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Forord 

 

Denne kandidatafhandling er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af cand.merc.jur studiet på 

Copenhagen Business School.  

Afhandlingens formål er at give en indføring i den juridiske ramme og reguleringen af PE-fonde. Dette 

juridiske område er ikke velbeskrevet i den juridiske litteratur, hvorefter forhåbningen er, at denne 

afhandling kan bidrage hertil. Det bliver hyppigt beskrevet i medierne, hvordan PE-fonde indenfor få år 

køber og sælger danske selskaber med store fortjenester, og hvordan PE-fonde i ejerskabsperioden 

involverer sig særdeles aktivt i deres porteføljeselskaber. Afhandlinger søger derfor at afklare, hvilken ret 

en PE-fond har til at udøve indflydelse og få indsigt i deres porteføljeselskaber, og i forlængelse heraf, 

hvilken risiko for erstatningsansvar denne involvering kan medføre efter dansk ret. Ydermere søges det 

afklaret, hvorvidt PE-fonden ved involveringen kan ifalde et erstatningsansvar efter en anden ansvarsnorm 

end den gældende i selskabsloven § 362. Endvidere søger afhandlingen også at give et økonomisk 

perspektiv på udøvelsen af indflydelse i porteføljeselskaberne gennem ledelsesmedlemmerne, og 

hvorledes der kan sikres incitamentsforenelighed med disse inden rejsen mod en exit påbegyndes. 

Afhandlingen henvender sig bredt til interessenter, som beskæftiger sig med PE-fonde og selskabsret 

generelt, og disse kan forhåbentlig drage nytte af afhandlingens analyser og konklusioner.  
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Abstract 

 
The objective of the thesis is to analyze how PE-funds govern portfolio companies, considering a juridical 

and economic perspective, to determine the conflicts arising from the aim of value creation in the short-

term ownership. Further, the thesis intends to determine how the governance make PE-funds liable to tort 

under Danish law, and the assessment under which legal principles the liability is determined.  

The analysis elaborates on the juridical framework of PE-funds in Denmark, thus the focus is to establish an 

understanding of the implementation of AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) and its 

scope. Considering the corporate structure of PE-funds, the ownership of portfolio companies is analyzed in 

the scope of the Danish company Act, to determine the juridical limitations set up for the active ownership. 

Previous and ongoing Danish case law is used as supplementary means of interpretation on the liability for 

PE-funds due to their active ownership. It is here found that the active ownership and the involvement by 

the PE-fund, influence under which assessment of norms the liability is determined.  

From the active ownership of portfolio companies derives heavy expenses to insure interest alignment of 

interest between the PE-fund and the portfolio managers – in a theoretical perspective of principle/agent-

theory. Therefore, the focus of the economic analysis is on the optimal combination of incentive- and 

monitoringintensity of the management, to attain the lowest possible cost with the highest revenue 

outcome for PE-funds. 

In an interdisciplinary analysis, the thesis examines the actual governance of Danish PE-funds, to find the 

optimal solution to an economic efficient active ownership, combined with a minimal risk of liability under 

Danish law.   

In conclusion, PE-funds are competing the regular stock market for the investment of institutional 

investors. In the aim of maintaining PE-funds as market leader on dividend, and attaining a minimum of 

liability under Danish regulations, the PE-funds must find the optimal constellation of their active 

ownership and a delegation of managerial task to the portfolio management.   
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1 Problemformulering og anvendt metode  

1.1 Introduktion og præsentation af problemstillingen 

Den samfundsmæssige betydning af private equity er stigende. I mange lande overstiger 

kapitalfremskaffelsen via private equity markedet nu finansieringen via børsmarkedet. Betegnelsen "private 

equity" dækker over investeringer i unoterede selskaber (private) mod erhvervelse af ejerandele (equity).1 

PE-fonde har ligeledes en væsentlig og stigende rolle i finansieringen af danske selskaber og deres 

vækstambitioner. Af DVCA's årsskrift Kapitalfonde i 2016/2017 fremgår det, at antallet af 

kapitalfondsopkøb i 2016 var på det højeste niveau nogensinde med 42 opkøb, og dette tal har været støt 

stigende siden slutningen af 1990'erne. Samtidig fremgår det, at institutionelle investorer er mere positive 

over for private equity end nogensinde før, da 84% i december 2016 var positivt stemte. Dette hænger 

formentlig sammen med, at 95% af investorerne berettede, at deres afkastkrav var blevet mødt.2 Ydermere 

fremgår det af selvsamme tidsskrift, at omsætningen i kapitalfondsejede selskaber var på DKK 143 mia. 

(heraf omsætning i Danmark på DKK 45 mia.), og at kapitalfondsejede selskaber i DK beskæftigede ca. 

50.000 (heraf beskæftigede i Danmark på 28.000).3 På denne baggrund må det siges, at 

kapitalfondsejerskabet er blevet en væsentlig del af det danske erhvervsliv. PE-fonde er i deres korte 

ejerskabsperiode kendt for et særdeles aktivt ejerskab, da det er yderst væsentligt for dem, at selskaberne 

lever op til strategiplanen, der er lagt for dem for at sikre en profitabel exit.  

PE-fondes ageren som investorer har affødt masser af debat og er aktuelt eksemplificeret ved søgsmålet 

mod den tidligere majoritetskapitalejer af OW Bunker, PE-fonden Altor, der er sagsøgt for flere hundrede 

millioner danske kroner for deres ejerskab og exit fra OW Bunker i forbindelse med og op til børsnoteringen 

i 2014. 4  Dette er interessant, da udgangspunkt efter selskabslovens (herefter SL) § 1, stk. 2 er, at en 

kapitalejer alene hæfter med sin indskudte selskabskapital og efter SL § 362, stk. 1 alene kan blive 

erstatningsansvarlig ved grov uagtsomhed og forsæt. 5  I Redegørelse til kreditorerne i OW Bunker 

koncernens konkursboer vedrørende undersøgelse af mulige ansvarsmæssige forhold af ad hoc kurator, 

advokat Søren Halling-Overgaard (herefter cirkulæreskrivelse nr. 5), gøres det bl.a. gældende, at PE-fonden 

                                                           
1 Thomas Krüger Andersen, Private Equity, Jurist- og økonomforbundets forlag, 1. udgave, 2013, s. 15. 
2 DVCA's Årsskrift Kapitalfonde i 2016/2017, s. 6-7. 
3 DVCA's Årsskrift Kapitalfonde i 2016/2017, s. 8-9. 
4 Se bl.a. I Grådighedens Tid af forhenværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen sammen andre EU-politikere der 
fokuserer på kapitalfondes ansvarsløshed som investorer og den manglende regulering heraf (skrevet forinden 
vedtagelse af FAIF-direktivet).  
5 Lovbekendtgørelse 2015-09-14 nr. 1089 om aktie- og anpartsselskaber.  
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Altor grundet sin meget aktive involvering skal hæfte på andet grundlag end kapitalejeransvaret der følger 

af SL § 362. 6   

Nærværende afhandling undersøger derfor nogle af de juridiske og økonomiske problemstillinger, som 

vedrører PE-fondes aktive ejerskab og værdiskabelse i deres porteføljeselskaber, samt ansvaret forbundet 

hermed.  

Afhandlingen vil juridisk analysere diskrepansen mellem SL's forudsætning om selskabet som en uafhængig 

enhed og den praktiske virkelighed i selskaber ejet af PE-fonde. Dette vedrører først og fremmest 

spørgsmålet om, hvilken ret en PE-fond har som kapitalejer til at udøve indflydelse i et porteføljeselskab, 

samt hvilken ret en PE-fond efter SL har til indsigt i sit porteføljeselskab. Meget aktivt ejerskab, tæt styring 

og i yderste tilfælde decideret ledelse af et porteføljeselskab vil være i strid med det selskabsretlige 

udgangspunkt om, at hvert selskab har en selvstændig interesse, som ledelsen under udøvelsen af deres 

hverv skal varetage. Det vil i praksis også være i strid med den selskabsretlige organisation, hvor 

kapitalejere udøver deres indflydelse via generalforsamlingen. Slutteligt vil det juridisk analyseres, under 

hvilke omstændigheder en PE-fond kan ifalde et erstatningsansvar efter SL eller på andet grundlag for 

udøvelsen af indflydelse i et porteføljeselskab.  

På det økonomiske plan vil afhandlingen undersøge de problemstillinger og interessekonflikter en PE-fond 

kan møde i forhold til ledelsen i et porteføljeselskab. PE-fonden repræsenteret ved PE-teamet vil have en 

interesse i, at porteføljeselskabets ledelse fokuserer på at sikre en værdiforøgelse af selskabet inden PE-

fonden foretager sin exit således, at PE-fonden kan møde afkastkravet fra investorerne og sikre dem selv en 

del af overskuddet – det såkaldte carried interest. Det er væsentligt, at ledelsen i porteføljeselskabet 

forfølger de samme mål, da de har en afgørende betydning for værdiskabelsen, og skal eksekvere på 

porteføljeselskabets strategi. Afhandlingen vil analysere, hvorledes en PE-fonden kan gribe disse 

problemstillinger an og sikre interessesammenfald med ledelsen.  

Dette vil munde ud i en integreret analyse der vil konkludere på, hvorledes en PE-fond mest efficient 

udøver indflydelse og skaber værdi i deres porteføljeselskaber i ejerskabsperioden ud fra et juridisk og 

økonomisk perspektiv. Slutteligt vil der blive perspektiveret til andre områder, hvor afhandlingens 

konklusioner vil have relevans, samt øvrige områder i relation til afhandlingens fokus, som med fordel kan 

blive analyseret.  

                                                           
6 Se Cirkulæreskrivelse nr. 5 vedrørende undersøgelserne af mulige ansvarsmæssige forhold i forhold til OW Bunker-
koncernen af ad hoc kurator advokat Søren Halling-Overgaard, 23. december 2015. Se om retskildeværdien af dette 
cirkulære i afsnit 1.5.1 om den juridisk metode, samt yderligere om cirkulæret i afsnit 2.3.3 om PE-fondes 
erstatningsansvar på andet grundlag efter dansk ret. Cirkulæreskrivelsen er ikke offentlig tilgængelig.   
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1.2 Problemformulering 

På baggrund af den ovenfor præsenterede problemstilling søger afhandlingen at besvare, hvordan en PE-

fond er reguleret juridisk, og hvilken ret en PE-fond efter dansk ret har til at udøve indflydelse og få indsigt i 

et porteføljeselskab omfattet af SL, samt på hvilket grundlag en PE-fond kan ifalde erstatningsansvar for 

udøvelsen af indflydelse i et porteføljeselskab. Ud fra et økonomisk synspunkt vil afhandlingen søge at 

besvare, hvordan en PE-fond økonomisk kan sikre incitamentsforenelighed med ledelsen i 

porteføljeselskabet frem mod en exit. Slutteligt vil afhandlingen analysere og diskutere, hvorledes en PE-

fond mest optimalt kan adressere de juridiske risici i den økonomisk ledelse af porteføljeselskabet. 

Ovenstående samles i den følgende problemformulering:  

Hvordan er en PE-fond reguleret og hvorledes kan denne i et juridisk og økonomisk perspektiv udøve 

indflydelse i et porteføljeselskab, og kan PE-fonden i denne forbindelse ifalde et erstatningsansvar og 

hvordan kan denne risiko håndteres? 

Problemformuleringen vil blive besvaret ud fra fire underspørgsmål:  

(i) Hvordan er den juridiske ramme for en PE-fond og dennes investering i et porteføljeselskab, og 

hvilken ret har PE-fonden som majoritetskapitalejer til at udøve indflydelse og få indsigt i et 

porteføljeselskab? 

(ii) Hvorledes kan en PE-fond ifalde ansvar ved udøvelse af indflydelse i et porteføljeselskab og kan 

PE-fonden på andet grundlag hæfte for porteføljeselskabet? 

(iii) Hvilke overvejelser bør PE-fonden gøres sig i forhold til ledelsen i et porteføljeselskab, og 

hvordan kan disse overvejelser anvendes til at skabe incitamentsforenelighed? 

(iv) Hvorvidt er det optimalt for PE-fonden at reducere risikoen for erstatningsansvar gennem 

afgivelse af kontrol til ledelsen af porteføljeselskabet? 

1.3 Synsvinkel 

Synsvinklen for nærværende afhandling er ud fra en dansk PE-fond, der investerer i et selskab reguleret af 

SL. Der vil fra PE-fondens synsvinkel blive fokuseret på ejerskabet af et porteføljeselskab i forløbet fra 

investeringen og frem mod en exit. Fra PE-fondens synspunkt er det væsentligt at holde en tæt styring med 

porteføljeselskabet og udøve tilstrækkelig indflydelse i den relativt korte ejerskabsperiode således, at 

værdien af porteføljeselskabet optimeres frem mod en exit. Derfor er det fra PE-fondens synsvinkel 

væsentligt at klarlægge, hvilke muligheder SL hjemler for at udøve indflydelse i et porteføljeselskab, samt 

hvordan et samarbejde med porteføljeselskabets ledelse udøves mest efficient. Afhandlingen vil ikke 
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anskueliggøre samtlige risici forbundet med udøvelsen af indflydelse i et porteføljeselskab, men vil fokusere 

på risikoen for et erstatningsansvar ved en PE-fonds aktive ejerskab.  

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen vil have sit fokus inden for private equity området på PE-fonde, som i teorien terminologisk 

benævnes Buyout funds.7 Derfor vil de mange andre kategorier af kapitalfonde og udbydere af risikovillig 

kapital til unoterede selskaber ikke danne grundlag for afhandlingens analyse, såsom f.eks. Business Angels, 

Venture Capital, Funds-of-funds og Secondary fonde.8  

Afhandlingen indeholder i afsnit 2.1 en analyse af, hvad den juridiske ramme for en PE-fond er. Dette er 

ikke en komplet og dybdegående analyse af samtlige juridiske og regulatoriske forhold, som er gældende 

for en PE-fond. Det er således en analyse af de væsentligste juridiske forhold, da afhandlingen som 

problemformuleringen antyder har sit hovedfokus på udøvelsen af indflydelse i et porteføljeselskab og 

erstatningsansvaret forbundet hermed. 9 Afsnittet er til trods herfor taget med i afhandlingen, da området 

dels ikke er særlig velbeskrevet i den juridiske litteratur, og dels udgør et væsentligt grundlag for at forstå, 

hvilke interesser en PE-fond har som kapitalejer i et porteføljeselskab. Afsnit 2.1 fungerer således som et 

teoretisk udgangspunkt for den videre analyse i afhandlingen både juridisk og økonomisk.  

Afhandlingens fokus er på en PE-fonds investering og udøvelse af indflydelse i et kapitalselskab reguleret af 

SL, retstillingen, risikoen forbundet herved og hvorledes denne kan adresseres.10 Dermed afgrænser 

afhandlingen sig fra PE-fonde, der investerer i andre aktiver og selskaber end dem, som er reguleret i SL. 11 

Således skal der ved et selskab i afhandlingen forstås et kapitalselskab omfattet af SL. Det forudsættes at 

kapitalselskabet har valgt en ledelsesstruktur bestående af bestyrelse og direktion efter SL § 111, stk. 1, nr. 

1.  

Af hensyn til afhandlingens omfang indeholder afsnit 2.3 om risikoen for erstatningsansvar ikke en 

dybdegående analyse af dansk rets almindelige erstatningsbetingelser, såsom kausalitet og adækvans, men 

fokus er i stedet på de for afhandlingen mest relevante erstatningsretlige områder. 

                                                           
7 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 23. Se tillige afhandlingens afsnit 2.1.1 for uddybelse af begrebet.  
8 Se afsnit 2.1.1. for kort beskrivelse af de forskellige former for kapitalfonde og udbydere af risikovillig kapital til 
unoterede selskaber.  
9 Se afsnit 2.2-2.4. 
10 Jf. SL § 1, stk. 1 finder loven anvendelse på aktieselskaber og anpartsselskaber – samlet kapitalselskaber. Jf. 
selskabslovens kapitel 20 a og 21 finder selskabsloven ligeledes anvendelse på iværksætterselskaber og 
partnerselskaber. 
11 Fx virksomheder reguleret af lovbekendtgørelse 2013-11-15 nr. 1295 om visse erhvervsdrivende virksomheder eller 
andre aktivgrupper end kapitalselskaber reguleret af SL.  
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Erstatningsbetingelserne nævnes dog i afhandlingen, da de er en betingelse for erstatningsansvaret der 

undersøges i afhandlingen. 

I den erstatningsretlige analyse afgrænses der over for den såkaldte berigelsesgrundsætning. Der findes i 

litteraturen og retspraksis argumenter for inddragelse af ugrundet berigelse ved vurderingen af et 

erstatningsansvar. Dette er primært relateret til børsnoteringer, hvor provenuet ikke tilfalder 

emittentselskabet selv, hvorfor dette findes at falde uden for afhandlingens primære fokus.   

Ydermere foretages der i afhandlingen ikke en uddybende analyse af en PE-fonds forskellige former for exit, 

og de væsentligste exitformer gennemgås alene overordnet. Afhandlingens fokus er udøvelse af indflydelse 

i ejerskabsperioden frem mod en exit, og det findes derfor, at dette område falder uden for afhandlingens 

primære fokus.12  

I afhandlingens økonomiske analyse er det fundet, at de anvendte teorier er mest relevante for 

afhandlingens problemstilling, hvorfor der også er afgrænset fra mange relevante og aktuelle økonomiske 

teorier i forhold til analyse af PE-fonde og ledelsen i porteføljeselskaber. 

Afhandlingen fokuserer alene på værdioptimering og opnåelse af incitamentsforenelighed gennem PA-teori 

i forhold til porteføljeselskabets ledelse. Dermed afgrænser afhandlingen sig over for andre relevante 

elementer i forhold til værdioptimeringen af et porteføljeselskab, såsom kapitalstruktur og 

værdiansættelsesmetoder ved investering og exit.  

1.5 Metodeafsnit 

Metoden anvendt i nærværende afhandling afspejler den tværfaglige tilgang, som anvendes til at besvare 

problemformuleringen. Metodisk er der således anvendt metodik fra den juridiske og økonomiske disciplin, 

som vil blive beskrevet yderligere nedenfor.  

1.5.1 Juridisk metode 

Afhandlingens juridiske spørgsmål analyseres efter den retsdogmatiske metode, med henblik på at 

fastlægge gældende ret. Det sker gennem en systematisk og analytisk gennemgang af de retskilder en 

dommer måtte forventes at lægge til grund i en retsafgørelse. Den retsdogmatiske metode anvender ikke 

en bestemt synsvinkel, idet gældende ret anses som gældende for enhver, og er således ikke begrænset til 

én analyseenhed. Metoden er endvidere positivistisk, idet den udleder gældende ret gennem en analyse af 

retskilderne, men kan ikke anvendes til at beskrive, hvad gældende ret bør være (de lege ferenda 

betragtninger).  

                                                           
12 Se nærmere om eventuelle fremtidige undersøgelsesområder i afsnit 6.  
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Den retsdogmatiske metode anvendes ved at systematisere, beskrive og fortolke/analysere retskilderne for 

at komme frem til gældende ret.13 Retskilderne opdeles i; regulering, retspraksis, sædvane og forholdets 

natur.14 Den metodiske fremgang sikrer, at resultatet af en retsdogmatisk analyse ikke afhænger af den, der 

analyserer, men alene af retskildernes relevans for problemstillingen.  

Til besvarelse af afhandlingens problemformulering vil der blive analyseret regulering. Den for afhandlingen 

primære danske retskilde er SL med tilhørende lovbemærkninger. Derudover benyttes lov om forvaltere af 

alternative investeringsforeninger mv. (herefter FAIF-loven).15 På de områder hvor lovreglerne der følger af 

reguleringen, ikke er præcise, anvendes forarbejder til at udfylde lovreglens bredde ved en subjektiv 

fortolkning. I forhold til SL anvendes igennem afhandlingen særligt Udvalgsbetænkningen til modernisering 

af selskabsloven (herefter betænkningen til SL).16 Ydermere bliver analysen af de selskabsretlige 

problemstillinger suppleret af juridisk teori og litteratur. Det er et omdiskuteret spørgsmål om det er 

berettiget at karakterisere teorien og litteraturen som en retskilde.17 Den juridiske forfatter indtager ikke 

en position, som legitimerer vedkommende til at påvirke retstilstanden. Der er ikke nogen samfundsmæssig 

adkomst til at virke normativ, men alene til at beskrive gældende ret.18 Som et argument eller som bidrag 

til et argument anerkendes litteraturen i nogle kredse som en retskilde.19 Andre synspunkter fremhæver, at 

den juridiske forfatter ikke på nogen måde kan skabe ret, hvorefter litteratur af denne grund ikke hører 

hjemme i retskildelæren. Her anerkendes litteraturen alene som retlige inspirationsfaktorer.20 Der er altså 

uenighed om, hvorvidt litteraturen har en retskildeværdi, men enighed om, at litteraturen i et vist omfang 

kan benyttes i en juridisk analyse. I forhold til analyse af erstatningsretten på det selskabsretlige område er 

SL's bestemmelser en kodificering af dansk rets ulovfæstede regler herom, hvorefter afhandlingen benytter 

sig af analyse af retspraksis på området for at udlede gældende ret. Som supplement til retspraksis 

anvendes cirkulæreskrivelse nr. 5. Denne skrivelse er et partsindlæg og dermed en subjektiv vurdering af 

retstilstanden baseret på de konkrete ansvarsmæssige forhold og omstændigheder i OW-Bunker-sagen. 

Dermed har skrivelsen ikke retskildeværdi og benyttes derfor alene som supplement og inspiration til 

argumentationen i afhandlingens analyse.                                                                                                

                                                           
13 Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, Jurist- og økonomforbundets forlag, 5. reviderede 
udgave, 2017, s. 29.  
14 Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen, 2017, s. 30.  
15 Lovbekendtgørelse 2016-07-06 nr. 1074 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 
16 Betænkning 2008 nr. 1498 – Modernisering af selskabsretten. 
17 Peter Blume, Retssystemet og juridisk metode, Jurist- og økonomforbundets forlag, 3. udgave, 2016, s. 115. 
18 Peter Blume, 2016, s. 216.  
19 Peter Blume, 2016, s. 115.  
20 Mads Bryde Andersen, Ret & metode, Gads forlag, 1. udgave, 2002, s. 160.  
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1.5.2 Økonomisk metode 

I afhandlingens økonomiske analyse vil den kvalitative metode blive anvendt, hvor det vil blive analyseret, 

hvilke overvejelser en PE-fond bør gøre sig i forhold til samarbejdet med ledelsen i et porteføljeselskab, og 

hvorledes disse overvejelser kan benyttes til at skabe incitamentsforenelighed. Endvidere vil den deduktive 

metode blive anvendt, da den økonomiske analyse tager udgangspunkt i teorien og de generelle antagelser. 

Den kvalitative fremgangsmåde bruges altså som et redskab til at besvare afhandlingens 

problemformulering og det økonomiske underspørgsmål. Analysens resultater og undersøgelsesdesign vil 

være teoretisk baseret, og kildernes resultater vil anvendes som secondary data (andenhånds kilde). 

Afhandlingen befinder sig inden for feltet corporate governance, der behandler en grundlæggende konflikt 

mellem parter, der er underlagt et principal/agent-forhold. Besvarelsen af den økonomiske analyse vil 

således ske med udgangspunkt i principal/agent-teori, som bygger på neoklassisk teori.  

Neoklassisk teori bygger på antagelsen omkring rationalitet samt maksimering af det enkelte individs nytte. 

Teorien tager udgangspunkt i det enkelte individs handlinger ud fra antagelsen om, at individet handler 

rationelt og ønsker at maksimere sin egen nytte. I neoklassisk teori falder valget altid på den handlemåde, 

som maksimerer agentens egen nytte. Hvis flere agenter maksimerer ved samme nytte, vil deres valg være 

det samme. Konklusionen er dermed universal, idet den kan benyttes på enhver og samtidig også unik, idet 

valget er afhængig af individernes individuelle nyttefunktioner. Neoklassisk teori beskæftiger sig altså med, 

hvorfor en agent vælger netop den kombination, hvilket ifølge teorien altid er givet ud fra agentens 

nyttefunktion og ud fra betragtningen om, at agenten er rationel og ønsker at profitmaksimere. 

Den økonomiske teori bygger således ofte på simplificeringer af den virkelige verden, hvorefter dette skal 

tages i betragtning i forhold til konklusionerne, der udledes af den økonomiske analyse. Artiklerne og 

litteraturen der danner grundlag for afhandlingens økonomiske analyse, har en række faldgruber. I og med, 

at afhandlingens analyse er baseret på secondary data, vil de empiriske undersøgelser foretaget af de 

teoretiske forfattere ikke være fuldstændig i overensstemmelse med afhandlingens fokus.  

1.6 Struktur 

Afhandlingen består overordnet af seks kapitler. Hvor kapitel 1 indleder og præsenterer læseren for 

afhandlingen gennem en introduktion til emnet og problemstillingen. Her gennemgås de metodiske og 

teoretiske overvejelser, som er anvendt ved udarbejdelsen af afhandlingen og besvarelsen af 

problemformuleringen. 

Kapitel 2 udgør afhandlingens juridiske analyse, som overordnet har til formål at undersøge PE-fondes 

juridiske struktur, samt hvilke muligheder for udøvelse af indflydelse og ret til indsigt i et porteføljeselskab, 
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som en PE-fond har efter dansk ret, og på hvilket grundlag en PE-fond kan ifalde erstatningsansvar for 

udøvelse af indflydelse.  

Kapitel 3 indeholder afhandlingens økonomiske analyse. Først analyseres der gennem corporate 

governance teori og principal/agent-teori de grundlæggende problemstillinger, som en PE-fond vil møde i 

forhold til ledelsen af et porteføljeselskab. De relevante aktører analyseres og dette danner grundlag for 

besvarelsen af det økonomiske underspørgsmål. I forlængelse af dette analyserer afhandlingen, hvorledes 

PE-fonden som majoritetskapitalejer kan sikre incitamentsforenelighed med ledelsen af porteføljeselskabet 

således, at de begge arbejder mod en værdiforøgelse frem mod en exit.  

Kapitel 4 omfatter afhandlingens integrerede analyse. Her vil der blive trukket på de forudgående 

delkonklusioner fra de juridiske og økonomiske analyser. Delkonklusionerne herfra vil blive benyttet i en 

analyse af, hvorledes risikoen for ansvar kan blive implementeret i den økonomiske ledelse af et 

porteføljeselskab.  

Kapitel 5 er afhandlingens konklusion. Her vil alle resultaterne fra de forudgående kapitler blive 

sammenfattet i afhandlingens afsluttende konklusion der besvarer afhandlingens problemformulering. 

Kapitel 6 indeholder en perspektivering. Her vil der blive fremsat en række bud på andre områder, hvor 

afhandlingens konklusioner kunne finde anvendelse. Ydermere vil der blive fokuseret på en række områder 

i forlængelse af afhandlingens fokus, som kunne være interessante at analysere yderligere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 Juridisk analyse af problemformuleringen 

Ordlyden af de to første underspørgsmål danner grundlaget for strukturen i dette kapitel. Derfor vil det 

først blive gennemgået, hvad private equity-begrebet dækker over, og hvordan den juridiske ramme for en 

PE-fond ser ud. Dernæst vil de juridiske aspekter ved en PE-fond og dennes investering i kapitalandele, 

udøvelse af indflydelse og ret til indsigt i porteføljeselskaber blive analyseret. Herefter vil kapitlet analysere, 

hvorvidt en PE-fond vil kunne ifalde erstatningsansvar ved udøvelse af indflydelse i et porteføljeselskab og 

hvorvidt PE-fonden på andet grundlag kan komme til at hæfte for porteføljeselskabet. Kapitlet sluttes af 

med en delkonklusion.  

2.1 Hvad er en PE-fond 

2.1.1 Definition af private equity og en PE-fond 

Efter europæisk terminologi dækker begrebet "private equity" over investeringer i kapitalandele i private 

selskaber i alle stadier lige fra finansiering af opstartsselskaber (venturekapital) over indskud af 

ekspansionskapital i små og mellemstore selskaber til opkøb (buyouts) af modne selskaber, herunder ved 

overtagelse af børsnoterede selskaber med henblik på afnotering.21 

2.1.1.1 De forskellige selskaber med behov for risikovillig kapital  

En kapitalfond vil typisk specialisere sig i at investere i selskaber på et eller flere af disse stadier. Overordnet 

kan kategorierne sammenfattes således:22 

Seed: Her er der tale om investering i et selskab på det tidligste stadie af selskabets livscyklus. Selskabets 

produkt eller produkter vil typisk ikke være kommercialiseret, hvorfor stadiet betegnes som seed, hvor 

selskabet typisk alene vil have forsknings- og udviklingsaktiviteter der ikke endnu giver omsætning. 

Investering i selskaber på dette stadie vil derfor også være præget af høj risiko og dertilhørende stor 

potentiel gevinst.  

Opstartsvirksomhed: Stadiet efter seed kan betegnes som opstartsfasen, hvor der typisk er udviklet et eller 

flere produkter, som er klar til at blive kommercialiseret. Her skal man bruge kapitalen til at føre dette 

produkt på markedet. Man kan sige, at selskaber på dette niveau skal bevise, at deres koncept har en 

kommerciel værdi. I og med, at konceptet endnu ikke på dette niveau har bevist sin værdi, er der ligeledes 

tale om en investering i høj risiko-kategorien.  

                                                           
21 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 15. 
22 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 21. 
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Ekspansionsstadiet: Næste kategori betegnes som ekspansionsstadiet, da selskabet her har bevist, at det 

kan sælge sit produkt – typisk på hjemmemarkedet og dets umiddelbare nærhed. Her skal kapitalen altså 

ikke bruges til at kommercialisere produktet, men til at føre produktet ud på endnu flere markeder og 

dermed ekspandere selskabet. Typisk vil selskabet på dette niveau lige have nået break-even, men 

genererer endnu ikke tilstrækkeligt cash flow til selv at finansiere vækststrategien og ekspansionen. Givet 

at konceptet har bevist sit værd på nogle markeder vil der ikke være tale om en investering i en lige så høj 

risiko-kategori som en investering i seed eller en opstartsvirksomhed.  

Buyouts: Dette stadie vedrører investeringer i mere veletablerede selskaber i et noget senere 

udviklingsstadie. I modsætning til de ovenstående kategorier vil selskabet typisk være tilstede på flere 

markeder og have et positivt cash flow. Ligeledes omfatter buyouts i modsætning til de ovenstående 

kategorier en overtagelse af aktiemajoriteten og ikke "kun" en minoritetspost i selskabet. Dette kan ske ved 

management buyout (ledelsens overtagelse af selskabet med hjælp fra en kapitalfond (MBO)) og/eller 

leveraged buyouts (lånefinansieret virksomhedsovertagelse (LBO)). Der kan også være tale om en public to 

private-transaktion, hvor target-selskabet der bliver overtaget er børsnoteret, og efter overtagelsen 

afnoteres fra børsen og dermed bliver privat.  

2.1.1.2 De forskellige udbydere af risikovillig kapital  

Overordnet kan man opdele udbyderne af risikovillig kapital i de følgende kategorier:23 

Business angels: Dette begreb omfatter typisk privatpersoner, der tidligere har opbygget egen virksomhed 

og i forbindelse med en exit fra denne virksomhed har realiseret betydelige økonomiske gevinster, som de 

nu vil forrente ved at investere i andre nystartede virksomheder. I og med, at disse personer selv har prøvet 

at bygge en virksomhed op fra bunden vil de ud over den kapital de kommer med bidrage med viden, 

erfaring og netværk til en nystartet virksomhed.  

Børsnoterede investeringsselskaber: I nogle tilfælde har børsnoterede investeringsselskaber spillet en rolle 

i private equity-sektoren. Her er der tale om investeringsselskaber, som via børsen fremskaffer kapital til at 

investere i unoterede selskaber. Børsnoterede selskaber spiller dog i øjeblikket ikke nogen betydelig rolle 

på det danske private equity-marked.  

