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Abstract 

This paper examines the lacking success of the First North market in Denmark compared to Sweden, 

both from an economic and legal perspective. Many growth companies choose to leave Denmark, 

based on the fact that it’s too difficult for them to raise capital for further expansion. These 

companies therefore take jobs and potential tax payments with them and leave Denmark with a 

problem. The present paper uses existing literature, own collected data material as well as interviews 

to analyze 1) economic considerations and consequences that drive companies to choose to go 

public, 2) legal issues as well as to compare cross-border legislation and 3) applicable law, as well as 

to make proposals for how existing law can be improved. The results of the analysis indicate that 

current legislation reduces the activity on First North, which makes it less attractive for companies 

and investors to act in this market. Companies will increase their listings on First North if more 

investors and advisors see First North as an attractive investment or business case, but first it is up to 

the government to establish the necessary legal framework for an attractive First North before 

Denmark can experience the same success as Sweden.  
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1 Præsentation af problemstilling 

1.1 Indledning 

Danmark har et problem. Det skriver bl.a. Axcelfuture og IPO Advisory Group i deres rapport 

”Gevinster for Danmark ved reduktion i barrierer for børsnoteringer og øvrig risikovillig kapital”; 

”Sammenlignet med en række andre lande har Danmark en udfordring med at få 

nystartende virksomheder til at vokse.” (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 

2016b, s.5) 

Vi er gode til at starte nye spændende virksomheder med fungerende produkter, der er med til at 

løse nogle af verdens problemer. Men vi er ikke gode nok til at holde på disse selskaber indenfor 

Danmark. Det betyder, at Danmark og den almene dansker går glip af vækstmuligheder og velstand, 

da små danske selskaber ikke har mulighed for at vokse sig store inde for landet grænser. NASDAQ 

skriver i deres rapport ”Anbefalinger til et stærkere børsnoteringsklima for Danmarks vækst” bl.a., at; 

”Hvis små selskaber ikke kan vokse sig store, vil det ramme os alle.”(NASDAQ, 

2014, s.5) 

I mange år har små danske selskaber, Danmarks fremtid, haft svært ved at skaffe den fornødne 

risikovillige kapital til at understøtte fremtidig vækst samt indtjening. Dette har gjort vores land 

fattigere, selskaber er flygtet ud af Danmark for at kunne rejse den fornødne kapital, og dermed er 

arbejdspladser og potentielle skatteindtægter forsvundet ud af Danmark. I Sverige, som vi så tit 

sammenligner os med, har de formået at holde på egne selskaber og tiltrække udenlandske selskaber 

til landet ved at tilbyde attraktive vilkår for markedsaktørerne. Danske vækstvirksomheder er taget til 

Sverige for at blive børsnoteret på First North i Sverige, og de har derved valgt Sverige til og Danmark 

fra. Det er en af Danmarks største udfordringer at holde på egne vækstvirksomheder, da disse 

selskaber er grobunden for velstand i fremtidens Danmark. Dette understøttes af ovenstående 

rapport fra NASDAQ; 

”Vi står som land i disse år over for store udfordringer med at komme tilbage på 

vækstsporet, et vækstspor som er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og udbygge 

vores velstand og skabe nye arbejdspladser. De udfordringer nødvendiggør, at vi 

træffer de rigtige beslutninger.” (NASDAQ, 2014, s.5) 

Og NASDAQ fortsætter i deres rapport, hvad de anser som de rigtige beslutninger at være; 
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”I NASDAQ OMX tror vi på, at Danmark vil stå langt stærkere som økonomi, hvis 

man gør det mere attraktivt for danske selskaber at rejse kapital på 

børsmarkedet, og samtidig gør det nemmere for ganske almindelige danske 

borgere at blive medejere og medansvarlige for den vækst, vi alle skal leve af i 

fremtiden.” (NASDAQ, 2014, s.5) 

NASDAQ opfordrer derfor Christiansborg til ’at komme op af stolene’, ’få hånd i hanke med 

problemet’ og få udformet dansk lovgivning, så det igen bliver attraktivt for markedsdeltagere at 

tilbyde danske vækstvirksomheder risikovillig kapital. 

 

1.2 Problemformulering 

Spørgsmålet er, hvilke bevæggrunde et selskab egentlig har for at blive noteret på First North, og 

hvordan selskabets kapitalstruktur ex post noteringen ændres? Vil det være økonomisk efficient for 

et selskab at blive børsnoteret på First North i Danmark? Tilstrømning af selskaber til First North i 

Danmark har været svag sammenlignet med First North i Sverige. Hvad ligger der til grund for dette? 

Gør juridiske rammevilkår for investorer og selskaber det mindre attraktivt at agere på First North i 

Danmark? Vil mulige politiske tiltag positivt kunne ændre interesse for First North i Danmark? Hvilke 

politiske tiltag har politikerne allerede vedtaget, og er det nok til at opnå den ønskede effekt? 

Problemformuleringen lyder derfor:  

- Hvorfor vælger selskaber at blive børsnoteret? Hvilke konsekvenser kan denne beslutning 

have på selskabets kapitalstruktur, og er det økonomisk efficient for selskaber at blive noteret 

på First North? Hvorfor bliver flere selskaber børsnoteret på First North i Sverige 

sammenlignet Danmark? Og hvordan kan politiske tiltag gøre det mere attraktivt for 

investorer, selskaber, rådgivere og analytikere at agere på det danske First North marked? 

Problemformuleringen indeholder således et økonomisk, juridisk og integreret perspektiv.  

 

1.3 Struktur og metode 

For at kunne undersøge problemformuleringen vælger jeg at dele analysen i hhv. en økonomisk, 

juridisk og integreret del, der sammen med underspørgsmål til problemformuleringen og dens 

perspektiver udgør strukturen i specialet.   
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Problemformuleringen vinkles ud fra både selskabernes, investorernes, industriens og samfundets 

synsvinkel. Specialet forsøger at belyse økonomiske incitamenter for, hvorfor selskaber bliver 

børsnoteret, hvorfor det er interessant at øge investorernes tilstedeværelse på First North, om en 

tilstrømning af professionelle rådgivere og analytikere til First North er positiv, samt om det er 

interessant for det danske samfund at beholde vækstvirksomheder indenfor landets grænser. 

Udover hovedvægten på inddragelse af teori i specialet, supplerer jeg teorien ved empiriske 

eksempler indhentet i form af interviews. Jeg har foretaget to interviews med hhv. Torben Andersen 

fra GreenMobility A/S (herefter GreenMobility) og Søren Dalsgaard Hansen fra Conferize A/S 

(herefter Conferize). Begge har givet deres tilladelse til brug af deres udtalelser i specialet; jf. 

afsnittet ”Bilag”, hvor transskribering af interviews ligeledes fremgår. 

 

1.3.1 Økonomisk 

I den økonomiske analyse vil jeg fokusere på, hvorfor et selskab vælger at blive noteret, ikke kun på 

First North i Danmark, men ud fra en bredere betragtning. Ydermere undersøges små unoterede 

selskabers, små noterede selskabers samt store noterede selskabers kapitalstruktur for at finde frem 

til hvilke principper, i trade-off – og pecking order teorien, disse selskaber eventuelt bruger til at 

styre deres kapitalstruktur. Jeg vil ligeledes undersøge, hvordan selskabernes kapitalstruktur ændres 

ex ante og ex post en børsnotering. Til sidst i analysen ønsker jeg at finde frem til hvilke 

omkostninger, der er forbundet med en børsnotering, samt om det er økonomisk efficient for et 

selskab at blive noteret på First North i Danmark. 

- Hvorfor vælger selskaber at blive børsnoteret? 

- Hvordan er selskabers kapitalstruktur sammensat på tværs af selskabers livsfaser? Samt 

hvordan ændres selskabers kapitalstruktur ex post en børsnotering? 

- Er det økonomisk efficient for et selskab at blive børsnoteret? 

 

1.3.2 Juridisk  

Den svage tilstrømning af selskaber og investorer til First North i Danmark kontra Sverige ønsker jeg 

med dette afsnit at kortlægge, og om omfanget af tilstrømningen skyldes forskellige regler for 

optagelse på First North i de ovenstående to lande eller juridiske rammevilkår i Danmark. En 

komparativ analyse mellem reglerne for optagelse i Sverige kontra Danmark undersøges derved, 
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samt om juridiske rammevilkår i Danmark kan være en barriere for First North manglende succes i 

Danmark. Der inddrages både juridiske rammevilkår, der påvirker investorer samt selskabers adfærd. 

- Er der forskel for selskaberne på reglerne ved notering i Sverige kontra Danmark? 

- Er juridiske rammevilkår i Danmark en barriere for First North succes i Danmark? 

 

1.3.3 Integreret 

Politiske tiltag, der kan forbedre juridiske rammevilkår i Danmark, analyseres i dette afsnit, for at 

belyse hvilke positive effekter, for First North, mulige ændringer af nuværende juridiske rammevilkår 

vil kunne medføre. Ydermere undersøger jeg, hvordan disse ændringer vil påvirke selskaber, der 

ønsker at blive noteret på First North. Dette gøres med afsæt i private – og institutionelle investorers, 

rådgiveres og analytikeres potentielle øgede aktivitet på First North. I Danmark blev det i 2017 

vedtaget at oprette en aktiesparekonto. Jeg belyser, hvordan denne ordning vil influere aktiviteten 

på First North. 

- Hvilke politiske tiltag kan minimere juridiske rammevilkår?  

- Vil øget aktivitet på First North gavne selskaber der ønsker at blive noteret? 

- Hvordan vil aktiesparekontoen påvirke First North? 

 

1.3.4 Afgrænsning 

Jeg finder det nødvendigt at afgrænse analysen og fokusere på enkelte områder, som anses for 

værende interessante bevæggrunde, faktorer, forskelle samt muligheder. Det fører til, at jeg 

afgrænser afsnittet ”Hvorfor går selskaber på børsen” til en ikke udtømmende liste af bevæggrunde, 

da det giver mulighed for at kunne uddybe de enkelte grunde. Det betyder derfor, at jeg må udelukke 

andre eventuelle spændende bevæggrunde for at blive analyseret i specialet; bl.a. kan nævnes 

bølgeeffekt ved børsnotering (Chemmanur & He, 2011). De medtagne bevæggrunde anses for at 

være nogle af de mest almindelige grunde, hvorfor de er medtaget i specialet. 

Det teoretiske perspektiv vedrørende kapitalstruktur spænder ligeledes meget bredt, og derfor er 

det også her været nødvendigt at indsnævre brugen af kapitalstrukturteorier, da en fuld analyse af 

alle kapitalstrukturer vil være alt for tids- og pladskrævende set i forhold til analysens sigte. Jeg 

vælger derfor hovedsageligt at fokusere på trade-off – og pecking order teorierne. Til grund for 

denne beslutning ligger, at teorierne er meget udbredte kapitalstrukturteorier, samt at disse teorier 

passer godt til de forhold analysen ønsker at afdække. Agentomkostningsteorien, som bl.a. fokuserer 
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på agentomkostninger i forbindelse med fordelingen af egenkapital imellem stifteren og 

udefrakommende investor, anses for mindre brugbar i forbindelse med analysen af de ønskede 

problemstillinger, og derfor er denne teori ikke medtaget. 

Det kan kritiseres, at afsnittet omkring omkostninger ved børsnotering ikke inddrager indirekte 

omkostninger som ledelsens og selskabets ressourcer, der bruges hhv. ex ante – og ex post 

børsnoteringen. Ex ante en børsnotering skal ledelsen igennem et tidskrævende forløb med, først og 

fremmest, at vælge om en børsnotering er den rigtige måde at rejse kapital, og dernæst at skabe 

opbakning til selve børstningen. Hvis ledelsen vælger at blive børsnoteret, skal selskabet efter 

børsnoteringen bl.a. afsætte ressourcer til at servicere investorer og analytikere. Disse omkostninger 

er svære at vurdere, og derfor er de ikke medtaget i analysen.  

Det er væsentligt at nævne, at specialet hovedsageligt fokuserer på First North i hhv. Danmark og 

Sverige, og hvordan reglerne mellem de lande differentierer. Jeg vælger at fokuserer på netop disse 

to lande, da de er sammenlignelige på mange områder, dog ikke når det kommer til børsnoteringer 

på First North. Derved fravælges aktivt bl.a. First North i Finland og Island samt andre 

sammenlignelige børser.  

Ydermere fremhæver jeg enkelte juridiske rammevilkår, som jeg mener, der er skadelige for 

udviklingen af den danske First North. Listen er ikke udtømmende, men giver læseren mulighed for at 

dykke ned i nogle interessante specifikke love, hvis natur muligvis mindsker investeringslysten blandt 

private – og institutionelle investorer samt favoriserer fremmedkapital kontra egenkapital, når 

selskaber skal finansiere deres investeringer eller daglige drift. 

Samme princip gør sig gældende, når jeg i analysen retter fokus på, hvad der kan gøres fra politisk 

side til at øge interessen for markedsaktørerne til at agere på First North i Danmark. De oplistede 

emner er ikke en udtømmende liste, men jeg vælger at fokusere på dem, da disse er de samme 

emner, som jeg fremhæver som juridiske rammevilkår, der mindsker aktiviteten på First North.  
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2 Teori 

I nedenstående afsnit redegør jeg for det første for de økonomiske teorier og juridiske metoder, der 

bruges i specialet. For det andet til sidst i afsnittet beskriver jeg, på hvilken måde teorier samt 

metoder bruges i specialet. 

 

2.1 Kapitalstrukturteori 

Et selskab kan få dækket sine omkostninger og finansieret sine investeringer ved enten at bruge 

optjent overskud, optage gæld eller udstede nye kapitalandele. Det er ledelsens opgave at 

strukturere selskabets kapitalstruktur på en forsvarlig måde samt minimere selskabets 

kapitalomkostninger. Fire faktorer, der normalt har indflydelse på kapital struktur beslutninger, er: 

1. Selskabets risiko 

2. Selskabets skatteforhold 

3. Finansiel fleksibilitet  

4. Ledelse aggressivitet/afdæmpning 

Groft opridset danner ledelsen selskabets kapitalstruktur baseret på fire ovennævnte punkter. 

Optimal kapitalstruktur kan opnås ved at minimere WACC. Formelen WACC er den vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger for selskabet. Udledt indeholder WACC den gennemsnitlige 

omkostning ved egenkapital og den gennemsnitlige omkostning ved fremmedkapital minus fradrag 

på renteindbetalinger. Ledelsens valg af selskabets kapitalstruktur vil blive forklaret af nedenstående 

teoretiske afsnit.  

Den overordnede teori, trade-off teorien samt pecking order teorien vil blive gennemgået i 

nedenstående afsnit, da disse teorier er helt centrale kapitalstrukturteorier. Teorierne vil blive brugt 

til at belyse eventuelle forskelle imellem små unoterede selskaber, noterede selskaber på First North 

samt store noterede selskabers kapitalstruktur.  

 

2.1.1 Den oprindelige kapitalstruktur 

Professor Franco Modigliani og Merton Miller (herefter MM) er ophavsmænd bag den moderne 

kapitalstrukturteori. De har i 1958 publiceret deres videnskabelige artikel ”The Cost of Capital, 

Corporation Finance, and the theory of Investment”, og har bevist, at et selskabs værdi ikke påvirkes 

af deres kapitalstruktur. MM’s konklusion er bl.a. baseret på en række undtagelser, som ikke 
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efterlever omstændighederne i ”den virkelige verden”. Disse undtagelser er listet nedenfor 

(Modigliani & Miller, 1958): 

• Kapitalmarkederne antages at være uden transaktionsomkostninger, og der er ikke nogen 

konkursomkostninger. 

• Alle selskaber er i samme risikoklasse. 

• Selskabsskatter er den eneste statslige byrde på selskaberne. 

• Ingen vækst er tilladt, da alle cash flows er af uafbrudt varighed 

• Selskaber udsteder kun to typer af fordringer, risikofri gæld og risikabel egenkapital. 

• Informationen er symmetrisk for insider og udenforstående investorer – dvs. at der ikke 

findes asymmetrisk information. 

• Ledelsen er loyale over for ejerne og maksimerer altid aktionærernes velfærd. 

Et eksempel på antagelserne foretaget af MM, er antagelsen om at konkursomkostninger er nul. Det 

er dog diskutabel, da selskaber ved konkurs har store omkostninger til juridisk samt 

regnskabsrelateret opgaver. Ligeledes vil selskaber typisk blive fanget i en negativ spiral, hvor en 

konkurs er faretruende nær. Nøglemedarbejdere vil forlade selskabet, leverandører vil stoppe med 

give selskabet kredit på leverancer, kreditorer begynder at inddrage deres gæld eller sætter renterne 

op på selskabets lån og endelig vil kunderne begynde at lede efter andre varer i stedet for det 

nødstedte selskabs (Myers, 1984). 

I 1963 udgiver MM en opfølger “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction” på 

deres artikel fra 1958. MM tilkendegiver, at selskaber har mulighed for at behandle rentebetalinger 

som en udgift, men ikke udbyttebetalinger. Dette giver selskaber incitament til at optage 

fremmedkapital fremfor egenkapital, da det reducerer deres skattebetalinger. Selskaber kan derved 

øge deres markedsværdi ved at optage fremmedkapital, da de har mulighed for at fradrage 

renteudgifter. MM konkluderer i deres artikel, at selskabers optimale kapitalstruktur er at optage 

100 % gæld (Modigliani & Miller, 1963). 

 

2.1.2 Trade-off teorien 

Mange er dog ikke enige med MM’s artikel fra 1963 “Corporate Income Taxes and the Cost of 

Capital: A Correction”, der argumenterer for, at det optimale gældsniveau for selskaber er at optage 

100 % fremmedkapital. En af grundene til dette er, at MM ikke inddrager konkursomkostninger i 

deres artikel for at finde frem til deres konklusion. Nogle akademikere mener, at 
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omkostningsniveauet for fremmedkapitalforpligtelser er positivt korreleret med optagelsen af mere 

fremmedkapital. A. Kraus og R. H. Litzenbergers artikel fra 1973 beviser netop denne korrelation 

mellem gældsniveau og konkursomkostninger (Litzenberger & Kraus, 1973). Dette ligger grund til 

trade-off teorien. 

Teorien forudsiger, at skatteforhold og konkursomkostninger er vigtige forhold for et selskab at tage 

stilling til, når selskabet skal justere sin kapitalstruktur. Rentebetalinger, i forbindelse med optagning 

af gæld, til kreditorer giver selskabet et tax-shield, men for meget gæld øger sandsynligheden for, at 

selskabet ikke kan tilbagebetale sine fremmedkapitalforpligtelser og derved må erklære sig konkurs. 

Trade-off teorien er med andre ord et trade-off mellem optagelse af fremmedkapital og risiko for at 

gå i betalingsstandsning. Den optimale sammensætning af selskabets kapitalstruktur er aktuel, hvor 

den marginale gevinst ved fremmedkapital er lig med de marginale omkostninger med 

konkursomkostninger. Det optimale gældsniveau er illustreret i nedenstående figur 1. Dette bevirker 

yderligere, at profitabilitet er positivt korreleret med fremmedkapital. Jo større profit et selskab 

formår at skabe, des mindre udgør de marginale konkursomkostninger, og selskabet kan derfor øge 

deres andel af fremmedkapital. 

 

Figur 1: Trade-off teorien - det optimale gældsniveau. Kilde: egen tilvirkning. 
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2.1.2.1 Justeringsomkostninger 

Hvis et selskab følger principperne i trade-off teorien vil selskabet have omkostninger til justeringer 

af fremmed- kontra egenkapitalforholdet. S C. Myers argumenterer for, at det kan være 

omkostningstungt at ændre selskabets kapitalstruktur, og at dette kan bevirke, at selskabet ikke kan 

optimere sin kapitalstruktur ved brug af principper i trade-off teorien grundet disse høje 

omkostninger (Myers, 1984).  

Det er nemt at forestille sig, at der er høje omkostninger forbundet ved at optage og omlægge 

fremmedkapitalforpligtelser og/eller udstede og købe nye/eksisterende kapitalandele. Sådanne 

justeringer kræver typisk professional rådgivning fra advokater og investeringsbanker. 

 

2.1.3 Pecking order teorien 

Teorien er udarbejdet af S. C. Myers i 1984 (Myers, 1984), og er baseret på observationer gjort af G. 

Donaldson i 1961 (Donaldson, 1961). Den forholder sig anderledes end trade-off teorien til, hvad den 

optimale kapitalstruktur for et selskab er. Teorien favoriserer intern fremfor ekstern finansiering. 

Hvis selskabet er nødsaget til at optage ekstern finansiering, vil selskabet optage fremmedkapital 

fremfor egenkapital. Ifølge S. C. Myers kan teorien opstilles sådan (Myers, 1984):  

1. Selskaberne foretrækker intern finansiering.  

2. Selskaberne tilpasser deres dividendepolitik til deres investeringsmuligheder.  

3. Hvis internt generede cash flows ikke er nok til at dække investeringerne, trækker selskabet 

først på dets kassekonto eller markedsværdipapirportefølje.  

