det ses, at der i 2013 noteres en relativt højere andel af PE-støttede IPO’er, hvor det 

anormale afkast samtidigt er det tredjebedst performende år. Det samme observeres på det britiske mar-

ked, hvor der, som nævnt ovenfor, noteres en relativt betydeligt større andel af PE-støttede IPO’er i 2014, 

hvor performance samtidig er det næstbedst performende år. Hertil skal det påpeges, at der i det bedst 

performende år, ikke er betydelige forskelle mellem det relative antal af ikke-støttede og PE-støttede 

IPO’er. 

 

Undersøgelse af noteringsår og det anormale afkast indikerer, at der er forskelle på performance på tværs 

af lande og noteringsår. Dermed kan en del af PE-støttede IPO’ers anormale afkast muligvis være et 

resultat af noteringsår. Som resultat heraf kan det derfor være relevant at inkludere noteringsår ved juste-

ring af benchmarket eller som kontrolvariabel.  

 

Dette studie er i overensstemmelse med den nuværende litteratur, da det påviser, at de tre karakteristika, 

størrelse, industri og noteringsår, kan have en betydning for det anormale afkast. Yderligere skaber ana-

lysen evidens for relevansen af at estimere det anormale afkast for PE-støttede IPO’er ved at anvende 

peergroups, hvor effekten fra disse er forsøgt reduceret eller ved at inkludere disse som kontrolvariable. 

Dette for i højere grad at kunne isolere sammenhængen mellem det anormale afkast og de i denne af-

handling undersøgte governance variable. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at andre karakteristika lige-

ledes kan have en indflydelse, herunder eksempelvis operationel performance. Dette studie vælger imid-

lertid at fokusere på de faktorer, der er mest anvendt i litteraturen (Ritter, 1991; Levis, 2011; Bergström 

et al., 2006). 



7.4 Corporate governance variabler  

I afsnit 7.1 blev det påvist, at PE-støttede IPO’er performer bedre end de ikke-støttede modparter. Dette 

kunne indikere, at der en positiv sammenhæng mellem det langsigtede anormale afkast og denne ejer-

skabsform. Som fremført i teoriafsnittet benytter kapitalfonde ofte en række tiltag, der ifølge corporate 

governance teorien kan være værdiskabende. Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt der er en 

sammenhæng mellem disse tiltag og den langsigtede performance. Overordnet udarbejdes der to katego-

rier af modeller, der skal være med til at undersøge de udvalgte governance variabler. Den første kategori 

af modeller bliver præsenteret i afsnit 7.4.1, hvor indeks benyttes til at udregne det anormale afkast (Mo-

deltype 1). Den anden kategori af modeller udregnes i afsnit 7.4.2, hvor begge peergrupper benyttes til at 

beregne det anormale afkast (modeltype 2). Under hver kategori vil alle regressionsmodellerne, der er 

præsenteret i afsnit 5.2, blive opstillet. 

 

Holthausen & Larcker (1996) argumenterer i deres undersøgelse for, at det har en stor betydning for 

fortolkningen af variablerne, hvorvidt man anser dem for eksogene eller endogene. Hvis de er eksogene 

og dermed ikke korreleret med fejlleddet, kan en positiv koefficient fortolkes som en indikation af, at der 

er et positivt forhold mellem den forklarende variabel (f.eks. governance variablerne) og den afhængige 

variabel, som i dette tilfælde er det anormale afkast. Anses variablen for endogen, vil den i stedet fortolkes 

som korreleret med nogle ikke-observerbare virksomhedskarakteristika, der kan have en indflydelse på 

det anormale afkast. Derfor kan en tredje ikke-observerbar variabel påvirke både den forklarende og 

afhængige variabel positivt, hvilket kan resultere i en positiv koefficient. Dermed er der ikke nødvendigvis 

noget kausalt forhold mellem de to observerbare variabler, selvom det fremgår af regressionsmodellen. 

Dette er i overensstemmelse med Levis (2011), der påpeger, at man skal være påpasselig med at tolke 

koefficienterne i hans studie som et bevis på kausaliteten. Man skal i højere grad se forholdet mellem 

koefficienterne som en forbindelse og være påpasselig med at anse det som et kausalt forhold mellem to 

variabler. Dette studie antager i overensstemmelse med Levis (2011), at der er tale om endogene variabler. 

 

Hvis investorerne allerede har indregnet effekten af corporate governance variablerne, vil det jf. teorien 

i afsnit 2.2.1 ikke have en effekt på det langsigtede anomale afkast, selvom tiltagene muligvis skaber værdi. 

Som udgangspunkt er det ikke foreneligt med et efficient marked, at disse effekter ikke er indregnet i 

prisen. Ritter (1991) observerer imidlertid mønstre, der indikerer, at investorerne konstant bliver overra-

skede over den dårlige performance fra IPO’er. Dermed kan det ikke udelukkes, at investorerne ligeledes 
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kan undervurdere effekten fra governance mekanismerne, hvilket kan resultere i en bedre markedsper-

formance for PE-selskaberne. Modsat kan det imidlertid heller ikke udelukkes, at investorerne har ind-

regnet effekten af disse mekanismer. Man skal derfor være påpasselig med at tolke en fraværende sam-

menhæng mellem det anomale afkast, som at corporate governance variablerne ikke skaber værdi. 

7.4.1 Regressionsmodeller med udgangspunkt i indeks benchmark  

Afsnittet forsøger at undersøge sammenhænge mellem performance og alle IPO’er, hvilket skal give et 

generelt indblik i forholdet mellem governance variablerne og IPO’ers performance med udgangspunkt 

i modeltype 1, der blev beskrevet i afsnit 5.3. Outputtene fra regressionsmodellerne med BHAR som den 

afhængige variabel er opstillet i tabel 13. Resultaterne for det tyske marked er opstillet i panel A, mens 

resultaterne for det britiske marked i panel B.  

 

Som uddybet i afsnit 5.3 er model 1.4 den mest specificerede model, hvorfor denne model fremlægges 

nedenfor for hhv. det tyske og britiske marked. Overordnet set har de fleste modeller på det tyske marked 

et forholdsvist lavt R2 niveau på 20%. På det britiske marked er niveauet lavere, idet det ligger på omkring 

8%. De lave værdier indikerer, at det kun er en mindre del af variationen i det anormale afkast, der kan 

forklares ud fra modellen. Disse lave niveauer er dog i overensstemmelse med Levis (2011), der får lig-

nende resultater i hans modeller. 

 

I tabel 13 er kontrolvariablerne opstillet for det tyske marked på panel A. Som det fremgår er størrelses-

koefficienten en smule negativ, hvilket indikerer en mindre negativ effekt fra størrelsen. Som det fremgår 

af panel B, er størrelseskoefficienten omvendt en smule positiv på det britiske marked, hvilket indikerer 

en positiv sammenhæng med størrelse. Resultaterne fra begge markeder er ikke signifikante, hvorfor det 

ikke er muligt at drage nogen statistisk funderet konklusioner om sammenhængen. Dette er i overens-

stemmelse med Levis (2011), der finder et positivt insignifikant forhold mellem størrelse og overperfor-

mance på det britiske marked. En anden kontrolvariable, der er medtaget i modellen er alder. Som det 

fremgår af panel A og B, indikerer alderskoefficienten på begge markeder, at der er en positiv sammen-

hæng mellem det anomale afkast og alderen på virksomheden. På det tyske marked er dette signifikant 

på et 5% niveau, mens det er signifikant på et 10% niveau på det britiske marked. Dette kunne indikere, 

at ældre selskaber er mindre tilbøjelige til at underperforme end yngre selskaber. 