Corporate venture-selskaber: En anden kategori af private equity investorer er de såkaldte corporate 

venture-selskaber. Her er der tale om virksomheder, der tilhører store industrielle virksomheder eller 

konglomerater. Deres formål kan f.eks. være at agere pipeline for moderkoncernen – eller med andre ord 

give adgang til nye produkter og teknologi. Man kan således til dels sammenligne disse selskaber med 

                                                           
23 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 23. 
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interne forsknings- og udviklingsafdelinger, som er organiseret som adskilte enheder med det mål at være 

bedre rustet til at bringe ny teknologi på markedet.  

PE-fonde: Dette er den største bidragsyder af private equity-kapital. PE-fonde er typisk organiseret som 

kommanditselskaber (limited partnerships), hvor PE-teamet ejer komplementarselskabet (the general 

partner), og investorerne, der i Danmark hovedsageligt består af pensionsselskaber og andre finansielle 

aktører, deltager som kommanditister (limited partners).24 Der sondres i denne kategori mellem 

uafhængige PE-fonde, der rejser penge til investeringer fra eksterne investorer, og captive PE-fonde (ofte 

blot referet til som captives), som er PE-fonde, der er kontrollerede af og normalt rejser penge fra deres 

moderselskaber eller organisationer (for eksempel en bank). Der er normalt ingen juridisk forskel på 

uafhængige PE-fonde og kontrollerede PE-fonde (captives), men captive-strukturer kan indebære risiko for 

flere interessekonflikter.  

Fund-of-funds: Her er der tale om fonde, der specialiserer sig i investeringer i andre PE-fonde – en såkaldt 

funds-of-funds. Dette gøres først og fremmest med baggrund i et risikospredningssynspunkt. En normal PE-

fond investerer i 8-12 porteføljeselskaber, hvorefter en fiasko for en af disse selskaber kan have en 

betydelig effekt på fondens samlede afkast. Ved en funds-of-funds vil der blive investeret i en række PE-

fonde, som hver vil have 8-12 porteføljeselskaber. Dermed vil betydningen af en fiasko hos et enkelt 

porteføljeselskab ikke have samme indflydelse på det samlede afkast, hvorfor risikoprofilen er mere 

gunstig.  

Secondary fonde: Disse fonde specialiserer sig i køb (og salg) af andele i PE-fonde fra eksisterende 

investorer i disse fonde og/eller aktieposter i porteføljeselskaber ejet af sådanne PE-fonde. Secondary 

fonde er aktivt på udkig efter investeringsmuligheder og kontakter investorer i PE-fonde med bud på deres 

andele i sådanne PE-fonde. Der er ligefrem eksempler på, at secondary fonde har forsøgt at overtage 

eksisterende PE-fonde (venligt som fjendtligt).  

Statsstøttede investorer: De ovenfor nævnte private equity aktører er private enheder, men der findes 

også en række PE-fonde der er helt eller delvist statsstøttede. Særligt i nogle lande spiller sådanne 

statsstøttede enheder en betydelig rolle, især i forhold til finansiering af selskaber, der befinder sig i de 

tidlige stadier. I Danmark er Vækstfonden et eksempel på et statsstøttet investeringsselskab. På europæisk 

plan har the European Investment Fund haft en tilsvarende vigtig rolle.  

Der er således en del forskellige aktører på udbydersiden af risikovillig kapital til unoterede selskaber. I 

nærværende afhandling vil fokus være på PE-fonde der foretager de såkaldte buyouts. Nedenfor følger en 

                                                           
24 Se nærmere afhandlingens afsnit 2.1.2 om den juridiske ramme for en PE-fond.  
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analyse af disse fondes juridiske form, hvilken regulering fondene er underlagt og slutteligt berøres 

exitmetoder kort. 

2.1.2 PE-fondens juridiske konstruktion og investorerne:  

En PE-fonds livscyklus kan traditionelt opdeles i tre stadier:  

• PE-teamets fundraising hos institutionelle og andre pengestærke investorer og etableringen af et 

investeringsselskab refereret til som en PE-fond,  

• PE-fondens investering i en række porteføljeselskaber samt udvikling, forbedring og overvågning af 

porteføljeselskaberne i en periode, hvor investeringernes potentiale realiseres, og  

• Planlægningen og gennemførelsen af exits, hvor porteføljeselskaberne sælges, profitten deles 

mellem PE-teamet og investorerne i PE-fonden, PE-fonden likvideres og en ny PE-fond etableres.  

Etableringen af en PE-fond involverer først og fremmest en fundraising-proces, hvor det PE-team, som 

påtænker at lede, administrere og forvalte PE-fondens ressourcer, henvender sig til potentielle (ofte 

institutionelle) investorer med henblik på at få et tilsagn om investering i PE-fonden. Dette sker oftest på 

baggrund af et informationsmemorandum med en beskrivelse af PE-fondens investeringsstrategi, påtænkte 

ledelse og de overordnede investeringsvilkår.25  

PE-fonde er typisk etableret som kommanditselskaber, hvilket indebærer, at de ikke er pålagt selskabsretlig 

regulering efter SL, jf. forudsætningsvis SL § 1, stk. 1, hvoraf det følger, at SL alene regulerer 

kapitalselskaber, hvilket altså ikke omfatter kommanditselskaber. 26 Kommanditselskaber er alene 

underlagt erhvervsvirksomhedsloven (herefter LEV) og årsregnskabsloven (herefter ÅRL) om registrering og 

aflæggelse af årsregnskab.27 Reglerne om kommanditselskabsretten hviler derudover på ulovfæstede 

regler, der til dels er fastslået i retspraksis. Der består således en vid aftalefrihed i det interne forhold i 

kommanditselskaber, til at finde en passende organisationsform.28 

Fraværet af deklaratoriske og præceptive regler har den betydning, at alle forhold af betydning for parterne 

skal reguleres i individuelt forhandlede kontrakter. Dermed vil en PE-fond typisk være reguleret af et 

omfattende aftalekatalog, hvor det er af betydelig vigtighed, at aftalerne er udførlige og præcise således, at 

konflikter der kunne opstå på baggrund af den manglende detailregulering af selskabsformen undgås.29 

                                                           
25 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 37.  
26 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 35. 
27 Lovbekendtgørelse 2015-12-10 nr. 1580 årsregnskabsloven og lovbekendtgørelse 2013-11-15 nr. 1295 om visse 
erhvervsdrivende virksomheder.  
28 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Introduktion til dansk selskabsret II, Karnov Group, 2. udgave, 2015, 
s. 164.  
29 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, 2015, s. 164.  
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Investorerne skal altså foruden deres tro på den kommercielle investeringsstrategi også undersøge, 

hvorvidt de finder de juridiske investeringsvilkår fornuftige i forhold til markedsstandarden.30  

Det overordnede formål med udformningen af enhver aftale i denne forbindelse er at sikre, at der er en 

fornuftig afstemning af interesse og, at man gennem kontraktgrundlaget undgår interessekonflikter. Alle 

aktører på private equity markedet må således sikre sig, at deres interesser er varetaget i en kontrakt, og at 

denne kontrakt via incitamentstrukturer hindrer, at modparten agerer opportunistisk. Der er altså her tale 

om flere klassiske principal/agent-problemstillinger.31  

Den centrale aftale i forhold til investorerne og fundraisingen er kommanditselskabsaftalen eller ofte kaldet 

Limited Partners Agreement. Denne aftale regulerer i detaljer forholdet mellem på den ene side 

investorerne som kommanditister og på den anden side PE-teamet som komplementar og tilmed eventuelt 

et managementselskab. Aftalen vil derfor indeholde bestemmelser, der regulerer PE-teamets adfærd og 

skaber incitamenter for PE-teamet til at skabe en stor gevinst for investorerne og dem selv. Denne 

incitamentsforenelighed eller alignment of interest sker gennem carried interest (overskudsdeling til PE-

teamet) og gennem monitorering i form af rapporteringskrav samt investorrepræsentation. Principielt 

kunne disse forhold reguleres via det sæt vedtægter, som kommanditselskabet skal have udarbejdet i 

forbindelse med selskabets registrering hos Erhvervsstyrelsen, jf. LEV § 2, stk. 3, 2. pkt., og 

anmeldelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 3.32 Dog er det i de fleste tilfælde i parternes interesse, at 

aftalereguleringen mellem investorerne og PE-teamet bevares fortrolig, og dermed reguleres ovenstående 

oftest primært i kommanditselskabsaftalen.  

Kommanditselskabsaftalen vil typisk indeholde en række bestemmelser, som henholdsvis forpligter og 

forbyder PE-teamet at foretage visse handlinger (såkaldte "positive" og "negative" covenants).33 

Typiske eksempler på positive covenants omfatter følgende forpligtelser:  

• PE-teamets medinvestering (ofte 1% af PE-fondens samlede kapital) 

                                                           
30 De institutionelle investorer er sammensluttet i organisationen ILPA (The Institutional Partners Association) der bl.a. 
i januar 2011 har udstedt Private Equity Principles version 2.0 der er et katalog af guidelines til hvad en 
kommanditselskabsaftale eller Limited Partners Agreement mellem investorerne og PE-teamet bør indeholde set fra 
investorernes synsvinkel. Guidelinen fokuserer på tre overordnede principper som ILPA anser for afgørende i 
samarbejdet mellem parterne, nemlig; 1) interessefællesskab (Alignment of Interest), 2) ledelse (Governance) og 3) 
transparens (Transparency). Udstedelsen af disse guidelines er et eksempel på, at der på området har udviklet sig en 
vis standard for hvad aftalen mellem parterne bør indeholde.  
31 Nærmere om principal/agent-problemstillingen i kapitel 3.  
32 Bekendtgørelse 2016-11-25 nr. 1466 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i 
Erhvervsstyrelsen.  
33 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 64.  



20 
 

• PE-teamets pligt til at supplere teamet ved nøglepersoners fratræden  

• PE-teamets pligt til at passe på PE-fondens aktiver 

• PE-teamets pligt til løbende at værdiansætte porteføljeselskaberne 

• PE-teamets pligt til at rapportere kvartalsvist til investorerne 

Typiske negative covenants omfatter begrænsninger vedrørende følgende forhold:  

• Geografisk placering af potentielle porteføljeselskaber 

• Potentielle porteføljeselskabers branche- og sektormæssige tilknytning  

• Størrelsen af investeringerne i enkeltselskaber 

• Investeringer i andre PE-fonde 

• Investeringer i børsnoterede værdipapirer 

• Ydelse af lån og/eller brug af visse typer værdipapirinstrumenter 

• Optagelse af lån til finansiering af investeringer (gearing)  

• Investeringer med eller samtidig med andre PE-fonde administreret af samme PE-team 

• Geninvestering af provenu fra porteføljeselskaber 

• Nøglepersoners øvrige aktiviteter 

• Optagelse af nye nøglepersoner 

2.1.2.1 Afkast fra fondens investeringer – waterfall structure 

En central del af PE-fondens forretningsstrategi er metoden til fordeling af afkastet fra investeringerne i 

fondens levetid. En af metoderne til overskudsdelingen er det såkaldte distribution waterfall, der 

overordnet fungerer således:34  

(i) Først tilbagebetales investorerne deres indbetalte indskud tilbage. 

(ii) Dernæst betales til investorerne et præferenceafkast svarende til en rente på typisk 8% p.a. af 

disses indbetalte indskud (den såkaldte hurdle rate eller preferred return).  

(iii) Af det herefter overskydende beløb betales typisk 80% til kommanditisterne, mens 20% 

tilfalder komplementaren (den såkaldte carried interest).  

Kravet om en hurdle rate er udtryk for, at investorerne efter returnering af deres indskudte kapital skal 

have en forrentning, som modsvarer, hvad de kunne have fået ved en normal kapitalanbringelse, tillagt en 

vis præmie for at binde kapitalen i 10 år. Waterfall structure sigter dermed på 1) at investorerne på den ene 

side belønnes for at stille risikovillig kapital til rådighed, og 2) at det på den anden side sikres, at PE-teamet 

                                                           
34 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 65.  
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via en potentiel meget stor upside har tilstrækkeligt incitament til at gennemføre succesfulde investeringer 

og exits.35  

2.1.2.1.1 Whole-fund eller deal-by-deal-fordeling 

Det er principielt muligt at anvende waterfall structure enten på porteføljeniveau (en såkaldt whole fund-

model) eller på enkeltinvesteringer (en såkaldt deal-by-deal-model). Anvendes whole fund-model, har man i 

europæiske PE-fonde traditionelt udloddet provenu og andre indtægter løbende, herunder i forbindelse 

med hver exit, men således at der "fyldes op nedefra", dvs. først tilbagebetales investorerne deres faktiske 

indskud, dernæst deres hurdle rate og endelig udbetales carried interest.36 Denne model betegnes return-

all-contributions-first, og medfører, at PE-teamet først får udbetalt carried interest sent i PE-fondens 

levetid, men at PE-teamet til gengæld får udbetalt en stor del af provenuet fra PE-fondens exits i PE-

fondens sidste år (forudsat at PE-fondens overskud er stort nok til at udløse carried interest).3738  

I forhold til carried interest er det relevant at nævne, at forvalteren af en PE-fond skal sikre sig, at 

medlemmerne af ledelsen og visse andre nøglemedarbejdere tilbagebetaler beløb, som er udbetalt på 

grundlag af oplysninger, som kan dokumenteres at være fejlagtige og modtagerne er i ond tro, jf. FAIF-

loven § 20, stk. 6. Dog indeholder kommanditselskabsaftalen i praksis ofte en såkaldt claw-back som går 

videre, idet (i) den kan være objektiv og således ikke tager hensyn til modtagerens gode eller onde tro, og 

(ii) den kan stille krav om hel eller delvis tilbagebetaling af beløb, som overstiger, hvad de pågældende vil 

være berettigede til, hvis overskudsfordelingen var lavet på baggrund af de samlede indbetalinger til og 

udlodninger fra PE-fonden opgjort på PE-fondens sidste dag. Metoden til sikringen af tilbagebetalingen er 

typisk enten en spærret sikringskonto eller sikkerhedsstillelse.39  

2.1.3 Lovregulering af PE-fonde. 

Med vedtagelsen af FAIF-loven er PE-fonde for første gang blevet reguleret. Det følger af FAIF-loven, at alle 

alternative investeringsfonde skal have en godkendt eller registreret forvalter, idet fonden ellers er 

selvforvaltende. En selvforvaltende fond skal overholde det samme regelsæt som øvrige forvaltere. 

Hvorvidt forvalteren skal lade sig registrere, eller søge om tilladelse til at forvalte alternative 

investeringsfonde, afhænger af den samlede størrelse af de forvaltede aktiver.  

                                                           
35 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 65.  
36 I USA kendes også den såkaldte deal-by-deal-model, hvor der udbetales carried interest på baggrund af hver enkelt 
investering. Denne metode er ikke behandlet i afhandlingen, da metoden ikke er lovlig efter dansk ret. Se nærmere 
om begrænsningen i adgangen til deal-by-deal-model i afsnit 2.1.5.2.  
37 ILPA anbefaler i Private Equity Principles version 2.0 investorerne, at der ved investering i PE-fonde anvendes en 
return-all-contributions-first model, jf. s. 4.  
38 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 67.  
39 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 70.  
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2.1.3.1 Alternative investeringsfonde 

Spørgsmålet er herefter, hvad der udgør en alternativ investeringsfond omfattet af loven. I lovens § 3, stk. 

1, nr. 1, er dette defineret som en kollektiv investeringsenhed, der rejser kapital fra en række investorer 

med henblik på at investere kapitalen i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for 

investorerne, og som ikke skal have tilladelse som en dansk UCITS (investeringsforening) efter lov om 

investeringsforeninger.40 Hvad der skal forstås ved de forskellige dele af FAIF-lovens § 3, stk. 1, nr. vil blive 

analyseret i det følgende:  

Rejser kapital: Er defineret som en kommerciel aktivitet udført med det formål at skabe en forpligtelse 

eller overførsel af kapital fra en eller flere investorer til fonden med henblik på at investere kapitalen i 

overensstemmelse med en defineret investeringspolitik, jf. bekendtgørelse om alternative 

investeringsfonde (herefter FAIF-bekendtgørelsen) § 1, nr. 5.41  

En række investorer: Under høringsprocessen i forbindelse med lovens vedtagelse blev det drøftet, hvor 

mange investorer, der skal til for at udgøre "en række investorer". Dette er nu afklaret i FAIF-

bekendtgørelsen§ 1, nr. 4, hvoraf fremgår, at en række investorer skal forstås som en eller flere investorer. 

Der vil dog ikke være tale om en række investorer i lovens forstand, hvis fonden kun kan rejse kapital fra én 

enkelt investor.  

Defineret investeringspolitik: FAIF-bekendtgørelsens § 2, stk. 2, fastslår, at en defineret investeringspolitik 

forudsætter, at fonden har en skriftlig politik for, hvordan fondens kapital skal forvaltes med henblik på at 

skabe et aggregeret afkast for fondens investorer. Det fremgår endvidere, at investeringspolitikken 

eksempelvis kan være fastlagt på det tidspunkt, hvor investorerne forpligter sig til at tegne andele i fonden. 

Indholdet af en defineret investeringspolitik kan bl.a. være retningslinjer om investering i bestemte 

kategorier af aktiver eller afståelse fra at investere i visse aktiver, investering i bestemte geografiske 

områder og overholdelse af begrænsninger i gearing. PE-fondes investeringspolitik vil ofte være fastlagt i 

kommanditselskabsaftalen, og det vil normalt være en central del af aftalen mellem PE-teamet og 

investorerne i PE-fonden at nå til enighed om begrænsninger som de nævnte.  

Et aggregeret afkast: Er defineret som et afkast, der er afledt af den samlede risiko, som opstår ved at 

erhverve, besidde eller sælge investeringsaktiver, herunder aktiviteter, der har optimeret eller øget 

værdien af investeringsaktiverne, jf. FAIF-bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1. Fonden skal med andre ord 

være et pooled investment vehicle, hvor forvalteren på fondens vegne investerer fondens samlede kapital 

                                                           
40 Forkortelsen "UCITS" står for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. 
41 Bekendtgørelse nr. 782 af 26/06/2013 om alternative investeringsfonde.  
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med henblik på at skabe et samlet afkast til fordel for alle investorerne i modsætning til at lave individuelle 

investeringer for de enkelte investorer (individuel porteføljepleje).  

Daglige beføjelser eller kontrol: Defineres som en direkte og vedvarende beslutningskompetence over 

operationelle forhold, der vedrører den daglige drift af fondens aktiver, som er betydelig mere omfattende 

end udøvelse af kontrol eller beføjelser gennem afstemning ved fondes generalforsamling vedrørende 

forhold som fusion, valg af bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer eller godkendelse af 

årsregnskaber, jf. FAIF-bekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 2.  

2.1.3.2 Forvaltere af alternative investeringsfonde 

En forvalter er efter FAIF-loven § 3, stk. 1, nr. 1, en virksomhed, som har påtaget sig ansvaret for en eller 

flere alternative investeringsfonde. Ved forvaltning skal forstås varetagelse af porteføljepleje og 

risikostyring for en alternativ investeringsfond, jf. § 3, stk. 1, nr. 28, jf. lovens bilag 1, nr. 1. Forvalteren er 

endvidere ansvarlig for administration (jura, regnskab, værdiansættelse mv.) samt markedsføring og 

aktiviteter vedrørende fondens aktiver, jf. lovens bilag 1, nr. 2. Definitionen af en forvalter giver anledning 

til tvivl om, hvorvidt komplementarselskabet eller et managementselskabet skal betragtes som forvalter i 

lovens forstand. Definitionen synes at forudsætte, at der er indgået en aftale med fonden om forvaltning, 

jf. ordlyden "…har påtaget sig ansvaret for…". Komplementaren vil sædvanligvis tiltræde 

kommanditselskabsaftalen, hvor komplementarens rolle vil være beskrevet. I eksisterende fonde er det 

formentlig tilfældigt (eller motiveret af skatte- og/eller momshensyn), om beskrivelsen af 

komplementarens rolle omfatter de ovennævnte porteføljepleje og risikostyringsfunktioner, eller om disse 

er henlagt til et separat managementselskab. Det afgørende må antages at være, hvilket selskab der har 

ansvaret for de funktioner, som disse begreber dækker over. Medmindre der foreligger en skriftlig aftale, 

som pålægger et selvstændigt managementselskab disse funktioner, må der være en formodning for, at 

funktionerne varetages af komplementaren. Dette må som udgangspunkt gælde, selv hvis 

kommanditselskabsaftalen ikke er klar på dette punkt. Hvis der omvendt er indgået en managementaftale 

direkte mellem fonden og managementselskabet, og opgaverne i henhold til aftalen svarer til de i FAIF-

lovens bilag 1 nævnte funktioner, vil managementselskabet opfylde betingelserne for at være forvalter i 

FAIF-lovens forstand. Efter ordlyden kan både komplementarselskabet og managementselskabet således 

efter omstændighederne være omfattet af definitionen af en forvalter. Det kan næppe tænkes, at begge 

selskaber på samme tid skal anses for forvalter. Der må således være ét selskab, der er ansvarlig for 

varetagelsen af funktionerne.  

Hvis komplementaren er forvalter, kan denne delegere opgaver til managementselskabet, jf. FAIF-loven § 

38. Delegation kræver bl.a., (i) at Finanstilsynet underrettes forinden, (ii) at selskabet, der delegeres til, har 
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de fornødne ressourcer og er registreret eller har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde, 

(iii) at forvalteren løbende kontrollerer de ydelser, der leveres af den virksomhed, der er delegeret til, og 

(iv) at forvalteren objektivt kan begrunde delegationsstrukturen. Hvis den der delegeres til, ikke allerede 

har tilladelse efter lov om finansiel virksomhed (herefter FIL), og forudsat at Finanstilsynet ikke meddeler 

dispensation, jf. ovenfor, vil det være naturligt, at den pågældende virksomhed søger registrering eller 

tilladelse efter FAIF-loven.42 Hvorvidt registrering eller tilladelse er påkrævet, vil afhænge af, om de 

samlede aktiver under forvaltning overstiger en vis grænseværdi. Hvis der er flere PE-fonde, som forvaltes 

af det samme PE-team, kan man forestille sig, at de forvaltede aktiver for hver enkelt fond er under den 

grænseværdi, som medfører krav om tilladelse. Som forvaltere for de enkelte fonde vil 

komplementarselskaberne i et sådant tilfælde kunne nøjes med registrering. Det fælles 

managementselskab skal imidlertid have fuld tilladelse, hvis de samlede aktiver overstiger grænseværdien. 

En delegation af forvaltningsrollen fra komplementarerne til et samlet managementselskab kan således 

have den konsekvens, at fondenes umiddelbare forvaltere kan nøjes med registrering, mens det selskab, 

der delegeres til, skal have fuld tilladelse som forvalter efter loven.  

Hvis managementselskabet skal have tilladelse, kan man overveje, om det er nødvendigt at involvere 

komplementarselskaberne, eller om PE-fondene kan indgå managementaftaler direkte med 

managementselskabet. Problemet i den forbindelse er, at en komplementar efter LEV § 2, stk. 2, 2. pkt., 

skal have forvaltningsmæssige beføjelser, idet den ellers ikke opfylder betingelserne for at være 

komplementar. Det følger af bestemmelsen, at dette gælder for kommanditselskaber, der er stiftet efter 

den. 1. juni 1996.  

Dermed kan komplementaren ikke fratages alle rettigheder. Man kan dog i kommanditselskabsaftalen 

eksempelvis fastslå, at komplementarens kompetence skal bestå i at træffe beslutninger på vegne af 

fonden. Dette vil opfylde kravet om forvaltningsmæssige beføjelser i LEV. Spørgsmålet er herefter, om 

dette vil udgøre forvaltning i FAIF-lovens forstand fordi porteføljepleje omfatter beslutninger om at 

investere eller sælge, eller om man kan udskille den endelige beslutningskompetence fra porteføljeplejen. 

Hvis komplementaren har beslutningskompetencen, vil managementselskabets aktiviteter i en PE-fond bl.a. 

bestå i at finde investeringsmuligheder, forhandle vilkår for disse investeringer, lave indstillinger 

vedrørende køb og salg til komplementaren, efterfølgende overvåge og deltage i bestyrelsen for 

porteføljeselskaberne mv. Da der logisk set kun kan være en ansvarlig forvalter af en fond, må det antages, 

at man kan gøre managementselskabet til forvalter i lovens forstand, samtidig med at komplementaren 

bevarer beslutningskompetencen. Dette er dog af gode grunde ikke afklaret i praksis. Hvis man omvendt vil 

                                                           
42 Lovbekendtgørelse 2017-09-26 nr. 1140 om finansiel virksomhed.  
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nøjes med at registrere komplementarselskaberne som forvaltere efter loven, forudsætter det, at de 

opgaver, som komplementarerne videregiver til managementselskabet, ikke falder ind under definitionerne 

af porteføljepleje og risikostyring.43  

Sammenfattende giver reglerne anledning til betydelig tvivl med hensyn til, hvilket selskab eller hvilke 

selskaber der skal registreres eller have tilladelse efter loven. På baggrund af den lidt uklare retstilling på 

området må det enkelte PE-team, som skal indrette sig i overensstemmelse med lovgivningen afklare dette 

forinden med Finanstilsynet, som er den relevante myndighed i forhold til lovgivningsområdet for 

alternative investeringsfonde. Man kan håbe, at Finanstilsynet vil have forståelse for situationen og for at 

finde en pragmatisk løsning, herunder i de relevante tilfælde at meddele dispensation fra tilladelseskravet 

for managementselskabet, hvis dette varetager porteføljepleje via delegation fra komplementaren. De 

nærmere betingelser for, hvornår en forvalter skal registreres eller søge om tilladelse behandles nedenfor. 

2.1.4 Registrering og tilladelse 

En forvalter skal enten søge om godkendelse eller registreres hos Finanstilsynet afhængig af den samlede 

størrelse af den portefølje af fonde, som den forvalter. På baggrund af reguleringen i FAIF-loven og de 

supplerende forordninger kan forvaltere inddeles i fire typer:  

• Forvaltere af alternative investeringsfonde med tilladelse 

• Registreret forvalter af alternative investeringsfonde 

• Registreret forvalter af europæiske venturefonde 

• Registreret forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde 

Af hensyn til afhandlingens fokus vil forvaltere af europæiske venturefonde og europæiske sociale 

iværksætterfonde ikke blive behandlet yderligere.  

2.1.4.1 Forvaltere med tilladelse  

Forvaltere skal have tilladelse fra Finanstilsynet, såfremt aktiverne i de forvaltede fonde sammenlagt 

overstiger en værdi svarende til 100 mio. euro eller 500 mio. euro, hvis virksomheden udelukkende 

forvalter fonde, der ikke har gearet deres investeringer, og ingen investorer i fondene har ret til at blive 

indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i hver af fondene, jf. FAIF-

lovens § 6, stk. 1.  

                                                           
43 I forhold til denne problematik se tillige Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 86-89.  
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Da ingen af investorerne i en sædvanlig PE-fond med begrænset levetid (en såkaldt lukket fond) vil have ret 

til at blive indløst, er det afgørende for, om forvalteren er underlagt den høje eller den lave tærskelværdi, 

om investeringerne er gearede. Gearing er nærmere defineret i FAIF-lovens § 3, stk. 1, nr. 27.  

2.1.4.2 Registrerede forvaltere 

Forvaltere, hvis aktiver under forvaltning ikke overstiger de relevante tærskelværdier, skal registreres hos 

Finanstilsynet efter FAIF-lovens § 9. En registreret forvalter vil være underlagt betydeligt færre regler og 

krav end forvaltere med tilladelse.  

Dette indebærer, at alene lovens § 5 om registrering og markedsføring, § 9 om registreringskrav, § 10 om 

tvungen ansøgning om tilladelse, hvis grænseværdierne senere overskrides, § 161 om pligt til at give 

Finanstilsynet nødvendige oplysninger samt §§ 190-192 om ikrafttræden og overgangsbestemmelser finder 

anvendelse for registrerede forvaltere.  

En registreret forvalter opnår til gengæld ingen af de rettigheder, som forvaltere med tilladelse får efter 

loven. Fordelene ved at opnå tilladelse er navnlig, at der hermed følger et markedsføringspas, der giver ret 

til at markedsføre fonden overalt i EU, samt muligheden for efter Finanstilsynets godkendelse heraf at 

markedsføre fonden over for detailinvestorer, jf. nærmere herom i bekendtgørelsen om tilladelse til 

forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer (herefter FAIF 

markedsføringsbekendtgørelsen).44 Det er altså således ikke kun krav der følger med en tilladelse, men 

således også visse fordele. En registreret forvalter kan vælge at søge om tilladelse, jf. FAIF-loven § 10, stk. 2. 

Forvalteren vil i så fald blive omfattet af alle rettigheder og pligter, som FAIF-loven indeholder.  

2.1.5 Selskabsform, kapitalkrav og organisatoriske krav  

For forvaltere, som efter loven skal have tilladelse, følger det af lovens § 7, at de skal være juridiske 

personer omfattet af SL. Forvaltningsselskaber kan således være enten et aktieselskab, et anpartsselskab, 

et partnerselskab (kommanditaktieselskab) eller et iværksætterselskab.  

Loven fastsætter en række organisatoriske krav til forvaltere. Efter § 27 skal en forvalter således have 

"tilstrækkelige ressourcer og kvalificerede medarbejdere" samt "effektive former for virksomhedsstyring".  

2.1.5.1 Markedsføring  

Markedsføring af andele i alternative investeringsfonde er reguleret i lovens § 5, stk. 3, om forvaltere med 

tilladelse, § 5, stk. 6, om registrerede forvaltere og afsnit VI (§§ 76-130) om grænseoverskridende 

markedsføring og forvaltning. Det er et centralt element i den nye regulering, at der med loven indføres et 

                                                           
44 Bekendtgørelse 2014-06-26 nr. 797 om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til 
detailinvestorer. 
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europæisk markedsføringspas. Det vil sige, at forvaltere, der har opnået tilladelse til at forvalte alternative 

investeringsfonde i et EU-land, opnår ret til også at markedsføre andele til investorer i andre EU-lande.  

Forvaltere med hjemsted i Danmark og med tilladelse må markedsføre andele i deres fonde over for 

professionelle investorer i Danmark, andre EU-lande og tredjelande, jf. lovens § 5, stk. 3-5.  

Markedsføring skal ske efter de nærmere regler, der er fastsat i lovens afsnit VI. Ønsker en forvalter således 

at markedsføre andele i sine fonde over for investorer i et andet EU-land, medfører reglerne om et 

markedsføringspas, at forvalteren skal underrette Finanstilsynet om den påtænkte markedsføring. 

Proceduren og de nærmere oplysningskrav fremgår af FAIF-loven §§ 102-106. Der gælder ikke tilsvarende 

krav til markedsføring til investorer i tredjelande. Sådan markedsføring skal således blot ske med respekt af 

reglerne om markedsføring af kapitalfondsandele og/eller værdipapirer i de pågældende lande.  

Efter de gældende regler kan registrerede forvaltere, der ikke har tilladelse, kun markedsføre andele i deres 

fonde til professionelle investorer i Danmark og i tredjelande. Markedsføringspasset gælder således ikke for 

disse forvaltere.  

FAIF-loven giver som udgangspunkt kun forvaltere ret til at markedsføre andele i deres fonde til 

professionelle investorer, jf. FAIF-loven § 5, stk. 2. Bestemmelsen giver dog Finanstilsynet mulighed for 

efter anmodning herom at give forvalteren tilladelse til at markedsføre andele til detailinvestorer. 

Finanstilsynet har udstedt en bekendtgørelse om de nærmere betingelser, som skal være opfyldt for at 

opnå tilladelse til markedsføring over for detailinvestorer. Kun forvaltere med tilladelse som forvaltere kan 

opnå tilladelse til markedsføring over for detailinvestorer. Registrerede forvaltere kan således aldrig 

markedsføre deres fonde over for detailinvestorer. I tillæg til de nævnte regler om markedsføring 

indeholder FAIF-loven regler om oplysninger, som en forvalter er forpligtet til at give potentielle investorer 

forud for deres eventuelle investering i en PE-fond.45  

2.1.5.2 Aflønning – begrænsning af carry-modeller 

Et centralt element i både FAIF-direktivet og FAIF-loven, som har været udsat for stor debat og en vis 

bekymring fra private equity branchen forud for implementeringen, vedrører regler om aflønning.  