4. Hvis ekstern finansiering er nødvendig, starter selskaber med at udstede de sikreste 

værdipapirer først. Dvs. at man starter med gæld, derefter hybride værdipapirer, f.eks. 

konverterbare obligationer og til sidst egenkapital.  
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Figur 2: Pecking order teoriens rangorden. Kilde: egen tilvirkning. 

Grunden til, at selskaber vælger at følge denne rangorden, når selskabet skal finansieres, skyldes 

omkostninger til asymmetrisk information ved indgåelse i de forskellige situationer. Teorien 

forudsiger yderligere, at profitabilitet er negativt korreleret med fremmedkapital. Dette skyldes, at 

profitable selskaber vil have mindre incitament for at optage fremmedkapital, da de kan finansiere 

aktiviteter via optjent overskud (profit). 

Nedenstående afsnit gennemgår rationalet bag, hvorfor rejsning af kapital via egenkapital er mindst 

favoriseret af selskaberne. 

 

2.1.3.1 Signal værdi ved optagelse af gæld versus udstedelse af kapitalandele 

Investorer og selskabets ledelse har ikke samme information omkring forholdene i selskabet – der er 

asymmetrisk information imellem parterne. Begge parter er klar over, at asymmetrisk information er 

til stede, og derfor har ledelsen svært ved at udstede kapitalandele. Grunden til dette er, at 

selskabets investorer er klar over, at selskabets ledelse har størst interesse i at udstede 

kapitalandele, når deres selskab er overvurderet samt at optage gæld, når deres selskab er 

undervurderet. Baseret på et teoretisk grundlag ved investorer derfor, at det dårligt nyt for dem, når 

selskabets ledelsen vælger at udstede kapitalandele, og at det er godt nyt, hvis ledelsen vælger at 

optage fremmedkapital i stedet for egenkapital. Ved salg af ny udstedte/eksisterende kapitalandele 
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kræver investorerne derfor rabat på de udbudte kapitalandele, hvis de skal være med til at 

finanserne selskabet (Myers, 1989).   

 

2.2 Den retsdogmatiske metode 

Den retsdogmatiske metode er udviklet med det formål at beskrive og fortolke gældende ret, dette 

gøres ved at systematisere, beskrive og fortolke det juridiske problem. For at den retsdogmatiske 

analyse er valid, må og skal den juridiske metode følges. Metoden bygger på anvendelsen af 

retskilderne; regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur. Der er ingen rangorden 

imellem disse retskilder, men en bestemt rækkefølge skal følges, når gældende ret analyseres. 

Retskilderne analyses i følgende rækkefølge 1) regulering, 2) retspraksis 3) retssædvaner og 4) 

forholdets natur. Indenfor retskilderne regulering findes dog et hierarki grundet lex superioer-

principperne. Lex superioer-principperne betyder, at grundloven har forrang for almindelige love, og 

almindelige love har forrang for bekendtgørelser, anordninger og cirkulærer. Lex superioer-

principperne skyldes, at hver lov har hjemmel i loven opad i hierarkiet. Et eksempel på dette er, at 

almindelige love ikke må stride imod grundloven.  

Det er metodens formål, at alle, der følger den retsdogmatiske metode til at analyse juridiske 

problemstillinger, vil komme frem til det samme resultat (Tvarnø & Nielsen, 2014). 

 

2.3 Komparativ ret 

Komparativ ret bruges typisk på nationalt niveau, navnlig imellem lande der har nært beslægtede 

økonomiske og sociale forhold. Den komparative analyse af et andet lands love giver landet en bedre 

forståelse af landets egne love, samt hvordan en eventuel juridisk problemstilling er løst i det andet 

land. Komparative studier har ofte et retspolitisk sigte, da eventuelle juridiske problemstillinger kan 

løses ved at undersøge lovgivning vedtaget i andre lande, som ikke har samme problem. Derved kan 

landet tage ved lære af det andet land og udforme lignende love i hjemlandet (Tvarnø & Nielsen, 

2014). 

 

2.4 Den retspolitiske metode 

Denne metode har til formål at beskrive, hvad gældende ret bør være, og ikke som i den 

retsdogmatiske metode hvad gældende ret er. Den retspolitiske metode kan opdeles i de lege 
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ferenda og de sentendia ferenda. Hvor hhv. de lege ferenda formål er at give anbefalinger til lovgiver, 

hvordan bør loven udarbejdes, de har sentendia ferenda til formål at give domstolene redskaber til, 

hvordan en lovregel bør anvendes (Tvarnø & Nielsen, 2014). Specialet vil udelukkende beskæftige sig 

med de lege ferenda. 

Den retspolitiske analyse kan med fordel kobles sammen med økonomiske analyser, der kan virke 

som videnskabeligt grundlag for den retspolitiske analyse. Den økonomiske analyse kan supplere den 

retsdogmatiske analyse ved at opstille økonomiske problemer, som er skabt af juridiske vilkår, og 

derved kan den retspolitiske analyse påvise og komme med forslag til lovgiver om, hvordan lovgiver 

bør ændre og udforme loven (Tvarnø & Nielsen, 2014).  

 

2.5 Udbud og efterspørgsel 

Teorien om udbud og efterspørgsel har rødder helt tilbage til det 18 århundrede, hvor Adam Smith i 

1776 udgav bogen ”Nationernes rigdom”. I bogen forholdt A. Smith sig bl.a. til, hvordan udbud og 

efterspørgsel interagerer med hinanden. Siden udgivelsen af ”Nationernes rigdom” har mange 

akademikere samt forfattere bidraget til udfærdigelsen af den endelige udbud og efterspørgsels 

teori.  

Udbud og efterspørgsels teorien er en økonomisk model, der søger at forudsige og forklare prisen og 

mængden af varer, der bliver solgt på et marked med fuldkommen konkurrence. Udbud og 

efterspørgsels faktorer på et givent marked, prisfastsætter varernes pris ud fra en afvejning af det 

marginale omkostningsniveau for at producer et givent produkt, samt den marginale pris køber er 

villige til at betale for produktet. Markedsprisen for et givent produkt vil være, hvor de to kurver, 

udbuds- og efterspørgselskurven, krydser hinanden. 

I nedenstående figur 3 er illustreret udbud og efterspørgsels teori, hvor markedsprisen for et givent 

produkt er, hvor de to linjer skærer hinanden. Ydermere er der i figuren indtegnet et scenario, hvor 

udbuddet af et givent produkt forøges. Denne forøgelse af det udbudte produkt vil lede til prisfald på 

produktet. 
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Figur 3: Udbud og efterspørgsel ved øget udbud. Kilde: egen tilvirkning. 

 

2.6 Brug af teorier og metoder  

Nedenstående afsnit omkring de anvendte teorier og metoder i specialet, skal give læseren en 

mulighed for at danne sig et overblik over, på hvilken måde disse bruges i specialet. 

 

2.6.1 Kapitalstrukturteori 

Formålet med kapitalstrukturteorier som trade-off – og pecking order teorien er for selskabet, at 

kunne minimere kapitalomkostninger til finansiering og derved optimere afkastet til selskabets 

respektive ejere. 

Jeg ønsker at undersøge, hvilke selskaber der følger principperne i hhv. trade-off – og pecking order 

teorien. Ydermere er det interessant, om selskaberne aktivt tager stilling til og vælger, hvilke teorier 

de ønsker at følge, eller om de ikke anser principperne i teorierne som værende behjælpelige i deres 

daglige arbejde. Ligeledes undersøges, om selskaber, afhængig af størrelse, vælger den ene teori 

frem for den anden. Yderligere analyseres det, om selskaberne ændrer kapitalstruktur ex post kontra 

ex ante en børsnotering. 
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Teorierne om trade-off og pecking order inddrager jeg som et separat afsnit under den økonomiske 

delanalyse.  

 

2.6.2 Den retsdogmatiske metode 

Den retsdogmatiske metodes formål er at systematisere, beskrive og fortolke/analysere gældende 

ret. Det er nødvendigt at gøre brug af denne teori, når lovtekster og paragraffer skal analyseres og 

bruges i nedenstående juridiske delanalyse. 

Specialet undersøger forskellige gældende love og inddrager udvalgte paragraffer samt lovtekst til at 

vurdere juridiske rammevilkår for investorer og selskaber i Danmark. Det gør det muligt at opstille 

potentielle juridiske barrierer, der bevirker, at First North i Danmark ikke fungerer lige så effektivt 

som i Sverige. 

Den retsdogmatiske metode vil blive brugt i den juridiske – samt integrerede delanalyse. 

 

2.6.3 Komparativ ret 

Metodens formål er at sammenligne to forskellige retssystemer; typisk er der tale om nationale 

retssystemer. Analysen af forskellige retssystemer bruges til at løse eventuelle juridiske 

problemstillinger, som det undersøgte retssystem har løst.  

Den komparative analyse bruges primært i specialet til at undersøge forskelle imellem Danmark og 

Sverige omkring reglerne for noteringen på First North i de respektive lande. Men også betragtninger 

på områder som institutionelle investorer og beskatning af private inddrages i den komparative 

analyse, for at analyse forskelle og ligheder imellem lande. 

Den komparative analyse bruges i den juridiske delanalyse.   

 

2.6.4 Den retspolitiske metode 

Modsat den retsdogmatiske metode, der hjælper udøveren med at danne et overblik over gældende 

ret, har den retspolitiske metode til formål at beskrive, hvad gældende ret bør være, og hvordan den 

skal anvendes. 

I dette speciale er det retspolitiske fokus på de lege ferenda at give anbefalinger til lovgiver, da det er 

hensigten at komme med anbefalinger til lovgiver om, hvordan de juridiske rammer for 
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markedsdeltagerne på børsen bør udformes. Anbefalinger i analysen vil være baseret på økonomiske 

betragtninger.  

Den retspolitiske metode vil blive brugt i den integrerede delanalyse. 

 

2.6.5 Udbud og efterspørgsel 

Denne grundlæggende økonomiske teori har til formål at forklarer prisdannelse på en given vare. Det 

gør teorien ud fra udbuds og efterspørgsels betragtninger på et givent marked. 

Teorien inddrages i specialet for at kunne forklare, hvordan politiske tiltag kan gøre det mere 

attraktivt for investorer, selskaber, rådgivere og analytikere at agere på børsmarkedet. Yderligere 

bruges teoriens grundlæggende tanker til at forklare, hvordan det er muligt at opnå synergieffekter, 

hvis enkelte markedsaktørers forhold ændres.  

Udbud og efterspørgsels teorien vil blive brugt i den integrerede delanalyse, men teoriens 

grundtanker kan også ses i den økonomiske delanalyse. 
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3 Økonomisk analyse 

Hvorfor bliver selskaber børsnoteret? Er det overhovedet økonomisk efficient for et selskab at lade 

sig notere? Og vil selskaber optimere deres kapitalstruktur ex post børsnoteringen? 

Jeg ønsker med specialets økonomiske analyse at kortlægge, hvorfor selskaber går på børser, da 

dette skaber et naturligt fundament for den videre analyse. Ydermere belyser jeg selskabers 

kapitalstruktur ex ante kontra ex post en notering sammenlignet med teorierne omkring optimal 

kapitalstruktur – trade-off teorien og pecking order. Til slut i den økonomiske analyse undersøger jeg 

børsnoteringsomkostninger for at belyse, om en børsnotering er økonomisk efficient. 

 

3.1 Hvorfor går selskaber på børsen? 

Hvad er grunden til at små selskaber vælger at udvande deres ejerkreds ejerandele og byde nye 

investorer velkommen? I pressen høres ofte, at selskaberne skal bruge risikovillig kapital til 

fremtidige væksteventyr, eller at selskabets ledelse vælger at kasse ind, enten for at nyde livet efter 

mange års hårdt slid eller for at kaste sig over andre ting. Begge ting kan ske ved, at selskabet lader 

sig børsnotere. 

Norton undersøger i 1991 små noterede amerikanske selskabers grunde til at gå på børsen samt 

deres kapitalstruktur (Norton, 1991). Han sender spørgeskemaer til 405 børsnoterede selskaber med 

et salg på under 200 millioner dollars. 110 besvarer anonymt spørgeskemaet.    

Et af spørgsmålene i Nortons undersøgelse lyder på, hvad den motiverende faktor for selskabet er, 

når de vælger at gå på børsen. Hertil svarer størstedelen (40 %) af de adspurgte, at den motiverende 

faktor er et ønske fra de daværende ejere om at diversificere deres portefølje af investeringsaktiver. 

Den anden største gruppe af de adspurgte (23 %) lægger vægt på, at det er nødvendigt for selskabet 

at gå på børsen for at hente den fornødne kapital (Norton, 1991). Det stemmer generelt overens 

med, hvad pressen fremhæver som grunde til hvorfor selskaber bliver børsnoteret.  

Akademikere er dog ikke enige i, hvorfor selskaber vælger at gå på børsen. Pagano et al., der har 

undersøgt det italienske aktiemarked, peger på, at selskaber vælger at blive børsnoteret, hvis deres 

konkurrenter er højt prissat på børsen (Pagano, Panetta, & Zingales, 1998). De kan derved sælge 

kapitalandele til overpris på børsen. Overraskende i forhold til amerikanske studier (Mikkelson, 

Partch, & Shah, 1997) og (Norton, 1991) er, at italienske selskaber ikke går på børsen for at 

understøtte fremtidig vækst, men i højere grad bruger børsnoteringen til at rebalancere selskabets 
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struktur. Dette udsagn understøttes af en undersøgelse af børsmarkedet i Sverige i 1980’erne 

(Rydqvist & Högholm, 1995). Yderligere nævner og argumenterer Pagano et al. for, at selskaber bliver 

børsnoteret, da de kan opnå billigere fremmedkapital ved at være et børsnoteret selskab.  

Selskabernes ønsker om at blive børsnoteret for at minimere deres kapitalomkostninger 

understøttes af Brau (Brau, 2012)(Brau & Fawcett, 2006). Han adspørger et stort antal CFO’s1 om, 

hvorfor de vælger, prøver og overvejer, om de skal børsnoteres. Et stort antal tilkendegiver, at 

minimering af kapitalomkostninger er essentiel for dem. Et andet vigtigt parameter er at skabe en 

markedsværdi for selskabet og at blive børsnoteret for senere at kunne agere på M&A2 markedet. 

Shen og Wei undersøger i 2007 markedet i Taiwan. De konkluderer, at selskaberne ikke bliver 

børsnoteret pga. rejsning af kapital, men i højere grad pga. selskabernes ønsker om at agere på M&A 

markedet (Shen & Wei, 2007). 

I nedenstående afsnit gennemgår og analyserer jeg nærmere nogle af de væsentligste grunde til, at 

selskaber vælger at blive børsnoteret.  

 

3.1.1 Likviditet 

Likviditetsfremskaffelse er en af de mest almindelige begrundelser for, at selskaber vælger at gå på 

børsen. Nortons undersøgelse fra 1991 viser, hvad selskaberne ønsker at bruge den rejste kapital til. 

Langt størstedelen af de adspurgte (51 %) forklarer, at de rejste penge skal bruges til understøttelse 

af yderligere vækst i selskaberne. Hhv. 22 % og 18 % pointerer, at selskabet også skal bruge nogle af 

/alle pengene til at reducere gældsniveauet i selskabet samt/eller give ejeren et ekstraordinært 

udbytte (Norton, 1991).  

Jeg antager, at det er mere almindeligt, at små og yngre selskaber vælger at gå på børsen for at 

skaffe kapital til yderligere vækst, mens store og ældre selskaber i højere grad bruger børsrummet, 

som et sted til at kasse ind. I Danmark i 2017 er bl.a. to selskaber blevet børsnoteret på First North 

børsen i København: GreenMobility og Conferize. Begge selskaber er gået på børsen for at hente ny 

kapital til at understøtte fremtidige ekspansionsplaner. Conferize skriver bl.a. i deres prospekt: 

                                                           
1 CFO = Chief Financial Officer 
2 M&A = Mergers and Acquisitions 
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”Ledelsen ser gennem Udbuddet mulighed for at styrke Selskabets adgang til 

kapital og derigennem at realisere Selskabets ambitiøse udviklingsplan, vækst- og 

internationaliseringsstrategi.” (Conferize A/S, 2017, s. 16) 

I mit interview med både GreenMobility og Conferize er understøttelse af fremtidig vækst en af de 

helt store drivere for, hvorfor selskaberne har valgt at rejse kapital på First North. 

”Vi havde tre ambitioner med børsnoteringen, vi ville gerne 1) rejse kapital...” 

Citat Torben Andersen, CEO GreenMobility 

”Hovedformålet med at gå på børsen var at skaffe kapital” 

Citat Søren Dalsgaard Hansen, CFO Conferize 

 

3.1.2 M&A markedet 

Undersøgelser af taiwanesisks og amerikanske selskaber udført hhv. af Shen & Wei (Shen & Wei, 

2007) og Brau (Brau, 2012) konkluderer, at selskaber i høj grad vælger at blive børsnoteret for 

nemmere at kunne agere på M&A markedet. Ved at blive børsnoteret kan selskabet bruge egne 

aktier som betalingsmiddel ved opkøb af selskaber.  

Den franske oliegigant, Total, der i 2017 købte Mærsk Oil for 47 mia. kr., betalte bl.a. i form af egne 

aktier til en værdi af 31. kr. (Nielsen, 2017). Dette bevirkede, at Total slap for at optage 

fremmedfinansiering eller bruge optjent overskud for at betale hele købesummen til Mærsk i 

forbindelse med overtagelsen af aktiverne. Total lod dermed sine aktionærer betale for en stor del af 

handlen.  

Selskaber der ønsker at blive optaget på First North er typiske vækstselskaber, der søger kapital til at 

understøtte fremtidige vækst. Jeg antager derfor, at det er vigtigere for større selskaber at kunne 

drage nytte af muligheden for indgåelse i M&A’er ex post børsnoteringen.  

 

3.1.3 Låneomkostninger 

Pagano et al. undersøger ligeledes i deres studie af italienske selskaber, hvordan omkostninger ved 

fremmedfinansiering - renteomkostninger - bliver berørt, når selskabet går på børsen (Pagano et al., 

1998). 
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De finder frem til, at selskaber efter en børsnotering oplever at kunne få lavere renter på deres gæld, 

omkring 40 til 70 basispoint3. Ifølge deres undersøgelse kan dette skyldes tre forhold: 

1. Ved at et selskab bliver børsnoteret øger det sikkerheden i selskabet for långiver, da 

selskaberne evt. vil bruge deres rejste kapital til at reducere deres gearing. 

2. Børsnotering af et selskab øger kravene til selskabets grad af transparens, hvilket mindsker 

asymmetrisk information mellem låntager og långiver. 

3. Efter en børsnotering har selskaber mulighed for at hente kapital andetsteds end bankerne, 

og det giver låntager en bedre forhandlingsposition.  

Ydermere tilføjer Pagano et al., at nyligt børsnoterede selskaber mindsker deres koncentration af 

gæld hos en långiver og øger antallet af långivere. Det er naturligt at antage, at denne transformation 

fra at være afhængig af en långiver til at have flere långivere vil øge konkurrencen blandt långiverne.  

En faktor som Pagano et al. ikke omtaler, er den potentielle øgede sikkerhed i børsnoterede 

selskaber. Børsnoteringen af et selskab øger typisk kapitalberedskabet i selskabet. Ligeledes bærer et 

øget antal aktører en eventuel gældsbyrde. Ydermere er det muligt eller nemmere for børsnoterede 

selskaber kontra ikke-børsnoterede selskaber at lave nye udstedelser af egenkapital, såfremt dette er 

nødvendigt, da selskabet er børsnoteret.  

Pagano et al. konkluderer, at en børsnotering giver adgang til billigere fremmedkapital. 

“In addition, our evidence indicates that going public provides a benefit not 

examined in previous studies: it enables companies to borrow more cheaply.” 

(Pagano et al., 1998, s. 61) 

Brau har kommenteret på Paganos undersøgelser vedr. fremmedfinansieringsomkostninger. Brau 

mener ikke, at tilstrækkeligt bevis understøtter Paganos hypoteser, men han anerkender, at data på 

renteniveauer efter børsnoteringerne understøtter Paganos resultat (Brau, 2012). Brau inddrager i 

sin publicerede artikel et spørgeskema gennemført af Fawcett og han selv i 2006 (Brau & Fawcett, 

2006).  

Spørgeskemaet var rettet til selskabernes CFO, opdelt i 3 kategorier; (1) selskaber der blev 

børsnoteret (2) selskaber der havde sat børsnoteringsprocessen i gang, men som måtte droppe 

børsnoteringen og (3) selskaber der ønsker at blive børsnoteret. Alle tre kategorier angav ”at 

minimere selskabets kapitalomkostninger” som en væsentlig grund til at blive børsnoteret. Dette 

                                                           
3 Hvis et selskab sænker sine renter med 0,55 bais point vil de kunne spare 5.500,00 pr. million.  
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understøtter Paganos hypotese om, at selskaber går på børsen med et ønske om at minimere 

kapitalomkostninger. Heraf kan jeg udlede, at selskaber får bedre lånevilkår ved en børsnotering.  