 

 



 
 

101 

 

 

I afsnit 4.2.1 blev der fremsat en hypotese om, at der en positiv sammenhæng mellem gæld og den anor-

male performance. På det tyske marked er koefficienten positiv, hvilket indikerer, at forventningen om 

et positivt forhold mellem de to variabler er korrekt. Dette er ligeledes i overensstemmelse med Levis 

(2011), der kommer frem til en positiv sammenhæng på det britiske marked, som kunne skyldes, at inve-

storerne ikke indregner de positive effekter af gæld som f.eks. en formindskelse af agentproblemerne og 

øgning af skatteskjoldet. Dette resultat er imidlertid ikke signifikant, hvorfor der ikke er noget statistisk 

belæg for sammenhængen. Som resultat heraf kan nulhypotese 3 om, at der ikke eksisterer et positivt 

forhold på dette marked ikke forkastes. På det britiske marked er koefficienten overraskende negativ 

mellem gældsgraden og det anormale afkast, hvilket er signifikant på et 10% niveau. Som resultat heraf 

er der ikke noget der støtter hypotese 3 på det britiske marked. Dermed kommer dette studie frem til det 

Tabel 13 - Regressionsmodeller med afhængig variabel udregnet via lokale indeks

OLS regression hvor det langsigtede 36 måneders BHAR afkast er den afhængige variabel. Det anormale afkast udregnes ved

brug af indeks som benchmark. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36 måneder, som følge af f.eks. konkurs, er

inkluderet for at undgå overlevelsesbias. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned efter

noteringen fungerer som normaliseringsperiode. Variablerne PE-dum, (LN) Størrelse, (LN) Alder, Gældsgrad, CEO, CEO
2
,

Founder, Største BH, NSBH, Antal BH, Noteringsår, Industri er alle indkluderet på tværs af modellerne. For alle modeller er

der opgivet R
2

samt robuste t-statistiker for alle variabler. Panel A rapporterer regressionsmodellerne for det tyske marked.

Panel B rapporterer modellerne for det britiske marked.

Signifikansniveau: 0,01 (***), 0,05 (**), 0,10 (*)

Panel A - Lokalt indeks - BHAR - Tyskland Panel B - Lokalt indeks - BHAR - Storbritannien

Model 1.1 1.2 1.3 1.4 Model 1.1 1.2 1.3 1.4

PE 0.33 0.32 0.28 0.28 PE 0.23 0.27 0.29 0.2562

t-stat 1.67* 1.64* 1.39 1.30 t-stat 1.79* 1.99** 2.22** 1.92*

(LN) Størrelse -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 (LN) Størrelse 0.02 0.02 0.02 0.03

t-stat -0.62 -0.70 -0.59 -0.92 t-stat 1.02 1.26 1.39 1.63

(LN) Alder 0.10 0.10 0.09 0.08 (LN) Alder 0.05 0.05 0.05 0.05

t-stat 2.89*** 2.6*** 2.25** 2.21** t-stat 2.33** 2.47** 2.18** 2.06**

Gældsgrad 0.23 0.22 0.19 Gældsgrad -0.26 -0.26 -0.25

t-stat 0.63 0.59 0.54 t-stat -2.12** -2.10** -2.07**

CEO -0.43 0.12 CEO 4.19 3.71

t-stat -0.31 0.07 t-stat 2.63*** 2.32**

CEO2 -0.91 -2.04 CEO2 -4.08 -3.18

t-stat -0.58 -1.06 t-stat -2.1** -1.67*

Founder 0.31 0.32 Founder -0.53 -0.49

t-stat 0.98 0.97 t-stat -2.03** -1.93*

Største BH 0.29 Største BH -0.56

t-stat 0.99 t-stat -3.35***

NSBH -0.41 NSBH -0.23

t-stat -1.65 t-stat -2.16**

Antal BH 0.04 Antal BH 0.08

t-stat 0.59 t-stat 3.27***

Intercept 3.71 3.67 3.69 3.29 Intercept -0.33 -0.26 -0.36 -0.37

t-stat 8.48 8.55 7.91 8.33 t-stat -0.85 -0.51 -0.87 -0.88

R2 0.18 0.18 0.19 0.21 R2 0.07 0.07 0.09 0.09

Observationer 334 334 334 334 Observationer 1,230 1,230 1,230 1,230
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modsatte forhold på det britiske marked end Levis (2011). Resultatet er imidlertid i overensstemmelse 

med Cao og Lerner’s (2009) amerikanske studie, der indikerer, at der er et negativt forhold mellem anor-

mal performance og gældsgraden. Som påpeget i afsnit 2.1.5 er gæld forbundet med direkte og indirekte 

konkursomkostninger og en række agentomkostninger, der opstår i forskellige spil med kreditorerne. 

Som et resultat heraf kan en højere gældsgrad føre til underperformance, hvis investorerne undervurderer 

disse negative konsekvenser ved gæld. Gomes & Schmid (2010) påpeger dog, at sammenhængen mellem 

gæld og aktieafkast er mere kompleks end afvejningsteorier, hvilket indikerer, at forholdet til gæld er 

endnu mere kompleks end udlagt, hvorfor de negative faktorer kan skyldes andre faktorer end dem, der 

er nævnt ovenfor. 

 

I afsnit 4.2.2 blev der fremsat en hypotese om, at der et positivt forhold mellem CEO’ers incitament 

baserede aflønning og overperformance. Som det fremgår af panel A, er CEO’ens ejerandel og ejerande-

len opløftet i anden opstillet for det tyske marked. Koefficienten for CEO er positiv, hvilket indikerer et 

positivt forhold mellem CEO-ejerskab og den anormale performance. Samtidigt er koefficienten for 

CEO-ejerandelen opløftet i anden negativ, hvilket stemmer overens med tesen om et ikke lineært forhold. 

Imidlertid er disse resultater ikke signifikante, hvorfor der ikke er statistisk belæg for, at forholdet er 

negativt. Som det fremgår af panel B, har resultaterne samme fortegn på det britiske marked, men er her 

signifikant på et 5% niveau. CEO variablen indikerer et positivt forhold mellem CEO-ejerandelen og den 

anormale performance, hvilket er i overensstemmelse med alignment of interest hypotesen. Det er derfor 

muligt, at forkaste nulhypotese 4 for det britiske marked, om at CEO’ens ejerandel ikke har en effekt på 

det anomale afkast. Yderligere fremgår det, at CEO-andelen opløftet i anden er signifikant negativ på et 

5% niveau, hvilket indikerer et ikke lineært forhold. En mulig forklaring på dette kan være entrenchment 

hypotesen, der tilsiger, at ejere med et meget højt ejerskab kan medføre, at der gennemføres ikke værdi-

maksimerende tiltag. Dette studie er derfor på linje med McConnell & Servaes (1990) og Morck et al. 

(1988), der indikerer, at der er tale om et ikke lineært forhold mellem performance og ejerandel. Det skal 

dog understreges, at CEO-ejerandel kun blev benyttet som approksimation for incitamenter, hvorfor 

ovenstående ikke fanger det komplette forhold af incitamenter og overperformance.  

 

I afsnit 4.2.3 blev det formodet, at der er en positiv sammenhæng mellem størrelsen på majoritetsejeren 

og det anormale afkast. Som fremhævet af Holderness (2003) er fælles- og private kontrolfordele ikke 

udelukkende eksklusive, hvorfor det er nettoeffekten af de to, der potentielt kan påvirke det anomale 

afkast. Som det fremgår af regressionsmodellen i panel A for det tyske marked, er variablen for den 
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største blockholder positiv, hvilket indikerer, at der et positivt forhold mellem størrelse på majoritetseje-

ren og den anomale performance. Dette kunne indikere, at de fælles kontrolfordele skabt igennem øget 

monitorering, der mindsker free rider problemet, ikke er fuldt indregnet. Resultatet er dog ikke signifikant, 

hvorfor der ikke er statistisk belæg for dette. Dermed kan nulhypotese 5 om, at størrelsen på blockholders 

ikke har en effekt på det overnormale afkast, ikke forkastes på det tyske marked, hvilket er i overens-

stemmelse med Mehran (1995). På det britiske marked indikerer koefficienten, at der er et negativt for-

hold mellem største blockholder og det anomale afkast, hvilket tyder på, at der opstår private kontrolfor-

dele eller, at free rider problemet forværres. Resultatet er signifikant på 5% niveau, hvorfor der ikke er 

statistisk belæg for, at der et positivt forhold. Som et resultat heraf kan hypotese 5 forkastes på det britiske 

marked, da koefficienten er signifikant og har modsat fortegn end forventet. Som beskrevet i afsnit 3.3.3 

påpeger Thomson et al. (2006), at empirisk research i kontinental Europa finder en positiv sammenhæng, 

mens der oftest findes en negativ korrelation i lande som USA og Storbritannien. Dette studie signalerer 

tilsvarende, at sammenhængen er positiv i kontinental Europa og negativ i common law landene. Efter-

som der ikke er nogen statistisk signifikans på det tyske marked, kan der imidlertid ikke drages nogle 

endelige slutninger om dette.  