Udgangspunktet findes i FAIF-loven § 20, hvorefter en forvalter med tilladelse skal have en lønpolitik og -

praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Det betyder bl.a., at 

forvalteren ved aflønning af medlemmer af ledelsen og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig 

                                                           
45 Jf. her FAIF-lovens §§ 62-66 om forvalterens oplysningsforpligtelser over for investorerne.  
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indflydelse på forvalterens risikoprofil eller på risikoprofilen for de forvaltede fonde, skal sikre sig, at den 

variable del af ledelsens løn højst må udgøre 50 % af den faste grundløn inklusiv pension.  

Hvis de nævnte begrænsninger gjaldt ubetinget, ville de gøre det umuligt for PE-fonde at lave carried 

interest-modeller som hidtil. Heldigvis for PE-fondene findes der en undtagelse i § 20, stk. 10, nr. 1. Efter 

denne bestemmelse finder de nævnte begrænsninger ikke anvendelse for carried interest, hvis:  

• Fonden har tilbagebetalt indskuddene til investorerne (den faktisk indbetalte andel af 

investorernes investeringstilsagn/commitment), og  

• Fonden yderligere har tilbagebetalt et beløb svarende til en på forhånd fastsat hurdle rate,  

Førend carried interest udbetales, og  

• Hvis den carried interest, som udbetales, underlægges claw-back, indtil den pågældende fond 

likvideres.  

Disse betingelser vil være opfyldt ved en sædvanlig whole-fund-model. Det vil derimod ikke længere være 

muligt for danske PE-fonde at lave en aflønningsmodel baseret på deal-by-deal-model.  

I tillæg til at begrænse PE-fondes mulige aflønningsmodeller indeholder FAIF-loven en række 

bestemmelser, som bryder med private equity branchens tradition for at hemmeligholde løn- og 

bonusvilkår, jf. § 22, stk. 1-4. En af de – for forvaltere – negative konsekvenser ved at få tilladelse efter 

FAIF-loven er således øget offentlighed. Reglerne fastslår, at inden en forvalter indgår en aftale om variabel 

løn eller fratrædelsesgodtgørelse med et medlem af forvalterens ledelse, skal forvalterens øverste organ 

have godkendt forvalterens lønpolitik, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn og retningslinjer 

for fratrædelsesgodtgørelser. For et PE-team vil disse regler normalt være uden betydning, da selskabet vil 

været ejet af de samme personer, som tildeles carried interest. Tilsvarende kan anføres kravet om, at 

forvaltere af store fonde og/eller fonde med komplekse aktiviteter skal nedsætte et aflønningsudvalg.  

2.1.5.3 Værdiansættelse  

Efter FAIF-lovens § 29 skal en forvalter med tilladelse for hver fond, den forvalter, have procedurer for 

værdiansættelse af fondens aktiver og forpligtelser, der sikrer, at værdiansættelsen af aktiverne og 

beregningen af fondens indre værdi pr. andel sker korrekt, uafhængigt og konsekvent og i 

overensstemmelse med loven og gældende national ret. Reglerne for værdiansættelse af aktiverne og 

beregning af indre værdi pr. andel skal fremgå af den enkelte fonds vedtægter eller fondsbestemmelser.  
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2.1.5.4 Depositar 

Det følger af FAIF-lovens § 45, stk. 1, at en forvalter med tilladelse skal udpege en depositar for hver enkelt 

fond, som den forvalter. En depositar for en fond i EU skal være etableret i den samme medlemsstat som 

fonden. Dette kan være et problem for fonde, som investerer uden for deres hjemstedsland. Visse lande 

stiller krav om, at depositaren skal være hjemmehørende i samme land som det porteføljeselskab, som har 

udstedt værdipapirerne. Loven regulerer forholdet mellem depositaren og fonden. Der fastsættes 

eksempelvis krav om, hvem der kan blive depositar, hvilke forpligtelser depositaren har over for fonden, 

samt hvilke opgaver depositaren kan uddelegere til tredjemand. Kravet om udpegning af en depositar 

gælder, uanset hvilke typer aktiver fonden investerer i. I relation til depositarens opgaver i forbindelse med 

opbevaring af fondens aktiver sondres mellem finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot og andre 

aktiver.  

Depositaren skal være et kreditinstitut, et fondsmæglerselskab, anden virksomhed som kan vælges som 

depositar efter UCITS-reglerne eller en virksomhed, der udfører depositarfunktioner, som en del af sin 

erhvervsmæssige virksomhed (fx advokater og revisorer). Det er endnu usikkert, hvilke og hvor mange 

danske depositarer som ønsker at påtage sig opgaven og ansvaret efter FAIF-loven.   

En nærmere beskrivelse af depositarens opgaver og pligter kan findes i lovens §§ 50-55. Finanstilsynet har 

udarbejdet en vejledning om de nærmere bestemmelser, der er gældende for depositarer.46  

2.1.5.5 Interessekonflikter 

FAIF-loven indeholder særlige bestemmelser om interessekonflikter. Det følger af lovens § 23, stk. 1, at en 

forvalter med tilladelse ved indretningen af sin virksomhed organisatorisk såvel som administrativt skal 

træffe alle rimelige foranstaltninger med henblik på at identificere, forhindre, styre eller overvåge 

interessekonflikter for at forhindre, at de skader de forvaltede fondes eller deres investorers interesser. 

Efter § 23, stk. 2, skal forvalteren kunne identificere interessekonflikter, der vil kunne opstå imellem 

følgende parter:  

• Forvalteren (inkl. ledelse, ansatte mv.) og de forvaltede fonde eller deres investorer.  

• Forskellige forvaltede fonde indbyrdes eller imellem investorer i sådanne fonde.  

• Forvaltede fonde eller investorer i sådanne fonde og forvalterens andre kunder.  

• To af forvalterens kunder.  

                                                           
46 Se Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde 9388 af 16/07/2013. Kan findes på Finanstilsynet.dk.  
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Forvalteren bør fastsætte nærmere bestemmelser om håndteringen af interessekonflikter i dennes interne 

politikker og procedurer, jf. herved også FAIF-lovens § 23, stk. 4.  

Som det fremgår af ovenstående under afsnit 2.1.2 har/vil spørgsmålet om interessekonflikter i PE-fonde 

traditionelt været reguleret i kommanditselskabsaftalen mellem PE-teamet og investorerne.  

2.1.5.6 Risikostyring  

Forvaltere med tilladelse skal etablere en separat risikostyringsfunktion, jf. FAIF-lovens § 24. Denne skal 

kunne forebygge interessekonflikter mellem forvalterens og fondens interesser og skal være funktionelt og 

hierarkisk adskilt fra de operative enheder i forvalteren. Det omfatter også den del, der står for 

porteføljeplejen. Formålet med risikostyringen er, at investorerne ikke skal udsættes for en anden risiko 

end den, der blev oplyst ved deres investering i fonden.  

Som en del af risikostyringen er forvalteren efter FAIF-loven forpligtet til at gennemføre relevant due 

diligence i forbindelse med gennemførelse af investeringer på vegne af fonden, jf. § 24, stk. 4. Hvad der er 

relevant due diligence, afhænger af aktivet og den relevante branche.  

2.1.5.7 Likviditetsstyring 

FAIF-lovens § 25 indeholder en række krav til forvalterens likviditetsstyring. En forvalter med tilladelse skal 

for hver fond have og anvende et passende likviditetssyringssystem og passende procedurer, der giver 

forvalteren mulighed for at overvåge fondens likviditetsrisiko og sikre, at likviditetsprofilen af 

investeringerne stemmer overens med fondens underliggende likviditetsforpligtelser. Kravet gælder ikke 

fonde af den lukkede type, som ikke anvender gearing.  

2.1.6 Oplysningskrav  

2.1.6.1 Årsrapport 

FAIF-loven indeholder i §§ 61-68 detaljerede regler om rapportering til henholdsvis investorerne i fondene 

og Finanstilsynet som myndighed på området. Indledningsvist fastslås det i § 61, at forvalteren senest seks 

måneder efter udgangen af hvert regnskabsår skal stille en årsrapport for hver af de forvaltede fonde til 

rådighed.  

2.1.6.2 Oplysninger forud for investeringen  

En praktisk vigtig bestemmelse findes i FAIF-lovens § 62. Bestemmelsen opstiller en række krav til, hvilke 

oplysninger forvalteren skal stille til rådighed for investorerne i fonden forud for deres investering. 

Investorerne skal bl.a. have oplysninger om følgende:  

• Fondens investeringsstrategi og investeringsmålsætninger 



31 
 

• De typer af aktiver, som den alternative investeringsfond kan investere i  

• De fremgangsmåder, fonden kan benytte, når den investerer 

• Alle gældende investeringsbegrænsninger 

• Fondens muligheder for at anvende gearing 

• Det maksimale niveau for gearing  

• Mulighederne for at genanvende fondens aktiver og sikkerhed stillet af fonden  

• De vigtigste retlige konsekvenser af at indgå en aftale om at investere i fonden 

• Fondens forvalter, depositar og revisor samt deres forpligtelser 

• Enhver forvaltningsopgave, som fondens forvalter eller depositar har delegeret 

• Metoder og procedurer for værdiansættelse af fondens aktiver og forpligtelser 

• Fondens styring af likviditetsrisici, herunder investorernes ret til at blive indløst 

• Alle gebyrer og omkostninger, inkl. de maksimale beløb, som afholdes af investorerne 

• Ret til fortrinsbehandling og typen af investorer, der kan opnå en sådan behandling.  

Forvalteren skal efterfølgende oplyse investorerne om eventuelle væsentlige ændringer af de pågældende 

oplysninger.  

2.1.6.3 Oplysninger om gearing  

Hvis fonden gearer investeringerne, skal forvalteren med regelmæssige mellemrum oplyse fondens 

investorer om enhver ændring af det maksimale gearingsniveau, som forvalteren kan benytte, og det totale 

beløb, som den alternative investeringsfond er gearet med.  

2.1.6.4 Oplysningspligt over for Finanstilsynet 

I FAIF-lovens § 67 findes forvalterens oplysningsforpligtelser over for Finanstilsynet. Forvaltere af 

alternative investeringsfonde skal regelmæssigt afgive oplysninger til Finanstilsynet om følgende:  

• De vigtigste markeder, som forvalteren handler på 

• De vigtigste instrumenter, som forvalteren handler med 

• De markeder, som forvalteren er medlem af eller handler på 
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• De væsentligste risikoeksponeringer og koncentrationer for hver fond 

Ved udgangen af hvert kvartal skal forvalteren efter anmodning indsende en liste til Finanstilsynet over for 

de fonde, som forvalteren forvalter. Finanstilsynet kan endvidere kræve, at forvaltere skal indberette andre 

oplysninger til Finanstilsynet end dem, der er anført i loven, hvis det er nødvendigt for, at Finanstilsynet 

effektivt kan overvåge opbygningen af systemiske risici. Finanstilsynet kan kræve oplysningerne 

regelmæssigt eller på ad hoc-basis. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om rapporterings- og 

oplysningsforpligtelser.   

2.1.7 PE-fondes exit fra porteføljeselskaber 

Den sidste del af en PE-fonds livscyklus indeholder exits fra porteføljeselskaberne. En PE-fonds succes bliver 

målt på værdien af det afkast, og netop afkastet sikres, når der foretages en exit fra porteføljeselskaberne. 

PE-fondes foretrukne exit sker ved et trade sale eller en børsnotering, i modsætning til mindre succesfulde 

ejerskabsperioder, hvor mulighederne vil være mindre afkastgivende.47 Nedenfor vil disse to exitmetoder 

blive behandlet i overordnet form.  

2.1.7.1 Trade sale (M&A transaktion) 

Trade sale er et salg til en industriel eller finansiel køber. Industrielle salg er til virksomheder i samme 

branche som porteføljeselskabet. De finansielle købere kan være investeringsforeninger eller andre PE-

fonde. Salget kan ske gennem aktie- eller aktivoverdragelse, hvor der typisk vil ligge skatte- og 

risikomæssige overvejelser bag.48 Udfordringen ved en substansoverdragelse er, at dette vil kræve 

genforhandling af virksomhedens kontrakter, da der sker et debitorskifte, som kræver et kreditorsamtykke 

fra modparten. Foruden skattemæssige fordele kan et incitament for en substansoverdragelse være, at PE-

fonden kan sælge porteføljeselskabet i divisioner og på denne måde maksimere værdien for hver enkelt 

division. Et aktiesalg indebærer ikke noget debitorskifte, og køber vil succedere i sælgers kontraktforhold. 

Den primære risiko ved et aktiesalg er, at køber ved at indtræde i sælgers sted herved overtager alle 

sælgers forpligtelser. Derfor vil det ved en aktieoverdragelse være relevant for begge parter at forvisse sig 

om, hvilket ansvar de to parter kan blive stillet overfor. Der kan således blive tale om indeståelser, garantier 

og erklæringer fra PE-fonden som sælger.  

                                                           
47 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 230-239.  
48 Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren, Køb og salg af virksomheder, Nyt juridisk forlag, 5. udgave, 2014, s. 
65 – 99.  
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2.1.7.2 Børsnotering (IPO) 

En børsnotering af en PE-fonds porteføljeselskab vil omfatte mange overvejelser og vil være mere 

omkostningsrigt end et trade sale.49 Valget af markedspladsen, hvorpå porteføljeselskabet skal noteres, vil 

ofte blive bestemt af, hvor stor handelsfrekvensen forventes at blive samt hvor chancen for at sælge de 

udbudte aktier er størst. De retlige betingelser for en børsnotering af et porteføljeselskab på NASDAQ OMX 

Copenhagen vil følge af reglerne i kapitalmarkedsloven (herefter KML) kapitel 3, 

betingelsesbekendtgørelsen, prospektforordningen og prospektbekendtgørelsen.50 Der er således en del 

omkostninger med compliance forinden en børsnotering, hvilket uundgåeligt vil involvere en lang række 

rådgivere mv. En børsnoterings succes vil afhænge af, at der er tilstrækkelig opbakning fra de institutionelle 

investorer. Ofte vil PE-fondes egne investorer være institutionelle investorer, hvorfor det i børsnoteringens 

indledende fase er relevant at kontakte disse i forbindelse med en forestående notering om en eventuel 

købsinteresse. Det skal noteres, at der i forlængelse af en børsnotering kan opstå flere ansvarsmæssige 

risici for sælgeren, herunder et prospektansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 206-215.  
50 Lovbekendtgørelse 2018-01-08 nr. 12 om kapitalmarkeder, bekendtgørelse 2017-10-31 nr. 1170 om betingelserne 
for officiel notering, Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2017-06-14 om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked og 
bekendtgørelse 2017-10-31 nr. 1176 om prospekter.  
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2.1.8 Overbliksfigur – den juridiske ramme for PE-fonde  
 

 

2.1.9 Sammenfattende om PE-fondes juridiske ramme 

Samlet set må det altså siges, at der fortsat er en del aftalefrihed for investorerne og PE-teamet i forhold til 

etableringen og driften af PE-fonden i dens levetid, da den typiske selskabsform med et kommanditselskab 

giver høj grad af partsautonomi, da disse alene er reguleret af LEV og ÅRL. Dog er området med tilblivelsen 

af FAIF-loven og underliggende bekendtgørelser blevet mere reguleret, og har medført et vist compliance 

behov over for særligt Finanstilsynet, samt overvejelser om selskabsstrukturen og indhentelse af tilladelse 

henholdsvis registrering som forvalter hos Finanstilsynet. En del af reglerne er dog kodificering af 

markedspraksis på området, hvorfor forskellen i praksis ikke er så stor. Kravene til forvaltere er inspireret af 

investeringsforeningslovgivningen, men der har hverken været krav eller ønske om at få sådan regulering 

fra hverken investorerne i PE-fonde eller forvalterne af PE-fonde, og reglerne dermed ikke er blevet til af 

hensyn til markedsdeltagerne. Dette er specielt begrundet i at parterne på begge sider er professionelle og 

dermed har været vant til at varetage deres egne interesse ved investering.51 Væsentligt i forhold til 

                                                           
51 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 107. 
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ejerskabet og udøvelsen af indflydelse i porteføljeselskaber er det, at FAIF-loven ikke regulerer PE-fondes 

adfærd i nedadgående retning mod porteføljeselskaberne.52 Der er således ikke regulering af de metoder, 

som PE-fonde i høj grad er blevet kritiseret for og som er blevet anset som skadelige for almene 

samfundsinteresser, herunder afnotering af erhvervsklenodier, udlodning af akkumuleret overskud i 

betydeligt omfang, øget gældsætning, fyring af medarbejdere eller udflytning af selskaberne for at 

begrænse omkostningsniveauet.53 Nedenfor følger derfor en analyse af PE-fondes adgang til at udøve 

indflydelse og få indsigt i deres porteføljeselskaber efter dansk ret.  

2.2 PE-fondens ret til udøvelse af indflydelse og indsigt i et porteføljeselskab 

PE-fonden vil ikke være en passiv ejer, men have en intention om at involvere sig i porteføljeselskabet for at 

sikre en værditilvækst frem mod en exit. Nedenfor vil det blive analyseret, hvorledes en PE-fonden kan 

udøve indflydelse og få indsigt i et porteføljeselskab efter dansk ret.  

2.2.1 PE-fondens udøvelse af indflydelse via generalforsamlingen 

SL indeholder detaljerede regler om et selskabs organisation og om de forskellige selskabsorganers 

kompetencer, funktion og legitimation til at handle på selskabets vegne i forhold til omverdenen.54 Det 

øverste organ i et selskab underlagt dansk ret er generalforsamlingen, da det er her kapitalejerne udøver 

deres indflydelse i selskabet. Dette følger af SL § 76, stk. 1, hvorefter kapitalejernes ret til at træffe 

beslutninger i selskabet udøves på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan som udgangspunkt 

træffe beslutning i alle anliggender, der vedrører selskabet, medmindre SL eller selskabets vedtægter 

henlægger kompetencen til et andet selskabsorgan.55 Der kan således f.eks. i selskabets vedtægter træffes 

bestemmelse om, at bestemte kategorier af beslutninger hører under generalforsamlingens kompetence. 

Der er dog grænser for generalforsamlingens kompetence i og med, at generalforsamlingen er afskåret fra 

at træffe beslutninger, som strider mod præceptiv lovgivning, ligeså vel som der ikke kan træffes 

beslutninger, som krænker tredjemands rettigheder i forhold til selskabet. Som et eksempel følger det af SL 

§ 180, stk. 1, 2. pkt., at generalforsamlingens kompetence begrænses af, at det centrale ledelsesorgan har 

vetoret for så vidt, angår beslutninger om udbyttets størrelse, hvilket gælder tilsvarende ved beslutning om 

en kapitalnedsættelse til udbetaling, jf. SL § 189, stk. 1. Der skal afholdes mindst én ordinær 

generalforsamling om året, hvor selskabets årsregnskab skal godkendes, jf. SL § 88, stk. 1, nr. 1. Hvis der 

opstår behov herfor, kan der afholdes en eller flere ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af et år. Det 

                                                           
52 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 108.  
53 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 108.  
54 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 2 – kapitalselskaber, Karnov Group, 4. udgave, 
2014, s. 431. 
55 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014 s. 447. 
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er også på generalforsamlingen, at kapitalejerne vælger medlemmer af selskabets tilsynsorgan, jf. SL § 120, 

stk. 1 (bestyrelse, hhv. tilsynsråd), og i selskaber der er undergivet revisionspligt, en revisor, jf. SL § 144, stk. 

1. Der gælder visse form- og fristkrav (kan følge af både selskabsloven og selskabets vedtægter) i 

forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen, men disse krav kan ved kapitalejernes enighed både 

konkret og generelt fraviges, jf. SL § 76, stk. 2 og 3. I tilfælde af, at man er enekapitalejer er det derfor ikke 

nødvendigvis forbundet med mange omkostninger og bureaukrati at afholde en generalforsamling, hvor 

dette derimod kan være tilfældet, hvis der er en større gruppe af kapitalejere og alle form- og fristkrav skal 

overholdes, da man ikke nødvendigvis kan få accept af samtlige kapitalejere til fravigelse af reglerne efter 

SL § 76, stk. 2 og 3.  

Kapitalejere har visse forvaltningsmæssige individualrettigheder i tilknytning til generalforsamlingen. Efter 

SL § 78 har enhver kapitalejer møderet og taleret på generalforsamlingen, ligesom de har ret til at stille 

spørgsmål på generalforsamlingen, hvortil der som udgangspunkt påhviler ledelsen en svarpligt, jf. SL § 102. 

Udover at udøve indflydelse er det altså også i høj grad på generalforsamlingen, at kapitalejerne kan 

kontrollere, at ledelsen i tilstrækkelig grad varetager selskabets interesse. 

Det følger af SL § 76, stk. 1, at generalforsamlingen er et beslutningsorgan. Dermed er selve udførelsen af 

generalforsamlingens beslutninger overladt til selskabets ledelse, og kapitalejere har således ikke 

eksekutive kompetence på vegne af selskabet og kan derfor ikke lede selskabet.56 

Generalforsamlingen kan ikke som organ udøve ledelsesbeføjelser, men der kan i et vist omfang ved 

generalforsamlingsbeslutning gives pålæg til ledelsen om at udføre sine beføjelser på en bestemt måde. 

Således kan generalforsamlingen give bestyrelsen konkrete instrukser, og generalforsamlingen kan 

herigennem, i et vist omfang, give indirekte instrukser til direktionen. Dette antages at gælde, uanset om 

generalforsamlingens instruks vedrører en konkret sag, som henhører under den daglige ledelse af 

selskabet.57 Generalforsamlingens udstedelse af sådanne instrukser må dog ikke have et omfang, hvorved 

generalforsamlingen reelt overtager ledelsen i selskabet, da dette vil stride imod ledelsesstrukturen i et 

selskab, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1.  

En PE-fond som foretager en buyout i et porteføljeselskab vil altså som udgangspunkt skulle udøve sin 

indflydelse via generalforsamlingen. Herigennem vil PE-fonden kunne udøve indflydelse på væsentlige dele 

af porteføljeselskabets forhold, men altså ikke den overordnede og strategiske ledelse, da denne henhører 

under bestyrelsens ansvar, jf. SL § 115, stk. 1, eller den daglige ledelse, der henhører under direktionens 

                                                           
56 Jf. betænkning nr. 1498/2008, s. 42 og 840.  
57 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 447 & 541. 
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ansvar, jf.SL § 117, stk. 1. Gennem porteføljeselskabets generalforsamling vil en PE-fond kunne vælge 

flertallet af porteføljeselskabets bestyrelsesmedlemmer, jf. SL § 120, stk. 1, vælge revisor, jf. SL § 144, stk. 

1, træffe beslutning om ændringer i selskabets vedtægter, jf. SL § 105-107. Dette er formentligt ikke 

tilstrækkelig påvirkning i forhold til at sikre en tilstrækkelig styring af porteføljeselskabet med henblik på en 

værdiforøgelse over en kort årrække med en afkastskabende exit for øje. Denne udøvelse af indflydelse fra 

PE-fonde som kapitalejere ligger formentlig langt fra den praktiske realitet for danske PE-fonde.  

2.2.2 PE-fondens repræsentation i porteføljeselskabets ledelse 

PE-fondens indflydelse udenfor generalforsamlingen kan opnås ved PE-fondens repræsentation i 

porteføljeselskabets ledelse, og hvor dette er tilfældet, har PE-fonden herigennem direkte mulighed for at 

lede porteføljeselskabet på et overordnet og strategisk plan. En PE-fond der foretager en buyout vil have 

mulighed for at sikre sig repræsentation i porteføljeselskabet via flertallet af bestyrelsens medlemmer og 

dermed påvirkning af de opgaver, der efter SL hører under organets kompetence og ansvar. Bestyrelsen 

skal ansætte en direktion, der enten kan bestå af en eller flere personer blandt bestyrelsens egne 

medlemmer eller af personer, som ikke er medlem af bestyrelsen, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. Dermed 

vælger PE-fonden således også indirekte direktionen i porteføljeselskabet gennem et flertal af 

bestyrelsesmedlemmerne.  

2.2.2.1 Ledelsen i porteføljeselskabets opgaver og pligter 

I selskaber, der har valgt en ledelsesstruktur bestående af en bestyrelse og direktion, er det bestyrelsen 

som varetager den overordnede og strategiske ledelse af kapitalselskabet, mens direktionen forestår den 

daglige drift, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1.  

I sager, hvor generalforsamlingen ikke har truffet en konkret beslutning, vil bestyrelsen herefter som 

udgangspunkt have kompetence til at træffe beslutning i alle anliggender, der ligger inden for selskabets 

formål, medmindre den pågældende beslutning efter selskabets vedtægter eller SL udtrykkeligt er henlagt 

til et andet selskabsorgan.58 Bestemmelsen i SL § 115 sætter ganske vide rammer for bestyrelsens adgang 

til at træffe beslutninger vedrørende selskabets ledelse. Det følger videre af SL § 115, nr. 1, at bestyrelsen 

har til opgave at sikre etableringen og opretholdelsen af betryggende bogførings- og regnskabssystemer, 

hvilket vil sige en pligt til at føre tilsyn og kontrol med bogføringen. Bestyrelsen skal ydermere påse, at der 

etableres de nødvendige procedurer vedrørende risikostyring og intern kontrol, jf. SL § 115, nr. 2. Dette 

indebærer, at bestyrelsen skal undersøge de risici, der er forbundet med selskabet drift, foretage de 

nødvendige foranstaltninger i denne forbindelse, eksempelvis at tegne forsikringer.59 Bestyrelsen har tillige 

                                                           
58 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 542. 
59 Klaus Stubkjær Andersen, Ledelsesansvar og ledelsesansvarsforsikring, Karnov Group, 1. udgave, 2011, s. 38. 
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til opgave at sikre, at der sker en løbende og behørig rapportering om selskabets finansielle forhold, jf. SL § 

115, nr. 3. Dette vil primært indebære, at bestyrelsen påser, at der findes hensigtsmæssige 

rapporteringssystemer efter stk. 1, således at direktionen rettidigt giver de nødvendige oplysninger til 

bestyrelsen. I tillæg hertil gælder, at bestyrelsen i det hele taget skal føre tilsyn og kontrol med direktionen, 

jf. SL § 115, nr. 4, hvilket må anses for en af bestyrelsens væsentligste opgaver. Slutteligt følger det af SL § 

115, nr. 5, at bestyrelsen skal sikre et forsvarligt kapitalberedskab i selskabet, hvilket medfører en pligt til at 

sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til dækning af både nuværende og fremtidige forpligtelser.  

Bestyrelsens opgaver består hovedsageligt i at fastlægge de overordnede rammer for driften af selskabets 

virksomhed, samt at føre kontrol med selskabets forhold og direktionens arbejde. Ydermere er bestyrelsen 

enekompetent i forhold til indkaldelse og tilrettelæggelse af generalforsamling, jf. SL § 93, stk. 1, forslag til 

eller godkendelse af udbyttebetaling, jf. SL §§ 180, stk. 1 og 182, stk. 1, samt ansættelse og afskedigelse af 

selskabets direktion, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1.  

Direktionen forestår den daglige ledelse af selskabet indenfor de rammer, bestyrelsen fastlægger, jf. SL § 

117, stk. 1. Ved daglig ledelse forstås beslutninger og dispositioner vedrørende den løbende drift af 

kapitalselskabet, herunder eksempelvis ansættelse og afskedigelse af medarbejdere. Bestyrelsen har altid 

mulighed for at overtage en konkret sag fra direktionen, men bestyrelsen må ikke gøre dette i et omfang, 

hvorved bestyrelsen reelt overtager den daglige ledelse, da bestyrelsens tilsynsfunktion i så fald vil 

bortfalde. Under særlige omstændigheder kan beslutninger, som direktionen under normale 

omstændigheder skulle forelægge bestyrelsen til godkendelse, træffes af direktionen uden bestyrelsens 

godkendelse, såfremt direktionen ikke kan afvente denne uden væsentlig ulempe for selskabet, jf. SL § 117, 

stk. 1, 4. pkt. I så fald skal direktionen snarest efter underrette bestyrelsen om sin trufne beslutning. 

Ydermere har direktionen til opgave at sikre behørig bogføring og betryggende formueforvaltning i 

selskabet, jf. SL § 118, stk. 1, og har, ligesom bestyrelsen, pligt til at sikre, at der et forsvarligt 

kapitalberedskab i selskabet, jf. SL § 118, stk. 2. 

På denne baggrund giver SL PE-fonden mulighed for at udøve indflydelse i et porteføljeselskab via valg af 

flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, jf. SL § 120, stk. 1. Valget af flertallet af bestyrelsen giver PE-fonden 

mulighed for at præge den overordnede og strategiske ledelse af porteføljeselskabet, jf. SL § 115. Ydermere 

giver dette også PE-fonden den indirekte ret til at ansætte en direktion, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. Dog 

er hvert porteføljeselskab sin egen juridiske enhed og det er herefter spørgsmålet om dette sætter 

begrænsninger i adgangen til at udøve indflydelse gennem ledelsesmedlemmer i porteføljeselskabet.  
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2.2.2.2 Ledelsens i porteføljeselskabets loyalitetspligt 

Medlemmerne af selskabets ledelse er valgt, (hhv. ansat) til at varetage ledelsen af kapitalselskabet på 

vegne af kapitalejerne, og ledelsen har derfor en loyalitetspligt over for selskabets interesser. Dette 

indebærer en pligt til at varetage majoriteten, altså PE-fondens ved en buyout, såvel som minoritetens 

interesser. Arbejdet som bestyrelsesmedlem er et personligt hverv, og uanset at de udpeges af 

generalforsamlingen, har generalforsamlingen ikke en egentlig instruktionsbeføjelse over for bestyrelsen.60 

Medlemmer af et ledelsesorgan har dog som udgangspunkt pligt til at efterkomme beslutninger truffet af 

et højere selskabsorgan.61 Dette gælder dog ikke, hvor der er tale om en beslutning, som er i strid med 

lovgivningen eller selskabets vedtægter, jf. SL § 127, stk. 1, 2. pkt. Hvis et ledelsesmedlem ikke overholder 

loyalitetspligten over for selskabet, men disponerer illoyalt i forhold til selskabets interesse, kan den 

pågældende ifalde et erstatningsansvar efter SL § 361.62 Begrebet selskabets interesse er på denne måde 

styrende for ledelsens loyalitetspligt, og dermed for hvorledes ledelsen udøver sit hverv behørigt. SL 

definerer ikke selskabets interesse.  

Selskabets interesse behandles i den juridiske teori.63 Herefter antages selskabet at besidde en selvstændig 

interesse, hvorefter ledelsen er forpligtet til at varetage selskabets selvstændige interesse i forhold til både 

kapitalejere og kreditorer.  