Små danske selskaber vil ved en børsnotering ligeledes opleve en minimering af selskabets 

kapitalomkostninger (Bechmann & Gregersen, 2016). Bechmann, professor på Copenhagen Business 

School, og Gregersen, direktør i Carnegie Investment Bank, peger netop på, at en børsnotering gør 

det nemmere og billigere for danske selskaber at få fremmedfinansiering. De understøtter således 

konklusionen af Pagano et al. fra 1998. Ovenstående understøttes dog ikke af Torben Andersen, som 

er CEO i GreenMobility; 

”Ydermere, tror jeg ikke at bankerne køber ind på at selskabet er blevet 

kvalitetsstemplet ”af” First North, de vil stadig fokusere på selskabets forskellige 

nøgletal. Hvilket vil gøre det svært for os at optage gæld, da selskabet ikke har et 

positivt cash flow.” 

Citat Torben Andersen, CEO GreenMobility 

 

3.1.4 Kvalitetsstemplet 

Ydermere fortsætter Bechman og Gregersen, at en børsnotering blåstempler selskabet, da selskabet 

skal leve op til skrappere rapportering samt gennemsigtigheds krav (Bechmann & Gregersen, 2016). 

Det mindsker asymmetrisk information mellem långiver og låntager og kan resultere i billigere 

fremmedfinansieringsomkostninger. Desuden vil asymmetrisk information mellem selskabet og dets 

aktionærer mindskes, hvilket vil reducere afkastkravet til selskabets egenkapital. Ligeledes vil en 

notering af selskabets kapitalandele minimere den likviditetspræmie aktionærer kræver ved 

noterede selskaber, og det vil yderligere mindske aktionærernes afkastkrav. 

GreenMobility har bl.a. valgt at blive børsnoteret for at blive kvalitetsstemplet. De mener, at det vil 

påvirke selskabet positivt, når kendskabet til selskabet udbredes. 

”Vi er blevet blåstemplet ved at komme på First North” 

Citat Torben Andersen, CEO GreenMobility 

GreenMobility har brugt kvalitetsstemplet til at udbrede deres produkt til omverdenen, og til at 

skabe opmærksomhed omkring selskabet. 
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3.1.4.1 Signalværdi 

I undersøgelsen af Norton fra 1991 bliver selskaberne spurgt, om de mener, at udstedelse af 

egenkapital er et positivt tegn til investorer om, at selskabet bevæger sig den rigtige vej. Til dette 

spørgsmål svarer hele 46 %, at de ser det som et positivt tegn. 41 % er neutrale, mens kun 13 % 

mener, at det er et negativt tegn(Norton, 1991). I den finansielle teori, (Myers & Majluf, 1984) og 

(Pettit & Singer, 1985), anses udstedelse af aktier som et negativt signal fra selskabet, da selskabet 

ønsker at sælge aktier, når prisen er overvurderet, og købe, når prisen er undervurderet. 

I undersøgelsen foretaget af Myers & Majluf drejer det sig om store selskaber, men hvordan påvirkes 

investorer i små selskaber af sådanne udstedelser? Ifølge Downes & Heinkel rammes små selskaber 

endnu hårdere end store selskaber, da små selskabers markedsværdi i højere grad er afhængig af 

fremtidig indtjening (David H. Downes and Robert Heinkel, 1982).  

Jeg noterer, at den finansielle teori og selskabernes holdning til netop signalværdien ved udstedelse 

af egenkapital er modsigende. 

 

3.1.5 Medieomtale 

Man skal ikke negligere værdien af medieomtale ved en børsnotering. Selskaber oplever det som 

særdeles positivt at blive børsnoteret, da der helt naturligt kommer mere interesse omkring dem. Jeg 

antager, at medieomtale er mere positiv for selskaber, der sælger produkter til de mange kontra 

selskaber, hvis produkter er til de få. Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize, hvis produkt 

henvender sig til de få, havde ikke et mål om at booste kendskabet til selskabet ved børsnoteringen. 

”Vores mål med børsnoteringen var ikke at booste kendskabet til Conferize, da 

vores produkt ikke henvender sig til potentielt alle forbrugere, men snarere til et 

snævrere segment. Segmentet vi henvender os til følger ikke med i børsnoteringer 

på First North.” 

Citat Søren Dalsgaard Hansen, CFO Conferize 

Danske GreenMobility, som er blevet børsnoteret på First North Danmark i 2017, har fået særdeles 

meget medieomtale. First North Danmark har i mange år ikke haft børsnoteringer, og derfor er det 

helt specielt, da GreenMobility vælger at blive noteret. Det har bevirket, at GreenMobility har fået 

udbredt kendskab til deres produkt til potentielle kunder, og det har uden tvivl haft et positivt aftryk 

på selskabets drift. Dette bekræfter GreenMobilitys CEO, Torben Andersen, hvor et af målene med 

børsnoteringen på First North var at udbrede kendskabet til selskabets produkt. 
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”Vi havde tre ambitioner med børsnoteringen, ... 2) udbrede kendskabet til 

virksomheden og 3) have mulighed for at skabe ambassadører.” 

Citat Torben Andersen, CEO GreenMobility 

 

3.1.6 Delresultat 

Det er ikke muligt ud fra ovenstående analyse at konkludere en endegyldig grund til, at selskaber 

vælger at blive børsnoteret. Det er forskelligt fra selskab til selskab. Nogle selskaber vælger at blive 

børsnoteret for at skaffe likviditet til understøttelse af fremtidig vækst, andre for at minimere 

omkostninger, mens andre igen har helt andre grunde; eksempelvis at blive kvalitetsstemplet og få 

skabt opmærksomhed omkring sig selv og sit produkt.  

Jeg kan dog konkludere, at det er muligt at observere mønstre i virksomhedernes 

beslutningsgrundlag i forhold til en børsnoterings attraktivitet. For større selskaber er det bl.a. især 

adgang til at indgå på M&A markedet på andre betingelser end tidligere, såsom betalingen med egne 

aktier, samt muligvis at kunne minimere kapitalomkostningerne i selskabet. For mindre selskaber 

vægtes det højere at kunne understøtte fremtidig vækst samt at kunne udbrede sit produkt til 

offentlighedens kendskab. Bevæggrundene for selskabernes beslutning beror dog ikke udelukkende 

på virksomhedsstørrelser, men også på geografiske områder. I ovenstående analyse er det f.eks. 

belyst, at italienske kontra amerikanske selskaber generelt har vidt forskellige grunde til, hvorfor 

netop de har valgt at blive børsnoteret.  

Danske selskaber, der ønsker at blive noteret på First North i Danmark, går i høj grad på børsen for at 

skaffe kapital til fremtidig vækst, men også for at få et kvalitetsstempel og at få udbredt kendskab til 

deres produkt.  

 

3.2 Optimal kapitalstruktur 

For at kunne undersøge hvordan selskaber inddrager og gør brug af kapitalstrukturteorierne trade-

off og pecking order, samt om selskaberne ex ante kontra ex post ændrer deres kapitalstruktur, vil 

jeg kort gøre rede for teorierne, som er beskrevet i ovenstående teori afsnit. 

I undersøgelsen af Norton mener hele 80 % af de adspurgte selskaber, at der findes en optimal 

kapitalstruktur (Norton, 1991).  
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Den optimale kapitalstuktur, ifølge trade-off teorien, består i, at potentielle konkursomkostninger er 

lig med selskabets gældsniveau. Ydermere påpeger teorien, at profitabilitet og gæld er positivt 

korreleret. Pecking order teorien modsiger dette, og hævder, at profitabilitet og gæld er negativt 

korreleret. Finansiering af et selskab, forklaret af pecking order, følger et bestemt mønster. Først 

udnyttes mindre risikable finansieringsmuligheder, og når disse er udtømte ”hopper man et trin op” 

og bruger lidt mere risikable finansieringsmuligheder osv. 

I nedenstående afsnit undersøger jeg, hvordan selskaber inddrager og gør brug af 

kapitalstrukturteorierne trade-off samt pecking order. Dernæst undersøger jeg, om selskaberne ex 

ante kontra ex post ændrer deres kapitalstruktur. 

 

3.2.1 Ex ante børsnotering 

Nedenstående afsnits omkring selskabers kapitalstruktur ex ante en børsnotering, unoterede 

selskaber, vil bl.a. inkludere en analyse af selskabernes finansieringsform samt asymmetrisk 

information. 

 

3.2.1.1 Finansieringsform 

I publikationen fra 2008 “Taxes and Corporate Debt Policy: ”Evidence for unlisted firms of sixteen 

European Countries” af Mateus, er kapitalstrukturen i små unoterede selskaber i 16 europæiske 

lande i år 2000 kortlagt (Mateus, 2008). Her fremgår det, at små unoterede danske selskaber i år 

2000 er finansieret af 35 % egenkapital og 65 % fremmedkapital. 

Det vidner om, at små unoterede danske selskaber i høj grad er afhængige af fremmedkapital og i 

mindre grad af egenkapital. Dvs. at danske selskaber i år 2000 ikke har haft incitament til at øge 

egenkapitalfinansieringen, eller at de ikke har haft mulighed for det. Til sammenligning er små 

unoterede svenske selskaber i år 2000 finansieret af 44 % egenkapital og 56 % fremmedkapital.   

Studier fortaget af Berger og Udell (Berger & Udell, 1998) viser, at små unoterede amerikanske 

selskaber i højere grad finansieres af egenkapital sammenlignet med både Danmark og Sverige 

(49,63 % egenkapital og 50,37 % fremmedkapital). Egenkapitalfinansiering består hovedsageligt af to 

finansieringskilder: 31,33 % af egenkapitalen har ejeren indskudt i selskabet, mens ”other equity”, 

som hovedsageligt er medstiftere, familie og venner, står for 12,86 %. Angel- og venture finansiering 

besidder de resterende 5,44 % (3,59 % + 1,85 %). 
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Fremmedfinansieringen er hovedsagelig, ligesom det er gældende ved egenkapitalfinansiering, delt 

op i to hovedkategorier. Den største kilde til fremmedfinansiering er ikke overraskende banklån, som 

står for 18,75 %, mens tilgodehavender står for 15,78 % af selskabernes samlede 

fremmedfinansierings behov. 

Små unoterede amerikanske selskaber er derfor i mindre grad afhængige af bankgæld sammenlignet 

med tilsvarende selskaber i Europa4. Små unoterede europæiske selskaber er hovedsageligt 

finansieret af bankgæld, tilgodehavender og overskydende likviditet: 

”Private firms and specially SMEs main financing sources are bank loans, trade 

credit and internally generated equity (retained earnings)” (Mateus, 2008, s. 12) 

 

3.2.1.2 Gældsgrad og skattetryk 

Mateus argumenterer for, at gældsniveauet for de undersøgte virksomheder korrelerer med 

landenes respektive skattetryk. Belæg for denne påstand er en korrelation på omkring 0,35 mellem 

landenes samlede virksomheds gældsniveau og landenes skattetryk.  

”Therefore, all else being equal, countries with higher statutory tax rate have 

higher debt ratios.” (Mateus, 2008, s. 15–16). 

Det gennemsnitlige gældsniveau for små unoterede danske selskaber i årene 1994-2004 er på 41,30 

%5, mens skattetrykket er på 32,18 %6. Sammenlignet med data fra de andre 15 europæiske lande i 

undersøgelsen, har små unoterede danske selskaber optaget mere gæld end gennemsnittet (41,30 % 

vs. 26,88 %). En sammenligning med vores nordiske naboer, Norge og Sverige, viser en klar tendens 

til, at små unoterede danske selskaber i årene 1994-2004 har markant mere gæld (Norge: 16,25% og 

Sverige: 28,95 %). Norges og Sveriges skattetryk ligger begge på 28 % i årene 1994-2004, hvor det 

danske skattetryk er på 32,18 %; dvs., en forskel på lidt over 4 % (Mateus, 2008). 

En 1:1 korrelation mellem et lands skattetryk og gældsniveau er der derfor ikke tale om, men der kan 

argumenteres for, at et lavere skattetryk vil påvirke gældsniveauet nedadgående og vice versa. 

                                                           
4 Mateus definerer små selskaber som selskaber med under 100 medarbejdere, mens Udell betegner små 
selskaber med under 20 medarbejdere og under 1 million USD-omsætning. 
5 Gældsniveau for små unoterede danske selskaber i år 2000 er følgende: Mean 41,30 %; Median 39,01 % 
6 Information om landes skattetryk er hentet fra forskellige udgaver af “Corporate taxes: Worldwide 
Summaries” udgivet af PricewaterhouseCoopers. 
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Siden årene 1994-2004 er det danske skattetryk faldet markant, og er i år 2018 på 22 % 

(Skatteministeriet, 2017). Om det samlede gældsniveau for små unoterede danske selskaber har 

oplevet samme dramatiske fald, er formentligt usandsynligt. Desværre er sådanne undersøgelser ikke 

foretaget, og vil derfor ikke blive diskuteret nærmere i specialet. 

 

3.2.1.3 Ejerstruktur 

Mateus undersøgelser af ejerstrukturen i små unoterede europæiske selskaber belyser, at de mindre 

selskaber i høj grad er ejet af individer, familier eller industrielle virksomheder. 37,73 % af alle de 

små unoterede selskaber på tværs af 16 europæiske lande er ejet af individer eller familier, mens 

57,88 % er ejet af industrielle selskaber. Koncentration af ejerskab er fordelt ”ligeligt” mellem 

selvstændige selskaber og ikke selvstændige selskaber7 (Mateus, 2008). 

Det er interessant, at en højere koncentration af ejerandele medfører et øget gældsniveau, hvorimod 

en lavere koncentration af ejerandele nedsætter gældsniveauet. Samtidigt har familiære selskaber 

typisk et lavere gældsniveau i forhold til ikke familiære selskaber. Der kan derfor sættes 

spørgsmålstegn ved, om det høje gældsniveau i de danske selskaber skyldes det høje skattetryk eller 

andre faktorer, såsom koncentration af ejerandele.  

 

3.2.1.4 Asymmetrisk information 

Myers argumenterer i sin publikation fra 1984 for, at selskaber vælger at følge pecking order, som 

følge af asymmetrisk information (Myers, 1984). Selskaber vælger først at benytte sig af mindre 

risikable finansieringsmuligheder, og dernæst af mere risikobetonede finansieringsformer, når de 

mindre risikable muligheder er udtømte. Det betyder, at det er forventeligt, at der en negativ 

korrelation mellem profitabilitet og gældsniveau (Mateus, 2008).  

Denne korrelation mellem profitabilitet og gældsniveau er blevet bekræftet af flere (Rajan & 

Zingales, 1995), (Booth, Varouj, Demirguc-Kunt, & Maksimovic, 2001), (Mateus, 2008) og (Mateev, 

Poutziouris & Ivanov, 2013). 

Denne hierarkiske finansieringsorden argumenterer Chittenden et al. for er endnu vigtigere for små 

selskaber (Chittenden, Hall, & Hutchinson, 1996). De undersøger i 1996 små britiske selskaber, både 

                                                           
7 Ejerstruktur i små unoterede selskaber: Selvstændige selskaber – ingen kapitalejer ejer mere end 24,9 % af 
kapitalandelene = 40,21 %. Ikke selvstændige selskaber – kapitalejer ejer mere end 49,9 % af kapitalandelene = 
53,49 %. 
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noterede og unoterede, og kommer frem til, at små unoterede selskaber i højere grad er styret af 

pecking order. Grunden er, at det er omkostningstungt for små selskaber at blive børsnoteret. Dette 

til dels pga. selve omkostningerne til IPO’en8 samt omstruktureringen i selskabet med henblik på at 

leve op til de regnskabsmæssige krav om transparens. Ydermere mener Buckland og Davis, at IPO-

selskaber er underlagt en underprisning ved at gå på børsen (Buckland & Davis, 1990). Selskaber er 

nødsaget til at give den potentielle investor en præmie for at øge interessen for selskabet. Ligeledes 

argumenterer Banz for, at mindre selskaber har højere risikojusteret 

egenkapitalfinansieringsomkostninger, hvis de kommer på børsen (Banz, 1981). 

 

3.2.1.4.1 Små unoterede selskabers forhold til banker 

Hvordan er små selskabers låneforhold? Det beslutter Rajan og Petersen  sig for at finde ud (Rajan & 

Petersen, 1994). De undersøger omkring 3400 små unoterede amerikanske selskabers data fra 1987. 

Det resulterer i to interessante forhold. 

Først finder de, at selskabers koncentration af gæld hos en bank påvirker renteomkostninger på 

selskabernes lån. Derfor har selskaber med flere bankmodparter højere renteomkostninger, end 

selskaber der har deres gæld koncentreret hos én bank. Derimod finder Rajan og Petersen ikke bevis 

for, at længden af forholdet mellem selskabet og den ene bank har betydning for renten af deres 

bankgæld. Forholdet mellem låntager og långiver er derfor ikke positivt korreleret med en lavere 

rentesats.  

Dernæst finder de, at længden af forholdet mellem låntager og långiver er positivt korreleret med 

adgangen til kapital. Låntager har dermed bedre mulighed for at optage fremmedkapital i en bank, 

de har en relation til, end i en bank uden relation. 

Små unoterede selskaber har således mulighed for at koncentrere deres gæld hos én långiver, hvilket 

giver selskabet bedre finansieringsmuligheder. 

Det kan tænkes, at asymmetrisk information er årsagen til, at små unoterede selskaber oplever 

større renteomkostninger for samme størrelse gæld placeret hos mange långivere kontra en enkelt 

långiver. Det optagne lån skal have en vis størrelse, før en långiver tager sig tid til at undersøge 

låntager og låntagers forpligtelser. Jo større lånebeløb des større incitament har långiver til at bruge 

ressourcer på undersøgelse af låntagers forretning. Små selskaber med mange långivere har derfor 

                                                           
8 IPO = Initial Public Offering (børsnotering) 
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en gennemsnitlig højere rente sammenlignet med selskaber med én långiver, da långiverne ikke har 

incitament til at undersøge selskabet og derved lægger en ekstra kreditrisikorente ovenpå den 

oprindelige rente. 

Ved større selskaber vil denne forskel mindskes, dels pga. at lånstørrelsen formentligt er større, og 

derved er incitamentet øget for långiver, dels pga. at bankerne formentligt har en større 

forudsætning for at kende låntager, før en eventuel lånekontrakt skal forhandles. 

Jeg vurderer, at små unoterede selskaber formentligt fordelagtigt kan benytte sig af en enkelt 

långiver, da renten på de samlede gældsforpligtelser er lavere med en enkelt modpart kontra flere 

modparter. Længden af forholdet mellem långiver og låntager mindsker dog ikke renten for 

unoterede selskaber, men det gør det muligt for selskaberne at optage mere gæld. 

 

3.2.1.5 Delresultat 

Små unoterede danske selskaber er i høj grad afhængige af fremmedfinansiering i form af bankgæld. 

Dette giver selskaberne mulighed for at kunne udnytte skattefradraget ved renteindbetalinger, og 

derved gøre nytte af et ”debt tax shield”, som trade-off teorien beskriver. Om den højere grad af 

bankgæld hos små unoterede danske selskaber er en følge af skatteretlige fradrag er diskutabelt. I 

litteraturen (Myers, 1984), (Rajan & Zingales, 1995) og (Chittenden et al., 1996) argumenteres der 

for, at selskaber, og i sær små selskaber, i højere grad end store selskaber, følger pecking order. Der 

bliver bl.a. peget på, at små selskaber ikke har mulighed for at optage egenkapitalfinansiering, da det 

kan være omkostningstungt for disse selskaber. Et argument mod pecking order i danske selskaber er 

korrelation mellem skattetrykket og gældsniveauet. En øget positiv korrelation mellem disse to 

faktorer støtter op omkring trade-off teorien, da selskaberne udnytter deres ”debt tax shield” 

maksimalt ved at optage så meget gæld, at deres rentebetalinger matcher deres potentielle 

skattebetalinger.  

Jeg kan konkludere, at små unoterede selskaber hverken støtter sig til trade-off teorien eller til 

pecking order. Selskaber bruger formentlig redskaber, der kan forklares af begge teorier, og et mix af 

disse teorier er den bedste forklaring på små unoterede virksomheders valg af finansieringsformer. 

 

3.2.2 Ex post børsnotering 

I nedenstående afsnit analyserer jeg danske, amerikanske og svenske noterede selskabers 

kapitalstruktur, hvor fokus er på små selskabers kapitalstruktur ex post børsnoteringen. Ydermere 
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inddrages større noterede selskabers kapitalstruktur for at belyse en eventuel forskel på store og 

små selskabers kapitalstruktur.   