 

I ovenstående afsnit fokuseres der udelukkende på størrelsen af den største blockholder. For at tjekke 

om der er nogle effekter ift. flere ejere, er der medtaget en række variabler for at undersøge dette. Som 

argumenteret af Edwards & Weichenrieder (2004) kan der være positiv sammenhæng med det anormale 

afkast ved øget ejerandel af den anden største blockholder, da det kan mindske udnyttelsen af private 

fordele. Det fremgår af tabel 13 panel A og B, at forholdet mellem den næststørste og største blockholder 

og den anormale performance er negativt på begge markeder. Yderligere fremgår det af figuren, at resul-

tatet er statistisk signifikant på et 10% niveau i Storbritannien, mens det er insignifikant på det tyske 

marked. Dermed kan overperformance ikke forklares ud fra denne teori, idet testen indikerer, at der er 

en negativ relation frem for en positiv. En alternativ effekt af blockholders kunne være en sammenhæng 

mellem antallet af blockholders og den anormale performance som præsenteret af Lotto (2010). Det 

fremgik eksempelvis af dataafsnittet, at de PE-støttede IPO’er generelt havde flere blockholders som 

ejere, hvorfor det kunne være en forklaring på, at de performer bedre. Som det fremgår af tabel 13 panel 

A, er koefficienten for antallet af blokholders positivt, men ikke signifikant på det tyske marked. Imid-

lertid viser tabel 13 panel B, at denne koefficient er signifikant på et 1% niveau samt positiv på det britiske 

marked. Dette indikerer dermed, at antallet af blockholders kan have en betydning for de PE-støttede 

IPO’ers overperformance på det britiske marked.  

 



 
 

104 

PE-dummyvariablen på det britiske marked falder efterhånden som der tilføjes variabler i model 1.1 til 

1.4 samtidigt med, at denne går fra at være signifikant på et 1% niveau til et 5% niveau. Denne udvikling 

samt den stadig positive signifikante koefficient er imidlertid i overensstemmelse med Levis (2011). På 

det tyske marked er det interessante, at koefficienten modsat det britiske marked stiger. Signifikans ni-

veauet følger imidlertid samme tendens som på det britiske marked, hvor variablen nu kun er signifikant 

på et 20% niveau. Forskellene indikerer, at modellen, og dermed de inkluderede variable, umiddelbart 

forklarer en mindre del af den overnormale performance. Det er dog ikke muligt at sige noget om, hvad 

der præcist er skyld i denne ændring. Dette skyldes, at variablerne er vurderet endogene og det derfor kan 

være forhold som ikke tydeligt fremgår af modellen, der er årsag til ændringen. Man skal derfor være 

forpasselig med at drage konklusioner på baggrund af variablen. 

 

Holderness (2003) understreger, at man bør være opmærksom på, at bestemte virksomhedskarakteristika 

kan drive både performance og ejerskabsandel, hvorfor man bør være påpasselig med at tolke på kausa-

liteten. En positiv sammenhæng mellem ejerskabsandelen og performance kan opstå, fordi investorerne 

køber større andele i selskaber, der klarer sig godt. Dermed er det ikke ejerskabet, der skaber den under-

liggende værdi, men performance, som øger ejerandelen. Samme rationale kan være med til at forklare, 

hvorfor selskaber med flere blockholders har en bedre performance.  

7.4.2 Regressionsmodeller med udgangspunkt i IPO-benchmark 

Som det fremgik af afsnit 7.4.1, er den langsigtede anormale performance ikke positivt korreleret med 

governance variablerne, hvis der ses bort fra CEO-ejerandele og antallet af blockholders på det britiske 

marked. Ifølge Cronqvist & Fahlenbrach (2008) bør der tages hensyn til heterogenitet ift. ejerskab, når 

størrelsen på blockholders undersøges. Som argumenteret af Levis (2011) fastholder PE-støttede IPO’er 

ofte en række strukturer efter ejerskabet når de noteres. Dermed vil PE-IPO’erne muligvis reagere an-

derledes end de ikke-støttede modparter på de forskellige governance variabler. F.eks. kan det argumen-

teres, at PE-støttede IPO’er på grund af deres erfaring med gæld, vil være bedre i stand til at kontrollere 

en høj gældsgrad. I forlængelse kan det argumenteres, at der ligeledes bør tages hensyn til ejerskabshete-

rogeniteten ift. det forhenværende ejerskab. Ovenstående understøtter, at der bør foretages regressioner, 

hvor der fokuseres udelukkende på PE-støttede IPO’er ift. governance variablerne frem for det generelle 

forhold til IPO’ers performance. Som argumenteret tidligere kan indeks ligeledes kritiseres ud fra målet 

om at have en identisk risikoeksponering, hvilket denne modeltype i højere grad prøver at justere, selvom 

den stadig ikke opfylder idealet. Derfor vil dette afsnit forsøge at undersøge performance ud fra bench-

markene baseret på matchede ikke-støttede IPO’er, hvilket er modeltype 2, der blev beskrevet i afsnit 5.3. 
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Det er naturligvis kun PE-støttede IPO’er, der har en ejerskabsperiode forinden noteringen, hvorfor 

denne variabel først inddrages i dette afsnit. 

7.4.2.1 IPO-peergruppe industri-noteringsår  

Der benyttes to typer af peergrupper, da det af praktiske grunde er umuligt at sortere på alle tre variabler 

på en gang. I første omgang redegøres der for peergruppen, der sorteres efter industri og noteringsår. 

Modellen er opstillet i tabel 14, hvor BHAR er udregnet med peergruppen som benchmark. Overordnet 

set har model 2.4 på det tyske marked et lidt højere R2 niveau på 37%. På det britiske marked er denne 

ligeledes højere, men niveauet er stadig lavere, idet det ligger på omkring 13%.  

 

 

Tabel 14 - Regressionsmodeller med afhængig variabel udregnet via peergruppe industri og

noteringsår

OLS regression hvor det langsigtede 36 måneders BHAR afkast er den afhængige variabel. Det anormale afkast udregnes ved

brug af benchmark af ikke-støttede IPO’er, som er sorteret ift industri og noteringsår. IPO’er der afnoteres inden udgangen

af de 36 måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. Tilgangen er et eventstudie med

ligeligt vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen fungerer som normaliseringsperiode. Variablerne (LN)

Størrelse, (LN) Alder, Ejerperiode, Gældsgrad, CEO, CEO2, Founder, Største BH, NSBH, Antal BH, PE-ejerskab er alle

indkluderet på tværs af modellerne. For alle modeller er der opgivet R2 samt robuste t-statistiker for alle variabler. Panel A

rapporterer regressionsmodellerne for det tyske marked. Panel B rapporterer modellerne for det britiske marked.
Signifikansniveau: 0,01 (***), 0,05 (**), 0,10 (*)

Panel A - Industri og tidspunkt - BHAR - Tyskland Panel B - Industri og tidspunkt - BHAR - Storbritannien

Model 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Model 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