I denne forbindelse er det relevant at inddrage begrebet selskabets økonomiske residualsubjekt. Først og 

fremmest vil dette være kapitalejerne.64 Det er dog således, at kapitalejerne alene får andel i et provenu 

ved opløsning, såfremt alle øvrige tilgodehavender er opfyldt. Kapitalejerne står i denne forbindelse bagerst 

i køen. Såfremt alle tilgodehavender ikke kan dækkes, vil de foranstående kreditorer være selskabets 

økonomiske residualsubjekt. Dette er eksempelvis aktuelt i forhold til den retspraksis, der foreligger 

omkring videreførelse af selskabets drift efter håbløshedstidspunktet.65 Når først selskabets egenkapital er 

tabt, har kapitalejerne ikke yderligere at miste, da de alene hæfter med deres indskud, jf. SL § 1, stk. 2, 1. 

pkt. Dette er ikke tilfældet for kreditorerne, da deres tilgodehavender kan blive større og risikoen for, at de 

aldrig bliver tilgodeset, også øges. Ud fra dette må det tolkes, at selskabets interesse ikke altid er den 

samme interesse som kapitalejerne (eller kreditorerne) har, men derimod hvad der i almindelighed er i 

                                                           
60 Se betænkning nr. 1498/2008, s. 840.  
61 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 566. 
62 Nærmere om dette erstatningsansvar i afsnit 2.3.2. 
63 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 566 og Henrik Kure i U.2012.B.139. 
64 Thorbjørn Sofsrud, Bestyrelsens beslutning og ansvar, Akademisk forlag, 1. udgave, 1999, s. 233 ff.  
65 Se nærmere om håbløshedstidspunktet i afsnit 2.3.2.4. 
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deres interesse som selskabets økonomiske residualsubjekt, hvilket kan være både kapitalejere og 

kreditorer.66 

Det anerkendes i den juridiske teori, at ledelsen skal varetage kapitalejernes interesse, men at dette ikke 

skal ske på kreditorernes bekostning. Dermed kan det siges, at selskabet har en selvstændig interesse som 

juridisk enhed. Som konsekvens heraf vil ledelsen i et porteføljeselskab ikke uden videre altid kunne 

forfølge PE-fondens interesse i de tilfælde, hvor henholdsvis PE-fonden og porteføljeselskabets 

selvstændige interesse ikke stemmer overens. Dermed er repræsentation i et porteføljeselskabs ledelse 

ifølge SL ikke ensbetydende med, at PE-fonden kan trumfe sin vilje igennem på alle punkter, da ledelsen 

skal iagttage loyalitetsforpligtelsen over porteføljeselskabet, der ikke nødvendigvis er ensbetydende med 

PE-fondens.  

2.2.3 PE-fondens ret til indsigt i porteføljeselskabet 

Da en PE-fond har en kort tidshorisont og allerede ved investering i et porteføljeselskab har en strategi for 

værdiforøgelse og exit er det væsentligt for PE-fonden at holde tæt øje med udviklingen i 

porteføljeselskabet. Dette kan være for at se, hvorvidt porteføljeselskabet eksekverer på den planlagte 

strategi, om der skal ændres i strategien eller hvornår der foreligger et godt tidspunkt for en exit. Det er 

derfor relevant at undersøge, hvilke adgange til information udover de offentligt tilgængelige fra 

porteføljeselskabet som SL hjemler, da den årsrapport der efter ÅRL skal indsendes til erhvervsstyrelsen 

årligt formentlig ikke er tilstrækkeligt i denne sammenhæng. Nedenfor følger en analyse af en PE-fonds ret 

til indsigt efter SL.  

2.2.3.1 PE-fondens spørgsmålsret efter SL § 102 

Efter SL § 102 kan en kapitalejer på generalforsamlingen forlange oplysning om selskabet fra ledelsen. 

Bestemmelsen betegnes traditionelt som kapitalejerens spørgsmålsret, og den omfatter retten til at stille 

og som udgangspunkt få besvaret spørgsmål om ethvert forhold, der har betydning for kapitalejernes 

bedømmelse af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt samt andre spørgsmål, hvorom beslutning skal 

træffes på generalforsamlingen, jf. SL § 102, stk. 1, 1. pkt. Der er som udgangspunkt ret til svar fra 

selskabets ledelse på spørgsmål, der omhandler førnævnte forhold. Såfremt ledelsen ikke har mulighed for 

at besvare spørgsmålet på generalforsamlingen, skal besvarelse af spørgsmålet gøres tilgængeligt for 

kapitalejerne senest to uger efter generalforsamlingen og sendes til de kapitalejere, der har fremsat 

begæring herom, jf. SL § 102, stk. 2.  

                                                           
66 Thorbjørn Sofsrud, 1999, s. 235. 
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Der undtages i bestemmelsen fra ledelsens svarpligt, hvis udlevering af den pågældende oplysning efter 

bestyrelsens skøn vil medføre væsentlig skade for selskabet, jf. SL § 102, stk. 1, 1. pkt. Såfremt dette er 

tilfældet, må kapitalejernes interesse vige for selskabets interesse. Undtagelse gælder, hvis der er risiko for 

væsentligt skade. Det skal efter en rimelig vurdering kunne godtgøres, at udlevering vil medføre væsentlig 

skade for selskabet. Dette krav er opfyldt for oplysninger, som har karakter af forretningshemmeligheder, 

da disse vil kunne ende hos selskabets konkurrenter. Hertil bemærkes, at en kapitalejer i modsætning til 

ledelsen ikke har en loyalitetsforpligtelse over for selskabet. I princippet er der således intet til hinder for, 

at en kapitalejer driver konkurrerende virksomhed med det pågældende selskab, hvori han besidder 

kapitalandele. Dette medfører således også, at en kapitalejer ikke nødvendigvis har ret til enhver oplysning 

efter SL § 102, stk. 2.  

I litteraturen anføres der det synspunkt, at nægtelse af udlevering er så indgribende i kapitalejernes adgang 

til information om selskabet, at et flertal af kapitalejerne i så fald kan give pålæg til bestyrelsen om at 

udlevere de pågældende oplysninger – forudsat at hele selskabskapitalen er repræsenteret på 

generalforsamlingen. 67 Går man ud fra dette synspunkt vil en PE-fond der foretager en buyout kunne 

pålægge porteføljeselskabets bestyrelse at videregive de oplysninger der begæres. 

I modsætning hertil fremføres der også synspunkter, hvorefter det fremhæves, at bestyrelsen har en 

selvstændig pligt til at påse skadereglen og i denne forbindelse varetage selskabets interesse. Dermed kan 

et flertal af kapitalejerne på generalforsamlingen ikke påtvinge bestyrelsen at udlevere de pågældende, 

hvis de har nægtet med henvisning til skadereglen. I så fald er kapitalejerne henvist til at udskifte 

bestyrelsen i håb om, at en nyvalgt bestyrelse vil se anderledes på skadespørgsmålet. 6869 Derfor er 

bestyrelsen berettiget til at tilbageholde oplysninger med henvisning til skadereglen, uanset at et flertal af 

kapitalejerne på generalforsamlingen kræver pågældende oplysninger udleveret. Efter dette synspunkt er 

kapitalejerne henvist til at udskifte bestyrelsen og håbe på, at en ny bestyrelse vil se anderledes på 

spørgsmålet.   

Det må antages, at synspunktet om, at et flertal af kapitalejere på generalforsamlingen kan give bestyrelsen 

pålæg om videregivelse ikke er korrekt. Ud fra en ordlydsfortolkning af bestemmelsen er der pålagt 

bestyrelsen en selvstændig pligt til at påse skadereglen. Reglen kan således ses som en udstrækning af, at 

                                                           
67 Lars Bunch & Ida Rosenberg, Selskabsloven med kommentarer, Karnov group, 2. udgave, 2014, s. 378. Såfremt 
øverste ledelsesorgan ikke efterkommer dette pålæg, skal de ifølge forfatteren fratræde.  
68 Jan Schans Christensen: Selskabsloven med kommentarer, Karnov group, 1. udgave, 2012, s. 326.  
69 Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff, Selskabsloven med kommentarer, Jurist- og økonomforbundets forlag, 2. 
udgave, 2014, s. 570.  



42 
 

ledelsen skal varetage selskabets selvstændige interesse og ikke nødvendigvis en bestemmende kapitalejer, 

såsom det kunne være tilfældet ved en PE-fond der foretager buyout. 

2.2.3.2 Ledelsen i porteføljeselskabets tavshedspligt efter SL § 132 

En del af loyalitetsforpligtelsen for ledelsesmedlemmer består i, at et ledelsesmedlem ikke uberettiget må 

videregive oplysninger, som pågældende har fået kendskab til under udøvelse af deres ledelseshverv, jf. SL 

§ 132. Ved overtrædelse af tavshedspligten, skal der være tale om en ubeføjet videregivelse af oplysninger 

om selskabets forhold. Således er det afgørende, hvorvidt videregivelsen er retsstridig. Bestemmelsen er 

således en forlængelse af den loyalitetspligt, der påhviler ledelsen, og vurderingen af retsstridigheden må 

tage udgangspunkt heri. Den kan også inddrages, at bestyrelsens generalklausul der følger af SL § 127, stk. 

1 skal overholdes. Omstændighederne kan tillade, at ledelsen videregiver interne oplysning til udvalgte 

kapitalejere. Betænkningen til SL fremhæver en forestående fusion som eksempel på en situation, hvor det 

er beføjet, at ledelsen videregiver interne oplysninger om selskabet. 70 Her vil det være hensigtsmæssigt at 

kende en hovedkapitalejers holdning til spørgsmålet, inden ledelsen påbegynder forhandlinger vedrørende 

fusionen.71 Med eksemplet ses det, at der ikke gælder en generel adgang for ledelsen til at dele fortrolige 

oplysninger med en kapitalejer. I denne forbindelse bemærkes, at et ledelsesmedlem, der overtræder 

tavshedspligten, kan ifalde bødestraf efter SL § 367, stk. 1, og i øvrigt et erstatningsansvar over for 

kapitalselskabet, hvis det lider et tab i forbindelse med videregivelsen af pågældende oplysning.72  

2.2.3.3 Sammenfattende om PE-fondens ret til indsigt i et porteføljeselskab 

SL giver altså PE-fonden en ret til at udspørge ledelsen om årsrapporten og om forhold af relevans for en 

vurdering af selskabets økonomiske forhold på porteføljeselskabets generalforsamling, jf. SL § 102. Denne 

ret til at udspørge ledelsen er begrænset af ledelsens pligt til at påse, hvorvidt udlevering af de givne 

oplysninger vil skade selskabet. Såfremt en ledelse ikke vil udlevere de givne oplysninger har PE-fonden den 

mulighed at udskifte ledelsen i håbet om, at en ny ledelse vil se anderledes på forholdet. Ydermere er der 

den begrænsning i spørgsmålsretten efter SL § 102, at denne alene gælder for porteføljeselskabets 

ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Udøvelse af spørgsmålsretten forudsætter dermed 

afholdelsen af en generalforsamling – besværligheden af dette vil afhænge af minoritetskapitalejerne i 

porteføljeselskabet. Ved samarbejdsvillige minoritetskapitalejere vil en generalforsamling kunne afholdes 

hurtigt og effektiv udenom SL form- og fristkrav, hvorimod dette ikke vil kunne gøres såfremt visse 

minoritetskapitalejere modsætter sig en sådan fremgangsmåde, jf. SL § 76, stk. 2. Effektiviteten af SL § 102 

vil altså til dels afhænge af ledelsens vurdering af skadereglen samt de øvrige kapitalejeres forhold til 

                                                           
70 Jf. betænkning nr. 1498/2008, s. 920.  
71 Jf. Jan Schans Christensen, 2012, s. 398.  
72 Se betænkning nr. 1498/2008, s. 920. 
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overholdelse af SL's form- og fristkrav. Ydermere kan det også nævnes, at retten til indsigt begrænses af 

ledelsens tavshedspligt, hvilket følger af SL § 132.  

2.3 PE-fondens risiko for erstatningsansvar ved udøvelse af indflydelse i et porteføljeselskab 

Personer, der har været medlemmer af ledelsen i et selskab, eller som eksempelvis har deltaget som 

kapitalejer eller dirigent på en generalforsamling i selskabet, vil kunne ifalde erstatningsansvar over for de 

skadelidte. Ved konstatering af, om der foreligger et sådant ansvarsgrundlag, at der kan pålægges 

medlemmer af et selskabs ledelse, kapitalejere eller andre, der har disponeret på selskabets vegne, et 

erstatningsansvar over for de skadelidte, anvendes principperne i dansk rets almindelige ulovfæstede 

erstatningsregel, culpa-reglen. Aktieselskabslovene af 1917 og 1930 indeholdt ingen særlige bestemmelser 

om ledelsens erstatningsansvar, hvilket dog ikke forhindrede, at ledelsesmedlemmer kunne ifalde ansvar 

over for selskabet eller tredjemand. Særlige bestemmelser om erstatningsansvar for ledelsen og 

kapitalejere blev indsat i selskabslovene af 1973, jf. for aktieselskabers vedkommende ASL §§ 140 og 142. 

Dette skete altså ikke med henblik på at ændre de gældende ansvarsnormer for ledelsen i selskaber, men 

for at præcisere, at medlemmerne af selskabets direktion og bestyrelse har et selvstændigt ansvar for, at 

selskabets ledes på en forsvarlig måde.73  

En afgørende retskilde, der er relevant ved afgørelsen af, om en ledelse i et selskab har pådraget sig et 

erstatningsansvar, er den relativ omfattende retspraksis på området. Afgørende for, om medlemmerne af 

selskabets ledelse ifalder ansvar over for selskabet og tredjemand er, hvilke pligter de pågældende har 

været pålagt i deres funktion i selskabet.74  

2.3.1 PE-fondens erstatningsansvar som majoritetskapitalejer i porteføljeselskabet – SL § 362 

Udgangspunktet er, at PE-fonden efter SL alene er kapitalejer i porteføljeselskabet med de 

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser dette medfører. Spørgsmålet er herefter om PE-fonden som 

kapitalejer i porteføljeselskabet kan ifalde et erstatningsansvar.  

2.3.1.1 Hovedreglen: PE-fonden hæfter kun med den indskudte selskabskapital i porteføljeselskabet 

Det følger af selskabslovens § 1, stk. 2, at kapitalejerne i et selskab ikke hæfter personligt for selskabets 

forpligtelser, men alene med den indskudte selskabskapital. Minimumskravene til selskabskapital fremgår 

af SL § 4, stk. 2. En person, der har et krav mod et selskab med begrænset hæftelse, risikerer, at selskabet 

bliver insolvent, hvilket betyder, at der ikke længere er midler i selskabet til at dække dets løbende 

forpligtelser. Dermed risikerer kreditorerne, hvis selskabet går konkurs, at de ikke får fuld dækning for 

                                                           
73 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 652.  
74 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 654.  
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deres krav mod selskabet. Spørgsmålet bliver da, om det i denne situation er muligt for kreditor at rette et 

krav mod en eller flere af selskabsdeltagerne på trods af den begrænsede hæftelse. Fra udlandet kendes 

eksempler på, at de nationale domstole undtagelsesvis uden udtrykkelig lovhjemmel har været villige til at 

tilsidesætte den begrænsede hæftelse, således at en kreditor, hvis krav er rettet mod et selskab, får 

lejlighed til at gøre dette krav gældende mod en eller flere af kapitalejerne.75 Ved et hæftelsesgennembrud 

forstås i det følgende, at en domstol efter en konkret vurdering, uden lovhjemmel, tilsidesætter princippet 

om begrænset hæftelse, således at en eller flere af et selskabs kreditorer får adgang til at rette et krav, der 

oprindeligt bestod mod selskabet, mod dets selskabsdeltagere i stedet.76 I den selskabsretlige teori drøftes 

det, hvorvidt det må antages, at være en ulovhjemlet adgang for domstolene til at tilsidesætte den 

begrænsede hæftelse.77 I forbindelse med tilblivelsen af den samlede selskabslov for både aktie- og 

anpartsselskaber i 2009 drøftede moderniseringsudvalget også denne problemstilling. Udvalget kom i 

denne forbindelse frem til denne konklusion:  

"Udvalget har drøftet, om der bør hjemles domstolene en udtrykkelig adgang til skønsmæssigt at 

tilsidesætte selskabsdeltagernes begrænsede hæftelse – dvs. en regel om ansvarsgennembrud. Udvalget 

mener, at overvejelserne om en sådan regel i givet fald skulle begrundes i, at den liberalisering, som 

moderniseringen af selskabslovgivningen vil medføre, kan skabe et behov for at indføre en sådan yderligere 

kreditorbeskyttelse. Udvalget mener ikke, at den kreditorbeskyttelse, der kunne ligge i at tilsidesætte 

hæftelsesreglerne, vejer tungere end det behov for klarhed og forudberegnelighed, som selskabsdeltagerne 

har. Den frie bevisvurdering og praksis for enten at gøre et ledelsesansvar gældende eller tilsidesætte den 

begrænsede hæftelse ved formuesammenblanding, som danske domstole anvender, skønnes at være både 

tilstrækkelig og mere hensigtsmæssig."7879 

På baggrund heraf må det altså foreløbigt sluttes, at PE-fonden som kapitalejer som altovervejende 

udgangspunkt ikke hæfter for mere end den selskabskapital de indskyder i porteføljeselskabet.  

2.3.1.2 Undtagelsen: PE-fonden erstatningsansvarlig på baggrund af SL § 362 

Ovennævnte udgangspunkt om, at PE-fonden som kapitalejer ikke hæfter, for porteføljeselskabets 

forpligtelser er suppleret af SL § 362. Af lovreglen følger det, at en kapitalejer kan blive erstatningsansvarlig 

                                                           
75 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1 – indledning til selskabsretten, Karnov group, 5. 
udgave, 2017, s. 160. 
76 Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, 2017, s. 160.  
77 Se analyse af hæftelsesgennembrud i dansk ret i afsnit 2.3.4.1.1.  
78 Citatet fra betænkning nr. 1498/2009 er citeret direkte i Søren Friis Hansen, 2017, s. 164.  
79 Ved ansvarsgennembrud forstås der, hvad der i afhandlingen behandles under begrebet hæftelsesgennembrud.  
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for skade tilføjet selskabet, andre kapitalejere eller tredjemand, såfremt den tilføjede skade er 

fremkommet ved en handling, som kan betegnes som grov uagtsom eller forsætlig.  

Det er kendetegnende for en kapitalejers erstatningsansvar efter SL § 362, at kapitalejeren ikke er 

underlagt en pligt til at engagere sig i selskabet. Der stilles som hovedregel ikke yderligere krav om aktivitet 

eller handlinger fra kapitalejeren, så snart kapitalejeren har indbetalt selskabskapital i henhold til de 

kapitalandele, pågældende har tegnet.80 Som følge af, at der ikke gælder en pligt til at fremme selskabets 

interesse, er der intet til hinder for, at kapitalejeren f.eks. driver konkurrerende virksomhed med selskabet. 

Der gælder i modsætning til selskabets ledelse altså ikke en egentlig loyalitetspligt for kapitalejere.81  

Baggrunden for at der først statueres ansvar ved grov uagtsomhed er dels, at en kapitalejer som 

udgangspunkt utvivlsomt er berettiget til at forfølge sine egne interesser, og som nævnt ovenfor ikke har 

en egentlig loyalitetspligt. Kapitalejeren må dog ikke misbruge de oplysninger, som vedkommende får om, 

hvad der må betragtes som selskabets forretningshemmeligheder. Som eksempel på tilfælde, hvor en 

kapitalejer kan ifalde ansvar, nævner forarbejderne til lov nr. 470 af 12. juni 2009, den situation, hvor en 

kapitalejer på en generalforsamling stemmer for godkendelse af en årsrapport, uanset at den pågældende 

ved, at årsrapporten er urigtig, eller den situation, hvor kapitalejeren stemmer for en disposition, den 

pågældende ved, vil påføre selskabet et tab samtidig med, at den pågældende kapitalejer eller andre opnår 

en uberettiget fordel.82 

SL § 362 har grundet ordlyden og det manglende erstatningsansvar for simpel uagtsomhed i praksis et 

snævert anvendelsesområde, og kapitalejeren vil i almindelighed kun undtagelsesvist ifalde et 

erstatningsansvar på baggrund af denne bestemmelse. Erstatningsreglen er i højere grad indsat for at have 

en præventiv virkning.83 Dette illustreres også af den meget sparsomme retspraksis på SL § 362, hvorefter 

det må sluttes, at risikoen for PE-fonden på baggrund af SL § 362 er ganske begrænset i og med, at der skal 

mere til end blot simpel uagtsomhed og domstolenes begrænsede anvendelse af reglen vidner om dette.  

2.3.2 PE-teamets erstatningsansvar som ledelsesmedlemmer i porteføljeselskabet – SL § 361 

Det følger af SL § 361, at stiftere og medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatningsansvar for skade forvoldt 

selskabet, kapitalejere eller tredjemand. Bestemmelsen er en kodificering af dansk rets ulovfæstede regler 

om erstatningsansvar, og modsat ansvaret for kapitalejere bliver ledelsesmedlemmer således ansvarlige for 

simpel uagtsomhed. Særlige bestemmelser om ledelsens erstatningsansvar blev indsat i selskabslovene af 

                                                           
80 Lars Bunch og Ida Rosenberg, 2014, s. 1477.  
81 Jf. betænkning nr. 1498/2008, s. 1239 f.  
82 Lars Bunch og Ida Rosenberg, 2014, s. 1478.  
83 Jf. betænkning nr. 1498/2008, s. 1240. 
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1973, jf. for aktieselskabers vedkommende ASL § 140. Bestemmelsen fra dengang minder i ordlyden og 

indhold i al sin væsentlighed om den nugældende bestemmelse i SL § 361. Det følger af forarbejderne til 

ASL § 140, at der med bestemmelsen ikke påtænkes en særlig ansvarsregel på området, men at reglen i 

realiteten blot indeholder en henvisning til dansk rets almindelige erstatningsregler.84 Lovgiver ønskede at 

fremhæve det erstatningsansvar, der påhviler stiftere og ledelsesmedlemmer. Der var altså blot tale om en 

præcisering af, at der eksisterer et selvstændigt ansvar for medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse 

for, at selskabet ledes på en forsvarlig måde – og ikke en materiel ændring af retstillingen på området.85  

Gældende ret på dette område skal således ikke findes ved en analyse af SL's bestemmelser, men nærmere 

af de ulovfæstede regler på området udviklet gennem årene af de danske domstole.  

2.3.2.1 Generelt om ledelsesansvaret efter SL § 361 

Der skelnes i SL § 361 mellem tilfælde, hvor skade er påført selskabet selv og dermed indirekte kapitalejere 

og kreditorer, eller hvor skade er påført enkelt kapitalejere eller kreditorer direkte, jf. henholdsvis SL § 361, 

stk. 1, 1. pkt. og 2. pkt. I førstnævnte tilfælde tilkommer erstatningskravet selskabet, og i tilfælde af konkurs 

dets konkursbo, og i sidstnævnte tilfælde pågældende kapitalejer eller kreditor. De enkelte medlemmer af 

bestyrelsen, tilsynsrådet og direktionen ifalder som udgangspunkt ansvar på individuel basis efter en 

konkret vurdering af det enkelte ledelsesmedlems adfærd. Ledelsesmedlemmet skal således have optrådt 

culpøst, førend der kan statueres erstatningsansvar. Skadelidte må føre bevis for, at samtlige 

erstatningsbetingelser er opfyldte for hvert enkelt medlem af ledelsen, jf. eksempelvis UfR 1982.595H, hvor 

selskabets direktør ifaldt ansvar, medens to bestyrelsesmedlemmer blev frifundet.86 I overensstemmelse 

med de almindelige regler om bevisbyrde i dansk ret har skadelidte bevisbyrden for, at skadevolder ved 

sine handlinger eller undladelser har pådraget sig erstatningsansvar. Bevisbyrden skal som udgangspunkt 

løftes over for hvert enkelt medlem af selskabets bestyrelse (tilsynsråd) og direktion.87 Såfremt der er flere 

skadevoldere, som alle ifalder ansvar, hæfter de solidarisk over for skadelidte for erstatningen, jf. SL § 363, 

stk. 2, 1. pkt. Domstolene kan fastlægge den indbyrdes fordeling mellem flere ansvarlige under 

hensyntagen til, hvad der efter ansvarets beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt findes rimeligt, jf. 

hertil erstatningsansvarsloven § 25, og eksempelvis UfR 2000.365 H.88 

                                                           
84 Bemærkninger til forslag til lov om aktieselskaber 1973 s. 4541 – 4542.  
85 Bemærkninger til forslag til lov om aktieselskaber 1973 s. 4541 – 4542.  
86 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 668. 
87 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 668. 
88 I dommen, var det ubestridt, at såvel A og dennes advokatfirma som R og dennes revisionsfirma hæftede solidarisk 
for, hvad henholdsvis A og R måtte blive dømt til at betale. Den indbyrdes ansvarsfordeling fandtes at skulle ske i 
overensstemmelse med erstatningsansvarslovens § 25, stk. 1, ud fra bl.a. berigelsessynspunkter. 
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2.3.2.2 Culpa-standarden for ledelsesmedlemmer 

For at der skal kunne gøres et erstatningsansvar gældende over for et bestyrelsesmedlem i 

porteføljeselskabet skal vedkommendes handling afvige fra culpa-standarden – altså kunne som minimum 

betragtes som simpel uagtsom. Culpa-standarden er den samme for alle bestyrelsesmedlemmer. Det vil 

sige, at "ikke-professionelle" bestyrelsesmedlemmer som er medarbejdervalgte efter SL eller alene af 

familiemæssige relationer bedømmes efter samme standard som de øvrige medlemmer af ledelsen, jf. 

hertil eksempelvis UfR 1977.777V og UfR 1977.246SH.89 Dog kan der modificeres fra dette udgangspunkt, 

hvis et ledelsesmedlem sidder inde med en særlig fagkundskab. Såfremt et ledelsesmedlem sidder inde 

med en sådan bestemt fagkundskab, vil dette skærpe ansvarsbedømmelsen af vedkommendes adfærd. En 

advokats adfærd vedrørende et juridisk fejlskøn vil derfor have en større risici for at blive betragtet som 

uagtsomt end øvrige bestyrelsesmedlemmers adfærd i samme situation, hvis de ikke besidder særlige 

juridiske kompetencer.90 

I selskabsretlig sammenhæng er det af central betydning for vurderingen af, om der foreligger ansvar, 

hvilken stilling skadevolder har indtaget i porteføljeselskabet, da SL pålægger bestemte stillinger i selskaber 

pligter. Samtlige medlemmer af et porteføljeselskabs ledelse har generelt pligt til at sikre, at selskabet 

overholder lovgivningen samt de aftaler, der indgås med selskabets medkontrahenter. SL pålægger 

medlemmerne af ledelsen og revisor en lang række særlige pligter ved udførelse af deres arbejde. Disse 

pligter vil være nærliggende at bruge som løftestang i vurderingen af, om der har været en uagtsom 

adfærd, som vil kunne udløse et erstatningsansvar, under forudsætning af, at de øvrige 

erstatningsbetingelser er opfyldt. Dette kunne f.eks. være en direktør der træffer afgørelse i sager, der for 

selskabet er af usædvanlig eller af stor betydning, da vedkommende ved en sådan adfærd har overskredet 

sine beføjelser i forhold til bestyrelsen, jf. SL § 117, stk. 1, 2. pkt.91  

En central pligt for bestyrelsen og tilsynsrådet er at føre tilsyn med direktionen, jf. SL § 115, stk. 1, nr. 4. I 

selskabsretlig sammenhæng ses det ofte, at medlemmerne af bestyrelsen ifalder ansvar, fordi bestyrelsen 

har undladt at føre det nødvendige tilsyn med direktionen, jf. eksempelvis UfR 1925.49H, og UfR 

1979.777V, hvor bestyrelsens medlemmer ifaldt ansvar for undladelse af helt elementære 

kontrolforanstaltninger. Med SL er det yderligere præciseret, at bestyrelsen (og tilsynsrådet) har en 

selvstændig pligt til at påse, at der i selskabet er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og 

interne kontroller, jf. SL § 115, nr. 2 (hhv. SL § 116, nr. 2).  Ydermere følger det af SL, at bestyrelsen har pligt 

til at indkalde generalforsamlingen inden seks måneder, såfremt der er konstateret et kapitaltab, jf. SL § 

                                                           
89 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 669. 
90 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 669. 
91 Se yderligere om direktionens og bestyrelsens pligter i afsnit 2.2.2.1.  
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119. En tilsidesættelse af ledelsens pligter i henhold til SL § 119, vil naturligvis kunne indgå som et moment 

ved en konkret vurdering af, om ledelsen ifalder et erstatningsansvar, men manglende indkaldelse af 

generalforsamlingen ved et konstateret kapitaltab er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at ledelsen ifalder et 

ansvar, jf. hertil UfR 1999.1510H.92 Det er yderligere præciseret med vedtagelsen af SL, at alle selskabets 

ledelsesorganer har en pligt til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab.93 Bedømmelsen af 

kapitalberedskabets forsvarlighed skal ske på grundlag af det enkelte porteføljeselskabs 

forretningsgrundlag og risikoprofil. Ledelsen skal endvidere sikre, at porteføljeselskabets egenkapital er 

tilstrækkelig til at modstå et midlertidigt fald i porteføljeselskabets indtjening.94 

For at et ledelsesmedlem skal gøres erstatningsansvarlig skal der som minimum være udvist simpel 

uagtsomhed fra hvert enkelt ledelsesmedlem. Pligter der følger af SL kan i denne forbindelse benyttes som 

løftestang i forhold til culpanormen. Her kan der fx være tale om tilsidesættelse af bestyrelsens pligter efter 

§§ 115 eller 119 og direktionens pligter §§ 117-118, men det må også understreges, at det på baggrund af 

retspraksis fra de danske domstole er en meget konkret vurdering.  

2.3.2.2.1 Business judgement rule  

Enhver drift af erhvervsvirksomhed involverer uundgåeligt en vis risiko i bestræbelsen på at opnå et afkast. 

Det er således ikke ethvert fejlskøn, som påfører selskabet et tab, der medfører et erstatningsansvar for 

medlemmerne af selskabets ledelse. I amerikansk ret betegnes dette princip som "The Business Judgment 

Rule".95 Den ledelse der træffer en forretningsmæssig beslutning på et forsvarligt informationsgrundlag vil 

således efter "The Business Judgment Rule" ikke ifalde et ansvar, såfremt beslutningen viser sig at være 

tabsgivende. I øvrigt foretages bedømmelsen af en ansvarspådragende handling ud fra den viden, der var 

tilgængelig, da den skadevoldende adfærd fandt sted. Ledelsens beslutninger, som ikke er truffet på et 

kvalificeret grundlag, vil ikke være beskyttet mod domstolenes indgriben. Dette er f.eks. illustreret i U 

2001.873 H (Bilhus), hvor boet efter et bestyrelsesmedlem blev pålagt ansvar, da bestyrelsesmedlemmet 

fandtes at have handlet ansvarspådragende ved ikke at have indhentet en vurdering af ejendommen 

forinden salget heraf, hvorefter beslutningen ikke var truffet på et forsvarligt grundlag.  

Det forudsættes i øvrigt, at der klart er handlet i overensstemmelse med selskabets interesse, og at 

ledelsen altså har overholdt den tidligere nævnte loyalitetspligt analyseret i afsnit 2.2.2.2. Hvis 

ledelsesmedlemmets adfærd bærer præg af, at uvedkommende interesser er søgt tilgodeset, vil ledelsens 

                                                           
92 Sagsøgte blev i dommen frifundet for erstatningsansvar på trods af manglende indkaldelse af generalforsamling 
efter tab af selskabskapitalen.  
93 Jf. nærmere om bestyrelsens og ledelsens pligter i afsnit 2.2.2.1. 
94 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 678. 
95 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 670. 
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forretningsmæssige skøn i disse tilfælde ikke være fredet.96 Derfor vil domstolene foretage en vurdering 

heraf, hvilket f.eks. ses i U 1981.973 H (Røde Vejrmølle), hvor en direktør havde solgt selskabets produkter 

til nedsatte priser til blandet andet et selskab, hvori han var kapitalejer. Højesteret fandt imidlertid, at 

prisnedsættelserne var foretaget ud fra et loyalt forretningsmæssigt skøn, hvorfor direktøren frifandtes for 

erstatningsansvar.  

Domstolene udviser således en vis tilbageholdenhed med at foretage en vurdering af det 

forretningsmæssige skøn, som ledelsen har foretaget, såfremt ledelsen har handlet i porteføljeselskabets 

interesse og på et kvalificeret grundlag.  