 

3.2.2.1 Valg af finansieringsform 

Hvor meget fremmedkapital kontra egenkapital har noterede selskaber optaget for at kunne 

finansiere deres aktiver?  

For at kunne besvare ovenstående spørgsmål inddrager jeg data downloadet fra Bloomberg, se tabel 

1. Disse data viser, at de 20 danske noterede selskaber på det danske hovedmarked ”C20” er 

finansieret med ca. 50 % fremmedkapital. Til sammenligning er selskaberne i det danske small cap 

indeks finansieret med ca. 12 % fremmedkapital. De store selskaber på den danske børs har altså 

optaget markant mere gæld end de små selskaber på børsen. Undersøgelser af det amerikanske 

marked viser samme tendens, hvor større selskaber optager mere gæld end mindre selskaber. De 

store selskaber i det amerikanske indeks Dow Jones Industrial Average har optaget ca. 36 % gæld, 

mens de små selskaber i det amerikanske indeks Russell 2000 har optaget ca. 27 %. 

En sammenligning med svenske selskaber noteret på hhv. hovedmarkedet og small cap indekset viser 

samme mønster. De store selskaber er finansieret med 39 % fremmedkapitalfinansiering, mens de 

mindre selskaber har optaget gæld svarende til 21 % af deres finansieringsbehov.  

 

Tabel 1: Total gæld set i forhold til totale aktiver i procent. Downloadet fra Bloomberg d.30.03.2018. Kilde: egen tilvirkning. 

Jeg antager, at det er mere attraktivt for større noterede selskaber kontra små selskaber at optage 

gæld. Større selskaber har et stabilt cash flow, har måske været på børsen i flere år, har opbygget et 

renommé og er blevet rated af et rating bureau9. Disse forhold mindsker asymmetriske informationer 

mellem selskabet og eventuelle långivere. Ydermere har långiver umiddelbart større sikkerhed i 

selskaber med stabilt cash flow kontra selskaber med et volatilt cash flow. En anden mulighed for 

                                                           
9 Et rating bureau er et selskab der lever af at kreditrisiko-vurdere selskaber mod betaling  
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denne skævvridning mellem egenkapital- og fremmedfinansiering kan være, at små selskaber 

generelt har været på børsen i kortere tid end de større selskaber. Det har måske ikke været 

nødvendigt at hente yderligere kapital, da selskabet har kunnet nøjes med den rejste kapital ved 

børsnoteringen, hvilket i sig selv er modsigende trade-off teoriens principper. Under mit interview 

med både GreenMobility og Conferize udtaler begge selskaber, at de ikke ser det som nødvendigt at 

optage gæld som ny-noteret på First North med ”friske” penge i banken efter børsnoteringen.   

”Fremmekapital er ikke noget at vi har gjort os i, da det rejste beløb ved 

børsnoteringen, bruges til finansiere selskabets drift” 

Citat Torben Andersen, CEO GreenMobility 

”Fremmedkapital er ikke et issue efter at vi blev børsnoteret, da vi fondes af 

pengene fra børsnoteringen.” 

Citat Søren Dalsgaard Hansen, CFO Conferize 

Begge selskaber bruger efter noteringen ikke fremmedkapital til at finansiere deres selskaber, men i 

stedet bruger de den kapital, de har rejst ved børsnoteringen. 

Udsagnet fra de interviewede selskaber understøtter ikke trade-off teorien, da selskaberne ikke har 

et fast mål-niveau eller interval af fremmedkapital finansiering i selskabet. Selskaberne bruger 

derimod den kapital, der er til rådighed i selskabet på daværende tidspunkt, og når den er brugt op, 

afsøger de mulighederne for, hvordan de kan opnå yderligere finansiering. Derimod kan 

argumenteres for, at større selskaber i højere grad udnytter skattefradraget ved gældsbetalinger 

kontra små selskaber. Større selskaber følger derfor principper i trade-off teorien, hvor mindre 

selskaber i højere grad er tilhænger til pecking order. 

Studier af noterede sydafrikanske selskaber, foretaget af L. de Wet og Gossel i 2016, viser samme 

mønster: Større sydafrikanske selskaber kontra små selskaber optager i højere grad gæld og følger 

principper i trade-off teorien. Undersøgelsen viser dog også, at sydafrikanske selskaber generelt i 

højere grad er tilhængere af trade-off teorien (de Wet & Gossel, 2016). 

 

3.2.2.2 Optimalt gældsniveau 

I Nortons undersøgelse fra 1991 svarer de noterede amerikanske selskaber på, hvorfor de har 

optaget gæld, hvad deres nuværende fremmed-/egenkapital ratio i forhold til det ønskede ratio er, 

samt hvad der kan være grunden til, at denne ratio eventuelt kunne ændres (Norton, 1991). 
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De fleste selskaber svarer, at deres nuværende niveau af gæld skyldes et ønske om at vedholde 

ejernes kapitalandele (25 %) og samtidigt dække deres behov for finansiering. Den største årsag til 

det daværende gældsniveau i de 110 selskaber er således ejernes måde at fastholde deres ejerandele 

på. Der er ikke konsensus blandt selskaberne om, hvorvidt deres ønskede fremmed-/egenkapital 

ratio er over, på eller under niveau eller har ingen ønsket ratio. Derimod har selskaberne en klar 

holdning til, hvad der kan forrykke deres fremmed-/egenkapital ratio. Det entydige svar er, at 

selskaberne sammenholder denne ratio med deres overskudsgrad. Hvis selskabernes overskudsgrad 

stiger, vil det sænke fremmedkapital i forhold til egenkapital. Dette understøtter pecking order 

teorien, da denne teori statuerer, at selskaberne vil minimere deres gældsniveau ved en øget 

overskudsgrad, mens trade-off teorien modsat mener, at selskaber med øget overskudsgrad vil 

optage mere gæld.  

Hvad er selskabernes ønskede gældsniveau? Der er generelt stor spredning på hvad de forskellige 

selskaber har svaret, men groft kan svarerne inddeles i to hovedgrupper. En gruppe der ønsker ingen 

eller meget lille gæld, og en anden gruppe der ønsker et gældsniveau mellem 20 % - 50 %. 

 

3.2.2.3 Konkursomkostninger 

Norton har ligeledes spurgt selskaberne om, hvad deres forventede omkostninger er set procentvis i 

forhold til deres aktiver ved konkurs. 73 % af selskaberne svarer, at de ikke kender deres 

konkursomkostninger, eller at de ikke anser det som vigtigt, da de ikke regner med at gå konkurs 

(Norton, 1991). Det er interessant, at mange selskaber ikke anser dette som et vigtigt fokusområde, 

da teorien omkring trade-off bygger på, at den optimale kapitalstruktur er opnået, når omkostninger 

til potentiel konkurs er lig med gevinster ved skattefradrag for rentebetalinger. 

 

3.2.2.4 Optimal kapitalstruktur 

Følger små noterede selskaber principperne i trade-off teorien, eller er principperne i pecking order 

teorien mere attraktive for de adspurgte selskaber? 

Norton undersøger ligeledes dette i 1991, idet han spørger selskaberne, hvordan deres 

underliggende kapitalstruktur er struktureret. Selskaberne har 13 svarmuligheder og hele 31 % 

vælger pecking order teorien, som den grundlæggende teori ved rejsning af ny kapital, hvorimod 

trade-off teorien ingen stemmer får.  
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3.2.2.5 Delresultat 

Ovenstående analyse resulterer i et mønster mellem små og store selskaber, hvor store 

sammenlignet med små selskaber generelt optager mere fremmedkapital. Dette mønster ses på 

tværs af landegrænser, men det samlede gældsniveau er forskelligt. Store danske selskaber har 

kontra store selskaber i USA og Sverige optaget mere gæld, hvorimod små danske selskaber har 

optaget mindre gæld sammenlignet med små selskaber i USA og Sverige. 

Nortons undersøgelse af bl.a. kapitalstukturen viser, at mindre selskaber i høj grad er tilhængere af 

pecking order teorien, hvilket er understøttet af ovenstående afsnit omkring konkursomkostninger 

samt optimalt gældsniveau. For at et selskab kan finde sin optimale kapitalstruktur via trade-off 

teorien, er selskabet nødsaget til at kende sine potentielle konkursomkostninger. Selskabet kan ud 

fra dette udlede, hvor det er optimalt at optage gæld. Da de adspurgte selskaber ikke er klar over 

deres potentielle konkursomkostninger vil de ikke have mulighed for at bruge trade-off teorien mhp. 

at finde deres optimale kapitalstruktur. Ydermere er en af grundtankerne i trade-off teorien, at 

selskaber med store overskudsgrader vil optage mere gæld end selskaber med mindre 

overskudsgrader. Hertil svarer selskaberne, at de ser en reduktion af gæld ved øget overskud 

(Norton, 1991).  

Data fra Bloomberg samt de Wet og Gossels undersøgelse i 2016 understøtter, at store selskaber i 

højere grad er tilhængere af trade-off teorien. Det er dog diskutabelt, om selskaberne vælger at 

optage fremmedkapital som følge af trade-off teorien. Der kan argumenteres for, at selskaberne 

optager fremmedkapital for ikke at udvande deres eksisterende ejere og ikke for at balancere deres 

fremmed- og egenkapital på et vist niveau.   

Jeg kan derfor konkludere, at noterede selskaber i højere grad følger principperne i pecking order 

teorien kontra trade-off teorien. Mindre selskaber i Danmark og i andre lande har sammenlignet med 

større selskaber ikke optaget meget fremmedkapital, men finansieres i høj grad af egenkapital. 

 

3.2.3 Optimal kapitalstruktur opfattelse ex ante kontra ex post notering 

Små danske unoterede selskaber har i høj grad optaget fremmedkapital til at finansiere deres drift, 

mens andre små unoterede selskaber i USA og Sverige i mindre grad sammenlignet med danske er 

finansieret af fremmedkapital. Jeg kan ikke udlede, om den øget gældsætning af små unoterede 

danske selskaber skyldes et øget kendskab og udnyttelse af principper i trade-off teorien. 
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Litteraturen er modsigende i forhold til dette, og argumenterer for, at mindre unoterede selskaber i 

højere grad følger principperne i pecking order teorien. Det kan ikke udelukkes, at små unoterede 

danske selskaber ikke har mulighed for at optage kapital via salg af ejerandele, idet det kan være for 

omkostningstungt for selskabet. Selskabernes eneste reelle mulighed for ekstern finansiering er 

derfor at optage fremmedkapital. 

Små danske noterede selskaber er i mindre grad afhængige af fremmedkapital for finansiering, hvor 

egenkapitalfinansiering er selskabernes primære finansieringsform. Det understøtter ikke 

principperne i trade-off teorien, men derimod pecking order teorien. Store danske noterede 

selskaber er i højere grad finansieret af fremmedkapital. Om det skyldes tilknytning til principperne i 

trade-off teorien er diskutabelt, da selskaber i høj grad optager fremmedkapital fremfor egenkapital 

for at beskytte eksisterende ejere. Samme mønster ses udenfor Danmarks grænser. I USA og Sverige 

er små noterede selskaber, ligesom i Danmark, primært finansieret af egenkapital, mens store 

selskaber har en større grad af fremmedkapitalfinansiering kontra de små selskaber. 

Jeg kan konkludere, at den optimale kapitalstruktur for både unoterede og noterede selskaber ikke 

er entydig definerbar, men at små unoterede danske selskaber i høj grad er finansieret af 

fremmedkapital. Om det skyldes principper i trade-off teorien eller en nødvendighed er diskutabelt. 

Små danske noterede selskaber er overvejende finansieret af egenkapital, og jeg antager derfor på 

baggrund af ovenstående analyse, at principperne i pecking order teorien er mere tiltalende for disse 

selskaber. De store danske noterede selskaber har i større grad optaget fremmedfinansiering kontra 

de mindre danske noterede selskaber. Der kan imidlertid argumenteres for, at dette skyldes 

opretholdelse af ejerandele for ejerne end en egentlig beslutning om at følge en bestemt egen- og 

fremmedkapital ratio. 

 

3.3 Hvad koster det at blive børsnoteret? 

Der skelnes mellem indirekte og direkte omkostninger ved en børsnotering. Direkte omkostninger er 

bl.a. omkostninger til rådgivere, selve børsnoteringen og omkostninger i forhold til strengere 

rapporterings- og oplysningskrav. Indirekte omkostninger er eksempelvis underprisning af selskabets 

aktier ved notering. 

Ritter undersøger i 1987 selskabers omkostninger ved at gå på børsen (Ritter, 1987). Han inkluderer 

1028 amerikanske selskabers børsnotering i perioden 1977-1982, og inddeler børsnoteringerne i to 

kategorier.  
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Den ene kategori er børsnoteringer med sikkerhed for fuldbyrdelse. Investeringsbanker sikrer, at 

børsnotering fuldføres ved at garantere, at de køber de resterende aktier i udbuddet, hvis 

minimumskapitalkravet ikke kan rejses. Den anden kategori af børsnoteringer er uden sikkerhed for 

fuldbyrdelse. Her garanterer investeringsbankerne ikke, at børsnotering gennemføres. De køber ikke 

de resterende aktier, hvis minimumskravet for børsnoteringsgennemførelse ikke er mødt. 

Børsnotering bliver derimod droppet, og investorerne, der har tilkendegivet, at de gerne vil købe 

aktier i selskabet, får deres penge tilbage.   

Store selskaber, der ønsker at rejse kapital på børsen, vælger i høj grad at have 

investeringsbankernes garanti for gennemførelse af børsnotering. De mindre selskaber derimod 

vælger at blive børsnoteret uden investeringsbankernes garanti for gennemførelse af børsnoteringen 

(Ritter, 1987). 

Direkte omkostninger sammenholdt med den kapital, der er rejst ved børsnoteringen, er ifølge Ritter, 

for hhv. garanti og ikke garanti fra investeringsbanker hhv. 14,03 % og 17,74 % for alle 

kapitalselskabers størrelser. Som nævnt ovenfor gør små selskaber mere brug af ikke garanti, og 

derved betaler de mere i indirekte omkostninger relativt i forhold til de rejste beløb kontra store 

selskaber, der primært gør brug af garanti.  

Ritter inddrager også indirekte omkostninger, og undersøger selskabernes totale omkostninger ved 

børsnotering sammenholdt med det rejste beløb. Resultatet af hans undersøgelser påviser, at 

selskaber, der vælger at blive børsnoteret med garanti fra investeringsbanker, har totale 

omkostninger på 21,22 %, mens selskaber uden garanti har omkostninger for samlet set 31,87 %. De 

relativt høje indirekte omkostninger ved børsnoteringer skyldes det nyligt børsnoterede selskabs 

første dag på børsen, hvor det gennemsnitlige selskab oplever en stærk positiv dag for selskabets 

aktiepris - dvs. deres aktie er lavt prissat, og selskabet går dermed glip af indtjening fra salg af 

selskabets egenkapital. Dette skyldes asymmetrisk information mellem investorer, 

investeringsbanker samt selskabet. 

Hvorfor vælger nogle selskaber at blive børsnoteret uden garanti fra investeringsbanker, når det er 

meget dyrere? Ritter kommer frem til, at tallene er misledende, da investeringsbanker først vælger 

at yde garanti eller ej, når de har et overblik over, hvor mange aktier eksterne investorer ønsker at 

købe. 

These revisions are why the investment banker’s guarantee of the proceeds is so 

misleading: the guarantee isn’t made until the final pricing meeting, when the 
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investment banker has a good (although not perfect) idea of how much money 

can be raised. (Ritter, 1987, pp. 275–276) 

Det er således ikke altid op til selskaberne at vælge, om de ønsker, at investeringsbanker yder garanti 

eller ej. Ritters væsentligste konklusion i relation til dette speciale er, at små selskaber betaler mere 

for at blive børsnoteret sammenholdt med den rejste kapital kontra større selskaber. 

Direkte omkostninger for at blive børsnoteret er siden Ritters undersøgelse i 1987 blevet lavere 

(Kaserer, Mettler, & Obernberger, 2011). Kaserer et al. undersøger i 2011, hvordan SOX (Sarbanes-

Oxley Act10) påvirker selskabernes omkostninger ved børsnotering. I specialet fokuserer jeg ikke 

nævneværdigt på SOX, men på det aktuelle omkostningsniveau for at et selskab kan blive 

børsnoteret; se dog en kort behandling nedenfor.  

Det aktuelle omkostningsniveau for direkte omkostninger i perioden 1998-2007 er gennemsnitligt på 

9,28 %, hvor langt størstedelen af de direkte omkostninger er betaling til investeringsbankerne. 

Investeringsbankerne får hele 6,84 %-point af de direkte omkostninger for selskaberne, mens de 

resterende omkostninger for selskaber dækker bl.a. juridisk hjælp, betaling for selve noteringen, 

marketing samt øget regnskabsrapportering.  

USA vedtager i 2002 SOX, der udvider kravene til selskabernes rapportering, og derved øger niveauet 

af selskabernes transparens. Ifølge Kaserer et al. får det i perioden 1998-2002 til 2003-2007 

omkostninger til advokater og relateret rapporteringsopgaver til at stige med samlet 36,94 %, mens 

omkostninger til investeringsbanken falder med 1,87 %. Det øger totalt de direkte omkostninger med 

3,6 %. SOX har formentligt også reduceret den asymmetriske information mellem investorer, 

investeringsbanker samt selskaberne. Ang og Braus undersøgelser påpeger, at selskaber med en 

højere grad af transparens mindsker rabatten på selskabets aktier ved notering (Ang & Brau, 2002). 

 

3.3.1 Danmark kontra Sverige 

Kapital Partner, der er certified advisor for selskaber, der ønsker eller er børsnoteret på First North i 

Danmark, skriver på deres hjemmeside, at en børsnotering for små danske selskaber koster omkring 

10 % af den rejste kapital (Høgsted & Ilsøe, 2016). Dette omkostningsniveau stemmer overens med, 

hvad Axcelfuture i deres rapport fra 2016 har konkluderet. Axcelfutures undersøgelser viser, at det 

                                                           
10 Udvidet amerikanske regnskabsregler fra 2002, som kom i kølvandet på en række regnskabsskandaler, f.eks. 
Enron skandalen. 
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koster selskaber, der noteres på First North i Danmark11, 9,3 % af den rejste kapital (Axcelfuture og 

IPO Advisory Group, 2016). 

Ydermere sammenligner Axcelfuture i deres rapport omkostninger ved børsnoteringer i Danmark og 

Sverige. Her ses det, at det er væsentligt billigere for selskaber at blive noteret i Sverige fremfor 

Danmark. Rapporten peger på, at det skyldes, at danske selskaber fokuserer på at hente kapital fra 

udlandet. Derved er selskaberne nødsaget til at udarbejde internationalt materiale og efterleve 

udenlandske regnskabsregler. Det øger omkostninger til bl.a. advokater, revisorer og 

investeringsbanker. For mikro børsnoteringer12 er der en forskel på de samlede omkostninger af det 

rejste beløb for danske og svenske selskaber på 0,6 procentpoint, mens der for små noteringer13 er 

en forskel på 2,1 procentpoint (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016). 

Jeg antager, at ovenstående forskel bevirker, at selskaber i Sverige tidligere, sammenlignet med 

Danmark, overvejer en børsnotering, da et lavere omkostningsniveau øger fordelene ved 

børsnotering frem for f.eks. venture kapital.  

 

3.3.1.1 Danske selskaber har internationalt fokus 

Hvorfor vælger danske selskaber at søge international kapital, når det øger omkostningerne til 

børsnoteringen betydeligt? Er der ikke nok kapital på de danske børsmarkeder? Eller er der tale om 

en manglende kvalificeret industri? 

I Danmark er der i april 2018 noteret 15 selskaber på First North, mens der i Sverige er noteret 329 

selskaber. Det betyder, at First North markedet i Sverige er meget større end det danske marked, og 

derved, at det er muligt i Sverige for mindre institutionelle investorer at investere i dette segment. 

Hvis institutionelle investorer, som pensionskasser og lignende, ønsker at placere en portion af deres 

penge i det danske First North marked, vil de højt sandsynligt købe et eller flere selskaber, og det er 

derfor ikke muligt for små institutionelle investorer at investere på det danske First North marked. 

Denne betragtning deler og udtrækker Søren Dalsgaard Hansen ligeledes under mit interview med 

ham; 

”... First North er ekstremt retail orienteret, det er umuligt at få aktiveret 

institutionelle investorer som investorer på First North. De institutionelle 

                                                           
11 Selskaber der rejser under 300 mio. kr. ved børsnoteringen 
12 Selskaber der rejser under 300 mio. kr. ved børsnoteringen 
13 Selskaber der rejser mellem 300 mio. og 700 mio. kr. ved børsnoteringen 
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investorer skal minimum have mulighed for at kunne investere 50-100 millioner kr. 

før de vil lave en due diligence rapport på First North selskaber. Ydermere, ønsker 

mange institutionelle investorer ikke at komme over den berømte 5 % grænse af 

ejerskabet af selskabet. Disse to forhold gør det ikke særdeles attraktivt for de 

institutionelle investorer at investere i selskaber på First North” 

Citat Søren Dalsgaard Hansen, CFO Conferize 

Det er muligt i Sverige, hvor institutionelle investorer kan sprede deres investering over mange 

selskaber på First North markedet. Dette vil blive behandlet nærmere i nedenstående afsnit.  