(LN) Alder 0.12 0.12 0.10 0.11 0.10 (LN) Størrelse 0.09 0.09 0.13 0.14 0.13

t-stat 1.44 1.39 1.00 1.09 1.14 t-stat 1.36 1.29 1.64 1.66 1.82*

(LN) Størrelse 0.04 0.07 0.10 0.10 0.12 (LN) Størrelse 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04

t-stat 0.37 0.81 0.99 0.75 1.04 t-stat 0.42 0.41 0.69 0.61 0.59

Ejerperiode 0.06 0.08 0.06 0.12 0.03 Ejerperiode -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05

t-stat 1.00 1.35 1.05 1.34 0.38 t-stat -1.60 -1.52 -1.46 -1.34 -1.38

Gældsgrad -0.71 -0.22 -0.53 -0.19 Gældsgrad -0.02 -0.58 0.00 -0.05

t-stat -0.90 -0.32 -0.52 -0.25 t-stat -0.06 -0.17 -0.01 -0.14

CEO -3.77 -2.77 -4.19 CEO 9.55 10.72 9.93

t-stat -0.81 -0.61 -0.91 t-stat 2.02** 2.12** 2,00**

CEO2 1.16 0.21 1.93 CEO2 -38.87 -42.76 -40.00

t-stat 0.20 0.03 0.34 t-stat -1.86* -1.96* -1.89*

Founder 2.16 2.26 2.29* Founder 0.77 0.86 0.78

t-stat 1.48 1.52 1.82 t-stat 0.97 1.07 0.98

Største BH -1.00 Største BH 0.14

t-stat -0.72 t-stat 0.24

NSBH -0.95 NSBH -0.18

t-stat -0.80 t-stat -0.57

Antal BH 0.03 Antal BH -0.01

t-stat 0.15 t-stat -0.19

PE ejerskab 1.30 PE ejerskab 0.16

t-stat 1.55 t-stat 0.29

Intercept -0.50 -0.71 -0.98 -0.51 -1.54 Intercept 0.04 0.04 -0.27 -0.26 -0.31

t-stat -0.56 -0.86 -0.96 -0.37 -1.34 t-stat 0.07 0.06 -0.47 -0.46 -0.52

R2 0.08 0.10 0.30 0.34 0.36 R2 0.05 0.05 0.13 0.13 0.13

Observationer 31 31 31 31 31 Observationer 89 89 89 89 89
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Ud fra panel A fremgår det, at alle tre governance variabler, der omhandler hypoteserne, er insignifikante 

på det tyske marked, hvilket understøtter resultaterne, der blev fremlagt i afsnit 7.4.1. Dermed kan hver-

ken nulhypotese 3, 4 eller 5 afvises på dette marked ift. det anvendte benchmark. På trods af, at der 

benyttes et andet benchmark, findes der ikke noget statistisk belæg for, at de udvalgte corporate gover-

nance variabler har en positiv effekt på, hvordan PE-støttede IPO’er performer på lang sigt på det tyske 

marked.  

 

På det britiske marked er det interessant, at koefficienterne for gældsgraden og størrelsen på den største 

blockholder går fra at være negative til at være positive, når der fokuseres udelukkende på PE-støttede 

IPO’er. Dette kunne antyde, at disse faktorer er positive hos PE-støttede IPO’er, hvilket understøtter 

tesen om, at ejerskabsheterogeniteten påvirker koefficienterne. Man bør imidlertid være påpasselig med 

udelukkende at tillægge dette ejerskabet. For det første er der ændret på benchmarket, hvorfor forskellen 

kan skyldes metoden. For det andet er resultatet ikke signifikant, hvorfor der ikke er statistisk belæg for 

dette skift. Da der ikke et statistisk belæg for, at der er en positiv sammenhæng mellem PE-performance 

og de to governance variabler, kan nulhypotese 3 og 5 ikke afvises. Koefficienten med CEO-ejerandele 

er dog positiv og signifikant på et 5% niveau. Dermed kan nulhypotese 4 forkastes, hvilket indikerer et 

positivt forhold mellem CEO-ejerskab og overperformance ift. de ikke-støttede IPO’er. Yderligere frem-

går det af tabellen, at CEO-ejerandelen opløftet i anden ligeledes er negativt. Disse resultater understøtter 

resultaterne fra 7.4.1, der ligeledes kommer frem til ovenstående. Benyttelse af peergruppen industri-

noteringsår ændrer derfor ikke radikalt på de eksisterende delkonklusioner for nogle af de to markeder.  

 

Som det fremgår af tabel 14, er der foretaget en regression i model 2.5, hvor der i stedet for de generelle 

blockholder-variabler, kun medtages PE-ejerandele. Koefficienten er på begge markeder positiv, hvilket 

kunne indikere, at en større PE-ejerandel efter noteringen har en positiv sammenhæng med det anormale 

afkast. Disse er imidlertid ikke signifikante, hvorfor der ikke er statistisk belæg for dette. 

 

Som beskrevet i afsnit 4.3.1 handler hypotese 6 om, hvorvidt der er en positiv sammenhæng mellem PE-

ejerskabsperioden og det langsigtede overnormale afkast. Koefficienten på det tyske marked er positiv, 

hvilket indikerer, at der er en positiv sammenhæng mellem antal år og den langsigtede overnormal per-

formance. Omvendt er koefficienten på det britiske marked negativ, hvilket indikerer, at et længere ejer-

skab fører til et mindre justeret afkast. Der er dog ingen af resultaterne, der er signifikante, hvorfor der 

ikke er statistisk belæg for dette. Som et resultat heraf, kan nulhypotese 6 hverken afkræftes på det tyske 

eller britiske marked. Som beskrevet tidligere finder Cao (2011) en negativ sammenhæng mellem quick 
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flips og performance, hvilket indikerer, at der er en positiv sammenhæng mellem ejerskabsperiodens 

længde og det anormale afkast. I dataafsnit 6 blev det beskrevet at der kun er meget få IPO’er, der har 

været ejet mindre end et år. Derfor kan den manglende sammenhæng skyldes, at dette studie ser på 

ejerskabsperiode generelt frem for blot quick flips. Dette studie er dog i overensstemmelse med Levis 

(2011), der finder en negativ insignifikant betydning af ejerskabets længde før IPO. Herudover kan den 

manglende sammenhæng muligvis forklares ved, at investorerne allerede har indregnet betydning af ejer-

skabsperioden.  
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7.4.2.2 IPO-peergruppe industri-størrelse  

I tabel 15 opstilles model 2.4, hvor BHAR er estimeret med den anden peergruppe, der tager udgangs-

punkt i industri og størrelse. Som det fremgår af figuren, har modellen et R2 niveau på 60%, hvilket er 

højere end med de forhenværende benchmarks. På det britiske marked er forklaringsgraden 36%, hvilket 

ligeledes ligger over de tidligere benchmark. 

 

 

 

 

Tabel 15 - Regressionsmodeller med afhængig variabel udregnet via peergruppe industri og

størrelse

OLS regression hvor det langsigtede 36 måneders BHAR er den afhængige variabel. Det anormale afkast udregnes ved brug 

af benchmark af ikke-støttede IPO’er, som er sorteret ift. industri og størrelse. IPO’er der afnoteres inden udgangen af de 36 

måneder, som følge af f.eks. konkurs, er inkluderet for at undgå overlevelsesbias. Tilgangen er et eventstudie med ligeligt 

vægtede afkast, hvor den første måned efter noteringen fungerer som normaliseringsperiode. Variablerne (LN) Størrelse, 

(LN) Alder, Ejerperiode, Gældsgrad, CEO, CEO2, Founder, Største BH, NSBH, Antal BH, PE-ejerskab, noteringsår er alle

indkluderet på tværs af modellerne. For alle modeller er der opgivet R2 samt robuste t-statistiker for alle variabler. Panel A 

rapporterer regressionsmodellerne for det tyske marked. Panel B rapporterer modellerne for det britiske marked
Signifikansniveau: 0,01 (***), 0,05 (**), 0,10 (*)

Panel A - Industri og størrelse - BHAR – Tyskland Panel B - Industri og størrelse - BHAR - Storbritannien

Model 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Model 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