2.3.2.2 2 Håbløshedstidspunktet 

Ledelsen har en ret og måske endda en pligt til at forsøge at redde et selskab i en vanskelig økonomisk 

situation. I stor del af retspraksis på området for ledelsesansvar vedrører ansvar for passivitet snarere end 

for aktive handlinger. Et eksempel på dette er, hvis ledelsen ikke aktivt forholder sig til, hvorvidt det giver 

økonomisk mening at drive selskabet videre. Håbløshedstidspunktet er et udtryk for det tidspunkt, hvor 

ledelsen indså eller burde have indset, at en videreførelse af selskabets drift ville medføre yderligere tab for 

selskabets og dets kreditorer. Hvis ledelsen vurderes at have videreført driften efter det tidspunkt, kan 

ledelsen på denne baggrund ifalde et erstatningsansvar. Denne pligt til at indstille selskabets drift er afledt 

af ledelsens pligt til løbende at påse, om selskabets kapitalberedskab er forsvarligt.97 I U 1998.1137 H (OKS) 

fandt Højesteret, at ledelsen havde handlet culpøst ved at undlade at indstille driften i en situation, hvor 

det måtte anses udelukket, at videreførelse af selskabets drift kunne ske uden yderligere tab. Ledelsen blev 

herefter erstatningsansvarlig for den negative udvikling i egenkapitalen efter det pågældende 

håbløshedstidspunkt. Dette blev i sagen bestemt til afholdelsen af et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen 

gennemgik et resultatbudget, hvor det fremgik, at selskabet befandt sig i en usikker økonomisk situation 

der ikke var holdbar. Bestyrelsen burde her have indset, at fortsættelse af selskabet ville medføre 

yderligere tab, hvorefter bestyrelsen på dette grundlag ifaldt erstatningsansvar.  

2.3.2.5 De almindelige erstatningsbetingelser 

Uanset at et ledelsesmedlem har handlet culpøst, vil erstatningsansvar dog først og fremmest være 

betinget af, at den culpøse handling har medført et økonomisk tab for selskabet, kapitalejere eller 

kreditorer. Dette tab skal kunne dokumenteres, men domstolene kan foretage en skønsmæssig vurdering 

                                                           
96 Klaus Stubkjær Andersen, 2011, s. 92.  
97 Klaus Stubkjær Andersen, 2011, s. 42. 
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af dette tab. I denne forbindelse bemærkes det, at de almindelige erstatningsretlige principper om egen 

skyld, accept af risiko og tabsbegrænsningspligt kan føre til, at erstatningen bortfalder eller reduceres.  

Dernæst forudsætter erstatningsansvaret, at der foreligger kausalitet, også betegnet årsagssammenhæng, 

mellem den af ledelsesmedlemmet udviste culpøse adfærd og det økonomiske tab, der er påført 

skadelidte. I øvrigt skal der foreligge adækvans, hvormed forstås, at skaden var påregnelig. Denne 

betingelse er efter omstændighederne ikke opfyldt, såfremt en handling eller en undladelse medfører en 

skade, der kan betegnes som atypisk. Der gælder ligefrem bevisbyrde, hvorefter det er skadelidte, der skal 

løfte bevisbyrden for, at ovenstående erstatningsbetingelser er opfyldt.   

Det må således sluttes, at medlemmer af PE-teamet der deltager i ledelsesarbejde på 

porteføljeselskabsniveau møder en konkret risiko for at kunne ifalde erstatningsansvar for skade forvoldt 

på porteføljeselskabet, andre kapitalejere og tredjemænd. Ansvaret er en konkret vurdering baseret på 

dansk rets almindelige erstatningsregel – culpareglen, og er ligeledes kodificeret i SL § 361. Ud fra 

retspraksis må det sluttes at relevante momenter ved culpavurderingen i dette tilfælde kan være de pligter 

og opgaver som SL pålægger de forskellige ledelsesmedlemmer i porteføljeselskabet, jf. f.eks. opgaverne 

der følger af SL §§ 115 – 118 (bestyrelsen, tilsynsrådet og direktionen) og pligten til indkaldelse af 

generalforsamling ved kapitaltab SL § 119. SL's bestemmelser bruges altså på baggrund af retspraksis som 

en løftestang for culpavurderingen, hvorfor opfyldelse af disse pligter må anses som væsentligt for PE-

teamet.  

2.3.3 Kan PE-fonden ifalde erstatningsansvar på andet grundlag efter dansk ret? 

Spørgsmålet er herefter om den typisk meget aktive involvering i porteføljeselskabet i den relativt korte 

ejerskabsperiode kan medføre, at PE-fonden kan ifalde erstatningsansvar på andet grundlag end efter SL §§ 

361-362 som gennemgået umiddelbart ovenfor.  

Afklaringen af retstillingen på dette punkt, er blandet andet i høj grad aktualiseret af den verserende 

erstatningssag mod Altor Private Equity Partners der børsnoterede OW Bunker i 2014. Altor var 

majoritetsaktionær i OW Bunker frem til børsnoteringen, hvor de afhændede størstedelen af deres 

kapitalandele i selskabet og fik et provenu på ca. 3.000.000.000 DKK. OW Bunker gik under et år efter 

denne børsnotering konkurs, og en række aktionærer har efterfølgende rejst en erstatningssag mod 

ledelsen, flere af rådgiverne i processen og altså også majoritetsaktionæren, PE-fonden Altor.  

I cirkulæreskrivelse nr. 5 behandles og undersøges de ansvarsmæssige forhold i OW Bunker-koncernen. Her 

fokuserer ad hoc kurator på Altors rolle i forbindelse med børsnoteringsprocessen og ansvarsvurderingen i 

forhold hertil. Det skrives, at Altors repræsentanter har været dybt involveret i noteringsprocessen og 
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forestået konkrete opgaver i relation til prospektet. Intensiteten i involveringen og opgavevaretagelsen 

findes at være på niveau med koncerndirektionens, og Altors repræsentanter findes yderligere at have 

været involveret tidligere og i højere grad end de eksterne bestyrelsesmedlemmer i OW Bunker.98   

Ad hoc kurator bevæger sig herefter over i en vurdering af ansvarsforholdende, hvor han som tidligere 

behandlet i afsnit 2.3.1 konkluderer, at en aktionær i udgangspunktet skal have handlet groft uagtsomt 

eller med forsæt for at kunne pådrage sig et erstatningsansvar efter SL § 362.99 Ad hoc kurator nævner dog, 

at ansvarsnormen efter SL § 362 forudsætter, at aktionæren har handlet som netop aktionær og ikke udført 

opgaver som rettelig hører under selskabets. Det er herefter ad hoc kurators opfattelse, at Altors 

repræsentanter rent faktisk er trådt uden for deres rolle som aktionær i OW Bunker, hvorefter Altors 

repræsentanter – og dermed Altor – må anses som de facto ledelsesmedlemmer.100 Om dette forholds 

betydning for ansvarsforholdet fremsætter ad hoc kurator det følgende synspunkt:  

"I det omfang Altor således findes at have varetaget/deltaget i opgaver i forbindelse med IPO-processen, 

som rettelig alene burde varetages af koncernledelsen/bestyrelsen og de til selskabet knyttede rådgivere, er 

det således ad hoc kurators opfattelse og vurdering, at en sådan adfærd i så fald bør bedømmes efter de for 

ledelsesansvar gældende regler og ikke efter den særlige ansvarsnorm for aktionærer i selskabslovens § 

362."101 

Spørgsmålet er herefter om et sådant synspunkt har nogle holdepunkter i dansk ret. Nedenfor følger en 

analyse af, hvorvidt det er gældende efter dansk ret, at en PE-fond som kapitalejer, som har været aktivt 

involveret i et porteføljeselskab kan ifalde erstatningsansvar efter en anden ansvarsnorm end SL § 362.  

2.3.3.1 Analyse af retspraksis 

Spørgsmålet om en kapitalejers ansvarspådragelse for skade forvoldt som faktisk leder af et kapitalselskab 

har ikke været genstand for sager ved domstolene i mange tilfælde. Sagerne U 1997.364 H (Satair) og U 

2006.3050 H (Taster Wine) omhandler spørgsmålet, hvorvidt en kapitalejer kan ifalde erstatningsansvar 

som faktisk leder af et selskab. Disse domme vil derfor blive analyseret nedenfor for at udlede gældende 

ret på dette område samt, hvilken risiko der er for PE-fonde ved udøvelse af indflydelse i et 

porteføljeselskab.  

                                                           
98 Cirkulæreskrivelse nr. 5, s. 324.  
99 Cirkulæreskrivelse nr. 5, s. 325.  
100 Cirkulæreskrivelse nr. 5, s. 326. 
101 Cirkulæreskrivelse nr. 5, s. 325. 
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2.3.3.1.1 U 1997.364 H (Satair) 

I denne sag blev der netop procederet for, at Satair Holding Air A/S (herefter moderselskabet) som 

moderselskab skulle bedømmes efter ansvarsnormen for ledelsesmedlemmer efter den dagældende 

anpartsselskabslov § 110 om ledelsens ansvar (svarende til den nugældende SL § 361). Således var 

påstanden, at moderselskabet ikke skulle bedømmes den dagældende bestemmelse om kapitalejeransvar i 

anpartsselskabslovens § 112 (svarende til den nugældende SL § 362). Sagens faktum var, at moderselskabet 

havde indgået en overdragelsesaftale med en køber vedrørende datterselskabet. Omstændighederne var 

således, at datterselskabet havde afhændet sin flåde af udlejningsfly og aktivmassen bestod således alene 

af en kontantbeholdning på DKK 24,5 mio. Derudover var der i datterselskabet en latent skattebyrde på 

DKK 13 mio. Køberen havde tilkendegivet at ville udligne skattebyrden i datterselskabet ved 

afskrivningsberettigede aktiver. Inden overdragelsen frafalder moderselskabet et krav om, at køberens 

revisor skulle afgive bekræftelse på køberens investeringer. Køber tilegner sig herefter datterselskabets 

aktiver uden at betale den latente skattebyrde, og datterselskabet går herefter konkurs.  

I landsretten udtaler et flertal på to dommere, at moderselskabet som eneanpartshaver og i kraft af fælles 

ledelse inden for Satair-koncernen udøvede fuld kontrol over datterselskabet.102 Landsretten bemærkede 

hertil, at dette måtte medføre en pligt for moderselskabet til at sikre, at formueforvaltningen i 

kapitalselskabet foregår på en betryggende måde, og at der skal føres en tilfredsstillende kontrol med 

kapitalselskabets formueforvaltning.103 Således fandt landsretten, at pligterne der normalt påhviler 

kapitalselskabets ledelse i dette tilfælde påhviler moderselskabet grundet udøvelsen af kontrol over 

datterselskabet. Landsretten fandt, at moderselskabet havde misligholdt disse pligter, og dermed blev 

erstatningsansvarlig efter anpartsselskabslovens § 110 eller dennes analogi.  

I lighed med landsretten fandt Højesteret, at ansvaret skulle bedømmes efter ledelsesansvaret og ikke 

kapitalejeransvaret, og fandt, at moderselskabet på uforsvarlig vis havde tilsidesat skattevæsenets 

interesse og derfor fandtes at være erstatningsansvarlig.104  

Dommen opstiller ikke præcise kriterier for, hvornår en kapitalejer kan anses som faktisk leder og 

bedømmes efter denne ansvarsnorm. Højesteret konstaterer, at moderselskabet var eneejer og udøvede 

faktisk ledelse af datterselskabet. Der var personsammenfald mellem ledelserne i moder- og 

datterselskabet, og det kan ikke udelukkes, at dette har været medvirkende til vurderingen af det faktiske 

lederskab.  

                                                           
102 Jf. U 1997.364 H, s. 397.  
103 Jf. U 1997.364 H, s. 397.  
104 Jf. U 1997.364 H, s. 399-400.  
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2.3.3.1.2 U 2006.3050 H (Taster Wine) 

Sagen vedrørte selskabet A/S Skjold Burne (herefter datterselskabet) som ved en overdragelsesaftale i juli 

1984 blev overdraget fra Rumasa S.A. (herefter sælger) til Tasterwine A/S (herefter moderselskabet). 

Sælger afgav i forbindelse med overdragelsesaftalen erklæring om, at datterselskabet ikke havde nogen 

skjulte forpligtelser. I december 1984 blev der rejst et krav mod datterselskabet. I 1985 afværger 

datterselskabet en konkurs, og sælger erklærer i denne forbindelse, at erklæringen står ved sin magt, og at 

ville opfylde kravet, såfremt dette findes berettiget. I 1989 nedsætter moderselskabet selskabskapitalen i 

datterselskabet, og i perioden frem til 1996 blev der endvidere udloddet udbytte fra datterselskabet. I 1996 

blev datterselskabet dømt til at betale kreditorens krav, hvilket medførte, at datterselskabet går konkurs. 

Konkursboet rejser herefter erstatningssag mod sælgeren, moderselskabet og datterselskabets 

bestyrelsesmedlemmer.  

Landsretten fandt, at kapitalafgangen fra datterselskabet i form af kapitalnedsættelse og 

udbytteudlodninger var i overensstemmelse med forskrifterne herfor i den dagældende aktieselskabslov. 

Herefter skulle det så afgøres, hvorvidt moderselskabet havde pådraget sig erstatningsansvar over for 

kreditoren. Vedrørende dette forhold bemærkede landsretten, at moderselskabet havde den reelle ledelse 

af datterselskabet, hvorefter ansvarsvurderingen skal foretages efter dansk rets almindelige 

erstatningsregler og ikke efter kapitalejernes erstatningsansvar efter aktieselskabslovens § 142 (svarende til 

den nugældende SL § 362).105 Det fandtes ikke at moderselskabet havde foretaget de nødvendige 

undersøgelser vedrørende kreditorens krav. Ydermere kom det frem under sagen, at kapitalnedsættelsen 

og udlodningerne af overskud i datterselskabet var motiveret af, at kreditorernes mulighed for 

fyldestgørelse skulle begrænses, såfremt kravet viste sig at være berettiget. Med baggrund heri fandt 

landsretten, at kapitalafgangen fra datterselskabet var i strid med redelig handlemåde og at 

moderselskabet var erstatningsansvarligt. Der blev i afgørelsen også henvist til personsammenfaldet i 

moder- og datterselskabet.106 

Højesteret fandt i lighed hermed, at kapitalafgangen var foretaget i strid med redelig handlemåde, og 

moderselskabet derfor ifaldt erstatningsansvar overfor datterselskabets konkursbo efter ansvarsnormen, 

som svarer til den nugældende SL § 361. Moderselskabet ifaldt således et ansvar for ikke at iagttage de 

pligter der normal gælder for ledelsesmedlemmer, da denne pligt påhvilede moderselskabet grundet den 

faktiske ledelse. 

                                                           
105 Jf. U 2006.3050 H, s. 3072.  
106 Jf. U 2006.3050 H, s. 3072.  
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Dommen angiver ikke præcise kriterier for, hvornår en kapitalejer skal anses som faktisk leder. Landsretten 

udtalte, at moderselskabet var eneejer af datterselskabet og havde den reelle ledelse af datterselskabet. 

Højesteret tiltrådte synspunktet.  

2.3.3.2 Hvornår skal PE-fonden anses som faktisk leder af porteføljeselskabet? 

På baggrund af ovenstående analyse må det sluttes, at en kapitalejer kan ifalde erstatningsansvar ved en 

ansvarsnorm svarende til den gældende for ledelsesmedlemmer efter SL § 361. Det må dog også sige, at 

retspraksis på nuværende tidspunkt ikke har formuleret klare kriterier for, hvornår dette ansvar kan 

statueres.  

Herefter kan betænkningen til SL inddrages. På dette punkt følger det af betænkningen til SL, at 

ovenstående ansvar som faktisk leder forudsætter, at der foreligger klare indikationer på udøvelse af 

ledelse for et ikke-ledelsesmedlem.107 Betænkningen til SL anfører endvidere, at såfremt en større 

kapitalejer eller kreditor udviser en interesse for selskabets ledelse, medfører dette ikke i sig selv et ansvar. 

Der skal således foreligge en involvering eller en direkte påvirkning af ledelsen.108 

Det kan på denne baggrund udledes af betænkningen til SL, at en PE-fonds ansvar som faktisk leder er 

betinget af, at PE-fonden har udøvet en reel ledelsesfunktion i porteføljeselskabet. Det må ud fra dette 

være en betingelse, at PE-fonden har bevæget sig uden for sin rolle som kapitalejer, hvilket er i tråd med 

det synspunkt der gøres gældende af ad hoc kurator.109 Der kræves i denne forbindelse en adfærd, som kan 

karakteriseres som mere end, at PE-fonden udviser en interesse for ledelsen af porteføljeselskabet, hvori 

der besiddes kapitalandele. Dette vil være tilfældet, hvis PE-fonden har haft en egentlig involvering i 

ledelsen eller en direkte påvirkning af ledelsen. Spørgsmålet er herefter, hvornår den af PE-fonden udøvede 

indflydelse i det selskab, hvori der besiddes kapitalandele, opfylder dette kriterium.  Her er det relevant at 

skelne mellem den indflydelse der udøves gennem kapitalejernes forum, generalforsamlingen, og uden for 

denne.   

Betænkningen til SL behandler ikke spørgsmålet om hvilken betydning det har, at der er tale om en eneejer 

af selskabet. Dette forhold synes at være tillagt vægt både i Satair-dommen og særligt i Taster Wine-

dommen. Henset til betænkningen til SL's kriterium om, at kapitalejeren skal have udøvet en reel 

ledelsesfunktion i selskabet, synes det umiddelbart irrelevant, hvorvidt kapitalejeren er eneejer af 

                                                           
107 Jf. betænkning nr. 1498/2008, s. 1238 f. Se tillige Erhvervsstyrelsens "Vejledning om opstart af aktieselskaber", s. 
47.  
108 Jf. betænkning nr. 1498, s. 1239.  
109 Jan Schans Christensen, 2012, s. 810. 
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selskabet. Det afgørende er, om majoritetskapitalejeren er trådt ud af sin rolle som kapitalejer førend 

kapitalejeren ifølge betænkningen til SL skal anses som faktisk leder.  

2.3.3.2.1 PE-fondens udøvelse af indflydelse på porteføljeselskabets generalforsamling 

Det er kendetegnene for en kapitalejer, at generalforsamlingen er dennes adgang til at udøve indflydelse i 

selskabet. Dette er ikke en ledelsesret, da generalforsamlingen som selskabsorgan ikke har egentlige 

eksekutive kompetencer.110 Denne kompetence besiddes derimod af selskabets ledelse, da det er overladt 

dem at udføre de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. I overensstemmelse med det 

selskabsretlige udgangspunkt om organisationsstrukturen mellem generalforsamlingen og ledelsen, vil 

kapitalejeren dermed ikke udøve en ledelsesfunktion i selskabet. Hvis PE-fonden alene optræder i rollen 

som kapitalejer, vil der derfor ikke umiddelbart være grundlag for, at PE-fonden kan ifalde ansvar som 

faktisk leder. I litteraturen anføres det, at en kapitalejer kan undvige den strengere ansvarsnorm som 

faktisk leder ved at foreligge beslutninger til generalforsamlingen, og ved denne strategi komme under den 

mildere ansvarsnorm efter SL § 362.111 

Dette synspunkt møder dog modstand, og andre steder i litteraturen anføres det, at såfremt beslutningen 

der træffes på generalforsamlingen har ledelseskarakter, skal den hører under ansvarsnormen for 

ledelsesmedlemmer. Ifølge dette synspunkt skal det ikke kunne føre til en mildere ansvarsnorm at flytte 

ledelsesbeslutninger til generalforsamlingen.112 

Som ovenfor anført, kan der ved generalforsamlingsbeslutning i et vist omfang gives instrukser til ledelsen. 

Adgangen hertil er begrænset af, at visse beslutninger efter SL alene kan træffes af ledelsen.113 

Generalforsamlingen kan heller ikke give instrukser i et sådant omfang, at generalforsamlingen reelt 

overtager styringen af selskabet, da dette vil stride mod SL's forudsætning om selskabets ledelsesstruktur, 

jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1. Udover disse begrænsninger antages det, at generalforsamlingen kan give ledelsen 

instrukser også i konkrete sager, der angår den daglige ledelse.114 Selv i disse tilfælde synes det dog 

imidlertid ikke at kunne føre til, at PE-fonden skal anses som faktisk leder, da PE-fonden ikke bevæger sig 

ud af sin rolle som kapitalejer.115 Af denne grund er det mest nærliggende, at PE-fondens erstatningsansvar 

i denne situation alene skal bedømmes efter SL § 362 om kapitalejeransvaret.  

                                                           
110 Se nærmere herom i afsnit 2.2.1. 
111 Thorbjørn Sofsrud, 1999, s. 275. 
112 Paul Krüger Andersen, 1997, s. 631, note 106.  
113 Se til illustration U 1967.41 H.  
114 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 447. 
115 Jan Schans Christensen, 2017, s. 187 f.  
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Det kan således antages, at en PE-fond kan ifalde ansvar som faktisk leder på baggrund af sin udøvede 

indflydelse på porteføljeselskabets generalforsamling, såfremt PE-fonden via generalforsamlingen har givet 

instrukser i et så stort omfang, at det reelt overtager ledelsen af porteføljeselskabet. I denne særlige 

situation må PE-fonden anses at træde ud af rollen som kapitalejer ved at sætte den formelle ledelse ud af 

spil.116 Udenfor dette tilfælde synes der dog ikke at være grundlag for, at PE-fonden kan ifalde ansvar som 

faktisk leder på baggrund af sin udøvelse af indflydelse på generalforsamlingen, da PE-fonden herved 

accepterer den selskabsretlige organisationsstruktur mellem generalforsamling, bestyrelse og direktion. 

Det er dog klart, at PE-fonden ikke kan omgå ansvar som faktisk leder ved at forelægge en beslutning på 

generalforsamlingen, hvis PE-fonden på samme tid udøver en ledelsesfunktion i porteføljeselskabet, jf. 

nedenfor.117  

2.3.3.2.2 PE-fondens udøvelse af indflydelse udenfor porteføljeselskabets generalforsamling 

Det ses i praksis, at PE-fonden udenfor generalforsamlingen løbende giver instrukser til porteføljeselskabets 

ledelse, ligesom PE-fonden som anført ovenfor ofte er repræsenteret i porteføljeselskabets 

ledelsesorganer.  

Hvad angår PE-fondens afgivelse af instrukser til porteføljeselskabets ledelse, er det ud fra ovenstående 

analyse af retspraksis ikke klarlagt, hvornår denne fremgangsmåde kvalificerer sig til at udgøre udøvelse af 

faktisk ledelse. Det er efter betænkningen til SL ikke tilstrækkeligt, at en kapitalejer har udvist en interesse 

for selskabets ledelse. Det kræves, at PE-fonden har haft en egentlig involvering i ledelsen eller direkte 

påvirkning heraf. En praksis hvor PE-fonden giver egentlige instrukser til ledelsen i porteføljeselskabet og 

ikke blot har en uformel dialog med samme, må formentlig anses som mere end blot en udvist interesse. 

Hertil bemærkes, at det i almindelighed antages, at en kapitalejer ikke har ret til at give instrukser til 

selskabets ledelse udenfor generalforsamlingen, da det er gennem dette forum, at kapitalejerne skal udøve 

indflydelse, jf. hertil afsnit 2.2.1.118  

Det anføres at en kapitalejers erstatningsansvar som faktisk leder af selskab forudsætter, at kapitalejeren 

har truffet en beslutning i selskabet. Dermed er det ikke tilstrækkeligt, at kapitalejeren blot har haft 

indflydelse på en beslutning, som ledelsen har taget.119 En decideret instruks til porteføljeselskabets ledelse 

fra PE-fonden må antages at opfylde dette kriterium, og dermed svare til, at PE-fonden træffer en konkret 

                                                           
116 Jan Schans Christensen, 2012, s. 265.  
117 Se i overensstemmelse hermed Thorbjørn Sofsrud, 1999, s. 274 f.  
118 Jan Schans Christensen, 2012, s. 266 og Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff, 2014, s. 480.  
119 Thorbjørn Sofsrud, 1999, s. 270 ff. Thorbjørn Sofsrud bygger sin opfattelse på betænkning nr.- 540/1969, som i 
modsætning til betænkning nr. 1498/2008 ikke behandler spørgsmålet om, hvornår en kapitalejer eller anden skal 
anses som faktisk leder. Se også Bernhard Gomard, Samarbejde og ansvar i selskaber og koncerner, Gadjura, 1. 
udgave, 1997, s. 42 ff.  
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beslutning i porteføljeselskabet.120 På baggrund af betænkningen til SL kan det formodes, at 

majoritetskapitalejeren også må anses som faktisk leder, uanset denne decideret træffer beslutninger i 

selskabet.121 Til støtte herfor kan det påpeges, at betænkningen til SL alene betinger en egentlig involvering 

i ledelsen eller direkte påvirkning herpå.  

På denne baggrund kan det antages, at såfremt PE-fonden som kapitalejer er trådt uden for sin rolle som 

kapitalejer ved udøvelse af indflydelse udenfor generalforsamlingen, samtidig med at denne indflydelse går 

ud over, hvad betænkningen til SL betegner som udvist interesse, så vil der kunne statueres et 

erstatningsansvar som faktisk leder.122 Dette må antages opfyldt såfremt PE-fonden har givet en instruks til 

porteføljeselskabets ledelse, og det må med al sandsynlighed anses for opfyldt såfremt, at PE-fonden har 

udført opgaver der efter SL eller anden regulering henhører under ledelsens ansvar.  

I de tilfælde, hvor PE-fonden via PE-teamet eller ledelsesmedlemmer er direkte repræsenteret i 

porteføljeselskabets ledelse, er det meget nærliggende at konstatere, at PE-fonden har optrådt som faktisk 

leder i selskabet.123 PE-fonden vil i disse tilfælde have direkte kontrol med porteføljeselskabets ledelse. Hvis 

porteføljeselskabets ledelse bestyrelse eksempelvis består af medlemmer af PE-fondens PE-team, vil det i 

disse tilfælde være direkte muligt at implementere en beslutning truffet af PE-teamet i 

porteføljeselskabet.124 I disse tilfælde kan det således siges, at PE-fonden har den faktiske 

ledelseskompetence.125 Der er imidlertid ikke retspraksis, som udtrykkeligt tager stilling til en 

majoritetskapitalejers repræsentation i et af porteføljeselskabs ledelsesorganer. I Taster Wine-dommen 

blev det faktum, at der var tale om personsammenfald mellem ledelserne i henholdsvis i moderselskabet 

og datterselskabet, alene fremhævet i forbindelse med erstatningsansvaret for disse ledelsesmedlemmer. 

Det forhold, at der var personsammenfald, blev ikke udtrykkeligt anført i tilknytning til moderselskabets 

ansvar. Det må dog antages, at en høj grad af ledelsesintegration mellem PE-fonden og porteføljeselskabet 

vil føre til en risiko for, at PE-fonden vil kunne anses som faktisk leder.126 

2.3.3.2.2.1 PE-fondens konkrete medvirken  

Konkret medvirken kan siges at have en sammenhæng med faktisk ledelse af porteføljeselskabet. Den 

medvirken, der således kan trække hæftelse eller ansvar med sig, kan være porteføljeselskabets forpligtelse 

                                                           
120 Bernhard Gomard & Peer Schaumburg-Müller, Kapitalselskaber og erhvervsdrivende fonde, Jurist- og 
økonomforbundets forlag, 8. udgave, 2015, s. 152 og Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 781.  
121 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 781 og Karsten Engsig Sørensen, 2015, s. 313.  
122 Jf. betænkning nr. 1498/2008, s. 42 og s. 1248 f.  
123 Karsten Engsig Sørensen, 2015, s. 313 og Paul Krüger Andersen, 1997, s. 470 og 673 f. 
124 Se således Erhvervsankenævnets kendelse af 12. januar 1998 (sags.nr. 97-106.684) og Paul Krüger Andersen, 1997, 
s. 470.  
125 Karsten Engsig Sørensen, 2015, s. 314.  
126 Se nærmere Paul Krüger Andersen, 1997, s. 630.  
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i og uden for kontrakt og i forholdet til en eller flere medejere. Der kan være tale om en handlemåde der er 

culpøs eller en handlemåde der blot gør PE-fonden til medvirkende.127 Det er væsentligt, at en PE-fond ikke 

automatisk bliver ansvarlig for et porteføljeselskabs forpligtelser – ej heller, når disse er forvoldt ved culpøs 

adfærd. Der skal noget mere til.128 Analyserer man retspraksis kan der udledes nogle principper for et 

ansvar ved en kapitalejers medvirken. I UfR 1999.326 Ø (Microsoft-krænkelsen) havde et selskab groft 

krænket Microsofts ophavsrettigheder mv., og hovedkapitalejeren, der også var direktør i selskabet, 

fandtes at have et personligt medansvar herfor gennem sin medvirken til kravets opståen. I UfR 2003.915 Ø 

drev en arkitekt sin virksomhed gennem et selskab og der var tale om at drage selskabet til ansvar for nogle 

klare faglige fejl, som havde ledt til nogle byggeskader. I tiden mellem byggeriet og den opståede sag var 

selskabet dog blevet opløst. På baggrund af, at der var tale om en klar faglig fejl fra arkitektens side blev 

arkitekten gjort personligt ansvarlig for sin medvirken til kravets opståen. Ligeledes blev en kapitalejer og 

direktør gjort ansvarlig i UfR 2009.2269 V. Et flyttefirma anvendte nogle særdeles grove 

forretningsmetoder, hvor man gav gode tilbud, men når opmagasineret gods skulle udleveres til kunderne 

opfandt man en række ekstra ydelser, som skulle betales før udlevering kunne finde sted. Pga. grovheden 

fandtes hovedkapitalejeren og direktøren at skulle hæfte sammen med selskabet.  

Således tegner der sig konturerne af, hvad der skal til, for at en PE-fond som faktisk leder hæfter sammen 

med porteføljeselskabet ved konkret medvirken. Der skal altså på baggrund af retspraksis være tale om en 

klar faglig fejl eller grov handlemåde, uanset om dette er i et kontraktforhold eller ej, da Microsoft-

krænkelse var uden for kontrakt, mens de to øvrige var i et kontraktforhold.129  

2.3.3.2.2.2 PE-fondens illoyalitet over for en anden kapitalejer i porteføljeselskabet 

Det er som følge af ovenstående ikke overraskende, at illoyalitet, som ofte er udtryk for en culpøs 

handlemåde, kan føre til ansvar hos PE-fonden som kapitalejer i porteføljeselskabet. Dette kan således også 

udledes af dommene analyseret ovenfor, jf. henholdsvis afsnit 2.3.3.1.1 og 2.3.3.1.2. Dette kan også være 

tilfældet over for en anden kapitalejer i porteføljeselskabet, jf. hertil UfR 1990.1080 V (Protech) og UfR 

2010.2757 V (VMI).130 I Protech, skulle der i et 50:50-ejet selskab foretages en kapitalforhøjelse, som var 

livsnødvendig for selskabet, idet dette ellers ville blive tvangsopløst. Den ene af kapitalejerne nægtede at 

deltage i kapitalforhøjelsen, og ej heller selvom den anden kapitalejer ville tegne hele kapitalforhøjelsen. 

Som følge af, at kapitalforhøjelsen ikke blev foretaget blev selskabet tvangsopløst, hvilket medførte et tab 

for begge ejere. Vestre Landsret kom frem til, at kapitalejeren der nægtede at medvirke til den 

                                                           
127 Erik Werlauff, 2016, s. 102.  
128 Erik Werlauff, 2016, s. 102.  
129 Erik Werlauff, 2016, s. 104.  
130 Erik Werlauff, 2016, s. 106-107.  
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livsnødvendige kapitalforhøjelse var erstatningspligtig over for den anden kapitalejer på baggrund af den 

selskabsretlige loyalitetsgrundsætning. I VMI skinner den manglende opfyldelse af den selskabsretlige 

loyalitetsgrundsætning ligeledes igennem. En af et selskabs kapitalejere havde solgt sine aktier til de øvrige 

kapitalejere på de vilkår, at overgangssummen skulle beregnes på baggrund af det kommende regnskab pr. 

31. december. Da det kom til regnskabsaflæggelsen, ændrede de øvrige kapitalejere 

regnskabsprincipperne, herunder vedrørende værdiansættelse af udestående fordringer mv. Dette 

medførte en nedjustering af overgangssummen for aktierne i forhold til, hvis de hidtidige 

regnskabsprincipper havde været bibeholdt. Ændringen af regnskabspraksis forinden regnskabsaflæggelsen 

fandtes at være illoyal over for den udtrædende kapitalejer, hvorefter de øvrige kapitalejere blev fundet 

erstatningsansvarlige for differencen op til overgangssummen efter den tidligere regnskabspraksis.  