Forholdet at det danske First North er forholdsvis småt bevirker, at likviditeten på markedet er meget 

sparsom. Axcelfuture viser i deres rapport fra 2016, at spreadet14 på det danske First North marked 

er markant højere end spreadet på det svenske First North marked (Axcelfuture og IPO Advisory 

Group, 2016). Det bevirker, at det dyrere for private samt institutionelle investorer, at købe aktier på 

First North i Danmark kontra Sverige. Dette kan netop være grunden til, at danske selskaber bruger 

penge på at tiltrække sig internationalt fokus, da de nuværende potentielle interessante investorer 

på den danske First North børs ikke har tilstrækkeligt med midler til at købe de udbudte 

kapitalejerdele af selskaberne. Det skal dog nævnes, at det primært er større selskaber15, der har 

fokus på at tiltrække sig internationalt fokus (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016). Det må 

antages, at selskaber, der ønsker at blive børsnoteret på den danske First North, har større 

omkostninger til markedsføring, rådgivning og andet, da First North mangler investorer samt kyndige 

rådgivere.  

En sammenligning mellem Danmark og Sverige af den bagvedliggende industri undersøger jeg i 

nedenstående afsnit om institutionelle investorer. 

 

3.3.1.2 Kapitaludvidelser 

Den manglende likviditet på den danske First North børs bevirker ligeledes, at selskaber, der senere 

ønsker at udstede kapitalandele og derved rejse ny kapital, kan få svært ved at gøre netop dette. 

Under mit interview af Søren Dalsgaard Hansen spurgte jeg ham, om han er bekymret for ikke at 

kunne finde nok opbakning til senere kapitalrejsninger, til det svarede han; 

                                                           
14 Et aktiespread er forskellen i prisen på køb og salg siden. 
15 Small- og mid cap selskaber 
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”Ja, det er vi helt sikkert” 

Citat Søren Dalsgaard Hansen, CFO Conferize 

Axcelfuture mener, at denne mulighed for senere kapitaludvidelser er essentiel for selskaber, der 

vælger at gå på børsen: 

”...muligheden for senere kapitaludvidelser (seasoned issue, SEO) er netop 

grunden til, at virksomheder vælger at gå på børsen.” (Axcelfuture og IPO 

Advisory Group, 2016, s.31) 

Det kan derfor være problematisk for selskaber, der er eller ønsker at blive børsnoteret på First 

North i Danmark, at de eventuelt. ikke har mulighed for at udstede nye kapitalandele på et senere 

tidspunkt. En løsning for disse selskaber er at udbyde deres kapitalandele til underpris og derved 

skabe et større incitament for investorer mhp. køb af selskabets kapitalandele. Dette er dog ikke 

særligt tillokkende for selskabet, da de eventuelt vil gå glip af likvide midler, de ville kunne bruge til 

finansiering af drift eller lign. 

 

3.3.1.3 Delresultat 

For selskaber, der ønsker at blive børsnoteret på First North i Danmark, er de samlede omkostninger 

på omkring 10 % af det rejste beløb ved notering. Det er dyrere for selskaber at blive noteret på den 

danske First North sammenlignet med selskaber, der ønsker at blive noteret på First North i Sverige. 

Jeg mener, at det kan være et problem for at en reel udvidelse af First North i Danmark. I mange år 

har vi set danske selskaber som f.eks. GomSpace blive noteret på First North i Sverige, da de har 

vurderet det som mere attraktivt for dem at blive noteret i Sverige kontra Danmark. Til dels pga. 

omkostningsniveauet for noteringen samt den øgede likviditet, der på det svenske First North 

marked kontra det danske.  

 

3.4 Økonomisk delkonklusion 

Der er flere grunde til, at selskaber vælger at lade sig børsnotere. Årsagen er tæt korreleret med 

størrelsen af selskabet. Den primære begrundelse for, at små selskaber vælger at blive børsnoteret, 

er ønsket om fremskaffelse af kapital til fremtidig vækst og ønsket om kvalitetsstempel. Et større 

selskab går typisk på børsen for at minimere omkostninger eller for at forøge selskabets mulighed for 

at agere på M&A markedet.  



38 
 

Ovenstående analyse omkring optimal kapitalstruktur viser, at små unoterede selskaber ikke 

favoriserer trade-off teorien fremfor pecking order teorien og vice versa. Selskaberne er dog i høj 

grad finansieret af fremmedkapital, men det skyldes primært ikke et aktivt valg om favorisering af 

fremmedkapital- kontra egenkapitalfinansiering, men at der ikke er et alternativ til fremmedkapital 

grundet høje omkostninger ved at optage egenkapitalfinansiering. Ex post en børsnotering på First 

North vil selskaberne i høj grad blive finansieret af egenkapitalfinansiering. Ydermere følger de små 

børsnoterede selskaber ikke principperne i trade-off teorien, da de enten bevidst eller ubevidst ikke 

agerer, som teorien forudsiger.  

På baggrund af analysen vil jeg konkludere at, små noterede selskaber foretrækker pecking order 

teorien kontra trade-off teorien. Større noterede selskaber finansieres i højere grad, ligesom små 

unoterede selskaber, af fremmedkapitalfinansiering. Bevæggrundene for dette kan diskuteres, men 

der peges på, at de større selskaber optager fremmedkapital grundet principper i trade-off teorien 

eller som et middel til at opnå finansiering og samtidigt beskytte deres ejers kapitalandele af 

selskabet. 

Det er forholdsvis omkostningstungt for et selskab at lave sig børsnotere på First North. Direkte 

omkostninger er omkring 10 % af den rejste kapital. Ydermere skal selskabet leve op til strengere 

regnskabs- og gennemsigtighedskrav, hvilket lægger et yderligere finansieringspres på selskabet. Om 

det er efficient at lade sig børsnotere på First North er individuelt fra selskab til selskab. Selskaberne 

kan have forskellige bevæggrunde for at vælge en børsnotering. Eksempelvis kan selskaber, der 

sælger produkter til den almene dansker, bruge børsnoteringen og status af at være et børsnoteret 

selskab, som en unik markedsføringsstrategi og en blåstempling af deres produkt. Sådanne selskaber 

vil muligvis hurtigere efter opstart finde det økonomisk efficient at lade sig børsnotere kontra 

selskaber, der udelukkende sælger til en bestemt industri.   
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4 Juridisk analyse 

I nedenstående juridisk analyse vil jeg gennemgå en komparativ analyse af First North i hhv. Danmark 

og Sverige, for at konstatere eventuelle forskelle krav for selskaber der ønsker og som er noteret på 

First North. Ydermere, vil jeg belyse forskellige juridiske rammevilkår i Danmark og Sverige for private 

– og institutionelle investorer, analytikere, rådgivere samt selskaber. 

 

4.1 Børser, reguleret og ureguleret 

Et selskab kan vælge at rejse kapital på regulerede og uregulerede markeder. Der er fordele og 

ulemper ved begge former for kapitalrejsning. Uregulerede markeder, såsom OTC, venture kapital, 

angel kapitalmarkeder osv., er typisk ”billige” måder at rejse kapital på. Dog er det måske ikke det 

bedste valg for selskaberne på længere sigt. Selskaberne risikerer atter at skulle rejse kapital om 

nogle år og skal derfor gennem hele processen igen. Ved en børsnotering, er det nemmere og mindre 

omkostningstungt for selskaberne at rejse penge i fremtiden. Ydermere giver et reguleret marked 

typisk mulighed for at hente større summer end et ureguleret marked, da der på det regulerede 

marked er større likviditet end på det uregulerede marked. 

 

4.1.1 Reguleret marked 

Selskaber kan blive optaget på et reguleret marked, hvis selskabet ønsker at sælge kapitalandele; 

både ny udstedte og ikke-ny udstedte kapitalandele. Regulerede markeder i EU er reguleret af 

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU og skal forstås sådan, jf. artikel 4, stk. 1, 

nr. 21: 

”»reguleret marked«: et multilateralt system, der drives og/eller forvaltes af en 

markedsoperatør, som — inden for systemet og under iagttagelse af faste regler 

— sætter forskellige tredjeparters købs- og salgsinteresser i finansielle 

instrumenter i forbindelse med hinanden eller befordrer dette på en sådan måde, 

at det medfører indgåelse af en aftale om finansielle instrumenter, der er optaget 

til handel efter dette markeds regler og/eller systemer, og som er meddelt 

tilladelse og fungerer efter forskrifterne samt afsnit III i dette direktiv” 
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I Danmark har vi en markedsoperatør, som er NASDAQ Copenhagen A/S (herefter NASDAQ). ESMA16 

skal løbende udarbejde en rapport over de regulerede markeder indenfor EU/EØS, jf. EUROPA-

PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU-artikel 56. Baseret på denne rapport kan 

konkluderes, at Danmark har et reguleret marked og en multilateral handelsfacilitet – First North.  

 

4.1.2 Ureguleret marked 

First North er ikke et reguleret marked (Skat, 2018a) og er bl.a. derfor ikke underlagt direktiv 

2014/65/EU (Nasdaq First North, 2018b), dog skal selskaber, der ønsker at optage deres aktier til salg 

på First North, opfylde og vedligeholde visse krav udstedt af NASDAQ. Reglerne for at blive optaget 

på First North er harmoniseret på tværs af de nordiske lande. Reglerne er dog tilpasset de enkelte 

landes love, men overordnet set er reglerne ens (Nasdaq First North, 2018a). First North er dermed 

ikke reguleret af de samme EU-direktiver som hovedbørsen, men er reguleret af NASDAQs regelsæt. 

Det skal noteres, at kravene til optagelse på hovedbørsen i Danmark er langt mere omfattende end 

notering på First North, hvorfor små selskaber i højere grad bliver noteret på First North. 

Det er også muligt for selskaber at hente kapital på andre uregulerede, markeder såsom OTC17 

markeder og venture kapital. OTC markeder tilbyder handel med finansielle kontrakter af alle typer, 

hvilket kan være aktier, gældspapirer, derivater, valuta osv. I modsætning til regulerede markeder er 

OTC markeder ikke et centraliseret marked men er decentraliseret, dvs. handler kan blive 

effektiviseret uden at tredjepart får kendskab til prisen på kontrakten. OTC markeder er derfor 

mindre transparente. Ligeledes pålægges selskaber på et OTC marked ikke øget oplysningspligt, 

hvilket gør en ”notering” på et OTC marked væsentligt billigere end optagelse på First North eller 

hovedbørsen18.  

Endelig kan selskaber skaffe kapital i form af venture kapital, angel kapital osv. Denne form for 

kapitalfremskaffelse er ”private equity”, hvor private investorer tilbyder finansiering for 

kapitalandele i selskabet. Typisk er det mindre selskaber, der ønsker at gøre brug af dette, da det er 

mindre omkostningstungt for selskabet end tidligere nævnte finansieringsmuligheder. Investorer 

                                                           
16 ESMA er en forkortelse for ”European Securities and Markets Authority” 
17 OTC betyder ”Over-the-Counter” 
18 OTC Listen ApS der i samarbejde med Københavns Andelskasse driver en OTC markedsplads, hvor selskaber 
kan blive ”noteret” oplyser på deres hjemmeside at det koster 25.000 kr. for optagelse samt et årsgebyr på 
30.000 kr. for at være ”noteret” på deres liste. Dette er væsentligt billigere end at blive optaget på et reguleret 
marked. 
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kræver dog en tilsvarende større kapitalandel, da de optager stor risiko ved at investere tidligt i 

selskaberne.  

Den videre juridiske analyse vil koncentrere sig om notering på First North.  

 

4.2 First North 

First North er en ureguleret børsplatform, hvor det er muligt for mindre selskaber at blive 

børsnoteret. NASDAQ beskriver selv ideen bag First North som: 

“The idea behind First North was to create a platform which made it easier for 

smaller companies to raise capital, while at the same time providing them with 

the visibility and increased investor exposure needed to thrive.” 

 (NASDAQ, 2017, s.33) 

Ideen bag First North er derfor at give små selskaber et alternativ, når de skal rejse kapital, samt give 

investorer mulighed for at investere i små selskaber. 

First North i Danmark har dog haft svært ved at tiltrække selskaber, der ønsker at lade sig notere på 

den danske minibørs, First North. Det samme problem har de ikke oplevet i Sverige, hvor First North 

er blevet en stor succes (NASDAQ, 2017). Men hvorfor er der denne forskel? Det vil jeg undersøge og 

besvare i nedenstående analyser. 

 

4.2.1 Tidligere forsøg på at åbne en minibørs – Dansk AMP 

I 1999 åbnede Dansk Autoriseret Markedsplads, ejet af Dansk OTC, hvis fokus var at tilbyde små og 

mellemstore selskaber en mere fleksibel samt billigere mulighed for at blive børsnoteret. 

Børsplatformen var tilsigtet private investorer og ikke institutionelle (Business, 1999). 

Markedspladsen havde dog svært ved at tiltrække selskaber til platformen og havde 17 selskaber 

børsnoteret i 2008 (Business, 2008). Dette bevirkede, at selskabet blev solgt til svenske GXG Global 

Exchange Group AB efter et par magre år (AMP A/S, 2010), hvorefter Dansk AMP skiftede navn til 

GXG Markets (Wikipedia, GXG Markets). I 2015 kom det dog frem, at Finanstilsynet havde 

gennemført en inspektion af GXG Markets, og i den forbindelse havde fundet grund til at inddrage de 

udstedte tilladelser til GXG Markets. GXG Markets valgte at overdrage deres tilladelser til 

Finanstilsynet samt yderligere at ophøre med virkning pr. 18 august 2015 (Finanstilsynet, 2015). 
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4.2.2 Komparativ analyse mellem First North i Sverige kontra Danmark 

Overordnet set er regelsættet (Nasdaq First North, 2018a) delt op i to kategorier; krav for optagelse 

på First North og løbende transparens med selskabet. First North i Sverige og Danmark er som 

udgangspunkt reguleret af det samme regelsæt udstedt af NASDAQ og harmoniseret på tværs af 

landegrænser. Det er derfor de samme regler, der gælder for selskaber, der hhv. ønsker at blive og er 

blevet noteret på First North i Sverige som i Danmark, dog er der enkelte justeringer af reglerne på 

tværs af de to lande. I Sverige er regelsættet udvidet med øget mulighed for sanktioner mod 

selskabets certified advisor19 samt selskabet selv, hvis NASDAQ mener, at den certified advisor eller 

selskabet udgør en fare for NASDAQ omdømme i offentligheden. I Danmark er reglerne omkring 

frivillig afnotering præciseret, da et selskab først må afnotere dets aktier fra First North, hvis 

minimum 2/3 af kapitalandelene samt 2/3 af stemmerne på den afholdte generalforsamling stemmer 

for afnoteringen. Denne regel omkring frivillig afnotering er hentet fra selskabslovens § 106. 

Det kan konkluderes, at reglerne for optagelse på First North i Sverige kontra Danmark fundamentalt 

er de samme, men at mindre justeringer er lavet for at tilpasse reglerne til de respektive lande. 

 

4.2.3 Flere noteringer på First North i Sverige kontra Danmark 

Axcelfuture, der er en forening med det formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i 

Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan forbedre rammerne for investeringer i 

Danmark, udarbejdede i 2016 en analyse af investeringsklimaet i Danmark kontra Sverige. De kom 

med konkrete forslag til forbedringer af det danske investeringsklima. 

Rapporten af Axcelfuture (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016) viste bl.a., at Sverige i årene 

1995-2015 har oplevet en langt større interesse for, at små selskaber bliver børsnoteret. Se figur 4. 

                                                           
19 Hvis et selskab ønsker at blive noteret på First North er det nødvendigt at selskabet samarbejder med en 
certified advisor, der skal guide selskabet igennem optagelsesprocessen samt den løbende overholdelse af First 
Norths regler ex post noteringen, jf. (Nasdaq First North, 2018a), 1.3, s.4. 
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Figur 4: Gennemsnitligt årligt antal børsnoteringer, 1998-2015. Kilde: (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016b, s. 18) 

Specielt de senere år, efter finanskrisen i 2008, er meget få små selskaber blevet børsnoteret i 

Danmark. I 2015 blev hele 60 små selskaber noteret i Sverige, mens ingen små selskaber blev noteret 

i Danmark. Det er først i 2017, at vi i Danmark, har set små selskaber blevet børsnoteret på den 

danske First North. 

Tidligere valgte små danske selskaber, eksempelvis Hugo Games, Photocat, Nuevolution og 

GomSpace at blive noteret i udlandet. Disse selskaber fandt det attraktivt at blive børsnoteret 

udenfor Danmark, og i særdeles i Sverige, men hvorfor forholder det sig sådan? Kan tiltag tages i 

brug for at bryde dette mønstre? 

 

4.3 Rammevilkår - Danmark (kontra Sverige) 

I ovenstående analyse, om de juridiske regler for First North i Sverige og Danmark, konkluderer jeg, 

at de to børser fundamentalt er ens. Grunden til de mange noteringer i Sverige kontra Danmark er 

derfor ikke pga. forskellige noterings- samt rapporteringsregler fra land til land. Selskaber, der ønsker 

at blive noteret uden for Danmarks grænser, kan derved skyldes manglende investorers interesse i 

Danmark for at investere i dette segment. Nedenfor gennemgår jeg mulige grunde til, at danske 

investorer, både private og institutionelle, ikke overvejende har været interesseret i at investere i 

små selskaber noteret på First North. 
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4.3.1 Beskatning af frie midler 

Det aktuelle beskatnings niveau af private opspares afkast på deres aktieinvesteringer af frie midler 

er generelt højere i Danmark kontra lande som Sverige, Norge og Tyskland. Den private investor i 

Danmark beskattes maksimalt med 42 %, hvorimod den private svenske og norske investorer 

maksimalt beskattes med 32 %. Den tyske investor beskattes maksimalt med 26 %; jf. nedenstående 

figur (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016). 

 

Figur 5: Ovenstående figur viser beskatningen af aktieafkast i de respektive lande 

Kilde: (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016, s. 34) 

Denne forholdsvise høje aktiebeskatning af frie midler sammenholdt med vores nabolande samt 

sammenholdt med den lave PAL-skat på 15,3 %, bevirker at den danske befolkning er mindre 

interesseret i at placere deres opsparing i frie midler. 

 

4.3.2 Privates opsparinger 

Danske institutionelle investorer er relativt store i forhold til Sverige, da danskere i almindelighed 

sparer op i bolig og pension (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016). Den danske 

pensionsbeskatning samt ejendomsbeskatning er meget lavere end beskatningen af aktier. Afkast af 

investerede pensionsmidler lagerbeskattes med 15,3 %, jf. pensionsafkastbeskatningsloven § 2 

(herefter PAL skat), hvor ejendomme beskattes af en årlig ejendomsværdisats på 1 % eller 3 % 

afhængig af ejendomsværdien. Afståelse af ejendommen er derimod i mange tilfælde ikke beskattet, 

jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1. I kontrast til dette, er aktieafkast 

realisationsbeskattet med 27 % af de første 52.900 kr. (2018 satser), og afkastet over denne sats 
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beskattes med 42 %. Alene dette bevirker, at mange danskere ønsker at placere deres penge i 

pensionsdepoter samt i deres boliger, da dette har den laveste beskatning. 

Ovenstående udsagn understøttes af Anders J. Larsen og Emil B. W. Nielsen i deres afgangsprojekt fra 

CBS 2016, hvor de to forfattere bl.a. undersøger, om det er fordelagtigt for private personer at 

placere midler i pensionsdepoter kontra frie depoter. De finder, at der er fordel ved 

realisationsbeskatning af frie midler, idet skatten kan forskydes, da afkastet først beskattes ved 

realisation. Derimod beskattes afkast i pensionsdepoter årligt, da disse depoter er lagerbeskattet. 

Denne fordel ved realistionsbeskatning overskygger dog ikke det faktum, at pensionsmidler beskattes 

med en lavere sats kontra placering i frie midler. De konkluderer, at det alt overvejende er bedre for 

private opsparer at placere deres penge i pensionsdepoter og derved blive PAL beskattet fremfor at 

placere opsparingen i frie midler (Larsen & Andersen, 2016). 

Begrundelsen for den forholdsmæssige høje beskatning af frie midler kontra 

pensionsafkastbeskatning skyldes ifølge lovgiver ved nedsættelsen af aktiebeskatningen i 2010, at: 

”Nedsættelsen af beskatningsprocenterne for aktieindkomst skete med det formål 

at sikre, at sammenhængen i forhold til beskatningen af lønindkomst fastholdes.”  