(LN) Alder 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 (LN) Alder -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01

t-stat 0.27 0.24 0.06 0.10 0.01 t-stat -0.23 0.00 0.17 0.12 0.13

(LN) Størrelse -0.05 0.01 -0.04 -0.04 -0.02 (LN) Størrelse 0.01 0.03 0.14 0.15 0.15

t-stat -0.34 0.15 -0.32 -0.29 -0.15 t-stat 0.17 0.37 2.05** 2.03** 2.02**

Ejerperiode -0.01 0.03 0.03 0.06 0.01 Ejerperiode -0.12 -0.11 -0.07 -0.07 -0.07

t-stat -0.13 0.37 0.37 0.62 0.09 t-stat -1.28 -1.16 -1.13 -1.15 -1.12

Gældsgrad -0.83 -0.14 -0.52 -0.32 Gældsgrad -0.54 -0.40 -0.39 -0.40

t-stat -0.85 -0.17 -0.53 -0.35 t-stat -1.28 -1.02 -0.95 -1.01

CEO -11.43 -7.56 -11.72 CEO 15.72 15.92 15.47

t-stat -1.73* -1.34 -1.79* t-stat 1.47 1.34 1.43

CEO2 9.61 6.72 10.22 CEO2 -1.21 -2.66 -0.30

t-stat 1.81* 1.37 1.92* t-stat -0.03 -0.07 -0.01

Founder 2.97 2.70 3.16 Founder -1.21 -1.15 1.21

t-stat 1.59 1.60 1.87* t-stat -0.86 -0.81 -0.85

Største BH -0.96 Største BH -0.27

t-stat -0.96 t-stat -0.41

NSBH -0.90 NSBH -0.11

t-stat -1.02 t-stat -0.27

Antal BH -0.09 Antal BH 0.01

t-stat -0.45 t-stat 0.15

PE ejerskab 1.54 PE ejerskab -0.07

t-stat 1.93* t-stat -0.13

Intercept -0.42 0.68 -0.27 -0.16 -0.99 Intercept 0.50 0.30 -4.31 -4.17 -4.32

t-stat -0.45 0.54 -0.14 -0.09 -0.52 t-stat 0.62 0.38 -1.70* -1.65 -1.69*

R2 0.35 0.36 0.54 0.60 0.61 R2 0.16 0.17 0.36 0.37 0.36

Observationer 37 37 37 37 37 Observationer 91 91 91 91 91
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Som det fremgår af model 2.4 på panel A, er alle de centrale governance variabler insignifikante på det 

tyske marked, hvilket betyder, at nulhypotese 3, 4, 5 ikke kan afvises. Skift af peergruppe fra industri-

noteringsår til industri-størrelse ændrer dermed ikke delkonklusionerne for det tyske marked. Derfor er 

der ikke statistisk belæg for, at det overnormale afkast påvirkes positivt af de centrale governance variab-

ler, når IPO-peergrupperne benyttes som benchmarks. I model 2.5 hvor der bliver taget udgangspunkt i 

andelen af PE-ejerskab frem for generelle blockholders, fremgår det at koefficienten er positiv og signi-

fikant på et 10% niveau på det tyske marked. Dette kunne muligvis indikerer, at der er en positiv sam-

menhæng mellem PE-ejerandelen og det anormale afkast, som kan skyldes kapitalfonden er bedre til at 

overvåge selskabet på grund af den overlegne information.  

 

På det britiske marked er resultaterne ligeledes meget ens med de eksisterende delresultater. Gældsgraden 

og størrelsen på den største blockholder er ikke signifikante, hvorfor nulhypotese 3 og 5 ikke kan forka-

stes. Det fremgår imidlertid af tabel 15 panel B, at CEO-ejerskabet ikke er signifikant i denne model. 

Dermed kan nulhypotese 4 ikke forkastes jf. denne model. Som resultat heraf kan det udledes, at bench-

market industri-størrelse nuancerer resultatet omkring CEO-ejerandel. Dette understreger, at regressi-

onsmodellerne ligeledes kan være følsomme over for metodevalg. I model 2.5 er sammenhængen mellem 

den anormale performance og PE-ejerandelen opstillet. Når benchmark er sorteret på industri og stør-

relse ændrer koefficienten for størrelsen på PE-ejerskabet efter notering sig fra at være positiv til at være 

negativ på det britiske marked. Dette resultat er dog ikke statistisk signifikant, hvorfor der ikke kan drages 

yderligere konklusioner. Forskellen på disse koefficienter benchmarkene imellem kunne dog antyde, at 

resultatet for denne variable i høj grad afhænger af metodikken, hvorfor resultaterne skal ses og tolkes i 

dette lys. 

 

Overordnet set opnås de samme konklusioner omkring ejerskabsperiode på begge markeder, da denne 

variabel ikke er signifikant på nogle af markederne. I tillæg har variablen samme fortegn som ved industri-

noteringsår benchmarket. Dermed kan nulhypotese 6, der blev beskrevet i afsnit 7.4.2.1, uafhængigt af 

benchmarket ikke afkræftes. Dermed er der ikke statistisk belæg for, at der er en sammenhæng mellem 

ejerskabsperioden og det anormale afkast, hvilket er i overensstemmelse med Levis (2011). En mulig 

forklaring på dette kan være, at længere ejerskabsperioder skyldes problemer med selskaberne under ejer-

skabet, hvorfor det har taget længere tid at gøre disse salgsklar. 
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7.4.3 Forudsætninger for modellerne  

I lighed med litteraturen blev der identificeret en positiv-skævhed i fordelingen for BHAR (bilag 4 og 5), 

hvilket primært skyldes metoden hvorpå afkastet er udregnet. Ved en OLS regression er det dog fejlleddet 

der skal være normalfordelte for, at modellen overholder forudsætningen. Ved anvendelse af Shapiro-

Wilks test for normalitet (bilag 3) var det kun IPO benchmarkene på det tyske marked, hvor det ikke 

kunne afvises, at fejlleddet var normalfordelte. Imidlertid var benchmarket for noteringsår og industri på 

det britiske marked, lige på grænsen til heller ikke at kunne afvises på et 5% signifikans niveau. Der blev 

derfor yderligere udført en grafisk inspektion af residualerne ved anvendelse af en fraktil plot (bilag 2) 

samt et histogram (bilag 3). Alle stikprøverne blev her vurderet til at være tilnærmelsesvist normalfordelte. 

Yderligere gør de store stikprøver i modellerne ved inklusion af alle IPO’er på begge markeder, at afvi-

gelsen for den normale distribution er en mild forseelse, hvilket blandt andet kan forklares ved den cen-

trale grænseværdissætning (Doane & Seward, 2011).  

Udover normalitetsantagelsen blev variablene testet for multikollinearitet grafisk samt ved anvendelse af 

variance inflation factor (VIF) (bilag 8 og 9). Enkelte variabler kunne grafisk indikere nogen grad af 

multikollinearitet, eksempelvis mellem CEO ejerandel og CEO ejerandel2 samt CEO ejerandel og foun-

ders. CEO ejerandel og CEO ejerandel2 slog ligeledes ud ved VIF testen, hvilket dog var forventeligt. 

Som kontrol blev VIF testen foretaget igen uden CEO2, hvilket resulterede i, at alle variable havde en 

faktor under 5, hvorfor denne forudsætning vurderes opfyldt. Linearitet blev ligeledes undersøgt grafisk 

(bilag 10). Her var der ingen indikation af, at forudsætningen ikke skulle være gældende, hvorfor denne 

ligeledes betragtes opfyldt. Undersøgelsen af heteroskedasticitet blev udført grafisk samt ved anvendelse 

af Breusch-Pegan test (bilag 6 og 7). Det grafiske billede indikerede, at der kunne være nogen grad af 

heteroskedasticitet. Testen bekræftede, at dette var tilfældet, i nogle af undersøgelserne mere end andre. 

For at tage højde for dette, blev der anvendt robuste fejlled ved modellerne. Denne metodik er i over-

ensstemmelse med Levis (2011), der ligeledes anvender robuste fejlled i sine test.  

Det anerkendes dog, at forudsætningerne ikke er ideelt opfyldt, hvilket kan have en påvirkning på resul-

taterne, og dermed konklusionerne i denne afhandling. Af denne årsag blev testene ligeledes foretaget 

med CAR samt ved at korrigere for outliers der kunne tendere til eksklusion. Disse metodikker ville 

imidlertid ikke ændre betydeligt på de konklusioner, der er præsenteret i de tidligere afsnit. Dette bidrager 

med nogen grad af robusthed, til trods for, at disse ligeledes ikke opfylder forudsætningerne ideelt. Imid-

lertid kunne det tænkes, at mere radikale ændringer af metoderne kunne have en betydelig indvirkning på 

resultaterne.   
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7.5 Diskussion af resultater 

Dette afsnit har til formål at diskutere ovenstående resultater om den langsigtede performance på de to 

markeder. I tabel 16 er resultaterne fra hele opgaven blevet opstillet for at give et overblik over de enkelte 

hypoteser. 