Det må således konkluderes på baggrund af retspraksis, at en PE-fond også kan ifalde et erstatningsansvar 

ved illoyal adfærd og tilsidesættelse af den selskabsretlige loyalitetsgrundsætning over for øvrige 

medinvestorer i porteføljeselskabet, og dette forhold skal således også tages med i betragtning.  

2.3.3.3 Hvilket ansvarsgrundlag er PE-fonden underlagt som faktisk leder? 

Såfremt det vurderes, at PE-fonden har bevæget sig ud af rollen som kapitalejer og i stedet har optrådt som 

faktisk leder af porteføljeselskabet, vil PE-fonden ikke blive bedømt efter erstatningsreglen i SL § 362 om 

kapitalejeransvaret, men efter en ansvarsnormen tilsvarende den gældende for ledelsesmedlemmer efter 

SL § 361. Dette kan være tilfældet både ved faktisk ledelse og i forhold til konkrete dispositioner.131 

Herefter vil PE-fonden ifalde ansvar ved simpel uagtsomhed, og altså det samme ansvarsgrundlag, som 

gælder for ledelsesmedlemmer efter SL § 361.132 Dermed gælder pligterne for registrerede 

ledelsesmedlemmer således også for PE-fonden i disse tilfælde, hvorefter der ikke må træffes beslutninger 

der er illoyale i forhold til porteføljeselskabets interesse, samt at beslutningsgrundlaget skal være 

kvalificeret, jf. hertil afsnit 2.3.2.2.1 om The Business Judgement Rule. PE-fonden kan således ikke forfølge 

egen interesse i samme omfang, som hvis PE-fonden optrådte i rollen som kapitalejer. 

De beslutninger PE-fonden som faktisk leder træffer, må ikke være illoyale i forhold til porteføljeselskabets 

interesse, ligesom beslutningsgrundlaget skal være kvalificeret, jf. hertil afsnit 2.3.2.3 om The Business 

Judgement Rule. PE-fonden er som faktisk leder derfor ikke berettiget til at forfølge sin egen interesse på 

bekostning af porteføljeselskabets interesse i samme omfang, som hvis PE-fonde optrådte i rollen som 

                                                           
131 Se tillige Karsten Engsig Sørensen, 2015, s. 314 og Thorbjørn Sofsrud, 1999, s. 273.  
132 Jan Schans Christensen, 2017, s. 712, Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel, 2014, s. 684 og Paul Kruger 
Andersen, Aktie- og anpartsselskabsret – Kapitalselskaber, Jurist- og økonomforbundets forlag, 13. udgave, 2017, s. 
522 ff.  



60 
 

kapitalejer.133 Anvendelsen af den almindelige culparegel i SL § 361 i de tilfælde, hvor PE-fonden optræder 

som faktisk leder, kan betegnes som en undtagelse til kapitalejeransvaret i SL § 362.134  

Ud fra den foreliggende retspraksis må det anses for gældende ret, at PE-fondens aktive handlinger som 

faktisk leder vil blive bedømt efter ansvarsnormen tilsvarende den for ledelsesmedlemmer gældende, jf. SL 

§ 361. Omdiskuteret er det til gengæld, hvorvidt en PE-fond som kapitalejer på et lignende ansvarsgrundlag 

kan ifalde et erstatningsansvar for at forholde sig passivt i forhold til et porteføljeselskab. Diskussionen i 

den juridiske litteratur drejer sig således om, hvorvidt en kapitalejer som faktisk leder kan ifalde 

erstatningsansvar efter ansvarsnormen til SL § 361 ved passivitet omkring håbløshedstidspunktet. Det 

anføres, at det udelukkende er i den situation, hvor kapitalejeren i det hele taget har optrådt som faktisk 

leder af selskabet, at kapitalejeren kan ifalde ansvar for sin manglende indgriben over for fortsat drift i 

selskabet efter håbløshedstidspunktet.135 Dette begrundes med, at det kun er situationen med et faktisk 

lederskab, at kapitalejeren vil have samme muligheder som den formelle bestyrelse for at overvåge 

selskabets økonomiske situation, hvorefter denne indsigt medfører pligten til at reagere.136 

Kapitalejeren kan således kun pådrage sig erstatningsansvar på baggrund af sin undladelse af at indstille 

driften i kapitalselskabet på håbløshedstidspunktet, hvis kapitalejeren har udøvet en ubegrænset faktisk 

ledelse af selskabet. I denne situation forholder det sig således sådan, at kapitalejeren overtager samtlige af 

ledelsens pligter efter SL.137 

I litteraturen anføres der et synspunkt der peger i en anden retning, hvorefter det ikke er afgørende i 

forhold til kapitalejerens pligt til at indstille driften i kapitalselskabet, at kapitalejeren faktisk har ledet 

selskabet i sin helhed.138 Det afgørende er derimod, om kapitalejeren og selskabet i et større omfang er 

økonomisk integrerede.139 

Dette begrundes med, at moderselskabet i koncerner med høj grad af økonomisk integration ikke kan 

bruge argumentet om, at pligten til at sikre et forsvarligt kapitalberedskab alene påhviler datterselskabets 

ledelse. Dette begrundes med den indflydelse og indsigt moderselskabet har i datterselskabets forhold.  

                                                           
133 Thorbjørn Sofsrud, 1999, s. 269.  
134 Jan Schans Christensen, 2017, s. 186 ff.  
135 Thorbjørn Sofsrud, 1999, s. 272 ff.  
136 Thorbjørn Sofsrud, 1999, s. 273.  
137 Karsten Engsig Sørensen, 2015, s. 314.  
138 Paul Krüger Andersen, 1997, s. 654 ff.  
139 Paul Krüger Andersen, 1997, s. 663.  
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Der findes ikke domspraksis, der belyser og yder svar på spørgsmålet om, hvornår en kapitalejer kan ifalde 

et erstatningsansvar for sin manglende indgriben over selskabets fortsatte drift efter indtrædelse af 

håbløshedstidspunktet.  

Ud fra en PE-fonds synsvinkel vil betragtning om, at der kan ifaldes erstatningsansvar ved passivitet, have 

den betydning, at der består en reel risiko for ansvar ved passivitet ved en håbløshedssituation, hvor der 

efter synspunktet om, at selskaberne er økonomisk integrerede, ikke vil være den store risiko, da risikoen 

her bindes op på en økonomisk integration, hvorefter risikoen formentlig ikke er til stede for en PE-fond og 

porteføljeselskaber.  

2.3.4 Hæftelsesgennembrud fra porteføljeselskabet til PE-fonden efter dansk ret? 

Det fremgår af ovenstående analyse, at en PE-fond vil kunne ifalde erstatningsansvar efter SL § 362 som 

kapitalejer og efter en ansvarsnorm tilsvarende den der gælder for ledelsesmedlemmer efter SL § 361, 

såfremt PE-fonden vurderes at have udøvet den faktiske ledelse af porteføljeselskabet i sin helhed eller i 

konkrete situationer. Ydermere vil medlemmer af PE-teamet der deltager i ledelsesarbejde på 

porteføljeselskabsniveau kunne ifalde erstatningsansvar efter SL § 361 personligt. Nærværende afsnit vil 

analysere, hvorvidt der efter dansk ret er yderligere risiko for, at et krav rettet mod et porteføljeselskab vil 

kunne rettes mod PE-fonden som kapitalejer, hvor dette krav ikke er baseret på et af de potentielle 

erstatningsansvar som gennemgået ovenfor, men på andet grundlag – altså at PE-fonden som kapitalejer 

hæfter på linje med sit porteføljeselskab.  

2.3.4.1 De 6 undtagelser til PE-fondens begrænsede hæftelse og deres relevans 

Der anføres ydermere det synspunkt i den juridiske teori, at der eksisterer seks undtagelser til SL § 1, stk. 2 

og udgangspunktet om, at kapitalejeren ikke hæfter for selskabets forpligtelser. Disse seks undtagelser skal 

ligeledes analyseres for at kunne opgøre risikoen for en PE-fond i forhold til deres porteføljeselskaber. 

Undtagelserne opdeles i:140  

(i) Lov som undtagelse. Her er der tale om sjældne tilfælde, hvor lovgivningsmagten har 

forskrevet en hæftelse for et andet selskabs gæld, typisk i ganske specifikke henseender. 

(ii) Løfte som hæftelsesgrund. Her er der tale om, at man har lovet at hæfte, eksempelvis som 

kautionist – eller i særlige tilfælde gennem en såkaldt støtteerklæring (letter of comfort), som i 

sjældne tilfælde kan blive dispositiv, det vil sige få virkning som et kautionsløfte.  

                                                           
140 Erik Werlauff, Medhæftende majoritetsejer – U.2012B.203.  
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(iii) Hæftelse som følge af økonomisk enhed, hvor man som ejer indgår i en økonomisk struktur 

med selskabet, der har interessentskabslignende karakter, og som derfor trækker en 

automatisk hæftelse med sig.  

(iv) Medvirken som hæftelses- eller ansvarsgrund, hvad enten der er tale om en medvirken til en 

helt lovlig handling, eller der er tale om medvirken til en retsstridig tabsforvoldende handling, 

hvorved erstatningsrettens culpabetingelse kan være opfyldt. Typisk er der tale om medvirken 

til et retsbrud, der begås af selskabet, enten i kontrakt eller uden for kontrakt.  

(v) Illoyalitet som hæftelses- eller ansvarsgrund, hvor der typisk er tale om en culpøs illoyal 

handlemåde, enten over for en kreditor eller over for en medejer.  

(vi) Hæftelsesgennembrud. Trods udtrykket må der antages at være tale om en ansvarsgrund, 

nemlig et erstatningsansvar, der (ulovreguleret) virker på objektivt grundlag.  

Lov som undtagelse umiddelbart kun relevant i koncerner med sambeskatning.141 Ej heller vil det være 

relevant at gå videre med løfte som hæftelsesgrund, da det ligger i kortene, at en PE-fond ikke kautionerer 

for porteføljeselskaberne, da dette vil medføre en alt for stor risiko for fondens samlede afkast til 

investorerne. Slutteligt vil hæftelse som følge af økonomisk enhed ikke være relevant, da PE-fonden ikke vil 

sammenblande sin økonomi og skabe en økonomisk enhed med 8-12 porteføljeselskaber, da hvert 

porteføljeselskab skal være uafhængige af hinanden. Medvirken og illoyalitet er behandlet under afsnit 

2.3.3.2.2.1 og 2.3.3.2.2.2 som en undergruppering til erstatningsansvaret som faktisk leder af et 

porteføljeselskab. 

Nedenfor vil derfor blive analyseret, hvorvidt en PE-fond vil kunne risikere at kunne møde krav hidrørende 

fra porteføljeselskabet på baggrund af hæftelsesgennembrud fra et porteføljeselskab omfattet af SL og til 

PE-fonden efter dansk ret, som det f.eks. kendes fra andre retssystemer.142 

2.3.4.1.1 Hæftelsesgennembrud fra porteføljeselskabet til PE-fonden som kapitalejer 

Når udtrykket hæftelse anvendes menes der en automatisk virkende forpligtelse til at betale en andens 

gæld. Hæftelse kan udspringe af lov, løfte mv., men er ikke afhængig af, at der er udvist en culpøs adfærd, 

og på denne måde adskiller hæftelse sig fra risikoen for erstatningsansvar for PE-fonden som analyseret 

ovenfor. Hæftelsesgennembrud er således udtryk for en hæftelse på objektivt grundlag. Det er således ikke 

et erstatningsansvar, hverken culpabaseret eller objektivt.  

                                                           
141 Erik Werlauff, Erstatningsansvar i selskabsforhold – ledelse, ejere, revisor, Werlauff Publishing, 1. udgave, 2016, s. 
93.  
142 Erik Werlauff, 2016, s. 108-109.  
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Det må konstateres, at hæftelsesgennembrud er en realitet i dansk ret, hvorefter en majoritetskapitalejer 

under visse særlige omstændigheder kan komme til at hæfte for et andet selskabs forpligtelser over én 

eller flere bestemte kreditorer, jf. hertil UfR 1997.1642 (Midtfyns Festivalen).143 

Af dommen kan det udledes, at der en række betingelser der skal være opfyldt for, at der efter dansk ret 

kan statueres hæftelsesgennembrud. Betingelserne er som følger;  

1) relativ underkapitalisering, 

 2) tilsidesættelse af selskabsretlig formalia og 

 3) urimelig forskydning af risici og gevinst mellem selskaber.  

Højesterets præmisser taler om "økonomiske risici, som var meget betydelige i forhold til selskabets 

aktuelle egenkapital", og dette må antages at være kriteriet, som herefter kan sammenfattes gennem 

udtrykket "relativ underkapitalisering".144  

I forhold til tilsidesættelsen af selskabsretlig formalia var tilfældet i Midtfyns Festival-dommen, at der 

havde fundet en sammenblanding af selskabernes økonomi, idet det overlevende restaurationsselskab 

blandt andet fungerede som bank for festivalselskabet, der gik konkurs, ligesom festivalselskabet stillede 

aktiver som pant for restaurationsselskabets bankkredit. Ud fra dommens præmisser må det bestemt være 

retsstillingen, at en ikke ubetydelig grad af formuesammenblanding er en betingelse for at statuere 

hæftelsesgennembrud, da hæftelsesgennembruddet ikke blev statueret over for majoritetsejeren, men 

alene over for søsterselskabet.  

Det tredje element kan beskrives som, at der foreligger risikoforskydning mellem de givne selskaber, hvor 

et af selskaberne har hele risikoen og det andet selskab forholdsvis risikofrit lukrere på, at det andet selskab 

med sin begrænsede hæftelse tager risikoen på sig. I Midtfyn-sagen var dette en følge af 

selskabskonstruktionen, men kunne også foreligge hvor en PE-fond med et i forhold til risiciene svagt 

kapitaliseret porteføljeselskab løbende hjemtager store udbytteudbetalinger, mens risicien forbliver i 

porteføljeselskabet som følge af dettes fortsat spinkle kapitalisering. Dette er netop et punkt, hvor PE-

fonde har modtaget stor kritik, da påstanden netop er, at de øger risikoen i deres porteføljeselskaber ved at 

øge gældsoptagelsen og forringe egenkapitalen ved at udbetale store udbytter i bestræbelserne på at have 

så lidt egenkapital investeret som muligt.145  

                                                           
143 Erik Werlauff, Medhæftende majoritetsejer – U.2012B.203. 
144 Erik Werlauff, 2016, s. 108.  
145 Thomas Krüger Andersen, 2013, s. 107-108. 
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Slutteligt kan det ud fra dommen analyseres, hvorvidt det har betydning, hvilken type kreditor der i det 

konkrete tilfælde er tale om. I Højesterets konklusion vedrørende det selskab, over for hvilket der konkret 

blev statueret hæftelsesgennembrud, lød det: "Højesteret tiltræder herefter at, at Restaurationsselskabet 

hæfter for Festivalselskabets gæld i hvert fald over for Told- og Skattestyrelsen, der var tvangskreditor." 

Man opdeler traditionelt kreditorer i frivillige- og tvangskreditorer. En frivillig kreditor er som navnet 

antyder en kreditor der frivilligt har fået sit krav – typisk ved indgåelse af en aftale, hvorefter kreditor bliver 

aftalekreditor. Indenfor tvangskreditorer er der traditionelt to typer; 1) retsbrudskreditor og 2) 

offentligretlig kreditor. Hvis kravet er opstået gennem en ansvarspådragende handlemåde, det vil sige 

gennem et retsbrud, er der tale om at kreditor er en retsbrudskreditor. Endelig kan kravet opstå som et 

offentligretligt krav – typisk skatter, afgifter mv., hvorefter kreditor bliver en offentligretlig kreditor. Dog 

kan Midtfyns Festivalen-dommen ikke fuldstændig tages til indtægt for, at et hæftelsesgennembrud ikke 

kan statueres af en frivillig kreditor, da dette ikke direkte behandles i dommen, og præmisserne heller ikke 

afviser dette.146  

På baggrund af ovenstående analyse af Midtfyns Festival-dommen må det konkluderes, at 

hæftelsesgennembrud under visse betingelser er en realitet i dansk ret. Sammenfattende kan det hermed 

konkluderes, at for at hæftelsesgennembrud kan statueres efter dansk ret skal der være relativ 

underkapitalisering, formuesammenblanding og uproportionel risiko/afkast-fordeling, og at 

hæftelsesgennembruddet normalt kun kan påberåbes af en tabslidende tvangskreditor. Dog må det også 

siges, at formuesammenblanding sjældent vil være tilfældet for en PE-fond og deres porteføljeselskaber, 

hvorfor denne type hæftelse formentlig ikke er den største risiko set i forhold til erstatningsrisikoen.  

2.4 Juridisk delkonklusion  

På baggrund af ovenstående må det følgende konkluderes som besvarelse af de juridiske underspørgsmål. 

Terminologisk tilhører begrebet PE-fond den gruppe af kapitalfonde, der rejser penge fra institutionelle 

investorer og investerer i relativt modne og veletablerede virksomheder via erhvervelse af 

majoritetskapitalandele. Dette giver PE-fonden bestemmende indflydelse i porteføljeselskabet, hvilket og 

denne type investering benævnes buyouts. PE-fonde har en kort tidshorisont, da selve fonden skal afvikles 

inden for en periode på typisk ca. 10 år, hvorefter investorerne gerne skulle have modtaget deres indskud 

samt hurdle rate tilbage, og PE-teamet gerne skulle have præsteret således, at de også har fået andel i 

overskuddet via det såkaldte carried interest. PE-fonde er stiftet som kommanditselskaber, hvor 

investorerne er kommanditister, som alene hæfter begrænset med deres indskud, og PE-teamet er 

komplementar gennem et af dem ejet kapitalselskab med begrænset hæftelse, der altså hæfter 

                                                           
146 Erik Werlauff, 2016, s. 111-112.  
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ubegrænset for PE-fondens forpligtelser. Selve PE-fonden er altså ikke reguleret af bestemmelserne i SL, 

men derimod underlagt den ganske begrænsede regulering der følger af LEV. Dette giver parterne stor 

partsautonomi over for hinanden, og PE-fonde vil derfor være reguleret af et forholdsvis omfattende 

aftalekatalog, da ingen af parterne har en sikker baggrundsret at falde tilbage på. Den væsentligste aftale 

her vil være kommanditselskabsaftalen, der fastlægger retten mellem parterne i forhold til PE-fonden. I 

kølvandet på finanskrisen er der dog fremkommet regulering via FAIF-loven og tilhørende bekendtgørelser. 

Dette har medført regulatoriske krav, og særligt skal forvalteren af PE-fonden indhente enten registrering 

eller tilladelse fra Finanstilsynet alt efter størrelsen af kapitalen under forvaltning. Forvaltningen vil enten 

ske gennem komplementarselskabet eller gennem et af PE-teamet kontrolleret managementselskab. Det 

findes at retstillingen er uafklaret i forhold til, hvorvidt man kan nøjes med at indhente tilladelse til 

managementselskabet og samtidig bevare beslutningskompetencen hos komplementaren uden registrering 

hos Finanstilsynet. På baggrund af denne lidt uklare retsstilling findes det, at det enkelte PE-team, som skal 

indrette sig i overensstemmelse med lovgivningen må afklare dette forinden med Finanstilsynet. Det findes 

ydermere, at FAIF-loven langt hen ad vejen er en kodificering af den allerede gældende markedspraksis på 

området, hvilket f.eks. er tilfældet hvad angår rapportering til investorerne, dog indeholder FAIF-loven visse 

begrænsninger ift. markedsføring, og FAIF-loven udelukker ydermere deal-by-deal-metoden i forhold til 

fordelingen af afkastet fra fonden mellem investorerne og PE-teamet, hvilket kendes fra amerikanske PE-

fonde, hvor der udbetales carried interest fra exit til exit. Det er således efter dansk ret alene tilladt at 

modtage carried interest ud fra fondens samlede afkast, hvilket benævnes whole-fund-metoden. Dog må 

det også konstateres, at FAIF-loven kun i meget begrænset omfang regulerer PE-fondens udøvelse af 

indflydelse i porteføljeselskaberne i fondens levetid, hvorefter der skal kigges mod SL for at analysere dette 

spørgsmål.  

Det konkluderes, at en PE-fond som foretager buyout i et porteføljeselskab, som udgangspunkt vil skulle 

udøve sin indflydelse via kapitalejernes forum – generalforsamlingen. Dette følger af SL § 76, stk. 1. 

Herigennem vil PE-fonden kunne udøve indflydelse på de mest væsentlige af porteføljeselskabets forhold, 

men altså ikke den overordnede og strategiske ledelse, da denne henhører under bestyrelsens ansvar, jf. SL 

§ 115, stk. 1, eller den daglige ledelse, der henhører under direktionens ansvar, jf. SL § 117, stk. 1. 

Ydermere konkluderes det ud fra analysen, at generalforsamlingen er et beslutningsorgan, hvorefter dette 

selskabsorgan ikke har eksekutive beføjelser, hvilket begrænser anvendeligheden af dette forum til at 

udøve et aktivt ejerskab. Det findes dog, at der i begrænset omfang kan gives instrukser til det centrale 

ledelsesorgan. Gennem porteføljeselskabets generalforsamling vil en PE-fond kunne vælge flertallet af 

porteføljeselskabets bestyrelsesmedlemmer, jf. SL § 120, stk. 1, vælge revisor, jf. SL § 144, stk. 1, træffe 

beslutning om ændringer i selskabets vedtægter, jf. SL § 105-107 – herunder ganske væsentligt vedrørende 
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porteføljeselskabets kapitalforhold. Dette er formentligt ikke tilstrækkelig påvirkning, i forhold til at sikre en 

tilstrækkelig styring af porteføljeselskabet med henblik på at skabe en værdiforøgelse af porteføljeselskabet 

frem mod en exit. Således vil denne udøvelse af indflydelse fra PE-fonde som kapitalejer som SL hjemler 

formentlig ligge langt fra den praktiske realitet for danske PE-fonde.  

Som følge af ovenstående konkluderes det ligeledes, at en PE-fond der foretager buyout i et 

porteføljeselskab, vil være beføjet til at kunne vælge flertallet af bestyrelsens medlemmer, jf. SL § 120, 

hvorefter PE-fonden ad denne vej kan udøve indflydelse. Bestyrelsen vil efter SL § 111, stk. 1, nr. 1, 2. pkt. 

skulle ansætte direktionen. Således vil PE-fonden gennem bestyrelsen, hvor der kan indsættes medlemmer 

af PE-teamet, have mulighed for præge den overordnede og strategiske ledelse af porteføljeselskabet, jf. SL 

§ 115. Indirekte vil der også gennem direktionen være mulighed for at præge den daglige drift af 

porteføljeselskabet, da dette ansvar hører under direktionens, jf. SL § 117. PE-fondens udøvelse af 

indflydelse via ledelsesmedlemmer er dog begrænset af ledelsens loyalitetsforpligtelse over for 

porteføljeselskabet, da ledelsesmedlemmerne ikke kan handle i strid med porteføljeselskabets interesser. 

Det konkluderes, at der gælder en selskabsretlig grundsætning om, at ledelsen skal agere i 

porteføljeselskabets interesse, og at dette ikke alene er majoritetskapitalejeren, men kan også være f.eks. 

kreditorer i selskabet – med andre ord selskabets økonomiske residualsubjekt. PE-fondens ret til indsigt er 

begrænset af ledelsens tavshedspligt efter SL § 132, hvorefter ledelsen ikke uberettiget må videregive, hvad 

de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Udlevering til PE-fonden som kapitalejer må alene 

ske, hvis dette er i porteføljeselskabets interesse. PE-fonden har på generalforsamlingen mulighed for at få 

indsigt i porteføljeselskabet gennem spørgsmålsretten der følger af SL § 102. Denne er dog begrænset af, at 

denne kun gælder på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, og at bestyrelsen skal påse, 

hvorvidt det vil være til skade for porteføljeselskabet at udlevere de givne oplysninger. Det konkluderes, at 

såfremt bestyrelsen i porteføljeselskabet har en anden mening om skadereglen end PE-fonden, så kan PE-

fonden ikke påtvinge bestyrelsen en anden mening. I dette tilfælde må PE-fonden som 

majoritetskapitalejer forestå en udskiftning af bestyrelsen, og håbe en ny bestyrelse vil se anderledes på 

spørgsmålet.  

Det konkluderes, at en PE-fond kan ifalde erstatningsansvar for udøvelse af indflydelse i et 

porteføljeselskab gennem kapitalejeransvaret der følger af SL § 362. Efter bestemmelsen kan en PE-fond 

som kapitalejer ifalde erstatningsansvar for forsæt og grov uagtsomhed. Det sparsomme retspraksis på 

området vidner om, at denne risiko formentlig ikke er stor, og at bestemmelsen formentlig mest af alt er 

tiltænkt en præventiv virkning.  
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Ydermere konkluderes det, at PE-teamets medlemmer der deltager i ledelsesarbejde på 

porteføljeselskabsniveau, risikerer at ifalde erstatningsansvar på baggrund af SL § 361. Bestemmelsen er 

ifølge ordlyden og forarbejderne en kodificering af dansk rets almindelige erstatningsregler og er således 

baseret på den almindelige culparegel. Derudover skal de almindelige betingelser om kausalitet, adækvans 

og økonomisk tab være opfyldte. Ud fra retspraksis på området må det udledes, at pligterne der påhviler de 

enkelte ledelsesmedlemmer efter SL kan benyttes som en løftestang i culpavurderingen, jf. f.eks. for 

bestyrelsen §§ 115 og 119, for tilsynsrådet § 116 og for direktionen §§ 117-118. Ledelsesansvaret er 

individuelt for hvert medlem af ledelsen. Det konkluderes ligeledes, at såfremt driften fortsættes efter et 

tidspunkt, hvor det må anses for håbløst, at porteføljeselskabet kan blive rentabelt og opfylde alle dets 

forpligtelser vil det medføre et ansvar for ledelsen. Dette benævnes håbløshedstidspunktet. Slutteligt 

konkluderer analysen også, at ledelsens gives et vist skøn til at pålægge selskabet forretningsmæssige risici, 

såfremt beslutninger vedrørende dette foretages på et oplyst grundlag samt er i porteføljeselskabets 

interesse. Dette benævnes The Business Judgement Rule.  

Det konkluderes ydermere, at PE-fonden som kapitalejer kan ifalde erstatningsansvar efter en anden 

ansvarsnorm end SL § 362. Den juridiske analyse konkluderer, at såfremt PE-fonden har optrådt som faktisk 

leder af porteføljeselskabet vil ansvarsnormen være tilsvarende den gældende for ledelsesmedlemmer 

efter SL § 361. Ud fra den analyserede retspraksis er det ikke fuldstændig afklaret, hvilke betingelser der 

skal opfyldes for, at PE-fond som kapitalejer skal betragtes som faktisk leder af porteføljeselskabet. Det er 

særlig oplagt, at PE-fonden må anses som faktisk leder, hvis PE-teamets medlemmer er repræsenteret i 

porteføljeselskabets ledelse. Det må videre på baggrund af betænkningen til SL antages, at en PE-fond må 

anses som faktisk leder, hvis PE-fonden vurderes at have haft en direkte påvirkning på porteføljeselskabets 

ledelse igennem sine instrukser, samt hvis PE-fondens repræsentanter decideret har udført opgaver der 

efter SL hører under bestyrelsen eller direktionens pligter. Hvis PE-fonden derimod alene har udøvet 

indflydelse på porteføljeselskabets generalforsamling, må det derimod som udgangspunkt formodes, at PE-

fonden ikke skal betragtes som faktisk leder af porteføljeselskabet, medmindre de beslutninger der træffes 

på generalforsamlingen må anses at have ledelsesmæssig eller eksekutiv art. I de tilfælde hvor PE-fonden 

som faktisk leder har overtaget ledelsen af porteføljeselskabet, påhviler der PE-fonden samme pligter som 

for et formelt ledelsesmedlem, herunder iagttagelse af loyalitetspligten og varetagelse af pligterne der 

følger af SL. Det må formentlig kræves, at PE-fonden i et større omfang har udøvet faktisk ledelse i 

porteføljeselskabet, førend den også kan blive ansvarlig for at have forholdt sig passivt i en situation, hvor 

driften af porteføljeselskabet burde være indstillet af hensyn til håbløshedstidspunktet. Dog konkluderes 

det, at retstillingen på dette punkt ikke er afklaret, da spørgsmålet ikke har været forelagt domstolene. Det 

konkluderes, at PE-fondens erstatningsansvar som faktisk leder efter ansvarsnormen gældende for 
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ledelsesmedlemmer efter SL § 361 forudsætter, at PE-fonden som faktisk leder har foretaget aktive 

handlinger eller undladelser i porteføljeselskabet, som har ført til, eller ikke forhindret, skadelidtes tab. 

Efter retspraksis konkluderes det ligeledes, at PE-fondens medvirken til et konkret tab eller illoyalitet kan 

være medvirkende til at statuere et erstatningsansvar. Ifølge de almindelige erstatningsbetingelser skal der 

kunne påvises et tab, der dels har årsagssammenhæng med den af PE-fonden udviste culpøse adfærd, dels 

var adækvat, ligesom kausalitet skal være opfyldt. Det påhviler skadelidte at løfte bevisbyrden herfor – 

altså dansk rets almindelige ligefrem bevisbyrde.  

Slutteligt konkluderes det, at den danske retspraksis efterlader en mulighed for en undtagelse til SL § 1, stk. 

2, hvorefter en kapitalejer alene hæfter med selskabskapitalen der er indskudt i kapitalselskabet. Der kan 

altså blive tale om et såkaldt hæftelsesgennembrud. Ud fra den Midtfyns Festival-dommen kan der 

udledes, at en række betingelser skal være opfyldt for, at der kan undtages for den begrænsede hæftelse. 

Der skal således være tale om relativ underkapitalisering i porteføljeselskabet, formuesammenblanding 

mellem PE-fonden og porteføljeselskabet og en uproportionel risiko/afkast-fordeling mellem PE-fonden og 

porteføljeselskabet. Det konkluderes, at relativ underkapitalisering og uproportionel risiko/afkast-fordeling 

vil være en reel risiko ved den måde en PE-fond strukturerer ejerskabet og kapitalforholdene i deres 

porteføljeselskaber. Dog konkluderes det også, at der ikke er den største risiko for formuesammenblanding, 

hvorefter et hæftelsesgennembrud ikke må anses som den største risiko for en PE-fond ved ejerskab af et 

porteføljeselskab.  
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3 Økonomisk analyse af problemformuleringen 

Nærværende kapitel indeholder den økonomiske analyse der danner grundlag for besvarelse af det 

økonomiske underspørgsmål anført i afsnit 1.2.  

Kapitel 2 indeholdte en analyse af det juridiske perspektiv på udøvelsen af indflydelsen i et 

porteføljeselskab, hvor dette kapitel som ordlyden i underspørgsmålet antyder indeholder en analyse af de 

økonomiske aspekter herved. Givet den korte ejerskabsperiode, hvor der gerne skulle fremkomme en 

værdiskabelsen frem mod en exit, er det vitalt for PE-fonden, at ledelsen i de enkelte porteføljeselskaber, 

også arbejder for denne værdiskabelse, da det som analyseret i det juridiske kapitel er begrænsede 

eksekutive beføjelser som PE-fonden som majoritetskapitalejer sidder inde med efter dansk ret, hvorfor det 

i høj grad er væsentligt, at de eksekutive selskabsorganer i porteføljeselskabet arbejder for værdiskabelsen 

som PE-fonden inden en exit foretages. Det vil derfor blive analysere, hvordan PE-fonden kan sikre 

interessesammenfald med den eksekutive del af porteføljeselskabet. Kapitlet vil indlede med at beskrive 

den teoretiske ramme og hvilke overvejelser en PE-fond bør gøre sig i forhold dette. Dernæst vil det blive 

analyseret, hvordan de teoretiske overvejelser kan anvendes til at skabe incitamentsforenelighed mellem 

PE-fonden som majoritetskapitalejer og ledelsen som den eksekutive del i porteføljeselskabet. Med 

ledelsen menes der i dette kapitel de bestyrelses- og direktionsmedlemmer, som ikke er repræsentanter fra 

PE-fonden – altså eksterne ledelsesmedlemmer, da repræsentanter fra PE-teamet selvsagt vil have en stor 

incitamentsforenelighed gennem carried interest.  