(Karnov, 2018) 

Det kan udledes af ovenstående, at lovgiver sigter at beskatningen af aktieindkomst af frie midler 

skal være den samme som beskatning af lønindkomst. 

I Sverige er det mere almindeligt for private personer at have en større del af pensionsopsparingen 

udenfor pensionsselskaberne (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016). Svenskere har mulighed for 

at placere frie midler på en investeringssparkonto, hvor det er muligt at investere i alle finansielle 

værdipapirer optaget på børsen. Det er dog ikke muligt at købe unoterede aktier eller åbne short 

positioner, og man må ikke eje mere end 10 % af aktier i et selskab. Beskatningen af 

investeringssparkontoen er en flad lagerbeskattet formueskat på 1 % + statslåns renten, hvilket gør 

det både billigere og nemmere for private investorer at gennemskue (Skatteverket, 

2012)(Aktionærforening, 2016). 

 

4.3.3 Afkastprofil 

Mindre selskabers afkast- samt volatilitet profil - er radikalt anderledes end store selskabers. 

Generelt kommer potentielle afkast ved investering i små selskaber uregelmæssigt i store bidder, 
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mens det potentielle afkast ved en investering i et stort selskab generelt kommer regelmæssigt i 

mindre bidder.  

Private danske investorers afkast ved aktiepositioner, set over et kalenderår, beskattes med hhv. 27 

% og 42 %. De første 52.900 kr. (2018 satser) af afkastet beskattes med 27 %, mens det resterende 

beløb beskattes med 42 % (Skat, 2018b). Nedenstående scenarie illustrerer denne problemstilling (se 

venligst appendiks A for udregninger):  

Hvis den private aktionær i år x intet afkast modtager af sin investering, det samme sker i år x+1, men 

i år x+2 får han et afkast på 150.000 kr., da beskattes hans afkast med 27 % af de først 52.900 kr. 

mens de resterende 97.100 kr. beskattes med 42 % - det giver en samlet skyldig skat på 55.065 kr.. 

Dette er en ugunstig situation sammenlignet med, hvis aktionæren havde fået sit afkast fordelt ud på 

alle tre år. Ved et stabilt cash flow vil aktionæren skulle betale 40.500 kr. i skat. Det er en forskel på 

14.565 kr., hvilket svarer til ca. 10,3 % af det samlede afkast. Det ligeledes ikke muligt for investoren 

at overføre ”ubrugt billig beskatning” til næste år, hvis grænsen på 52.900 kr. ikke er fuldt udnyttet. 

Nedenstående tabel illustrerer ovenstående scenarie: 

 

Tabel 2: Ovenstående tabel viser betydningen det tidsmæssige perspektiv ved aktieafkast. Kilde: egen tilvirkning. 

Ovenstående scenarie viser, at danske private investorer bliver hårdere beskattet ved investeringer i 

små selskaber kontra i store selskaber. Samme billede ser vi ikke i Sverige, hvor beskatningen ikke 

fordelagtiggør investering i store selskaber kontra små selskaber. 

 

4.3.4 Pensionskasser 

Det danske landskab af institutionelle investorer er præget af pensionskasser, forsikringsselskaber og 

investeringsselskaber, hvis aktiver udgør en stor del af Danmarks BNP. De institutionelle investorer i 

Sverige er mindre selskaber og udgør ikke en ligeså stor del af Sveriges BNP.  

Investorkredsen bag noteringer i Sverige på First North er primært bestående af private investorer, 

År x x+1 x+2 I alt

Afkast 0 kr. 0 kr. 150.000 kr. 150.000 kr.

Skat 0 kr. 0 kr. 55.065 kr. 55.065 kr.

Afkast 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 150.000 kr.

Skat 13.500 kr. 13.500 kr. 13.500 kr. 40.500 kr.

Difference 14.565 kr.

Besparelse af samlet afkast 10,30%

Investor 1

Investor 2

Betydning af aktieafkast forskydning
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men både tier 220 og tier 321 investorer er inde over noteringer på First North. I Danmark har vi kun 

set private investorer investere i dette segment (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016).  

Institutionelle investorer, der investerer i en notering på First North, kan fungere som 

ankerinvestorer22 eller som langtidsejere af selskabet. Det bevirker, at selskabets aktiepris er mere 

stabil og mindre volatil. Ydermere må det formodes, at selskabets retvisende værdiansættelse er 

korreleret med antal af professionelle investorer, som afsætter ressourcer til at analysere selskabet. 

”Hvis institutionelle investorer investerede på First North, så ville det jo ligge en 

naturlig bund i efterspørgsel, som formentlig vil gavne både likviditet og korrekt 

værdiansættelse” 

Citat Torben Andersen, CEO GreenMobility 

Hvorfor har vi ikke i Danmark, som i Sverige, institutionelle investorer, der interesserer sig for First 

North segmentet? Det skyldes, at det danske First North markeds volumen er for lille, i forhold til 

hvor store ”pengekasser” vores institutionelle investorer har til rådighed. Det kan ikke betale sig for 

danske institutionelle investorer at koncentrere sig om den danske First North, da de ikke vil have 

mulighed for at placere penge i segmentet uden at købe store dele eller hele dele af de selskaber, de 

investerer i. Fokus har i mange år været på at konsolidere branchen, hvilket har skabt store 

pengetanke, der gør det muligt at minimere omkostninger for de institutionelle investorer. I Sverige, 

hvor de institutionelle er mindre, har lovgiver valgt, særligt i forbindelse med reformarbejdet i start 

90’erne, at opsplitte bl.a. pensionskasser. Formålet med dette er at skabe konkurrence mellem 

fondene og at uddelegere investeringsområder til de forskellige fonde; f.eks. er fond AP 4 

hovedsageligt investeret i små selskaber (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016). 

 

4.3.5 Generationsskifte 

Overdragelse af familiens virksomhed til næste generation kan ske med succession, hvis lovfæstede 

krav er overholdt.  

Overdrageren kan overdrage aktierne i familievirksomheden til næste generation, hvis overdragelsen 

overholderne regler i aktieavancebeskatningsloven § 34. Et af kravene for at modtage selskabet 

                                                           
20 Mellemstore indenlandske institutionelle investorer (tier 2) 
21 Små indenlandske semiinstitutionelle investorer såsom meget velhavendes private fonde (tier 3) 
22 Institutionelle investorer der garanterer, at en vis del af aktierne vil blive købt af den institutionelle investor, 
hvis selskabet ikke kan sælge alle aktierne ved noteringen. Dette sikrer, at selskabet vil hente nok kapital til at 
udføre børsnoteringen. 
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skattefrit er, at selskabet i overvejende grad ikke består af værdipapirer, jf. 

aktieavancebeskatningsloven §34, stk. 1, nr. 3. Det specificeres i aktieavancebeskatningsloven § 34, 

stk. 6 hvad i ikke overvejende grad betyder;  

”..såfremt mindst 50 pct. af selskabets indtægter, hvorved forstås den 

regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte 

indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra 

sådan aktivitet, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, 

kontanter, værdipapirer el.lign. enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort 

som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50 pct. af 

handelsværdien af selskabets samlede aktiver. ” 

Det vil sige, at selskabets værdi ikke må udgøre 50 % af andre værdipapirer. Hvis et selskab ejer 25 % 

af en anden virksomhed, da medregnes de ejede aktier ikke med i 50 %, jf. 

aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 6. Familievirksomhederne ønsker dog typisk ikke at købe over 

25 % af aktierne i et andet selskab, da dette er en høj procentandel af det samlede antal aktier i det 

investerede selskab. Det er derfor ikke attraktivt for familieejede selskaber at købe aktier og fungere 

som ankerinvestorer på f.eks. First North, da de risikerer ikke at kunne opfylde kravene om 

familieoverdragelse med succession. Dette er hæmmende for den videre udvikling af den danske 

First North børs. 

 

4.3.6 Beskatning af virksomhedens finansieringsmuligheder 

Selskabers fremmed- og egenkapitalfinansiering beskattes forskelligt, hvor fremmedfinansierings 

omkostninger er fradragsberettiget, jf. ligningsloven § 5, og indgår som en driftspost i den 

skattepligtige indkomst, jf. kursgevinstloven § 6. Selskabets egenkapitalfinansierings omkostninger, i 

form af udbytter og aktietilbagekøb, er ikke fradragsberettiget (BØRSMÆGLERFORENINGEN, 2016).  

”..virksomhederne med visse begrænsninger kan fradrage renteudgifter i 

indkomstopgørelsen på linje med øvrige driftsomkostninger, mens aflønningen af 

egenkapitalen ikke kan fradrages.” (Nationalbanken, 2015, s.64) 

Det bevirker, at selskaber har større incitament til at finansiere deres selskab ved at optage gæld 

fremfor at udlodde kapitalandele i selskabet. Samtidig bevirker det, at selskaber anser det som 

mindre attraktivt at hente finansiering på børsen kontra lånemarkedet. 
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4.3.6.1 Virksomhedskultur  

Flere eksperter og rapporter peger på, at der en fundamental forskel på den danske kontra svenske 

og amerikanske aktiekultur, som har mange fællestræk. Både investorer og virksomheder agerer 

forskelligt på tværs af de to lande. Carsten Borring, nuværende Head of Listings & Capital Markets 

Denmark, citeres i ”Børsnoteringer: Sådan skaber vi vækst” af Kromann Reumert i forhold til, hvorfor 

selskaber ikke vælger at blive børsnoteret (Kromann Reumert, 2014, s.10). 

”Vi må ikke glemme, at danske virksomheder har tradition for at hente 

finansiering i banken. Historisk set har danske virksomheder fået 2/3 af deres 

finansieringsbehov dækket i banken, mens virksomheder i USA kun henter 1/3 af 

deres finansiering i banken,” forklarer Carsten Borring” 

Ydermere mener Borring: 

”Markedet for børsnoteringer er åbent, men danske virksomheder bliver 

simpelthen ikke rådgivet til at gå på børsen. Det er den markante forskel på 

Danmark og USA.” 

Borrings udtalelser peger på, at børsmarkedet er modnet for mange selskaber, men at rådgivere, der 

rådgiver selskaberne, ikke anser en børsnotering som værende en mulighed. Et eksempel på dette er, 

at der i Danmark kontra Sverige er færre professionelle rådgivere, der fokuserer på First North. I 

Danmark er der 4-7 investeringsbanker, der fokuserer på First North, mens der i Sverige er 16-20 

(Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016). Det må antages, at denne forskel skyldes manglende 

potentiel indtjening ved fokusering på dette segment, da der noteres langt flere selskaber på den 

svenske First North børs sammenlignet med den danske. 

 

4.3.7 Aktiekultur 

Det kan ligeledes antages, at danske private investorers fokus i dag ikke er på det danske First North 

marked, men snarere på hovedmarkedet. Grunden er de mange hindringer, vi har i Danmark kontra 

Sverige, jf. ovenstående. Ydermere kan nævnes danske investorers omstillingsparathed eller mangel 

på samme - det tager tid at omvende private investorers vaner. 

 



50 
 

4.4 Juridisk delkonklusion 

First North er et forsøg på at gøre det attraktivt for mindre selskaber at blive noteret på børsen. På 

trods af samme regelsæt har det dog haft blandet succes på de forskellige markeder, hvor 

platformen er blevet introduceret. I Danmark har platformen haft svært ved at slå igennem og give 

mindre selskaber et attraktivt alternativ til at hente kapital udenfor børsen. Platformen har imidlertid 

oplevet stor tilslutning og vækst i antal optagne selskaber på First North i Sverige. Regelsættet er 

udstedt af NASDAQ og er harmoniseret på tværs af landegrænserne, dog med minimale justeringer i 

forhold til det enkelte landes eksisterende love. Den store succes for den svenske First North børs 

skyldes derfor ikke et bedre regelsæt i Sverige. 

På baggrund af ovenstående analyse kan jeg påpege væsentlige barrierer for platformens manglende 

succes i Danmark.  

Her i landet er beskatningen af den private investor ugunstig, hvis vedkommende ønsker at investere 

via frie midler. Det skyldes en høj aktiebeskatning af frie midler sammenholdt med relativ beskeden 

aktieskat på afkast i pensionsdepoter. Yderligere er niveauet for beskatning af frie midler højt 

sammenlignet med vores nordiske naboer. Den høje beskatning af frie midler begrundes fra lovgiver i 

et ønske om at beskatte afkast ved investeringer i frie midler på samme niveau som beskatning af 

lønindkomst. Ydermere er investorens optimale afkastprofil skævvredet, da den danske 

beskatningsprofil fordelagtiggør investering i selskaber, der normalt sikrer en stabil afkastprofil 

kontra selskaber, hvor afkastprofilen er ustabil. Typisk yder større og ældre selskaber en mere stabil 

afkastprofil, mens mindre og yngre selskabers afkastprofil typisk er mere svingende. Danske private 

investorer har derfor incitament til at investere i større og ældre selskaber, kontra yngre og mindre 

selskaber.  

Jeg kan fastslå: 

o Afkastprofil betyder meget! 

o Fordelagtigt at investere i pension samt bolig kontra aktier 

o Generel for høj beskatning 

o For lille marked for de institutionelle investorer 

Institutionelle investorer i Danmark anser ikke First North markedet for at være et interessant 

marked for investeringer. Det skyldes til dels de institutionelle investorers manglende mulighed for at 

købe tilstrækkeligt store positioner. Store institutionelle investorer ønsker typisk ikke at købe store 

ejerandele af de investerede selskaber sammenholdt med et højt minimums investeringsbeløb. Dette 
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yderligere sammenholdt med den forholdsvise beskedne markedsværdi af mange First North 

selskaber gør det umuligt for de institutionelle investorer at købe attraktive aktiepositioner i First 

North selskaber. Desuden mindskes investeringslysten hos danske familieejede selskaber, da det ikke 

er attraktivt at investere i bl.a. børsnoterede selskaber grundet strenge skattemæssige krav ved 

generationsskifte.  

Ydermere kan det være mere attraktivt for nogle selskaber at hente finansiering i form af 

fremmedkapital kontra egenkapital, da det er muligt for selskaber at fradrage renteomkostninger ved 

netop fremmedkapitalfinansiering.   

Dette underbygges af de rådgivere, der rådgiver de danske virksomheder, når disse skal fremskaffe 

kapital. De anser typisk ikke en børsnotering for en attraktiv mulighed for danske selskaber. 

Årsagerne fremgår til dels i ovenstående analyser, men formentlig er der også tale om en 

kulturtilvænning.  
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5 Integreret analyse 

5.1 Mulige politiske tiltag 

I nedenstående afsnit vil jeg opliste en række politiske tiltag, som vil kunne gøre det mere attraktivt 

for både private, institutionelle og analytikere at agere på First North børsen i Danmark. 

 

5.1.1 Lavere og mindre kompleks aktiebeskatning 

I ovenstående juridiske analyse belyser jeg, at private danske investorers investeringsadfærd er 

påvirket af gældende afkastbeskatning. Denne skævvridning af investeringsadfærd resulterer i et 

øget incitament for at investere i større selskaber via pensionsmidler fremfor investering i små 

selskaber via frie midler. Ydermere er den høje beskatning af frie midler med til at mindske den 

generelle interesse for at investere i selskaber på børsen.  

Siden finanskrisen er der blevet peget på, af bl.a. brancheforeninger, eksperter og arbejdskomiteer, 

at den danske beskatning af frie midler ved aktieinvesteringer rammer skævt og generelt er for høj 

(Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016)(BØRSMÆGLERFORENINGEN, 2016)(Kromann Reumert, 

2014)(NASDAQ, 2014). 

Det formodes derfor, at det vil øge interessen blandt private investorer, hvis det generelle 

aktiebeskatningsniveau sænkes og gøres mindre kompliceret.   

 

5.1.1.1 Aktiesparekonto 

En måde at imødekomme nogle af de skattemæssige udfordringer, såsom højt beskatningsgrundlag 

af aktieafkast samt incitament forvridning, er oprettelse af en såkaldt ”Aktiesparekonto” efter svensk 

forbillede (Axcelfuture og IPO Advisory Group, 2016)(BØRSMÆGLERFORENINGEN, 2016)(Nasdaq 

OMX, 2014). Aktiesparekontoen gør det mere attraktivt for private investorer at investere via frie 

midler, da beskatningen af aktiesparekontoen er en flad formueskat af aktiesparekontoens 

depotværdi samt til en lavere skattesats end den gældende i dag. Dette vil medføre et mindsket 

incitament for at investere i virksomhedssegmentet for større virksomheder kontra segmentet for 

små selskaber. Ydermere vil det gøre det mere attraktivt for private investorer at investere flere af 

deres penge i aktiemarkedet, da beskatningen af deres afkast vil være lavere end i dag.  
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5.1.2 Aktivering af pensionsmidler 

Den manglende tilstedeværelse af pensionskasser som investorer i selskaber på First North er 

skadeligt for udviklingspotentialet af First North, da pensionskasserne kan agere som ankerinvestorer 

samt tilbyde professionel kapital23 til selskabet.  

Sverige reformerede i starten af 90’erne deres pensionskasser, idet de splittede pensionskasserne op 

i mindre enheder, hvor hver enhed har et fokusområde. En af disse enheder har fokus på segmentet 

af mindre børsnoterede selskaber. Det medvirker til en øgning af likviditeten samt et mere 

retvisende billede af selskabernes markedsværdi. Dette vil være et punkt, hvor en opsplitning 

pensionskassestrukturen fra politisk side vil kunne gavne markedet for små selskaber, der ønsker at 

blive noteret.  

 

5.1.3 Generationsskifte 

Familieejede selskabers relativt smalle fokus på investering i børsnoterede selskaber skyldes i nogen 

grad kravene til generationsskifte med succession. De familieejede selskaber kan ikke eje mere end 

50 % af virksomhedens værdi i bl.a. aktier, hvis de ønsker at undgå betaling af skat ved 

generationsskiftet. Aktier i et andet selskab medregnes ikke, hvis de familieejede selskaber ejer mere 

en 25 % af aktierne. Dette er dog en stor andel af det børsnoterede selskabs aktiekapital, hvilket 

virker afskrækkende for mange familieejede selskaber. En sænkning af grænsen for hvornår de 

investerede selskaber ikke inddrages i den familieejede virksomheds værdi ved generationsskifte, vil 

øge incitamentet, for underskoven af de mange familieejede selskaber, for at placere flere penge i 

f.eks. selskaber, der ønsker at blive noteret på First North. Jeg antager, at det primært vil være små 

selskaber, som vil være interessante at investere i, for familieejede selskaber, da kapitalkravet for 

investering i selskaber på og uden for børsen er positivt korreleret med selskabernes størrelse. 

Ovenstående vil gøre det mere attraktivt for familieejede selskaber at fungere som ankerinvestorer 

ved børsnoteringer af selskaber på First North, og det vil gøre det mere attraktivt for selskaber og 

private investorer hhv. at gå på børsen og investere i selskaber på First North. 

 

                                                           
23 Ved professionel kapital menes kapital hvor professionelle analytikere og andre kan vurdere selskabets 
markedsværdi på en saglig og professionel basis. 



54 
 

5.1.4 Virksomheders fradragsmuligheder 

Selskaber der ønsker at rejse kapital, har i dag generelt større incitament til at rejse fremmedkapital 

fremfor egenkapital grundet reglerne omkring mulighed for fradrag ved rentebetalinger, hvor det 

ikke er muligt at fradrage egenkapitalfinansieringsomkostninger, som f.eks. udbyttebetalinger. 

Lovgiver kan derved øge selskabernes incitament for at hente kapital i form af egenkapital ved at 

gøre det fradragsmuligt at kunne fradrage for egenkapitalfinansieringsomkostninger. 

Jeg finder det dog usandsynligt, at lovgiver vedtager udvidede regler for fradrag ved 

egenkapitalfinansiering, da virksomhedsejere (der ejer 100 % af virksomhed) derved vil have 

incitament til at udbetale udbytte, som løn, fremfor at udbetale real løn. Grunden til dette, er at den 

samlede skattebetaling vil være mindre. En mulighed vil kunne være at indføre værnsregler, der skal 

regulere fradraget for egenkapitalfinansiering og derved sikre, at regel for fradrag ikke misbruges af 

virksomhedens ejere. 

 

5.1.5 Forbedret analysedækning 

Det er nødvendigt for selskaber, der ønsker eller er noteret på First North i Danmark, at kunne 

tiltrække sig opmærksomhed og synlighed, da dette øger investorinteresse for det enkelte selskab 

samt segmentet af selskaber på First North (NASDAQ, 2014). Man kan forstille sig forskellige politiske 

tiltag, som kan styrke analysedækningen af First North selskaberne i Danmark; f.eks. øget incitament 

hos banker og analysehuse til at følge selskaber optaget på First North i Danmark. Det kunne bestå i 

øgede fradragsmuligheder for analysehusene, der dækker og udgiver analyser af danske First North 

selskaber. Lovgiver kunne i den forbindelse give Vækstfonden ansvaret for at kontrollere analysernes 

kvalitet, for at sikre, at analysehusene opfylder kravene til øgede fradragsmuligheder. En anden 

mulighed kunne være at oprette en analyseenhed i Vækstfonden, hvis formål er at udgive analyser 

om selskaber, der ønsker eller er noteret på First North. 