 

 

 

Afsnit 7.1.1 påviser, at IPO’er generelt underperformer ift. indeks, hvorfor dette studie understøtter den 

nuværende litteratur, der ligeledes finder underperformance på det tyske og britiske marked, når der tages 

udgangspunkt i en 36 måneder lang periode.  

Tabel 16 - Oversigt over primære hypoteser

Panel A - Resultater af studie på det tyske marked

Hypoteser Kort forklaring
Lokalt indeks 

(BHAR, C-DAX)

IPO-peergruppe 

(industri-størrelse)

IPO-peergruppe 

(industri-

noteringsår)

Hypotese 1
Generel underperformance for alle 

IPO’er
Nulhypotese afkræftet n.a. n.a.

Hypotese 2 Forskel på ejerskabsgrupperinger Nulhypotese afkræftet Nulhypotese afkræftet
Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Hypotese 3
Positivt forhold mellem gældsgrad 

og langsigtet performance 

Nulhypotese kan ikke 

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Hypotese 4
Positivt forhold mellem CEO’ens

ejerandel og langsigtet performance

Nulhypotese kan ikke 

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Hypotese 5

Positivt forhold mellem 

majoritetsejers ejerandel og 

langsigtet performance

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Hypotese 6

Positivt forhold mellem længde på 

ejerskabsperioden og langsigtet 

performance

n.a.
Nulhypotese kan ikke 

afkræftes

Nulhypotese kan ikke 

afkræftes

Panel B - Resultater af studie på det britiske marked

Hypoteser Kort forklaring
Lokal indeks

(BHAR, FTSE)

IPO-peergruppe 

(industri-størrelse)

IPO-peergruppe 

(industri-

noteringsår)

Hypotese 1
Generel underperformance for alle 

IPO’er
Nulhypotese afkræftet n.a. n.a.

Hypotese 2 Forskel på ejerskabsgrupperinger Nulhypotese afkræftet Nulhypotese afkræftet Nulhypotese afkræftet

Hypotese 3
Positivt forhold mellem gældsgrad 

og langsigtet performance 

Negativ sammenhæng

påvist

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Hypotese 4
Positivt forhold mellem CEO’ens

ejerandel og langsigtet performance
Nulhypotese afkræftet

Nulhypotese kan ikke

afkræftes
Nulhypotese afkræftet

Hypotese 5

Positivt forhold mellem 

majoritetsejers ejerandel og 

langsigtet performance

Negativ sammenhæng

påvist

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Hypotese 6

Positivt forhold mellem længde på 

ejerskabsperioden og langsigtet 

performance

n.a.
Nulhypotese kan ikke

afkræftes

Nulhypotese kan ikke

afkræftes
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Den vigtigste implikation ift. de teoretiske ramme er, at der eksisterer en form for markedsfejl, idet inve-

storerne opfører sig irrationelt. På trods af at der er historiske tegn på, at IPO'er i gennemsnit har en 

tendens til at performe dårligere end et bredt markedsindeks, vælger investorer stadig at købe sig ind i 

IPO’er, hvilket indikerer, at de ignorerer tidligere erfaringer. 

 

I afsnit 7.1.2 blev det imidlertid påvist, at PE-støttede IPO’er generelt performer bedre end ikke-støttede 

IPO’er. Under benyttelse af de traditionelle benchmarks med indeks blev det påvist, at PE-støttede 

IPO’er performer bedre end de ikke-støttede modparter på begge markeder. Blev der i stedet taget ud-

gangspunkt i det modificerede matching firm princip, hvor PE-støttede IPO’er blev holdt op mod for-

skellige peergrupper af ikke-støttede, var der lignende indikationer på, at PE-støttede IPO’er performer 

bedre end ikke-støttede. Da det ikke har været muligt at finde andre studier, der har udforsket tyske PE-

støttede IPO’ers langsigtede performance, giver det et nyt indblik i, hvordan dette forholder sig for de 

tyske IPO’er.  

 

Selvom der allerede eksisterer en række studier om det britiske marked, har størstedelen af disse benyttet 

indeks som benchmarks, hvorfor de har været påvirket af bias ved nye noteringer, re-balanceringsbias og 

skævhedsbias. Ved at benytte det modificerede matching firm princip tager dette studie i højere grad 

højde for denne bias, men kommer stadig frem til de samme overordnede konklusioner, hvilket styrker 

påstanden om, at PE performer bedre på lang sigt. Det skal dog fremhæves, at der ikke var statistisk 

signifikans for at tyske PE-støttede IPO’er performer bedre, når industri og noteringsår blev benyttet 

som peergruppe.  

 

Som det fremgik af metodeafsnittet, er flere forfattere som f.eks. Fama (1998) kritiske omkring den me-

todefølsomhed, der knytter sig til estimeringen af den anormale performance. Med udgangspunkt i dette 

synspunkt kan ovenstående konklusioner om hypotese 1 og hypotese 2 kritiseres for i høj grad at være et 

resultat af den valgte metode. Dette blev blandt andet bekræftet af afsnit 7.2, hvor eksempelvis længde 

af analyseperiode, afkastmål og benchmark har en betydelig indflydelse på resultaterne. Afsnittet viste 

dog ligeledes, at ovenstående konklusioner generelt var forholdsvis robuste over for valg af metode. Det 

kan ikke afvises, at mere radikale metodevalg vil føre til et andet resultat. Generelt bekræfter denne af-

handling imidlertid, at der eksisterer en generel langsigtet underperformance for IPO’er og en PE-over-

performance ift. ikke-støttede IPO’er, når de traditionelle indeks benyttes som benchmark. Overordnet 
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set bekræfter den modificerede matching firm metode tendensen med PE-overperformance, selvom re-

sultaterne nuanceres af, at der ikke kan findes signifikant belæg for overperformance på det tyske marked, 

når peergruppen industri og noteringsår benyttes som benchmark. 

 

Igennem dette studie er der med udgangspunkt i teorien blevet argumenteret for, at forskellen mellem de 

to grupperinger kunne skyldes en overlegen corporate governance struktur, som resultat af kapitalfonds-

ejerskabet forinden noteringen. Er disse effekter ikke indregnet korrekt, vil det kunne føre til overper-

formans på lang sigt. På baggrund af dette blev variablerne gæld, CEO incitament og blockholders iden-

tificeret som mulige forklarende faktorer for performance. 

 

Nulhypotese 3A og 3B om betydningen af gæld på den anormale performance blev testet. Af dataafsnittet 

fremgik det, at PE som forventet har en højere gældsgrad. Imidlertid fremgik det af afsnit 7, at der ikke 

blev fundet nogen positiv signifikant betydning af gældens størrelse på hverken det tyske eller britiske 

marked, uafhængigt af om regression modeltype 1 eller 2 blev benyttet. Dermed kan gæld ikke forklare, 

hvorfor PE-støttede IPO’er performer bedre. Det kan dog ikke udelukkes, at dette skyldes, at investo-

rerne har overvurderet effekten af gælden på det britiske marked, hvorfor denne har en negativ sammen-

hæng. På det tyske marked kan det skyldes, at investorerne allerede har indregnet denne effekt, hvorfor 

det ikke har nogen indflydelse på det anormale afkast. En anden forklaring kan ligeledes være, at der blev 

taget udgangspunkt i den bogførte gæld overfor aktiver. Havde nøgletallet været udregnet på en anden 

måde, kunne de måske have ændret på konklusionen, selvom dette ikke ville være i overensstemmelse 

med den nuværende litteratur. Derudover, kan det skyldes, at gæld er mere kompleks, hvorfor det i lige 

så høj grad handler om, hvilke investeringsmuligheder IPO’erne har, som det er argumenteret af Gomes 

& Schmid (2010).  