3.1 Den teoretiske ramme – Corporate governance og principal-agent teori 

De corporate governance problemer der i dag praktiseres og undervises i, har sit udspring i principperne fra 

den neoklassiske økonomi, der er en samlebetegnelse for de tankestrømme der kendetegnede en række 

økonomer og filosoffer, som startede med Adam Smith, der med sit værk fra 1776 The Wealth of Nations 

lagde fundamentet herfor.147 

Tre centrale filosofiske antagelser begrunder den neoklassiske tilgang til økonomi samt mennesket som 

agent inden for en af neoklassikerne opstillet økonomi, og kan kort sammenfattes til følgende antagelser: 

 

• Rationalitet - Individer handler rationelt på baggrund af præferencer for visse udfald som følge af 

en given handling og disse udfald kan måles i nytteværdi. 

                                                           
147 Steen Thomsen og Martin Conyon, Corporate governance – Mechanisms and systems, Jurist og økonomforbundets 
Forlag, 2012, s. 5-6.  
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• Nyttemaksimerende og profitmaksimerende - Personer antages at være nyttemaksimerende, 

mens virksomheder antages at være profitmaksimerende. 

• Fuld information - De handlinger, der fører til den nytte- og/eller profitmaksimerende adfærd, 

foretages på baggrund af den enkelte aktørs fulde information. 

Antagelsen om nyttemaksimering er en af de grundlæggende antagelser, der kan begrunde en lang række 

konfliktsituationer, selv uden for det økonomiske spektrum. Når individer antages at ville optimere egen 

nytte, fører det uundgåeligt til situationer, hvor to eller flere individers præferencer er modstridende, når 

et samarbejde skal gennemføres. Der vil derfor uundgåeligt også være modstridende interesser mellem en 

PE-fond og ledelsen i et porteføljeselskab. Der er her tale om en klassisk principal-agent (herefter PA) 

problemstilling, hvorefter dette er den teoretiske ramme for analysen.  

3.2 Antagelser og forudsætninger i PA-teori 

Forinden teorien anvendes til analyse er det væsentlig at få fastlagt en række grundlæggende antagelser og 

forudsætninger der udgør fundamentet for den økonomiske analyse – disse vil blive behandlet nedenfor.  

3.2.1 PA-problemstillingen og de tre ingredienser 

PA-teorien omhandler grundlæggende, at en principal ansætter en agent til at udføre en given opgave for 

principalen. Først konciperer principalen en kontrakt, derefter enten afviser eller accepterer agenten 

kontrakten og slutteligt fastsætter agenten, hvilket indsatsniveau der skal lægges i at udføre opgaven for 

principalen. En principal-agent problemstilling vil normalt have tre overordnede bestanddele, som 

introduceres nedenfor.  

3.2.1.1 Et muligt overskud 

Det er en forudsætning for et principal-agent forhold, at principalen er villig til at betale agenten mere for 

udførelsen af opgaven end det koster agenten at udføre opgaven. Ergo er der mulighed for et overskud, da 

udførelsen af opgaven dermed repræsenter en værdi for agenten.  

3.2.1.2 En interessekonflikt   

Principal-agent forholdet vil indebære, at principalen har ejerskab over den opgave, som skal udføres, 

hvilket kunne være driften af et porteføljeselskab, mens agenten har kontrollen. Denne separation af 

ejerskab og kontrol er ikke nødvendigvis en dårlig ting, da f.eks. ledelsen i et porteføljeselskab formentlig er 

bedre rustet til at drive det specifikke porteføljeselskab i den specifikke branche end PE-teamet, der typisk 

vil have en generel finansiel baggrund og derfor ikke nødvendigvis have branchespecifik know-how og 
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eksekutive ledelsesevner (i modsætning til industrielle købere der typisk vil besidde brancheviden og know-

how). Specialisering er fordelagtigt i henhold til lov om komparative fordele.148 

Problemet i forhold til dette punkt er ikke nødvendigvis, at agenten ikke arbejder hårdt nok, men at 

agenten arbejder mod andre mål end principalen, hvorefter der ikke er interessesammenfald mellem 

parterne. F.eks. kunne en leder i et porteføljeselskab i stedet for at sikre værdioptimering af 

porteføljeselskabet forfølge magt, prestige eller karriereudvikling. Ifølge Berle og Means (1932) har dette 

resulteret i, at ledere forfølger egeninteresser i stedet for kapitalejernes. Observationen er ligeledes gjort af 

Adam Smith i 1776:  

"The directors of such [joint-stock] companies, however, being the managers rather of other people's money 

than of their own, it cannot well be expected, that they should watch over it with the same anxious vigilance 

with which the partners in a private copartnery frequently watch over their own. Like the stewards of a rich 

man, they are apt to consider attention to small matters as not for their master's honour, and very easily 

give themselves a dispensation from having it. Negligence and profusion, therefore, must always prevail, 

more or less, in the management of the affairs of such a company."149 

Problemstillingen fra principalens synsvinkel er, at det ganske enkelt ikke er muligt at overvåge alt agenten 

foretager sig, hvorefter principalen ikke kan observere agentens indsats 100%. Dette er særligt gældende 

for en PE-fond, hvor der typisk er investeret i 8-12 porteføljeselskaber. Problemstillingen er også, at 

agentens indsats vil have modsatrettet virkning på henholdsvis principalens og agentens payoff, da det vil 

øge principalens profit, men få agentens nytteværdi til at falde, da erlæggelsen af en indsats ses som en 

omkostning for agenten. Der eksisterer således en grundlæggende teoretisk interessekonflikt mellem 

principalen og agenten, og dette bør en PE-fond have med i sine overvejelser i forhold til ledelsen i deres 

porteføljeselskaber.  

3.2.1.3 Asymmetrisk information  

Adskillelsen af ejerskab og kontrol medfører et tab af kontrol fra principalens side. Uforudsete og svært 

observerbare omstændigheder medfører, at det er svært for principalen at observere agentens reelle 

indsats i udførelsen af arbejdet. Ledelsen i porteføljeselskabet vil således være bedre informeret om den 

daglige drift og de forskellige muligheder og udfordringer der opstår. Det er altså i høj grad ledelsen i 

porteføljeselskabet, som kender til omfanget af forretningsmulighederne og potentialet heri. Dette forhold 

                                                           
148 George Hendrikse, Economics and Management of Organizations – Co-ordination, Motivation and Strategy, 
McGraw-Hill Education, 2002, s. 91. 
149 George Hendrikse, 2002, s. 92.  
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karakteriseres som asymmetrisk information, da agenten besidder en viden som principalen ikke besidder, 

og information som det vil være uforholdsmæssigt dyrt for principalen at indsamle.  

3.2.2 Antagelser om aktørernes adfærd  

Som tidligere nævnt i afsnit 3.1 indeholder neoklassisk teori en række antagelser om aktørernes adfærd, 

der udgør grundpillen i den teoretiske ramme. Disse er særdeles væsentlige for at forstå den beskrevne PA-

problemstilling, og analysere eventuelle løsninger herpå. Disse antagelser introduceres nedenfor.  

3.2.2.1 Antagelser om principalen 

Det antages, at principalen søger at profitmaksimere – dvs. i udgangspunktet få det størst mulige output 

med mindst mulige omkostninger. Principalen ser neutralt på værdi og risiko, hvilket er den væsentligste 

antagelse om principalen i teorien. Dette kaldes at være risikoneutral – dvs. at usikkerhed om en udbetaling 

ikke influerer på den opfattede værdi hos aktøren. Principalen forholder sig således alene til den 

forventede værdi og denne værdi bliver ikke negativt influeret af usikkerhed omkring størrelsen. 

Antagelsen er begrundet med at principalen typisk har flere selskaber/investeringer og derfor ikke bliver 

influeret så meget af usikkerhed, da det typisk udligner sig over de mange investeringer og den forventede 

værdi derfor er mere repræsentativ end, hvis man alene har en enkelt investering. Denne antagelse 

applikerer dermed til PE-fonden der som nævnt typisk vil have 8-12 porteføljeselskaber.  

3.2.2.2 Antagelser om agenten 

Agenten antages at ville maksimere sin egen nytte. Modsat principalen, som antages at være risikoneutral, 

så antages agenten at være risikoavers. Med begrebet risikoaversion forstås der, at usikkerhed om en 

betaling reducerer nytteværdien af denne udbetaling. Denne antagelse om agenten begrundes i, at 

agenten modsat principalen typisk er afhængig af én indkomst, hvorefter usikkerhed og svingninger i denne 

indkomst rammer agenten hårdere, da der ikke er andre indkomster til at opveje dette. Således 

foretrækker agenten sikkerhed om indkomsten frem for variation, selvom det vægtede gennemsnit er 

tilsvarende den sikre betaling.  

3.2.2.3 Komplet rationalitet 

Antagelsen om komplet rationalitet indebærer, at et problem let kan løses. Hver aktør antages at handle 

rationelt og træffe de valg der ud fra den tilgængelige information, giver aktøren den største nytte eller 

output. Dette betyder også, at f.eks. principalen kan regne med, at agenten vil træffe de valg der leder til 

den største forventede nytte for vedkommende – dette er en væsentlig forudsætning i forhold til analysen 

nedenfor.  
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3.2.2.4 Nyttemaksimering og profitmaksimering – opportunistisk adfærd fra den enkelte aktør  

Som allerede til dels introduceret under afsnit 3.2.1.2 er en af antagelserne, at de forskellige aktører 

handler opportunistisk – dvs. de foretager de handlinger, som maksimerer deres egen nytte. Dette faktum 

er væsentligt at tage i betragtning fra principalens side, når vedkommende skal udfærdige en kontrakt for 

agenten.  

3.3. Problemstillingerne i PA-teorien 

Ud fra antagelser og forudsætninger om de forskellige aktører kan der udledes en række problemstillinger i 

forhold til samarbejdet mellem en principal og en agent. Der er både en problemstilling forud for indgåelse 

af kontrakten der danner rammen for samarbejdet og der er en problemstilling efter kontrakten er indgået.  

Der er således hidden characteristics problem der vedrører forholdet mellem principalen og agenten 

forinden kontraktindgåelse, og der er hidden action problem, som vedrører forholdet mellem principalen og 

agenten efter kontrakten er indgået. Disse introduceres nedenfor sammen med de tre overordnede 

praktiske eksempler på problemstillingerne i teorien.  

3.3.1 De tre problemstillinger i teorien 

Der er i teorien oplistet tre forskellige agentproblemer, som vil blive introduceret nedenfor.150  

3.3.1.1 Ejerens problemstilling i forhold til ledelsen  

Denne problemstilling omhandler den interessekonflikt en ejer af et selskab, teoretisk betegnet principalen, 

vil opleve i forhold til ledelsen af vedkommendes selskab, der således betegnes agenten inden for den 

teoretiske ramme. Interessekonflikten mellem de to parter vil basere sig på, at agenten ikke altid vil handle 

i overensstemmelse med principalens interesser. Agenten vil derimod søge at maksimere sin egen nytte, 

hvilket ikke er overensstemmende med principalens ønske om at maksimere sin profit. Det er således i 

teoriens første problemstilling, at afhandlingens konflikt er. Denne omhandler de konflikter, som opstår 

mellem PE-fonden og porteføljeselskabsledelsen.  

3.3.1.2 Majoritets- og minoritetskapitalejeren 

Dette vedrører problemstillingen, der kan opstå ved, at en majoritetskapitalejer i et selskab vil agere på en 

måde, som ikke er forenelig med en minoritetskapitalejers interesser. I dette tilfælde vil det være 

majoritetskapitalejeren, der er agenten og minoritetskapitalejeren, der er principalen. Dette begrundes 

med, at det er majoritetskapitalejeren, som har retten til at bestemme på vegne af minoritetskapitalejeren. 

                                                           
150 Steen Thomsen & Martin Conyon, 2012, s. 17-20.   
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Denne problemstilling vil ofte forekomme ved et spredt ejerskab, hvor der er en majoritetskapitalejer der 

sidder inde med den reelle beslutningskompetence i selskabet.  

3.3.1.3 Kapitalejeren og selskabets øvrige interessenter 

Interessekonflikter mellem kapitalejeren og selskabets øvrige interessenter vil f.eks. opstå i tilfælde af, at 

kapitalejeren forestår en for stor udbetaling af udbytte, eller satser på en usædvanlig risikobehæftet 

strategi. Begge disse tiltag vil øge risikoen for selskabets øvrige interessenter. Denne øgede risiko kan 

efterfølgende få konsekvenser for andre interessenter på markedet, hvilket kan skyldes at selskabet går 

konkurs, hvilket vil berøre hele samfundsøkonomien. Andre interessenter vil f.eks. være selskabets 

kreditorer, som vil have en naturlig interesse i at få deres tilgodehavende hos selskabet fyldestgjort.  

3.3.2 Hidden characteristics problemet 

Principal-agent forholdet foregår i tre stadier. Først konciperer principalen en kontrakt som tilbydes 

agenten, dernæst enten accepterer eller afviser agenten kontrakten og slutteligt vælger agenten sin indsats 

i henhold til kontrakten. Hidden characteristics-problemstillingen vedrører kontrakten der tilbydes agenten, 

og hvorvidt agenten accepterer denne kontrakt. Principalen har i denne forbindelse ikke den fulde 

information omkring agentens karakteristika såsom evner, kvalifikationer, risikoaversion og forhold til 

indsats. På trods af denne asymmetriske information skal principalen alligevel træffe et valg om den 

kontrakt der tilbydes agenten. Agentens valg – accept eller afvisning – vil naturligvis være observerbart for 

principalen. Dog mangler principalen ved kontraktudfærdigelsen den essentielle viden om hvad agenten 

har af kvalifikationer, og hvad der ligger til grund for agentens valg. Dette indebærer også, at hver agent har 

forskellige karakteristika og vil reagere forskelligt på den tilbudte kontrakt. Den forskellige respons fra 

agent til agent refereres også til som adverse selection.151 Den første principal-agent problemstilling er 

således indsættelsen af en agent til udførelsen af den givne opgave. I nærværende tilfælde er det således, 

at PE-fonden skal antage en ledelse til deres porteføljeselskab, som herefter skal være den eksekutive del i 

bestræbelserne på en værdiforøgelse frem mod en exit.  

3.3.3 Hidden action problemet 

Modsat Hidden characteristic problem er agentens valg ikke synligt for principalen her. Hvor det før var 

synligt for principalen om agenten accepterede eller afviste kontrakten, er det her ikke muligt for 

principalen at observere agentens indsats pga. den asymmetriske information. Det output som agenten 

leverer, er ikke nødvendigvis et godt mål for indsatsen, da denne også kan være influeret af eksterne 

faktorer. Det kan således heller ikke helt udelukkes, at et dårligt resultat ikke er agentens skyld og dette kan 

                                                           
151 George Hendrikse, 2002, s. 96. og Steen Thomsen & Martin Conyon, 2012, s. 21-23. 
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agenten udnytte til sin egen fordel. Dette kaldes shirking og er således, når agenten udnytter asymmetrisk 

information til sin egen fordel på principalens bekostning. Agenten vil maksimere sin egen nytte og 

agentens ydelse af indsats nedsætter nytten, hvorefter agenten i udgangspunktet ikke vil arbejde for 

principalens øgede payoff. Dette kaldes også moral hazard.152 

3.3.4 Agentomkostninger 

Begrebet agentomkostninger er ikke nødvendigvis underlagt noget fast indhold, da de vil afhænge af 

forskellige situationer, inden for forskellige former for selskaber, hvilket giver anledning til en række 

problemer og løsninger. Der er således forskellige kategorier af agentomkostninger, hvor det i sidste ende 

er summen af agentomkostninger, der er relevant og ikke nødvendigvis de enkelte bestanddele. 

Agentomkostninger udgøres af de følgende kategorier af omkostninger:  

• Monitoreringsomkostninger påført principalen i forsøget på at overvåge agenten.  

• Bindingsomkostninger der er påført agenten.  

• Tilbageværende omkostning.153 

Monitoreringsomkostninger er de omkostninger, som principalen har ved at afholde agenten fra at agere i 

uoverensstemmelse med principalens interesser, hvilket er gældende for samtlige af de omkostninger 

principalen afholder. Dette kan f.eks. være omkostningerne for PE-fonden ved at monitorere 

porteføljeselskabets ledelse gennem finansielle rapporter, nøgletal m.v.  

Bindingsomkostninger kan være kunde- eller konkurrenceklausuler, hvor agenten gennem kontrakt binder 

sig til at afholde sig fra efter end ansættelse at medbringe kunder eller know-how med videre i en ny 

ansættelse i en vis periode. Bindingsomkostninger er også kendt som offeromkostninger, som således 

påføres agenten, frem for direkte omkostninger. Bindingsomkostninger kan ligeledes være aktieoptioner 

eller anden form for medejerskab, som PE-fonden iværksætter for at styrke interessesammenfaldet med 

porteføljeselskabets ledelse. På denne måde forsøger man at skabe en situation, hvor agentens 

nyttemaksimering opnås på en måde, hvor principalens payoff også tilgodeses.  

Til trods for de afholdte monitorerings- og bindingsomkostninger er der ingen garanti for, at agenten vil 

agere i fuld overensstemmelse med principalen og dennes interesser. Tilbageværende omkostninger kan 

således være omkostninger, som opstår ved eventuelle opståede interessekonflikter, som opstår på trods 

                                                           
152 George Hendrikse, 2002, s. 95.  
153 Michael C. Jensen og William H. Meckling, Theory of the firm: managerial behavior – agency costs and ownership 
structure, Journal of financial economics 3, 1976, North Holland Publishing Company, s. 308 ff. 
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af omkostningerne afholdt fra at modvirke dette. Et eksempel på dette kunne være omkostningerne ved 

udskiftning af ledelsen midt i PE-fondens ejerskabsperiode.  

3.4 PE-fondens problemstillinger i forhold til ledelsen i et porteføljeselskab 

I forholdet mellem PE-fonden som majoritetskapitalejer ved en buyout og ledelsen i porteføljeselskabet, vil 

PE-fonden være principal, mens ledelsen vil være agenten. Ledelsen i porteføljeselskabet antages altså her 

til at udføre en opgave for PE-fonden som principal. Denne opgave består først og fremmest for ledelsen i 

at levere resultater på en række parametre således, at porteføljeselskabet i ejerskabsperioden får en øget 

værdisætning, som vil medføre et exit provenu for PE-fonden.  

Ud fra det teoretiske udgangspunkt ovenfor er der den problemstilling, at agenten, altså i dette tilfælde 

ledelsen, først og fremmest har fokus på sin egen nyttemaksimering – og altså ikke en profitmaksimering af 

PE-fondens exit provenu gennem en øget værdisætning af porteføljeselskabet. Ydermere må det ud fra det 

teoretiske udgangspunkt være situationen, at PE-fonden vil være i en situation med asymmetrisk 

information i forhold til ledelsen både i forhold til ansættelsen og i forhold til den indsats der leveres. 

Nedenfor vil det blive analyseret, hvorledes en PE-fond vil kunne imødekomme problemstillingerne 

introduceret under henholdsvis afsnit 3.3.1 og 3.3.2.  

Givet PE-fondens begrænsede ejerskabsperiode vil PE-fonden ud fra teorien, agere gennem to generiske 

strategier ved overtagelsen af porteføljeselskabet.154 PE-fonden vil således, forinden overtagelsen af 

porteføljeselskabet have fastlagt en strategisk plan for overtagelsen af porteføljeselskabet.  

De generiske strategiers hensigt er at skabe interessesammenfald mellem måden, hvorpå 

porteføljeselskabet ledes og PE-fondens afkastinteresser ved en exit.  De to generiske strategier er:155 

• Acceleration 

• Reversal 

Gennem accelerationstrategien vil PE-fonden forsøge at accelere porteføljeselskabets vækst. Dette vil ske 

gennem et samarbejde med selskabets siddende ledelse. Udøvelsen sker ved, at PE-fondens strategiske 

plan, forinden opkøbet af selskabet, understøtter den siddende ledelse i deres vækstmål. Denne strategi 

kræver, at selskabets vækstmål har ligheder med PE-fondens strategiske plan. Eksekveringen af ledelsens 

strategiske vækstplan kræver kapital og dette tilfører PE-fonden ved dens indtræden i ejerstrukturen. 

Samtidig vil PE-fonden også aktivt gå ind og modificere på selskabets vækstmål, således der sikres, at 
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porteføljeselskabs ledelsen skaber højst mulig shareholder value.156 Højst mulig shareholder value er vitalt 

for PE-fonde, da denne allerede ved indtræden i ejerkredsen har en exit for øje. Hvis accelerationstrategien 

forfølges hele vejen igennem ejerskabsperioden vil hidden characteristic problem ikke være ligeså relevant 

for PE-fonden, men i højere grad hidden action problem, da det er essentielt for PE-fonden at få ledelsen 

med på målsætningen i forhold til arbejdet frem mod en exit. 

Til forskel fra accelerationsstrategien, vil PE-teamet ved anvendelse af reversal, omgøre 

porteføljeselskabets eksisterende strategier. Dette kan eksempelvis gøres ved, at PE-teamet erstatter den 

nuværende ledelse, frasælger de forretningsområder, som ligger uden for kerneforretningen, og 

herigennem reducerer medarbejderantallet, genforhandler nuværende kontrakter mv. PE-fonden kan 

anvende de to generiske strategier, men det vil ofte forekomme, at der anvendes dele af begge strategier 

ved en porteføljeselskabsovertagelse. Dette skyldes at PE-fonden arbejder ud fra nogle, på forhånd 

fastsatte strategiske mål, hvor ikke alle de fastlagte tiltag nødvendigvis passer for det enkelte 

porteføljeselskab. Finansiel virksomhedsovertagelse gør, at PE-fonden i udgangspunktet har en manglende 

brancheindsigt, hvorfor de vil have personer tilknyttet, med faglig ekspertise, for at assistere PE-fonden i at 

komme frem til originale ideer, der kan understøtte dem i at nå deres mål for ejerskabet.157 Da der her er 

tale om både ansættelse af en ny ledelse og samarbejde med denne vil både hidden characteristic problem 

og hidden action problem være aktuelt at forholde sig til for PE-fonden som majoritetskapitalejer.  

Det er ikke i teorien fastsat, hvordan fordeling af PE-fondes anvendelse af de to strategier er, dog viser 

litteratur baseret på empirisk dataset, at der i ejer tiden sker en ændring i anvendelse af strategierne.158 

Når PE-fonde indtræder i et porteføljeselskab vil næsten 70% anvende acceleration-strategien. Efter 

majoritetsejerskabet er trådt i kraft ændre anvendelsen af PE-fondenes strategi sig, hvor godt 58% 

anvender reversal-strategien.159 Disse statistiker medfører, at det er interessant for en PE-fond at 

analysere, hvilke forhold der gør sig gældende både ved ansættelse og ved samarbejde med ledelsen af et 

porteføljeselskab. Disse to overordnede problemstillinger vil blive analyseret nedenfor.  

                                                           
156 Thomsen og Conyon, 2012, s. 132. 
157 Thomsen og Conyon, 2012, s. 132. 
158 Gompers, Paul, Kaplan, N. Steven & Mukharlyamov, Vladimir, - What do private equity firms say they do?”, Journal of 
Financial economics 121, 2016, s. 461 ff.. 

159 Gopers, Kaplan & Mukharlyamov, 2016 - s. 463-464. 
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3.4.1 Hidden characteristics problem – hvordan kan PE-fonden løse problemstillingen i forhold til 

ledelsen i porteføljeselskabet? 

Det er væsentligt for PE-fonden at ansætte den rigtige ledelse til at lede porteføljeselskabet, da denne 

ledelse ultimativt vil have en stor betydning for værdiskabelsen i selskabet. Det vil være informationer 

vedrørende selskabets ledelses kvalifikationer til jobbet, og hvorvidt ledelsen har modstridende interesser 

med PE-fonden. Disse problemstillinger er beskrevet ovenfor i afhandlingens afsnit 3.3.2. 

Der er i teorien opstillet tre ex ante metoder til løsning af denne prækontraktuelle problemstilling:160 

• Screening 

• Signaling 

• Self-selection 

3.4.1.1 Screening 

En af de mulige løsninger for PE-fonden i forhold til hidden characteristic problem er en ex ante screening af 

alle potentielle ledere til porteføljeselskabet. Her er det altså PE-fonden som den part med begrænset 

information, der går ud og indhenter information om parten, den potentielle ledelse, der besidder mere 

information og egne kvalifikationer i forhold til bestridelse af jobbet i porteføljeselskabet. Dette kan f.eks. 

tænkes gennemført ved referencer i markedet, se på resultater en potentiel leder tidligere har præsteret, 

og senere i forløbet ved gennemførelse af personligheds- og kvalifikationstests samt interview-runder for 

den potentielle leder. Denne form for screening vil kunne fjerne noget af den asymmetriske information og 

reducere ledelsens hidden charateristics. Screening som løsning på hidden characteristics problem vil 

medføre omkostninger for PE-fonden, hvorfor anvendelsen heraf vil være en afvejning af omkostningerne 

afholdt ved screening, og de omkostninger der vil være ved at bibeholde en ukvalificeret ledelse i 

porteføljeselskabet. Således indeholder metoden altså agentomkostninger.161  

Anvendelsen af metoden og omkostningerne forbundet hermed vil skulle ses i forhold til en ansættelse 

baseret på PE-fondens erfaring og de informationer, som PE-fonden kan indsamle uden for store 

omkostninger. Det der kan indsamles uden de store omkostninger for PE-fonden kan f.eks. de førnævnte 

ansættelsesforhold og referencer i markedet, hvor omkostningerne er lave i forhold til decideret screening 

og omfattende interview-runder.  

Givet PE-fondens begrænsede ejerskabsperiode, vil den form for monitoreringsomkostninger, der er 

forbundet med tests og andet præmonitorering antageligt være mest efficient. Dette kan begrundes i, at 

                                                           
160 Hidden characterristic er i litteraturen referet til som, Hidden information og Adverse selection. 
161 Agentomkostninger er uddybende behandlet ovenfor i afhandlingens afsnit 3.3.4. 
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løsning af hidden characteristic problem ved screening er efficient, såfremt omkostningerne ved learning by 

experience må antages at være meget høje, da PE-fonden kun har ganske få år til at levere en værdistigning 

og således kan et år med den forkerte ledelse være problematisk. Det må også antages, at omkostninger 

ved indsamling af information er relativt høje, da referencer og tidligere resultater ikke siger alt om 

kandidaten, men personligheds- og kvalifikationstest samt interviews er nødvendige for at afklare om den 

potentielle leder er den rette for PE-fondens periode med porteføljeselskabet. Det må være 

udgangspunktet, at de potentielle ledere er pålidelige, da dårlig ageren og performance hurtigt rygtes, og 

kan ødelægge karrieren for den enkelte, hvorfor dette ikke vil optimere den enkeltes egennytte. På denne 

baggrund må det siges, at PE-fonden bør anvende screening til en vis grad til minimering af hidden 

characteristic problem. Ud fra teorien bør dette anvendes ved screening baseret på signaling fra de 

potentielle ledere, da informationen de frembringer om sig selv antages at være troværdig, da dette vil 

maksimere deres egennytte. Dette begreb vil derfor blive gennemgået nedenfor.  

3.4.1.2 Signalering  

Signaling er hvor ledelsen som agent af egen drift fremviser sine egne evner og kvalifikation for PE-fonden, 

som er relevant for den pågældende position i porteføljeselskabets ledelse. Dette vil f.eks. være ved 

fremsendelse af eksamensbeviser, kurser, erfaringer m.v., som differentierer ledelsesmedlemmet fra andre 

kandidater eller givetvis fremlægge en retning eller strategi for porteføljeselskabet, som understøtter, at 

der er basis for et samarbejde i PE-fondens ejerskabsperiode. 

Der kan opstå en interessekonflikt ved denne metode, da man således baserer sin beslutning på 

information frembragt af de potentielle kandidater selv. Dog vil det antageligt være troværdige agenter i 

dette tilfælde, hvorefter en screening baseret på denne signaling fra de potentielle ledere kan være en 

efficient måde for PE-fonden at ansætte på, da dette ligeledes minimerer omkostningerne i processen. 

Antageligt vil det også lede en del af omkostningerne over på de potentielle kandidater, da disse vil gøre 

deres for at opkvalificere sig til stillingen, hvor det ikke er sikkert for dem, at disse omkostningerne vil 

resultere i stillingen som ledelsesmedlem i porteføljeselskabet.  

Det kan argumenteres, at optagelse af nye kvalifikationer desuagtet vil være positivt. Dog vil formålet for 

ledelsen her være at opnå ansættelse i porteføljeselskabet under PE-fondsejerskabet. Egennytten for 

ledelsen, vil derfor være afhængig af ansættelse eller ej. Dog må det konkluderes, at signalering i 

nærværende konkrete tilfælde kan benyttes som et element i screening processen.  

3.4.1.3 Selvudvælgelse 

En tredje mulig løsning på hidden characteristics problemet er selvudvælgelse, hvor PE-fonden 

(principalen), aktivt går ud og opstiller den skjulte information, for de potentielle kandidaters 
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kvalifikationskrav. Dette omtales i teorien som self-selection og indebærer selektion fra ledelsens side, da 

de nu vil kunne se hvilke krav der opstilles for at kunne besidde den pågældende stilling, og således selv kan 

træffe valget om de kan acceptere disse krav. Dette vil antageligt rydde en del kandidater af vejen der ikke 

kan acceptere eller opfylde disse krav.  

Ledelsens vil ud fra stillingskravene, enten frasortere sig selv eller forsøge at opnå de påkrævede 

kvalifikationer. Denne løsning vil reducere omkostninger forbundet med hidden characteristic ved, at PE-

fondens monitoreringsomkostninger reduceres og til dels risikoen for at ansætte en ukvalificeret ledelse. 

Dette vil således kunne bruges som et sidste led i bestræbelserne på at løse hidden characteristic problem.  

3.4.1.4 PE-fondes løsning af hidden characteristic problem 

Ud fra ovenstående må det altså konkluderes, at der i teorien eksisterer en række metoder som PE-fonden 

kan anvende til løsning af hidden characteristic problem. Analysen viser, at PE-fonden kan benytte en 

kombination af screening, signalering og selvudvælgelse, da dette er det mest efficiente for PE-fonden. Det 

antages, at omkostningerne ved learning by experience er høje grundet den korte periode til at sikre en 

værdiforøgelse i porteføljeselskabet, hvorfor screening fra PE-fondens side er en nødvendighed som et 

redskab til at sætte det rigtige ledelseshold fra starten af. Da agenterne i dette tilfælde antages at være 

troværdige, vil der kunne benyttes en screening baseret på signalering og selvudvælgelse fra PE-fondens 

side. Dette vil flytte nogle af omkostningerne over på de mulige kandidater, da de herigennem selv skal 

fremkomme med informationen, der er nødvendig for at reducere hidden characteristic problem, hvorefter 

dette vil være efficient og omkostningsreducerende for PE-fonden. Dog konkluderes det altså også, at det 

vil medføre omkostninger at løse denne problemstilling.   

3.4.2 Hidden action problem – hvordan kan PE-fonden løse problemstillingen i forhold til ledelsen i 

porteføljeselskabet? 

Når PE-fonden således har antaget en ledelse med de tilstrækkelige kvalifikationer til porteføljeselskabet, 

som ideelt skal lede selskabet hele vejen frem til exit, er det væsentligt at kunne modvirke udgangspunktet 

om interessekonflikt.  