 

5.1.6 Delresultat 

Ovenstående analyse belyser, hvilke områder den lovgivende magt i Danmark kan ændre, hvis det fra 

politisk side ønskes at øge tilstrømningen af investorer og selskaber til First North i Danmark. 

Konkret peger jeg på, at den danske aktiebeskatning er for høj og kompliceret, og derved 

hæmmende for at kunne tiltrække flere risikovillige investorer til First North. En mindre kompleks og 

lavere skat vil gøre det mere attraktivt for investorer at investere i selskaber på First North. 
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Yderligere vil en øget efterspørgsel øge incitamentet for selskaber til at blive børsnoteret på First 

North.  

Aktivering af pensionskasserne og de familieejede selskaber vil ligeledes være et positivt boost til 

First North markedet. En opsplitning og specialisering af de enkelte pensionsfonde og en justering af 

reglerne omkring generationsskifte, vil kunne øge likviditeten samt kvaliteten af selskaberne på First 

North. Grunden til dette er, at de institutionelle investorer vil kunne fungere som ankerinvestorer 

samt tilføje First North segmentet professionalisme.  

Ydermere vil en øget fradragsmulighed af selskabernes egenkapitalfinansiering kunne gøre det mere 

attraktivt for selskaberne at optage egenkapital kontra fremmedkapital. Det vil bevirke, at flere 

selskaber anser det for værende attraktivt at blive børsnoteret.  

Jeg vil konkludere, at en øget analysedækning af selskaberne på First North giver selskaberne 

mulighed for at blive mere synlige og attraktive. En øget fradragsmulighed for analysehuse, der 

dækker First North selskaber eller en analyseenhed i Vækstfonden, vil kunne øge analysedækningen 

af de danske selskaber på First North. 

 

5.2 Hvordan vil en øget investeringslyst og analytikerdækning skabe bedre vilkår for 

selskaber der ønsker og er børsnoteret på First North? 

I dette afsnit belyser jeg, hvordan vedtagelse af mulige politiske tiltag, omtalt i afsnit ”Mulige 

politiske tiltag”, vil påvirke selskabers ønske om at blive noteret på First North og derved realisere 

politikkernes mål om at udbrede ejerskabet af danske virksomheder til danskerne. Der fremgår bl.a. i 

aftalen Erhvervs- og iværksætterinitiativer, mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, 

indgået d. 12. november 2017 at; 

”Der er behov for at styrke aktiekulturen i Danmark, så ejerskabet af 

virksomhederne bredes ud til flere danskere, og flere danskere får interesse i at 

investere i aktier.” (Erhvervsministeriet, 2017a, s.4) 

 

5.2.1 Private investorer 

En øget investeringslyst fra private investorer vil skabe et mere likvidt First North marked, da 

volumen af transaktioner vil øges i takt med at flere investorpenge allokeres til First North. Øget 
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volumen af transaktioner, vil yderligere medføre mindre spreads mellem bid og ask priser24, hvilket 

gør det mere attraktivt for investorer at agere på dette marked, da handelsomkostningerne vil 

minimeres. Det betyder, at øget markedsvolumen skaber et større antal transaktioner, hvilket 

minimerer spreads og derved transaktionsomkostninger. Det vil desuden gøre det mere attraktivt for 

investorer, stående udenfor markedet, at komme ind på netop dette marked.  

Det vil for selskaber, der ønsker eller som er noteret på First North, bevirke, at det bliver billigere 

samt nemmere at rejse kapital på børsen. Grunden til dette er relation mellem udbud og 

efterspørgslen, hvor et øget udbud af kapital vil gøre det billigere for efterspørgselssiden 

(selskaberne) at sælge deres kapitalandele. 

 

5.2.2 Institutionelle investorer 

De påviste mekanismer i ovenstående afsnit ”Private investorer”, som f.eks. lavere 

transaktionsomkostninger ved øget volumen, formoder jeg vil være gældende for institutionelle 

investorers øgede investeringslyst på First North og dermed kunne bidrage til bedre vilkår for 

selskaber, der ønsker eller er noteret på First North. 

Yderligere vil institutionelle investorer kunne bidrage ved at agere som ankerinvestorer, hvorved 

selskabet kan sikre en del af den udbudte kapital. Herved vil selskabet tillige få en professional 

investor som en del af ejerkredsen, hvilket formentlig kan tilføje selskabet brugbar viden. En anden 

vigtig pointe, som institutionelle investorer kan bidrage til ved investeringer i selskaber på First 

North, er en mere professionel værdiansættelse af selskaberne. De institutionelle investorer har 

typisk en større organisation bag deres investeringer kontra private investorers, og de har derfor 

mulighed for at undersøge selskaberne nøje. 

 

5.2.3 Industrien 

En øget investeringslyst for at investere på First North markedet i Danmark vil øge antallet af 

børsnoterede selskaber på First North, og derved udvide markedet for investeringsbanker, juridiske 

rådgivere, analytikere osv., som fokuserer på dette marked. Det vil bevirke, at flere rådgivere og 

analytikere anser det for værende interessant at fokusere på First North. Konkurrencen og 

                                                           
24 Bid priser = købspriser, ask priser = salgspriser 
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professionalismen blandt rådgivere og analytikere vil øges, og derved vil deres ydelser til selskaberne 

forbedres – både på parameter som pris og kvalitet.  

 

5.2.4 Synergieffekt 

Det er muligt at opnå synergieffekter på tværs af forskellige områder, hvis enkelte eller flere politiske 

tiltag bliver en realitet. Nedenstående figur 6 viser nogle af disse synergieffekter, hvor bl.a. større 

investeringslyst leder til lavere handelsomkostninger samt flere aktieanalytikere og vice versa. 

Ligeledes vil flere selskaber blive noteret på Fist North, hvis der er en større investeringslyst blandt 

investorer til at investere i netop dette segment. Ydermere vil flere selskaber på First North skabe en 

større industri af rådgivere, hvilket vil resultere i bedre og billigere løsninger til selskaberne. 

 

Figur 6: Synergieffekter på tværs af markedsaktørerne på First North. Kilde: egen tilvirkning. 

En vigtig brik for at opnå disse synergieffekter er politiske tiltag med henblik på forbedring af 

investeringslysten blandt investorer samt en forøgelse af analytikerdækningen. Jeg antager, at 

realisering af dette vil få flere selskaber til at vælge at blive børsnoteret på First North.  

 

5.3 Realiseret politiske tiltag 

Regeringen er i august 2017 udkommet med et erhvervs- og iværksætterudspil, hvor ovenstående 

tiltag såsom generelt lav skat på aktieafkast samt en aktiesparekonto-ordning foreslås 

(Erhvervsministeriet, 2017b). Det har dog kun været muligt for regeringen at samle tilslutning til ét af 

ovenstående forslag – aktiesparekontoen. 
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5.3.1 Aktiesparekonto 

I november 2017 har regeringen25, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om 

erhvervs- og iværksætterinitiativer, hvori oprettelsen af en aktiesparekonto ordning er indeholdt. 

Aktiesparekonto ordningen skal gøre det mere attraktivt for private at investere i aktier og derved 

brede ejerskabet af danske selskaber ud til flere private danskere (Erhvervsministeriet, 2017a). 

Ordningen som træder i kraft i 2019 vil fungere som en bankkonto, hvor det er muligt at oprette én 

aktiesparekonto pr. person. Det vil ikke være muligt at indbetale mere en 50.000 kr. det første år. 

Loftet for indbetaling til aktiesparekontoen vil blive forhøjet med 50.000 kr. pr. år indtil 2022, hvor 

der kan indbetales maksimum 200.000 kr. Det skal dog vurderes fra politisk side fra år til år, om der 

er grundlag for at forhøje indbetalingsloftet. I og med at aktiesparekontoen fungerer som en 

bankkonto, vil det være muligt at indbetale og hæve penge på aktiesparekontoen efter den enkeltes 

behov. 

Værdiforøgelse af indestående på aktiesparekontoen beskattes med en sats på 17 %, og det er muligt 

at fremføre og modregne værdifald i fremtidige afkast. Skatten opgøres efter lagerprincippet, og ikke 

efter realisationsprincippet som normalt ved investering af frie midler. Opgørelse efter 

lagerprincippet betyder, at indkomstårets gevinst eller tab, som forskellen mellem aktiernes værdi 

ved indkomstårets slutning og aktiernes værdi ved indkomstårets begyndelse, beskattes med den 

gældende skattesats på 17 %, jf. aktieavancebeskatningsloven § 23, stk. 2.  

Den vedtagne aftale er en forringelse af regeringens oprindelige udspil med en aktiesparekonto i 

størrelsesordenen af 500.000 kr. fremfor 200.000 kr. samt en formueskat på 1,25 % af depotværdien 

kontra 17 % af værdistigninger indestående på aktiesparekontoen (Erhvervsministeriet, 

2017b)(Erhvervsministeriet, 2017a). Loftet for indbetalinger til aktiesparekontoen er formindsket 

med 300.000 kr. efter fuld indfasning, men det er dog ikke entydigt, om det er positivt eller negativt 

at beskatningsgrundlaget er ændret. Som det ses på nedenstående tabel 3, er det fordelagtigt for 

investorer at beskatningsgrundlaget er en formueskat, hvis afkastet er over 8 %, mens det er 

fordelagtigt for investorer at blive beskattet af aktiesparekontoen værdistigning, hvis afkastet er 

under 8 %.  

                                                           
25 Regeringen er dannet af Vestre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 
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Tabel 3: Forskel på formuebeskatning og lagerbeskatning af værdiforøgelse. Kilde: egen tilvirkning. 

Ydermere vil det være muligt for investorer, hvis beskatning afhænger af depotets værdistigninger at 

have mulighed for at fremføre og modregne eventuelle tab i fremtidige afkast. Det vil kunne 

resultere i mindre skattebetalinger set over en årrække.  

I mange tilfælde vil være positivt for investorer at blive beskattet af værdistigninger i 

aktiesparekontoen og at kunne fremføre og modregne eventuelle tab i fremtidige afkast kontra en 

flad formueskat. Den vedtagne ordning er mindre end udspillet, men det er efter min vurdering 

bedre for investorer rent skattemæssigt.  

 

5.3.2 Vil aktiesparekontoen øge interessen for at investere på First North markedet? 

Det er diskutabelt om det ene tiltag, aktiesparekontoen, er nok til at udnytte First North fulde 

potentiale i Danmark. Det er dog et vigtigt skridt, hvis ambitionen er at gøre det mere attraktivt både 

for investorer og selskaber at mødes på First North.  

Aktiesparekontoen gør det mere attraktivt for private investorer at placere flere af deres 

investeringsmidler i frie midler, da skattesatsen for aktieafkast i aktiesparekontoen næsten er på 

samme niveau som ved opsparing i et pensionsdepot. Loftet på 50.000 kr. i 2019 bevirker 

formentligt, at potentialet for aktiesparekontoen ikke udnyttes til fulde, da mange investorer ikke har 

mulighed for at placere det ønskede antal midler i aktiesparekontoen. Per Hansen, som er 

vesteringsøkonom hos Nordnet, udtaler til Berlingske Business, at loftet på 50.000 kr. ikke er 

optimalt, men at det er positivt, at politikerne er nået til enighed om oprettelse af aktiesparekontoen 

(Hansen, 2017).  

Den vedtagne aktiesparekonto vil formentligt kunne øge investeringslyst og likviditet på den danske 

First North børs, hvilket vil øge incitamentet for små selskaber til at hente kapital på First North. Det 

forholdsvis lave loft på 50.000 kr. i 2019 til 200.000 kr. i 2020 (hvis vedtages) vil med fordel kunne 
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øges, da formentligt endnu flere midler derved vil kunne blive tilført First North. Men der er dog 

andre tiltag, som ikke er blevet vedtaget, der vil kunne øge interessen for at investere på First 

North26.  

 

5.4 Integreret delkonklusion 

Jeg vurderer på baggrund af analysen, at Danmarks udfordring med manglende børsnoteringer på 

First North børsen i Danmark vil kunne afhjælpes helt eller delvist med politiske tiltag. De politiske 

tiltag, der vil forbedre investeringslysten blandt private – og institutionelle investorer på First North, 

samt muliggøre fradrag af egenkapitalfinansiering for selskaber og øge analytikerdækningen af 

selskaber på First North, vil medvirke til et bedre og større First North marked i Danmark. Da det vil 

skabe forbedrede vilkår for selskaber, der ønsker eller som er noteret på First North. Ved at øge 

efterspørgslen via politiske tiltag, er det muligt at høste synergieffekter og gøre det mere attraktivt 

for selskaber at blive børsnoteret på First North, hvilket vil lede til et øget udbud af selskaber på First 

North. Det er imidlertid kun aktiesparekontoen, som er blevet vedtaget. Aktiesparekontoen har til 

formål at gøre det mere attraktivt for private at investere i aktier. Den har dog ingen direkte værdi 

for institutionelle investorer, analytikere samt rådgivere. Vedtagelsen af aktiesparekontoen er et 

skridt i den rigtige retning til at løse problematikken med manglende noteringer på First North, men 

det fulde potentiale af First North markedet vil ikke blive opnået med aktiesparekontoen alene. 

  

                                                           
26 Se mulige politiske tiltag i ovenstående afsnit 
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6 Konklusion 

Der er mange grunde til, hvorfor et selskab vælger at blive børsnoteret, men selskaber, der bliver 

børsnoteret på First North, har typisk tre mål i sigte 1) at rejse kapital til videre vækst, 2) at udbrede 

kendskabet til selskabet og dets produkt, 3) samt at kvalitetsstemple selskabet. Yderligere kan det 

udledes fra analysen, at selskaber, der bliver noteret på First North, ændrer deres kapitalstruktur 

sammensætning ex post notering. Tidligere har selskaberne hovedsageligt finansieret sig ved 

fremmedkapital samt ejernes indskudte kapital. Når selskaberne bliver børsnoteret på First North, 

mindskes andelen af fremmedkapital dramatisk, samt forholdet mellem profit og fremmedkapital 

fremstår negativt korreleret. Jeg kan på baggrund af analysen konkludere, at selskaber på First North 

i udstrakt grad følger principper i pecking order – kontra trade-off teorien. Jeg kan dog ikke 

konkludere, at det økonomisk efficient for selskaber, set over en bred kram, at blive noteret på First 

North. Det afhænger af det enkelte selskab og de muligheder/begrænsninger, der præsenterer sig 

for selskabet, samt hvilken fase af selskabets liv, selskabet befinder sig i.   

Sverige har i mange år oplevet en stærk tilstrømning af selskaber, der ønsker at blive noteret på den 

svenske First North. Samme tilstrømning er udeblevet på den danske First North børs, derfor 

undersøges det i specialet, om der gælder forskellige regler for, at et selskab kan blive optaget på 

First North i Sverige kontra Danmark. Jeg finder frem til, at der er ingen nævneværdige forskel er på 

regelsættet på tværs af landegrænserne. Derimod fremgår det tydeligt, at Danmarks juridiske 

rammevilkår omkring beskatning af private – og institutionelle investorers aktieafkast samt 

selskabers fradragsmuligheder gør det mindre attraktivt for investorer, selskaber, rådgivere og 

analytikere at agere på First North i Danmark. 

Jeg fremhæver i den integrerede analyse, hvordan forskellige politiske tiltag kan øge aktiviteten på 

First North blandt ovenstående aktører, og om dette helt eller delvist kan afhjælpe Danmarks 

problem med den manglende succes på First North. Det vil være muligt via politiske tiltag at gøre det 

mere attraktivt for investorer at investere i selskaber på First North, denne øgede efterspørgsel vil 

medføre et øget udbud af selskaber på First North. Politikerne på Christiansborg vedtog i 2017 en 

aktiesparekonto, som skal gøre det mere attraktivt for private investorer at placere en del af deres 

midler udenfor pensionssektoren. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok til 

løse problemet på First North, og få skabt en øget interesse for First North i Danmark fra investorer, 

selskaber, rådgivere og analytikere. 
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7 Perspektivering 

Det ville være interessant at fordybe sig yderligere i, om det rent faktisk er eller ikke er økonomisk 

efficient at blive børsnoteret på First North, for et gennemsnit af selskaber, der har den rigtige profil 

til at blive børsnoteret på First North. Her kunne ligeledes inddrages indirekte omkostninger for 

ledere og selskaber, som jeg har afgrænset mig fra at undersøge i dette speciale, da det vil give et 

mere retvisende billede af, om en notering på First North er attraktivt for et givent selskab. Analysen 

vil kunne udføres på grundlag af gældende eller ”optimale” juridiske rammevilkår. Fordelen ved at 

bruge gældende ret vil være, at kunne give læseren og selskaberne et øjebliksbillede af, om det er 

økonomisk efficient at blive børsnoteret. Derimod er fordelen ved at bruge ”optimale” juridiske 

rammevilkår, at det giver inspiration til, hvordan verden kan se ud, og forhåbentlig kan virkeligheden 

således formes, så nogle af disse tiltag en dag bliver til virkelighed. 

I analysen konkluderes det, at Danmark har en række udfordringer på det juridiske område, som 

begrænser interessen for at agere på First North for forskellige markedsaktører. Det åbner op for en 

række spørgsmål, som kan være interessante at udforske yderligere. Det er ikke realistisk at tænke, 

at politikere vil eller har mulighed for at ændre på alle love, der udgør en juridisk barriere for First 

North succes. Derfor vil en videre analyse af vigtigheden og påvirkningen af hver enkelt juridisk 

barriere af First North være interessant, da det vil give læseren og forhåbentligt politikere mulighed 

for at ændre de love, der er mest hæmmende for First Norths udvikling. 

Aktiesparekontoen er vedtaget af politikerne, men hvordan vil denne ordning klare sig i fremtiden, 

samt hvor meget vil aktiesparekontoen øge aktiviteten på First North? Midlerne på kontoen kan 

ligeledes bruges til at investere i aktier på hovedmarkedet. En videre analyse med henblik på at måle 

aktiesparekontoens mangfoldighed, samlet størrelse samt effekt på First North, er et område, som vil 

kunne være interessant at analysere i fremtiden.  
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10 Love 

Dette afsnit skal give læseren et nemt og hurtigt overblik over hvilke love, der anvendes i analysen, 

samt hvor i analysen loven er anvendt.  

 

10.1 Selskabsloven 

Selskabsloven bruges i forbindelse med den komparative analyse af regelsættet for notering på First 

North i Sverige kontra Danmark. 

 

10.2 Aktieavancebeskatningsloven 

Aktieavancebeskatningsloven bruges både i den juridiske og integrerede analyse til bl.a. at analyse 

skattemæssige hensyn ved overdragelse af familievirksomheder fra generation til generation. 

 

10.3 Pensionsafkastbeskatningsloven 

Denne lov bruges i den juridiske analyse til at kortlægge hvordan pensionsmidler bliver beskattet. 

 

10.4 Ejendomsavancebeskatningsloven  

Loven bruges til at belyse beskatning ved ejendomsafståelse i den juridiske analyse. 

 

10.5 Personskatteloven 

Analysen bruger kommentarer til aktiebeskatningsniveauet i personskatteloven.  

 

10.6 Ligningsloven 

Ligningsloven bruges til at kortlægge selskabers fradragsrettigheder.  
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10.7 Kursgevinstloven 

Kursgevinstloven bruges til at fastlægge, at fremmedfinansierings omkostninger indgår som en 

driftspost i den skattepligtige indkomst. 

  



69 
 

11 Bilag 

11.1 Conferize interview 

Søren Dalsgaard Hansen er Chief Financial Officer i Conferize, og har bl.a. tidligere været program 

manager samt Chairman of the Steering Commitee hos SKAT. 

 

JPL: Hvorfor valgte i at blive børsnoteret? 

SDH: Hovedformålet med at gå på børsen var at skaffe kapital. Conferize har dog fået en sidegevinst i 

form af at selskabet er blevet professionaliseret ved at blive børsnoteret. Kravene for børsnotering 

skærper styringen af virksomheden, men det sætter også nogle begrænser for hvor fleksibelt 

virksomheden kan agere. 

Ydermere, har børsnoteringen givet os arbejdsro. Martin der startede Conferize har flere gange 

prøvet at skaffe kapital fra venture kapital. Venture kapitalisters tidsramme er dog forholdsvis kort, 

da de forventer at få afkast efter 3-5 år. Derfor er hele virksomhedens drift handlende om, at skabe 

mest mulig afkast for venture kapitalisten. Via børsnoteringen har man mulig for større arbejdsro, da 

sigtet bliver længere og mere substans kontra venture kapital. 