 

Yderligere blev nulhypotese 4A og 4B testet ift. påvirkning af incitamentsbaseret lønning af ledelsen og 

det anormale afkast. Her kunne nulhypotese 4A ikke afvises af nogen modeller, hvilket indikerer, at der 

ikke er nogen positiv sammenhæng på det tyske marked. På det britiske marked indikerede to af tre 

regressionsmodeller, at en investor i gennemsnit kunne forvente at opnå et højere afkast ved at investere 

i en IPO, hvor CEO’en har ejerskab i virksomheden. Imidlertid indikerer resultatet ligeledes, at dette 

forhold ikke var lineært. Dette indikerer, at en investor på det britiske marked, der investerer i IPO’er 

med en højere grad af CEO-ejerandel, alt andet lige, opnår et højere afkast i gennemsnit. Tages dataaf-

snittet i betragtning fremgik det, at PE-støttede IPO’er generelt har en højere ejerandel, hvis founders 

ikke inkluderes. Dermed kan en højere CEO ejerandel være en delvis forklaring på, hvorfor PE-støttede 
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IPO’er performer bedre end ikke-støttede. Denne konklusion kan imidlertid kritiseres på flere punkter. 

Modellen hvor peergruppen industri-størrelse blev benyttet som benchmark, kunne ikke påvise statistisk 

signifikans, hvorfor resultatet ikke er entydigt i alle tre modeller. Herudover er kausaliteten ikke undersøgt, 

hvorfor en tredje ikke-observerbar variabel kan skabe denne sammenhæng. Til sidst kan det ikke udeluk-

kes, at det kan være informationsasymmetrien i sig selv, der skaber overperformance. CEO-ejerandelen 

kan i sig selv signalere kvalitet, hvilket kan være med til at ensrette forventninger, hvilket i højere grad 

skaber overperformance.  

 

Ligeledes blev hypotese 5A og 5B undersøgt for at teste, om der var et positivt forhold mellem majori-

tetsejers ejerandel og langsigtet performance. Det blev forventet, at PE-selskaber generelt havde større 

blockholders, hvilket ville have positive effekter ift. performance. Imidlertid viste dataafsnittet, at der kun 

var en mindre forskel på PE-støttede IPO’er og ikke-støttede. Herudover viste regressionsmodellerne, at 

der ikke er nogen positiv sammenhængen mellem størrelse af blockholder og overperformance. Dette 

gælder ligeledes, når der blev taget udgangspunkt i modeltype 2, der i højere grad tager hensyn til PE-

heterogeniteten eller PE-selskabernes egne ejerandele efter notering. Dette betyder, at PE-støttede 

IPO’er generelt ikke har de største ejere, og at et en stor ejer ifølge dette studie generelt ikke kan forklare, 

hvorfor PE-støttede IPO’er performer bedre. Det blev dog påvist, at der er en positiv sammenhæng 

mellem antallet af blockholders og den overnormale performance i Storbritannien, når der tages udgangs-

punkt i modeltype 1. Dette resultat blev dog ikke fundet i de resterende modeller, hvorfor resultaterne 

var tvetydige omkring denne variabel. Generelt kan ovenstående resultat skyldes, at der kun tages ud-

gangspunkt i en simpel undersøgelse med fokus på den største blockholder. Havde undersøgelsen i højere 

grad inkluderet heterogeniteten af ejerskabet og dermed undersøgt, hvilken type af ejer, der er den største 

blockholder, havde resultatet måske været anderledes. Som påpeget i afsnit 3.3.3 argumenterer Cronqvist 

& Fahlenbrach (2008), at den positive effekt fra den største blockholder er koncentreret i kategorierne 

pensionskasser, fonde og enkeltpersoner, hvorfor en opdeling i højere grad ville kunne belyse sammen-

hængen. 

 

Generelt kan undersøgelsen af de tre variabler kritiseres, idet hver af disse kan undersøges dybere enkelt-

vis. Imidlertid har denne opgaves overordnede formål været at undersøge, hvorvidt de generelle gover-

nance træk for PE kan forklare det anormale afkast. Derfor har der været taget udgangspunkt i et bredere 

spektrum af variabler, der var i stand til at give en mere generel indsigt i, hvordan PE governance variabler 

påvirker de anormale afkast. Som beskrevet ovenfor er der imidlertid kun en af governance variablerne, 

der overordnet set har en positiv sammenhæng. Dette kunne imidlertid kun bekræftes af to af de udvalgte 
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regressionsmodeller. Som et resultat heraf vurderes det, at governance variablerne kun i lav grad kan 

forklare, hvorfor PE-selskaber outperformer deres peergruppe. Derfor ligger denne afhandling i høj grad 

op til at undersøge andre mulige forklaringer på, hvorfor PE-støttede IPO’er outperformer deres ikke-

støttede modparter.  

 

Som det fremgik af teoriafsnit 2.1.6, er der betydelige forskelle i corporate governance strukturerne i 

Storbritannien og Tyskland, hvorfor det ikke kan forventes at IPO’erne fra de to respektive markeder, 

set ud fra et corporate governance perspektiv, nødvendigvis performer ens. Imidlertid viser dette studie 

at IPO’er i begge lande generelt underperformer, og at PE-støttede IPO’er generelt performer bedre end 

ikke-støttede IPO’er. Dermed påviser dette studie, at de to lande har ens træk ift. markedet for børsno-

teringer. En mulig forklaring på dette kan være, at andre faktorer end corporate governance strukturerne 

har en større betydning for, hvordan IPO’er performer. Dette kunne f.eks. være den makroøkonomiske 

udvikling. Det skal dog understreges, at der var underliggende tendenser, der var forskellige på de to 

markeder. Generelt viste de fleste modeller fra 7.1, at de to markeder havde forskellige anormale afkast. 

Hvilket af de to lande, der performede bedst afhang imidlertid i høj grad af, hvilke metoder som blev 

benyttet. Alle modeller viste imidlertid et højere signifikansniveau for det britiske marked, hvilket dog 

kan være et resultat af forskellene i antallet af observationer. Ydermere fremgik det af afsnit 7.4, at de 

forskellige regressionsmodeller ikke gav de samme indikationer på tværs af lande. Eksempelvis var der 

en signifikant positiv sammenhæng mellem CEO-ejerandelen på det britiske marked i to modeller, mens 

dette ikke var gældende i nogen af modellerne fra det tyske marked. Dette kan være et resultat af, at de 

to lande har en forskellige tilgang til corporate governance. Igen skal det dog påpeges, at disse forskelle 

ligeledes kan være drevet af de lavere antal observationer på det tyske marked. 

  



 
 

116 

8. KONKLUSION 

Ved at benytte en stikprøve på 334 observationer fra det tyske marked og 1.230 observationer fra det 

britiske marked i perioden 2000-2014 kommer dette studie frem til at IPO’er generelt underperformer 

over 36 måneder, når et lokalt bredt markedsindeks benyttes som benchmark. Dette resultat er statistisk 

signifikant på et 1% niveau på begge markeder, hvorfor disse resultater understøtter den eksisterende 

litteratur, der ligeledes påpeger, at IPO’er underperformer på begge markeder.  

 

Ved at benytte den ligeligt vægtede metode og forskellige benchmarks undersøger dette studie ligeledes, 

hvordan PE-støttede IPO’er performer sammenlignet med ikke-støttede IPO’er. Overordnet set indike-

rer resultaterne, at PE-støttede IPO’er overperformer på både det tyske og britiske marked ift. deres ikke 

støttede modparter. Benyttes lokale markedsindeks som benchmark performer PE-støttede IPO’er bedre 

end modparterne. Dette resultat er signifikant på et 10%-niveau i Tyskland og et 5%-niveau i Storbritan-

nien. Konklusionen om, at PE-støttede IPO’er performer bedre, blev understøttet ved at benytte et IPO-

peergruppe-benchmark, der blev sorteret efter industri og størrelse. Dette resultat var signifikant på et 

10%-niveau i både Tyskland og Storbritannien. Herudover blev der benyttet et IPO-peergruppe-bench-

mark, der blev sorteret efter industri og noteringsår. Dette benchmark indikerede, at PE-støttede IPO’er 

generelt overperformer relativt til ikke-støttede, men resultatet var imidlertid ikke statistisk signifikant på 

det tyske marked, mens resultaterne fra det britiske marked var signifikant på et 10%-niveau. Som et 

resultat heraf understøtter resultaterne Levis (2011) og Bergström et al. (2006), der ligeledes kommer 

frem til, at PE-støttede IPO’er performer bedre end modparterne på det britiske marked. På det tyske 

marked har det ikke været muligt at finde eksisterende litteratur om, hvordan tyske PE-støttede IPO’er 

performer. Imidlertid finder denne afhandling frem til, at mange af de samme tendenser gør sig gældende 

på dette marked, idet de fleste estimeringer viser, at PE-støttede IPO’er performer bedre. Der er dog ikke 

statistisk belæg for denne konklusion, når IPO-peergruppen industri og noteringsår benyttes.  

 

Udover ovenstående resultater kan det konkluderes, at estimeringen af performance er forbundet med 

en høj grad af metodefølsomhed. Både estimeringen af underperformance og overperformance er i dette 

studie yderst følsom over for hvilken metode, der benyttes. Som det bl.a. er beskrevet i den grafiske 

analyse, gælder dette især valget af benchmark. Dette er med til at understøtte konklusioner fra bl.a. Brav 

et al. (2000), der ligeledes kommer frem til, at metodevalget har en stor betydning for, hvilke resultater 

markedsperformance studier kommer frem til.  
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Konklusionen på første del af problemformuleringen er derfor, at PE-støttede børsintroduktioner i Stor-

britannien og Tyskland i gennemsnit genererer et højere afkast end de ikke-støttede modparter, når de 

ovenfor nævnte metoder benyttes. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at anvendelsen af andre metoder 

kan komme frem til en anden konklusion. 

 

Udover at analysere den langsigtede markedsperformance hos PE-støttede og ikke-støttede IPO’er, for-

søger denne afhandling ligeledes at forklare forskellen mellem de to grupperinger med udgangspunkt i 

corporate governance teorien. Imidlertid viser resultaterne, at størstedelen af disse variabler ikke har no-

gen positiv signifikant sammenhæng med det anormale afkast. Af de primære faktorer som er valgt, er 

det kun incitamentbaseret aflønning af ledelsen, som har en positiv sammenhæng med overperformance, 

men dette gælder imidlertid kun på 2 ud af 3 af de udvalgte regressionsmodeller på det britiske marked. 

Dermed er der kun en meget svag indikation af, at de udvalgte corporate governance variabler generelt 

kan forklare, hvorfor PE-støttede IPO’er performer bedre end de ikke-støttede modparter. Dette kan 

skyldes, at governance variablerne i høj grad er korrekt prisfastsat, hvorfor andre faktorer i højere grad 

driver forskellen i performance.  

 

En vinkel kunne være at se nærmere på, om de valgte benchmarks tager højde for risikoforskelle på tværs 

af IPO-grupperne, som blev beskrevet i afsnit 5.2.5. Gør de ikke dette, vil overperformance blot være en 

refleksion af de forskellige grupperingers risiko. Selvom denne opgave forsøger at benytte en ny tilgang 

ved at undersøge forskellen direkte igennem matchede IPO’er, er det ikke sikkert, at sorteringerne på 

industri, størrelse og noteringsår fanger hele risikoforskellen mellem de to grupperinger. Derfor kunne 

det være interessant at undersøge andre matching kriterier som f.eks. nøgletal og operationelle karakteri-

stika. Det fremgår af perspektiveringen i afsnit 9, at en anden interessant vinkel kunne være at undersøge, 

om ejerskabet har en betydning for graden af asymmetrisk information under noteringen. Som beskrevet 

i afsnittet påpeger flere forfattere, at de finansielle sponsorer er med til at mindske graden af asymmetrisk 

information, hvilken kan være en mulig forklaring på, hvorfor PE-støttede IPO’er overperformer ift. 

Ikke-støttede.  

 

Det kan som svar på den anden del af problemformuleringen konkluderes, at forskellen mellem gruppe-

ringerne kun i lav grad kan forklares ud fra et corporate governance perspektiv på det britiske marked. 

På det tyske marked var der imidlertid ikke statistisk belæg for, at nogle af de udvalgte corporate gover-

nance variabler var i stand til at forklare de anormale afkast, hvorfor forskellen kun kan forklares i meget 

lav grad ud fra dette perspektiv.  
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9. PERSPEKTIVERING 

Som konkluderet i dette studie kan de udvalgte corporate governance variabler ikke forklare hele forskel-

len i performance mellem de to grupperinger. En alternativ forklaring på, hvorfor PE-støttede IPO’er 

performer bedre kunne være, at der er en forskel i graden af asymmetrisk information. Der eksisterer 

studier, der påpeger, at finansielle sponsorer er med til at mindske graden af asymmetrisk information. 

Som beskrevet påpeger Bergström et al. (2006) bl.a., at der kan være en anden grad af information til-

gængelig, når kapitalfonde børsnoterer selskaber. Forfatterne fremhæver, at PE-fonde ofte noterer større 

virksomheder, hvor der bliver frigivet flere informationer. Herudover påpeger de, at PE-fonde kontinu-

erligt har behov for investeringer fra investorer i forbindelse med noteringer som exit-vej, hvorfor fonden 

har mindre interesse i at føre investorerne bag lyset. Antages det, at graden af asymmetrisk information 

sænkes, vil det alt andet lige medføre, at forventningerne til den fremtidige markedsperformance i højere 

grad ensrettes og at forventningerne vil ligge i et smallere udfaldsrum. Dette kan lede til en mindre grad 

af underperformance og et mere positivt anormalt afkast på lang sigt hos PE-støttede IPO'er relativt til 

modparten, som et resultat af at forventningerne er mere homogene. Forklaringen på hvorfor der er en 

forskel i det langsigtede afkast, kan derfor muligvis findes ved at undersøge faktorer, der påvirker infor-

mationsasymmetrien ved børsintroduktioner. 

 

Hogan et all.’s (2001) studie undersøger afkastperformance på første handelsdag af LBO’er, og sammen-

ligner den med normale IPO'er. Deres resultater viste, at de normale IPO'er havde et afkast på 13.0%, 

mens LBO'erne havde et gennemsnitligt første dags afkast på 7,6%. Studiet er i overensstemmelse med 

formodningen om, at formindskelsen af asymmetrisk information har en påvirkning af afkastet, da det 

indikerer, at underprisningen reduceres væsentligt, når virksomhederne har en PE-sponsor. Som beskre-

vet i afsnit 2.2.2 argumenter Ritter (1991) for, at der er en negativ korrelation mellem underprisning og 

det langsigtede afkast, hvorfor dette kan være en mulig forklarende faktor for den overlegne PE-perfor-

mance. Katz (2008) argumenterer ligeledes for, at kapitalfondes positive performance kan forklares ud 

fra formindskelsen af asymmetrisk information via en lavere grad af window dressing og earnings mana-

gement. Forfatteren ser på virkningerne af ejerskab ift. langsigtet performance og indtjeningskvalitet i 

ikke-støttede og PE-støttede IPO'er i USA. Forfatteren påpeger, at indtjeningsstyring er mindre sand-

synligt i PE-sponsorerede børsnoteringer, og at der rapporteres mere konservativt i forbindelse med en 

IPO. Generelt har de PE-støttede IPO'er en højere indtjeningskvalitet end ikke-støttede IPO'er, hvilket 

ifølge forfatterne er positivt korreleret med det langsigtede afkast.  
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Der er dog ligeledes forfattere, der argumenterer for, at PE-ejerskabet kan være med til at øge den asym-

metriske information. Ifølge Bergström et al. (2006) har PE-selskaberne en høj grad af erfaring med at 

forlade investeringer, hvilket gør dem bedre i stand til at udnytte windows of opportunity og window 

dressing, der blev beskrevet i hhv. 2.2.2.2 og 2.2.2.3. Alt andet lige kan dette betyde, at selskaber der har 

været ejet af en PE-fond, vil have en ringere langsigtet performance sammenlignet med ikke-støttede 

IPO’er. Det er derfor ikke entydighed i litteraturen om, hvorvidt PE-ejerskabet sænker eller øger infor-

mationsasymmetrien. Dette studie kunne antyde, at nettoeffekten er positiv på det britiske og tyske mar-

ked, idet de PE-støttede IPO'er performer bedre. Denne afhandling undersøger dog kun governance 

variabler, hvorfor det lader spørgsmålet om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem PE-støttede 

IPO’ers overperformance og faktorer der påvirker informationsasymmetrien, stå åben.  
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