JPL: Gik i også på børsen for at skaffe medieomtale? 

SDH: Nej, det gjorde vi ikke. Vores mål med børsnoteringen var ikke at booste kendskabet til 

Conferize, da vores produkt ikke henvender sig til potentielt alle forbrugere, men snarere til et 

snævrere segment. Segmentet vi henvender os til følger ikke med i børsnoteringer på First North. 

JPL: Hvorfor valgte i at blive børsnoteret på First North i Danmark kontra Sverige? 

SDH: Overvejelserne var der om Conferize skulle blive børsnoteres på First North i Sverige eller på 

Aktietorget i Sverige. Men der var også en del af ærgerrighed, hvis det kan lade sig gøre i Sverige 

hvorfor kan det så ikke lade sig gøre i Danmark?! Jeg er dog med på, at der er bedre rammevilkår i 

Sverige kontra Danmark, som bevirker at flere ønsker at investere i aktier med højere risiko. Men et 

eller andet sted er vi nødt til at starte et sted her i Danmark, og det valgte vi at være en del af. Ved at 

flere selskaber bliver noteret på First North får politikerne måske øjnene op, og laver regler der gør 

det mere attraktivt for investorer i Danmark. 

JPL: Var i bange for at i ikke kunne skaffe nok kapital? 
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SDH: Jo, det var bestemt en bekymring, og vi fik heller ikke fuld tegning. Men den ideologiske tanke 

var til stede, at det skal kunne lykkes i Danmark og at vi må kunne gøre det bedre. Derfor valgte vi at 

bruge First North til at hente kapital.  

JPL: Har der været nogle positive samt negative oplevelser ved at blive børsnoteret? 

SDH: Der er rigtig mange overvejelser. Men helt fundamentalt, sagt for egen regning, så mener jeg, 

at der alt for mange krav ved at være noteret på First North kontra hovedmarkedet. Vi skal næsten 

leve op til fuldstændig de samme krav, som på hovedmarkedet. First North skulle ellers være et sted, 

hvor små selskaber vil have mulighed for at kunne sælge kapitalandele, og samtidigt ikke at blive 

underlagt samme omkostningstunge rapporteringskrav. Den største forskel mellem First North og 

hovedmarkedet, mener jeg, er de forskellige regnskabsstandarder, hvor selskaber på First North ikke 

skal rapportere i alle de forskellige regnskabsstandarder.  

En anden betragtning ved at være noteret på First North, er at First North er ekstremt retail 

orienteret, det er umuligt at få aktiveret institutionelle investorer som investorer på First North. De 

institutionelle investorer skal minimum have mulighed for at kunne investere 50-100 millioner kr. før 

de vil lave en due diligence rapport på First North selskaber. Ydermere, ønsker mange institutionelle 

investorer ikke at komme over den berømte 5 % grænse af ejerskabet af selskabet. Disse to forhold 

gør det ikke særdeles attraktivt for de institutionelle investorer at investere i selskaber på First North. 

Uden at være skatteekspert, så er der forskel på hvordan, aktier på hovedmarkedet og First North 

kategoriseres, på First North bliver aktier kategoriseres som unoterede aktier. Derved har mange 

institutionelle investorer nedskrevet i deres retningslinjer at de ikke må investere i selskaber på First 

North markedet. Disse ovenstående punkter bevirker at de resterende investorer, som udgør First 

North markedet, er private investorer. Dette bevirker, at prisfastsættelsen af selskaberne ikke er 

særlig professional og at aktiekurserne oplever stor volatilitet.  

JPL: I skal lave en ny kapitalrejsning senere, er i bekymret for at i kan skaffe nok kapital? 

SDH: Ja, det er vi helt sikkert. Vi lærte ved børsnoteringen at fortegninger er nødvendigt, hvor 

fortegninger rettes mod velhavende private, fonde osv., denne kapital skal sikre arbejdskapitalen, 

hvor retail investeringer kun er flødeskummen. Grunden til dette, er at der ikke er nok likviditet på 

First North. Det er heller ikke et alternativ at blive noteret på hovedmarkedet, da virkeligheden er, at 

likviditeten for små selskaber på hovedmarkedet er begrænset. De store selskaber løber med alt 

volumen.   

JPL: Hvor store omkostninger har i haft i forbindelsen med børsnoteringen? 
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SDH: Det står i prospektet. Jeg mener, at det kostet 3,3 millioner kr. i alt. Dette var ikke voldsomt 

dyrt sammenlignet med andre børsnoteringer på First North. 

JPL: Garanterede investeringsbankerne minimumsudbuddet af jeres aktier? 

SDH: Nej, det gjorde de ikke, First North var meget rustent, da vi blev noteret på First North. En 

afledt effekt af markedssituationen, er at det ikke er muligt at få de store rådgivere, Danske Bank, 

Nordea osv. om bord ved en børsnotering, da de ikke interessere sig for First North markedet. I 

stedet er der omkring 6 certified advisors i dag, hvor de alle er meget små sammenlignet med 

traditionelle investeringsbanker. De små rådgivere har ikke samme store netværk, som de store 

rådgivere, hvilket bevirker at det er svært at tiltrække tilstrækkeligt med fortegninger.  

Alfa omega er at skaffe fortegning, så minimum halvdelen er tegnet før noterings perioden starter. 

Da vi som selskab ønsker at købe os til et netværk via vores rådgivere, som kan og har lyst til at skyde 

penge i selskabet. Ønskescenariet er at rådgiveren har en liste med 200 navne, som de kan ringe til 

og præsentere en interessant investeringscase.    

 JPL: Kender du til teorierne trade-off og pecking order? Hvis ja, er det så et mål i styre efter? 

SDH: Nej, det bruger vi ikke. Fremmedkapital er ikke et issue efter at vi blev børsnoteret, da vi fondes 

af pengene fra børsnoteringen. Når disse penge er brugt, vil vi gå ud i markedet igen og lave en 

kapitalrejsning, men hvis det viser sig mere fordelagtigt at optage gæld på fornuftige vilkår er det 

bestemt interessant. 

JPL: Tror du at det vil være nemmere og billigere for jer, at optage fremmedkapital ex post kontra ex 

ante børsnoteringen? 

SDH: Både og, jeg tror at det er et rigtigt svært spørgsmål. Selskabet er blevet mere transparent og 

mere professionelt, men i og med at vi er noteret på First North, så er vi ejet af private investorer. 

Dette bevirker, at værdien af selskabet fluktuerer meget, da private investorer generelt ikke har 

ressourcer til at analyse selskabets reelle værdi. Denne potentielle misvisende værdiansættelse, tror 

jeg, kan være en hæmsko, da værdiansættelsen ikke afspejler virksomhedens reelle værdi og derved 

ikke kan bruges af banker.  

JPL: Overordnet set har det da været overvejende positivt for Conferize at blive børsnoteret? Ville 

det have været bedre at få kapital via f.eks. en venturekapital? 

SDH: Det mest optimale for os var måske at finde nogle som ville afnotere selskabet, for derefter på 

et senere tidspunkt at blive relanceret på børsen igen. Vi har brugt børsen som værende et sted til at 
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få finansieret en investering, men det er børsen bare slet ikke beregnet til. Hvilket rammer os som en 

boomerang hele tiden. Derfor tror jeg ikke at det er en fordel for os at være børsnoteret. Hvis First 

North var et mere velfungerende marked, som f.eks. vi ser det i Sverige, ville det være mere 

interessant for os.   

Det afhænger af det konkrete tilbud. Hvis vi kunne have fundet en investor, som ville have være villig 

til at ligge pengene og give os arbejdsro, til både at udvikle og lancere produktet, ja så ville venture 

kapital være at foretrække. Igen er vi tilbage til dette om du har det rigtige netværk, da det er 

utroligt svært at finde den rigtige investor.  

Det er mere omkostningstungt at hente kapital via børsnotering på First North kontra via venture 

kapital, men afkastkravet er højere hos venture kapitalisten end på børsen. 

JPL: Hvordan tror du, at vi får flere selskaber til at blive børsnoteret på First North? Og vil du anbefale 

dem at gøre dette? 

SDH: Det paradoksale ved First North, er at man kalder First North en alternativ markedsplads, men 

samtidigt saucer det ind i stort set de samme regler som på hovedbørsen og yderligere, er det et krav 

at have tilknyttet en certified advisor. Dette skyldes, at både NASDAQ og finanstilsynet er en smule 

over compliant. Ydermere, bevirker nævnte mekanismer at det reelt kun er retail investorer på First 

North. Derfor ved jeg ikke hvor godt, jeg synes at First North fungerer. En måde at kunne forbedre 

First North er fra politisk side, at give skattemæssige incitamenter for investeringer på First North 

samt at gøre det attraktivt for institutionelle investorer at investerer i selskaber på First North. Den 

øget volumen vil kunne lokke professionelle rådgivere til, hvilket vil kunne resultere i et positivt 

investeringsklima på First North.   

JPL: Var i gået på børsen tidligere, hvis det havde været billigere at blive børsnoteret? 

SDH: Det at gå på børsen er ikke kortlagt land for folk der ikke har prøvet det før, derfor tror jeg ikke, 

at selve prisen for børsnoteringen er vigtig. Når man er nødsaget til at skaffe kapital, gennemgår man 

de forskellige finansieringsmuligheder og vælger den der er mest optimal i den givne periode. 

JPL: Hvad er jeres største learning? 

SDH: Den største learning er at have de helt rigtige rådgivere, der kan rådgivere omkring processen 

samt have adgang til et stort netværk, hvor udbuddet af selskabets kapitalandele kan udbydes som 

fortegning af selskabets aktier.  
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11.1.1 Samtykkeeklæring Conferize 
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11.2 GreenMobility interview 

Torben Andersen er Chief Executive Officer i GreenMobility, og bl.a. tidligere arbejdet som Chief 

Commercial Officer i Better Place Danmark. 

 

JPL: Hvorfor valgte i at blive børsnoteret? 

TA: Vi havde tre ambitioner med børsnoteringen, vi ville gerne 1) rejse kapital 2) udbrede kendskabet 

til virksomheden og 3) have mulighed for at skabe ambassadører. Vores stifter havde fået rigtig 

mange tilkendegivelser fra private, at de så det som værende spændende at kunne være en del af 

selskabet. Vi mente derfor at en børsnotering vil kunne opfylde alle tre områder.  

Det at skabe opmærksomhed og branding af GreenMobility var et af hovedpunkterne for 

børsnoteringen, men også det at få kvalitetsstemplet selskabet, i form af børsnoteringen, var vigtigt 

for os. Dette gør at GreenMobility ses i et andet lys af potentielle fremtidige samarbejdspartnere. 

JPL: Hvorfor valgte i at blive børsnoteret på First North i Danmark kontra Sverige? 

TA: Det var en kombination af specifikke selskabskrav ved notering i Sverige, samt at vi gerne vil stå 

ved at vi er en dansk virksomhed. Samtidigt fik vi forskellige inputs fra tredjeparter at der sker en 

masse for tiden med NASDAQ og First North og det ville vi gerne være en del af. Det kan diskuteres 

hvor langt vi er kommet, men for os var det vigtigt at bidrage til denne udvikling. Ydermere, er vi et 

papir hvor det på længere sigt vil være interessant at ligge på main markedet, og det ville være lidt 

træls at skulle hoppe tilbage fra Sverige til Danmark. Vi har desuden udvidet vores 

regnskabsrapportering, og rapportere bl.a. hvert kvartal fremfor hvert halve år, hvilket er mere end 

minimumskravet for at være noteret på First North.  

JPL: Er der en meromkostning ved at blive børsnoteret i Danmark kontra Sverige? 

TA: Det er ingen der ved, men vi var klar over at der var øgede omkostninger ved at blive noteret i 

Sverige kontra Danmark. Vi blev dog advaret om at First North i Danmark har ligget stille i mange år 

samt at likviditeten er meget lav, men vi valgte dog First North i Danmark på trods af dette. 

JPL: Hvad har i oplevet som positivt samt negativt ex ante og ex post børsnoteringen? 

TA: Vi var de første til at blive noteret på First North i mange år, og derfor vadede vi ikke i eksperter 

der kunne fortælle os hvad og hvordan vi skulle agere. Vi havde dog nogle professionelle rådgivere, 

men grundet tingene ikke var helt up to date, var processen ikke straight forward. Ydermere, var det 
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heller ikke muligt lige at komme i kontakt med selskaber der er blevet noteret på First North i de 

senere år, hvilket det ville have været i Sverige. Processen har dog lært os mange ting, som andre 

selskaber der ønsker at blive noteret på First North vil have mulighed for at kunne drage nytte af.  

Det har været positivt at processen med børsnoteringen har givet selskabet en masse 

opmærksomhed, samt at kravene til bl.a. rapportering har strømlinet processer i virksomheden. 

Dette gjorde at selskabet stod skarpere op til børsnoteringen end tidligere.  

Efter børsnoteringen har vi modtaget mange positive meldinger fra kunder og tredjeparter, omkring 

det at vi tog skridtet og blev børsnoteret.    

JPL: Er den manglende likviditet på First North en problematik for jer ved udstedelse af nye aktier 

eller aktieprisens fluktuering? 

TA: Det er et rigtigt godt spørgsmål. Hvis man skal ud at rejse ny kapital, vil jeg ikke tror at det er en 

udfordring at skaffe rejse ny kapital på First North. Vores aktie bliver ikke handlet hver dag, og der 

ikke bliver handlet for millioner af kroner men for tusindvis af kroner, om dette er en udfordring for 

kursdannelsen samt den enkelte aktionær er et godt spørgsmål. Spørgsmålet er jo om dette skyldes 

at selskabet er noteret på First North i København eller om at vi er alt for mange langtidsorienterede 

investorer. En stor del af aktiebeholdningen, ca. 75 %, er under lock-up indtil den 16.06.2018, men 

aktierne er ejet af to insidere. Hvor de resterende 25 % af aktiebeholdningen er free flow. Derved har 

denne problemstilling været denne andre steder, som f.eks. på First North i Sverige.  

I og med at vores aktiekurs stort set ikke har bevæget sig i perioden siden noteringen, kan man 

argumentere for at vi ikke har givet investorerne en IPO præmie, da vi blev børsnoteret.  

JPL: Hvor store omkostninger har i haft i forbindelsen med børsnoteringen? 

TA: Det har kostet omkring 7 millioner kr. at blive børsnoteret, hvilket er rigtig mange penge for at 

rejse kapital. Der er ikke så meget at sige til det, vi forhandlede de bedste kontrakter og aftaler vi 

kunne.  

JPL: Kender du til teorierne trade-off og pecking order? Hvis ja, er det så et mål i styre efter? 

TA: Ex ante børsnoteringen havde vi en ejer som finansierede selskabet, men nu har vi penge 

stående i banken til at finansiere vores vækst.  

Vi som selskab bruger ikke trade-off teoriens principper ved valg af kapitalstruktur, men i højere grad 

pecking order principperne. Først bruges optjent overskud, og dernæst udtømmes interne 
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finansieringsmuligheder før eksterne finansieringsmuligheder tages i brug. Jeg vil mene, at teorierne i 

højere grad kan bruges i vel etablerede selskaber, da enhver bank vil løbe skrigende væk fra 

selskaber med negativt cash flow og dermed er det reelt ikke muligt for os at optage gæld i banken. 

Derfor ser jeg ikke de muligheder som teorierne, specielt trade-off teorien beskriver.  

JPL: Tror du at det vil være nemmere og billigere for jer, at optage fremmedkapital ex post kontra ex 

ante børsnoteringen? 

TA: Fremmekapital er ikke noget at vi har gjort os i, da det rejste beløb ved børsnoteringen, bruges til 

finansiere selskabets drift. Ydermere, tror jeg ikke at bankerne køber ind på at selskabet er blevet 

kvalitetsstemplet ”af” First North, de vil stadig fokusere på selskabets forskellige nøgletal. Hvilket vil 

gøre det svært for os at optage gæld, da selskabet ikke har et positivt cash flow. 

JPL: Vil det have været bedre at få kapital via f.eks. en venturekapital? 

TA: Vores ejer ville bruge børsnoteringen som en mekanisme til at rejse kapital, promovere selskabet 

og give selskabet en bredere skare af ambassadører. Ultimativt kan man sige, at en virksomhed som 

os skal børsnoteres eller købes, da venture kapitalister typisk ikke ønsker at købe virksomheder som 

GreenMobility. Man kan argumentere for at venture kapital er et step på vejen til en eventuel 

børsnotering? Ja, det kan man godt, men om man havde kunne fået en bedre pris ved at få 

finansiering ved venture kapitalister kontra en børsnotering? Det er svært at vurdere, det kommer 

nok an på selskabet. Venture kapitalister stiller andre krav til os end børsmarkedet, da venture 

kapitalister ofte har en anden tidshorisont og investeringsstrategi end børsmarkedet.   

JPL: Vil du tro at institutionelle investorer vil kunne øge aktiviteten på First North? 

TA: Det er et godt spørgsmål, om problemerne på First North skyldes manglende efterspørgsel eller 

udbud. Jeg tænker, at hvis du kigger på C25, de største 25 aktier, så kan du se at når en ny aktie 

optages på indekset så stiger selskabets aktiepris, da en række investorer køber aktierne i selskabet 

da de følger indekset. Hvis institutionelle investorer investerede på First North, så ville det jo ligge en 

naturlig bund i efterspørgsel, som formentlig vil gavne både likviditet og korrekt værdiansættelse. En 

større volumen vil kunne mindske de høje spreads mellem køb- og salgspris. Omvendt er jeg ikke 

sikker på at dette er en entydig løsning, da en håndfuld store spillere vil kunne minimere free flow af 

aktier på First North. Men dette vil gøre det nemmere for selskaber at hente yderligere kapital samt 

måske gøre det mere attraktivt for selskaber at blive børsnoteret på First North. Hele ideen om at 

nogle institutionelle investorer har fokus på First North vil helt klart betyde noget for selskaberne på 

og som ønsker at blive noteret på First North.  
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JPL: Var i gået på børsen tidligere, hvis det havde været billigere at blive børsnoteret? 

TA: Man prøver at sammenligne fordele, ulemper og konsekvenser. Men i sidste ende bliver det en 

beslutning man træffer mere end en analyse der kommer frem til et givent resultat man så vælger. 

Du kan ikke effektivt opveje fordele og ulemper op imod hinanden, da det er lidt som at 

sammenligne pærer og æbler. Du kunne måske rejse kapital billigere til en håndfuld investorer, men 

hvad udfordringer havde det så haft til likviditet og i forhold til hvilken andel ejerskab de ville have 

for deres investeringen. Prisen for at have 4 - kontra det at have 1000 aktionærer kan ikke opvejes. 

Lige meget hvad vi valgte, kunne vi se, at det ville koste mange penge. Vi skulle igennem en proces, 

hvor vi skulle dokumentere rigtigt meget også synes vi at det var mest interessant at blive 

børsnoteret. 
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11.2.1 Samtykkeerklæring GreenMobility 
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12 Appendix 

12.1 Appendix A 

Tidsforskydning af potentielle aktieafkast har stor betydning for det samlede afkast over en periode 

for investoren, da regelmæssige – kontra uregelmæssige aktieafkast er at foretrække med gældende 

beskatningsregler. Derfor opstilles nedenstående eksempel med henblik på at tydeliggøre for 

læseren, forskel i det samlet afkast over en periode for to investorer. 

Først gennemgås den samlede skattebetaling for et givent afkast over en treårig periode, hvor 

investor 1 intet afkast får i år et og to, men modtager et enkelt afkast i år tre. Dernæst undersøges 

hvad investor 2 skal betale i skat set over samme periode, hvis det samme afkast som investor 1 

modtog i år 3 fordeles ligeligt over perioden.   

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡: 150.000 𝑘𝑟. 

Investor 1 skal ikke betale skat i år et og to, da investoren intet afkast modtager. Men i år tre skal 

have investor 1 betale følgende: 

52.900 ∗ 0,27 = 14.283 

97.100 ∗ 0,42 = 40.782 

14.283 + 40.782 = 55.065 

De første 52.900 kr. beskattes med 27 %, mens det resterende beløb beskattes med 42 %, derfor skal 

investor betale 55.065 kr. i skat over den treårige periode. Men hvad skal investor 2 betale i skat over 

samme periode, hvis afkastet er det samme, men fordelt ligeligt over tre år? 

50.000 ∗ 0,27 = 13.500 

13.500 ∗ 3 = 40.500 

Investor 2 kan nøjes med at betale 40.500 kr. i skat, det er en forskel mellem de to investorer på: 

55.065 − 40.500 = 14.565 

Investor 2 slipper altså 14.565 kr. billigere end investor 1, da hans afkast er fordelt ligeligt over tre år, 

mens investor 1 modtager hele sit i afkast i et enkelt år.  

150.000

14.565
= 10,30 

Investor 1 sparer ca. 10,30 % af det samlede afkast ved at have modtaget udbyttet fordelt over tre 

år. 