Ud fra ovenstående antagelser og forudsætninger må det følgende sluttes om henholdsvis agentens og 

principalens payoff, at de kan udtrykkes på følgende måde:162  

 𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = √𝑾𝑾− 𝑨𝑨 

√𝑊𝑊 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴æ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑡𝑡ø𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 
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𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑨𝑨𝑷𝑷𝑷𝑷𝒑𝒑𝒑𝒑𝑷𝑷𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝑷𝑷(𝑨𝑨)−𝑾𝑾 

𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 𝑉𝑉æ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴 𝐴𝐴å𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴(𝑦𝑦𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟) 𝐴𝐴 

𝑊𝑊 = 𝐿𝐿ø𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

Disse funktioner giver således også en indikation af henholdsvis principalen og agentens forhold til risiko, 

som behandlet i afsnit 3.2.2.1 og 3.2.2.2. Principalens funktion repræsenterer risikoneutralitet, da denne er 

lineær. Agentens konkave funktion viser agentens aversion mod risiko. Interessekonflikten er også tydelig, 

da e øger principalens payoff, mens det reducerer agentens payoff, og dette er essensen i hidden action 

problem. Det er denne interessekonflikt PE-fonden skal adressere for at sikre, at incitamentssammenfald 

med ledelsen af porteføljeselskabet.  

3.4.2.1 Det teoretiske udgangspunkt om incitamentsintensitet 

Det må konstateres, at ledelsen i porteføljeselskabets indsats ikke er den eneste faktor, der bestemmer det 

samlede output. Ledelsens indsats bidrager, men resultatet er også påvirket af eksterne faktorer – dette 

kunne være konkurrentsituationen, konjunkturtilstanden eller ændringer i lovreguleringen af virksomheden 

eller den branche den opererer i. Dette kan skrives således:163  

𝒁𝒁 = 𝑨𝑨 + 𝒙𝒙 

𝑍𝑍 = 𝑆𝑆𝑟𝑟𝑆𝑆𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴 

𝐴𝐴 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎ø𝑡𝑡𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝑙𝑙𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 

𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝑜𝑜𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑟𝑟𝐴𝐴ℎ𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑆𝑆𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜å𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴  

Her er det væsentligt, at PE-fonden ud fra det teoretiske synspunkt ikke kan observere, hvor stor en del af 

resultatet der skyldes ledelsens indsats og hvad der skyldes eksterne faktorer repræsenteret ved x. Derfor 

kan en aflønning af ledelsens således også ud fra dette udgangspunkt om asymmetrisk information alene 

baseres på, hvad der kan observeres – altså z.  

Herfra kan PE-fonden vælge at aflønne ledelsen fast eller variabelt. Dermed kan ledelsens løn skrives 

som:164  

𝑾𝑾 = 𝑨𝑨 +𝑩𝑩 ∗ 𝒁𝒁 

𝑊𝑊 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑆𝑆𝑡𝑡𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴 𝑡𝑡ø𝐴𝐴 

𝐴𝐴 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡ø𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴  
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𝐵𝐵 ∗ 𝑍𝑍 = 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑡𝑡𝐴𝐴 𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝑜𝑜𝑡𝑡𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑎𝑎ℎæ𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡ø𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 

I forbindelse med at binde en del af ledelsens aflønning op på et variabelt led, er det relevant at inddrage 

begrebet risikopræmie. Risikopræmien defineres som forskellen mellem at modtage en indkomst med 

sikkerhed og modtage den samme værdi som gennemsnit af en række usikre indkomster.165 En risikoavers 

agent vil således kræve en positiv risikopræmie, og dette vil således være en ekstra omkostning for 

principalen, altså PE-fonde. Det modsatte ville således gøre sig gældende for en risikosøgende aktør, der vil 

"kræve" en negativ risikopræmie. Dermed kan vi skrive en aktørs værdiansættelse af en usikker indkomst 

således:166  

𝑽𝑽æ𝑷𝑷𝒓𝒓𝑷𝑷𝒑𝒑𝑨𝑨𝑨𝑨æ𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑷𝑷𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑾𝑾 = 𝑬𝑬(𝒘𝒘) − 𝟎𝟎,𝟓𝟓𝑷𝑷 ∗ 𝑽𝑽𝒑𝒑𝑷𝑷(𝒘𝒘) 

𝐸𝐸(𝑤𝑤) = 𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑟𝑟𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴 𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑤𝑤 

𝑟𝑟 = 𝑅𝑅𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝑙𝑙𝑜𝑜𝑟𝑟𝑣𝑣𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ𝑜𝑜𝐴𝐴 𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴  

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑤𝑤) = 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑊𝑊 𝑣𝑣𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟 

Ud af ovenstående kan det udledes, at den variable indkomst kan værdiansættes som differencen mellem 

den forventede værdi af W og risikopræmien som udledes af 0,5r*Var(w). En person er risikoneutral, hvis r 

er lig med 0, risikoavers hvis r er over 0 og slutteligt risikosøgende, hvis r er mindre 0. Ud fra antagelsen om, 

at agenten i udgangspunktet er risikoavers, er det forbundet med omkostninger at give en variable 

aflønning for principalen, da agenten skal kompenseres for risikoen der overføres til denne via en 

risikopræmie. Den profitmaksimerende kontrakt fra PE-fondens side vil således håndtere både, at det er 

mest optimalt at allokere risiko til den risikoneutrale PE-fond som principal, men også, at der er et behov 

for at give ledelsen som agent et incitament for at modvirke hidden action problem og shirking. Den 

optimale intensitet af incitaments-/variabel aflønning kan skrives som:167 

𝑩𝑩 = 𝑷𝑷´
𝑨𝑨

𝟏𝟏 + 𝑷𝑷𝑽𝑽𝒓𝒓`´(𝑨𝑨) 

𝑃𝑃´(𝐴𝐴) = 𝑉𝑉æ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴 𝐴𝐴å𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑜𝑜𝑟𝑟æ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑟𝑟 𝐴𝐴 

𝐶𝐶(𝐴𝐴) = 𝑂𝑂𝑆𝑆𝑙𝑙𝑜𝑜𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑣𝑣𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐴𝐴 𝑡𝑡𝐴𝐴𝑣𝑣𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴 𝐴𝐴 

Udledningen af ovenstående formel for den optimale værdi af B gør, at det er muligt at udlede noget 

generelt om, hvilke parametre PE-fonden skal kigge på i forhold til, hvorvidt det vil give mening at have en 

høj intensitet i B eller ej for ledelsen af et porteføljeselskab. Disse parametre uddybes nedenfor.  

                                                           
165 George Hendrikse, 2002, s. 119.  
166 George Hendrikse, 2002, s. 119-120.  
167 George Hendrikse, 2002, s. 120.  
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1. Ledelsen er mindst muligt risikoavers 

Graden af risikoaversion hos ledelsen har en direkte sammenhæng med det optimale niveau af B. En meget 

risikoavers ledelse er ikke ligeså god til at bære risiko som den risikoneutrale PE-fond. Ydermere indikerer 

en høj grad af risikoaversion, at ledelsen skal betales en høj risikopræmie for at modtage en høj andel af 

variabel aflønning i forhold til fast aflønning. Det vil altså være optimalt for den profitmaksimerende PE-

fond at reducere B, når der er tale om en risikoavers ledelse, da PE-fonden på denne måde bærer en større 

del af risikoen. Det negative forhold mellem r og B reflekterer den modsatrettede effekt af 

incitamentsaflønning og allokering af risiko. Fra incitamentssynsvinklen vil en løn alene baseret på variabel 

indkomst fuldstændig eliminere hidden action problem, da alt således afhænger af den indsats der ydes. 

Modsat ud fra synspunktet om mest effektiv allokering af risiko bør PE-fonden bære hele risikoen, da det 

neutrale forhold til risiko gør, at det ikke har negativ effekt for PE-fonden, at der usikkerhed om størrelsen 

af indkomsten. Det forholder sig fuldstændig modsat hos den antageligt risikoaverse ledelse, der helst ikke 

skal bære nogen som helst form for risiko. Dog vil B = 0 medføre, at ledelsen ikke har noget som helst 

incitament til at yde en indsats, da vedkommende får sin aflønning lige meget hvad, hvilket leder tilbage til 

hidden action problem. Den optimale kontrakt tager begge disse hensyn med i overvejelsen, og er således 

et kompromis mellem risikosynspunktet og incitamentssynspunktet. Det kan således også udledes heraf, at 

en PE-fond vil foretrække at hyre en mindst mulig risikoavers ledelse, da denne vil kunne acceptere en 

kontrakt med en højere B-værdi, hvilket vil resultere i en højere indsats fra ledelsen side ud fra det 

teoretiske udgangspunkt, hvilket ultimativt vil forhøje PE-fondens payoff.168  

2. Det er ikke besværligt at monitorere ledelsens aktiviteter 

Graden af usikkerhed om de eksterne omstændigheders påvirkning af outputtet har ligeledes en væsentlig 

sammenhæng med den optimale værdi af B. Et lavt niveau af B er fordelagtigt, når ledelsens indsats er svær 

at måle, ergo når V har en høj værdi. En høj grad af incitamentsaflønning er ikke fordelagtigt i en sådan 

situation, da en høj værdi af V medfører høj risiko for ledelsen, da denne ikke alene har kontrollen over 

resultatet, og dette vil ende ud i en høj risikopræmie. Denne risikopræmie kan reduceres ved at nedsætte 

aflønningen i B.  

3. Der er høj grad af sammenhæng mellem ledelsens indsats og det samlede output (x er mindst 

mulig – altså de eksterne omstændigheder der kan influere outputtet) 

Det samledes outputs følsomhed over for yderligere indsats fra ledelsens side er væsentligt for ledelsens 

valg af indsats. Således bør niveauet for B være højere, når ekstra indsats fra ledelsen har en stor påvirkning 
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af det samlede output. Hvis ekstra indsats fra ledelsen side derimod har en begrænset påvirkning af det 

samlede output er det mindre fordelagtigt med et højt niveau af B.  

4. Ledelsen har mest mulig autonomi i forhold til valg af aktiviteter 

En høj værdi af C``(e) viser, at yderligere indsats fra ledelsens side også medfører en høj grad af ekstra 

omkostninger for ledelsen. Dette kan f.eks. skyldes, at der er i porteføljeselskabet, er et særdeles 

bureaukratisk setup, som gør det tidskrævende at implementere nye tiltag således, at det er krævende at 

øge outputtet. Som udgangspunkt vil C´´(e) være mindre i små selskaber, hvor der er højere grad af 

autonomi for de forskellige ansatte.  

3.4.2.1.1 Incitamentsintensiteten i forhold til ledelsen af porteføljeselskabet 

Ovenstående analyse fremkommer med den konklusion, at en metode til nedbringelsen af 

interessekonflikten mellem en principal og en agent er at gøre en del af agentens aflønning afhængig af det 

output, som er principalens væsentlige interesse. For at modvirke hidden action problem og shirking kan 

PE-fonden introducere incitamentsaflønning i forhold til ledelsen i porteføljeselskabet. Det skal herefter 

analyseres, hvor intensivt denne incitamentsaflønning skal være. Dette må analyseres ud fra de 

ovenstående 4 punkter der er udledt af formlen for den optimale værdi af B.  

Således må der først kigges på graden af risikoaversion hos ledelsen af et porteføljeselskab. 

Udgangspunktet er, at der er tale om en agent, hvorefter der vil foreligge risikoaversion. Graden af 

risikoaversion er herefter spørgsmålet. Der vil kunne argumenteres for, at ledelsen i et selskab i højere grad 

end andre agenter har et positivt forhold til risiko, da de typisk vil have større personlige ressourcer og 

givetvis andre erhvervsmæssige aktiviteter at falde tilbage på, samt at de i højere grad kan påvirke 

resultatet, hvorfor risikoen ikke er ligeså stor som for andre agenter. Det er dog formentlig stadig deres 

eneste deciderede faste job, hvorefter der vil være en grad af risikoaversion og således ikke decideret 

risikoneutralitet. Der vil således være tale om en vis grad af risikoaversion, men dog ikke en høj grad, 

hvorefter dette til dels taler for en høj aflønning i B.   

En ledelse i et porteføljeselskab vil ikke være den nemmeste agent at monitorere. Dette taler imod en høj 

incitamentsaflønning, da det kan være svært at bestemme, hvilken del af resultatet der skyldes ledelsens 

indsats. Der er dog mulighed for en vis grad af monitorering gennem modtagelse af strategiplaner, 

regnskabsoplysninger og andre nøgleoplysninger om porteføljeselskabet.  

Ydermere taler det særligt for at have en høj intensitet af B, at ledelsen af alle vil have den højeste grad af 

påvirkning af porteføljeselskabets resultat. De er ansvarlige for uddeleringen af opgaver, ansættelse af 

nøglepersoner, regnskabsaflæggelse mv. Det samlede output er altså særdeles følsomt over for ledelsens 
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indsats, hvilket taler for et højt niveau af B ifølge formlen. I tillæg hertil taler det ydermere for højt niveau 

af B, at en ledelse i et selskab har en høj grad af autonomi i forhold til valg af aktiviteter, og at det ikke er 

lige så omkostningsfuldt for dem at søsætte nye initiativer som agenter på et lavere niveau, der givetvis 

skal have tilladelse. Dette kan ligeledes kobles til afsnit 2.2.2.1 der klarlægger, at dette efter SL ligger inden 

for bestyrelsens og direktionens kompetence.    

Samlet set peger analysen på, at det ud fra teorien og funktionen for den optimale værdi af B vil give 

mening for PE-fonden at have en væsentlig del af aflønningen af ledelsen i den variable ende, da de 

konkrete forhold taler herfor og dette vil modvirke hidden action problem. Dog skal hele aflønningen ikke 

erlægges som variabel, da der fortsat antages at være en vis grad af risikoaversion hos ledelsen, hvorefter 

alene variable aflønning vil medføre en høj risikopræmie. Niveauet af B skal altså afbalanceres i forhold til, 

at PE-fonden som udgangspunkt er bedst til at bære risikoen, men ifølge analysen vil en ledelse af et 

porteføljeselskab være egnet til en relativt høj aflønning i B. Dette skal herefter implementeres og der er en 

række metoder for PE-fonden, hvorved der kan introduceres incitamentsaflønningen for ledelsen i 

porteføljeselskabet.  

3.4.2.1.2 Incitamentsaflønning af ledelsen af porteføljeselskabet 

Der er i udviklingen af ledelsesaflønning de senere år blevet skabt et bredt katalog af aflønnings- og 

incitamentsstrukturer. Nedenfor analyseres et udsnit af de strukturer, som kan skabe et styrket 

interessesammenfald.  

3.4.2.1.2.1 Medejerskab  

En porteføljeselskabsledelses aflønning, der har fundament i de samme faktorer, som de PE-fonden 

aflønnes gennem, vil selv sagt styrke incitamentssammenfaldet mellem de to parter. Et medejerskab vil 

kunne styrke incitamenter for ledelsen, der er i overensstemmelse med PE-teamets og reducere potentielle 

agentomkostninger.169  

Gennem medejerskab vil et fald i aktieværdien, betyde et fald i selskabets værdi. Det vil således betyde ved 

opsættelsen af et medejerskab, at agentens nyttemaksimering og principalens profitmaksimering vil 

afhænge af de samme faktorer, hvilket altså vil modvirke hidden action problem og shirking.170 

Medejerskab dækker i denne sammenhæng over en bred vifte af incitamentsaflønningsmuligheder. De 

nedenfor analyserede aflønningsmetoder er valgt for at give et indblik i aflønningsmetoderne samt, hvilke 

metoder, der vil sikre det mest efficiente incitamentssammenfald via det optimale niveau af B, hvilket vil 

                                                           
169 Achleitner, Betzer & Gider, 2010. – s. 811-812. 
170 Gopers, Kaplan & Mukharlyamov, 2016 - s. 461. - PE-fonde allokere 17% af selskabets equity til ledelsen og 
medarbejdere i porteføljeselskabet. 
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reducere agentens hidden action og shirking.171 

Medejerskabet vil betyde en reduktion i monitoreringsomkostningerne for PE-fonden, hvorimod at 

medejerskabet vil betyde en stigning i bindingsomkostningerne.172 

3.4.2.1.2.1.1.1 Aktieoptioner 

Aktieoptioner er en ret for porteføljeselskabsledelsen og ikke en pligt til på et fremtidigt tidspunkt eller i en 

fremtidig periode at købe eller sælge en given mængde allerede eksisterende aktier, som skal eksekveres til 

en på forhånd aftalt udnyttelseskurs.173 Optionsindehaveren vil her være ledelsen i porteføljeselskabet. I 

denne sammenhæng vil det være en købsoption, da dette vil sikre at porteføljeselskabsledelsen vil arbejde 

hen mod en værdistigning i selskabet, således ledelsen opnår maksimalt udbytte ved udnyttelsen af 

aktieoptionen. 

Aktieoptioner som incitamentsaflønningsmetoder, vil være bindingsomkostninger for PE-fondens 

investorer, da det er deres aktier der gives en købsoption på, hvorved de undtages for det eventuelle 

overskud på netop disse aktier ved en exit. På denne måde medfører metoden altså agentomkostninger 

som beskrevet i afsnit 3.3.4, men i forhold til hidden action problem vil det være efficient at binde 

omkostninger op på dette punkt. 

En aktieoptions risikofordeling er ensidet i og med, at der gennem købsoptionen er en fastsat 

udnyttelseskurs for porteføljeselskabsledelsen. Det vil samtidig betyde, at der kun er risiko for PE-fonden. 

Det sker hvis ledelsen ikke formår at skabe mere værdi eller at aktiekursen ligefrem falder, da 

udnyttelseskursen vil forblive den samme på aktieoptionen for ledelsen, samt at de ikke er tvunget til at 

udnytte deres udnyttelsesret.174 Der pålægges altså ikke decideret risiko på ledelsen, hvilket er efficient ud 

fra betragtningen om, hvem, der mest egnet til at bære risiko af PE-fonden og ledelsen.  

Det vil derfor betyde, at aktieaflønningen vil skabe incitament for ledelsen til at opnå et overskud, som øger 

værdien af selskabet aktier. Det vil samtidig være efficient ud fra et risikosynspunkt, da ledelsen ikke bærer 

en decideret downside, da de kan vælge ikke at udnytte optionen.  

                                                           
171Zong, Linda, Governance lessons from Private Equity Industry, The Journal of private Equity, Vol. 9, No. 1 (winter 
2005), s. 63-66. 
172 Se uddybende begrebsgennemgang i afhandlingens afsnit 3.3.4. 
173 Der sondres normalt mellem amerikanske og europæiske aktieoptioner. Dette skyldes at de europæiske 
aktieoptioner kun kan udnyttes på udløbsdagen, hvor amerikanske modsætningsvis kan udnyttes når som helst inden 
udløbsdagen. Afhandlingen vil udelukkende fokusere på europæiske aktieoptioner, med udgangspunkt i afhandlingens 
synsvinkel. 
174 Banner-Voigt, Erik & Rasmussen, Søren – Aktieløn – 4. udgave, 1. oplag, Thomson Reuters Professional A/S, 2009 – s. 
33-35. 
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3.4.2.1.2.1.1.2 Warrants 

Warrants som aflønningsmetode er sammensat på samme måde, som de ovenfor behandlede 

aktieoptioner, men forskellen relaterer sig til de underliggende aktier, som tegningsretten er knyttet til. For 

warrants er retten for ledelsen ved udnyttelsestidspunktet, ikke til allerede eksisterende aktier, men i 

stedet til en tegning af nye aktier. Dette betyder at der ved udnyttelse sker en kapitaludvidelse i 

selskabet.175  

Kapitaludvidelsen vil have betydning for incitamentssammenfaldet, om ledelsen bliver aflønnet i 

aktieoptioner eller warrants. Aktieoptioner vil være retten til en underliggende aktie der allerede eksistere i 

selskabet, hvor warrants er retten til tegning af nye aktier, hvilket vil have den konsekvens, at det vil 

reducere værdien af de allerede eksisterende aktier. Denne prisudvanding af aktierne vil reducere warrants 

effekt, som redskab til incitamentssammenfald mellem ledelsen og PE-fonden.  

3.4.2.1.2.1.1.3 Mest efficient incitamentsaflønning 

Begrundet i det ovenstående kan det argumenteres, at den mest effektive måde at skabe 

incitamentssammenfald mellem ledelsen i porteføljeselskabet og PE-fonden er gennem aktieoptioner. 

Argumentet for dette vil fra ledelsens synspunkt være, at de herved er sikre på, at den værdi de vil 

modtage ved udnyttelse af optionen, ikke bliver udvandet, da det til forskel fra warrants vil være allerede 

eksisterende aktier, således at ledelsen ved udnyttelsen får den værdi der er gældende på 

udnyttelsesdagen. 

Fordelen for PE-teamet og PE-fondens investorer, ved at opsætte de to ovenfor behandlede former for 

aflønning vil være, at de vil kunne opsætte udnyttelsestidspunktet samtidig eller efter deres planlagte exit. 

Det vil formentlig være sådan, at der er et tidsmæssigt sammenfald mellem udnyttelsestidspunktet og 

datoen for PE-fondens exit fra porteføljeselskabet. Da købere ikke vil have interesse i at overtage et 

selskab, hvor ledelsen har en ret til enten at købe dele af købers nyligt overtagende aktier eller, hvor 

ledelsen har ret til en kapitaludvidelse, som dermed også vil udvande købers aktieværdi. 

Yderligere vil fordelen ved udstedelse af denne form for aflønningsincitamenter, udskyde PE-fondens 

aflønning af ledelsen i selskabet, indtil deres egen exit, hvorfor dette til dels vil udskyde PE-fondens 

omkostning samt give ledelsen et incitament til at arbejde hen imod en værdistigning ved exit, da en del af 

deres aflønning vil afhænge heraf. Dette vil være med til at styrke incitamentssammenfaldet, samtidig med 

at udnyttelsestidspunktet vil give mulighed for PE-teamet, at føre en skærpet kapitalstruktur i 

                                                           
175 Banner-Voigt & Rasmussen, 2009. – s. 35-36. 
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porteføljeselskabet.176 Samtidig med et styrket incitamentssammenfald, vil aflønningsmetoderne reducere 

monitoreringsomkostningerne for PE-teamet. Det kan dog argumenteres at disse opvejes af de øgede 

bindingsomkostninger for bundet med incitamentsaflønningen. 

3.4.2.2 Princippet om intensiteten i monitoreringen  

En anden metode til at modvirke hidden action problem og shirking er ud fra teorien monitorering af 

agentens aktiviteter.177 Monitorering giver ekstra information om hvad agenten præsterer, men er dog 

også lig med ekstra omkostninger for principalen. I modellen fra den optimale incitamentsintensitet vil 

monitorering medfører en lavere varians V, hvilket således ifølge modellen vil medføre en højere B-værdi. 

Forholdet er således, at hvis man vil binde en del af agentens aflønning op på en variabel del kan det betale 

sig at kombinere dette med monitorering, da en lavere varians taler for højere B ifølge modellen. Den 

optimale kontrakt vil ifølge modellen bestemme den optimale værdi af B og V på samme tid.178  

Monitorering er ydermere en metode til at nedsætte den asymmetriske information mellem principalen og 

agenten, da principalen via monitorering indsamler information om, hvad agenten foretager sig af 

aktiviteter og hvilke muligheder agenten har ved udførelsen af opgaven.  

Samlet er det teoretiske udgangspunkt, at hvis man ønsker en stor del af agentens aflønning i B er det 

fordelagtigt at kombinere dette med monitorering til en vis grad, da dette sænker V i formlen.  

3.4.2.2.1 Intensiteten i monitoreringen i forhold til ledelsen af porteføljeselskabet 

Ud fra analysen vedrørende incitamentsintensiteten i forhold til ledelsen af porteføljeselskabet i afsnit 

3.4.2.1.1 blev det konkluderet, at det ud fra teorien og de konkrete omstændigheder er fordelagtigt for PE-

fonden at give ledelsen en høj aflønning i B. Eftersom det ud fra formlen og ovenstående omkring den 

optimale intensitet i monitoreringen vil det således også være fordelagtigt for PE-fonden at kombinere 

dette med en vis grad af monitorering.  

Man kunne forestille sig, at dette kunne være indhentelse af finansielle nøgletal indenfor visse tidsrum, 

jævnlige opdateringer på implementering af strategi mv. Et kig på den årsrapport der skal offentliggøres en 

gang om året vil formentlig langt fra være tilstrækkelig – især henset til, at PE-fonden typisk kun vil eje 

porteføljeselskabet i ganske få år.  

Dog må det her overvejes nøje, hvilken type agent der er tale om. En ledelse kan ikke på samme måde som 

f.eks. en fabriksarbejder monitoreres fuldstændig. Det er ikke helt entydigt, hvilken effekt ledelsens tiltag 

                                                           
176 Banner-Voigt & Rasmussen, 2009, s. 48. 
177 George Hendrikse, 2002, s. 145.  
178 George Hendrikse, 2002, s. 145.  
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og dette kan oftest ikke måles med det samme, som det ville kunne med hvor mange produkter en 

fabriksarbejder havde produceret på en dag. Yderligere må det antages, at ledelsen ikke på samme måde 

vil bryde sig om en decideret skarp monitorering, da de gerne vil føle magt og ansvar, da dette hører til 

deres nyttemaksimering som aktør. På denne måde skal PE-fonden nøje overveje, hvordan og hvor meget 

der skal monitoreres.  

I afsnit 2.2.1 og 2.2.2 blev det juridisk analyseret, at en PE-fond der foretager en buyout vil have retten til 

via generalforsamlingen at vælge flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, jf. SL §§ 76, stk. 1 og 120, stk. 1. 

Således vil PE-fonden på generalforsamlingen have mulighed for at vælgeP E-teamets medlemmer ind i 

bestyrelsen, hvorefter dette medlem vil kunne overvåge den øvrige bestyrelse samt porteføljeselskabets 

direktion. I sin artikel fra 1994 finder Lerner, at GP'er – altså PE-teamet – sidder på mere end en 1/3 af 

bestyrelsesposterne i porteføljeselskaberne de investerer i.179 Med en så betydelig andel af posterne i 

bestyrelserne, vil det herigennem være muligt for PE-teamet at monitorere ledelsen og deres beslutninger. 

På denne mulighed vil ligeledes være muligt for PE-fonden gennem bestyrelsesrepræsentation at udskifte 

den daglige ledelse, altså direktionen. Som analyseret i afsnit 2.2.3.2 er denne mulighed dog juridisk 

begrænset af ledelsens tavshedspligt efter SL § 132.  

Det kan således konkluderes, at decideret overvågning aldrig ville kunne fungere, men til gengæld vil en 

inkorporering af vis grad af rapportering være fordelagtigt eventuelt kombineret med 

bestyrelsesrepræsentation – også henset til formlen for den optimale grad af B. Dog vil dette også medføre 

øgede monitoreringsomkostninger, bl.a. da bestyrelsesposterne naturligvis koster tid for PE-teamet, og 

anvendeligheden heraf er begrænset af ledelsesmedlemmernes tavshedspligt efter SL. 

3.5 Økonomisk delkonklusion  

Det konkluderes, at der ud fra det teoretiske udgangspunkt er en række problemstillinger forbundet med 

PE-fonden i forhold til ledelsen af porteføljeselskabet. Problemstillingerne fremkommer ved, at der er en 

række grundlæggende forskelle på PE-fonden som principal og ledelsen i porteføljeselskabet som agent. 

PE-fonden vil ud fra teorien søge at profitmaksimere, mens ledelsen som agent vil søge at maksimere egen 

nytte. Udledt af formlen for henholdsvis PE-fondens payoff funktion og ledelsens payoff funktion kan det 

sluttes, at ledelsens indsats maksimerer PE-fondens profit, men reducerer ledelsens egen nytte. Der er 

således en grundlæggende interessekonflikt, som PE-fonden som majoritetskapitalejer skal forholde sig til. 

Denne interessekonflikt understøttes af den asymmetriske information der antages at være mellem PE-

fonden og ledelsen, hvorefter ledelsen besidder en større viden om dens egen indsats og kvalifikationer.  

                                                           
179 Lerner 1994, Prowse, Stephen D. 1998., Achleitner, Betzer & Gider 2010., Yeboah, Tomenendal & Dörrenbächer 
2014.  
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Dette forhold resulterer i to grundlæggende problemstillinger for PE-fonden – hidden characteristic 

problem og hidden action problem. Hidden characteristic problem vedrører situationen forinden ledelsen 

antages til at lede porteføljeselskabet. Den potentielle ledelse vil her besidde en større viden om dens 

evner og kvalifikationer i forhold til at eksekvere PE-fondens strategi i ejertiden, hvorfor PE-fonden ved 

denne asymmetriske information vil møde en problemstilling. Det konkluderes her ud fra teorien, at PE-

fonden kan løse denne problemstilling ved en kombination af screening, signalering og selvudvægelse. Det 

antages, at omkostningerne ved learning by experience er høje for PE-fonden grundet den korte 

ejerskabsperiode, hvor der ikke er plads til for mange fejltagelser, hvis det forventede afkast på 

investeringen skal nås. Det konkluderes ligeledes, at det er relativt omkostningsfuldt for PE-fonden at hente 

den nødvendige information. Dette kombineret med at de potentielle ledere som agenter anses som 

troværdige, hvorefter en kombination af screening og signalering findes at ville være optimalt, da en del af 

omkostninger ved at eliminere den asymmetriske information flyttes over på de potentielle kandidater til 

ledelsen. Det findes også, at en grad af selvudvælgelse vil være optimalt, da dette vil frasorterer kandidater, 

som allerede på forhånd ikke vil leve op til PE-fondens krav. Det konkluderes dermed samlet set, at PE-

fonden ved valg af ledelsen til et porteføljeselskab kan eliminere hidden characteristic problem ved en 

kombination af screening, signalering og selvudvælgelse 

Det konkluderes ligeledes ud fra det teoretisk udgangspunkt, at der for PE-fonden vil være en 

problemstilling over for ledelsen af porteføljeselskabet, når kontrakten er indgået og selskabet skal ledes. 

Her vil den asymmetriske information igen blive problematisk, da PE-fonden ikke kan observere, i hvor høj 

grad porteføljeselskabets resultat er afledt af ledelsens indsats eller eksterne omstændigheder. 

Problemstillingen er ligeledes også, at indsats er en omkostning for ledelsen, mens netop indsatsen er en 

væsentligt bidragende komponent til PE-fondens payoff. Denne problemstilling kaldes hidden action 

problem og shirking, hvilket betyder at en agent udnytter asymmetrisk information til sin egen fordel på 

bekostning af en principal. Denne problemstilling kan afhjælpes ved hjælp af en variabel aflønning, og 

teorien opstiller her en formel for den optimale variable aflønning, B. Det findes dog også, at en variabel 

aflønning vil medføre en risikopræmie til en agent som stiger med graden af risikoaversion. Det 

konkluderes, at et højt niveau af variabel aflønning giver mening, når der er en stor korrelation mellem 

agentens indsats og det samlede output, agentens risikoaversion er mindst mulig, monitorering kan 

foretages, agenten har en høj grad af autonomi i forhold til at påvirke selskabets aktiviteter og ekstra tiltag 

ikke er for omkostningsfuldt. Det konkluderes, at disse betingelser i forhold til en ledelse af et 

porteføljeselskab kan bære en høj grad af variabel aflønning. Begrundelsen for dette er, at en ledelse som 

agent antages at have en risikoaversion i den lave ende i forhold til andre agenter kombineret med, at 

monitorering er muligt og at ledelsen vil have en høj grad af autonomi samt mulighed for uden for store 
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omkostninger at implementere nye tiltag. I tillæg til denne konklusion findes det også, at der et mismatch 

mellem behovet for at minimere hidden action problem og agentens evne til at bære risiko. En fuldstændig 

variabel aflønning vil eliminere hidden action problem, men dette vil ikke være efficient ud fra et 

risikoallokeringssynspunkt, da ledelsen som agent vil kræve en stor risikopræmie for alene at modtage 

variabel aflønning. Det konkluderes herefter, at en kombination af fast og variabel aflønning tilgodeser 

disse hensyn. Det konkluderes ligeledes, at dette med fordel kan kombineres med en vis grad af 

monitorering af ledelsen i porteføljeselskabet, da dette vil minimere den asymmetriske information mellem 

PE-fonden som majoritetskapitalejer og ledelsen i porteføljeselskabet.  

Slutteligt konkluderes det, at medejerskab via aktieoptioner vil være en efficient metode til variabel 

aflønning af ledelsen i porteføljeselskab. Dette begrundes med, at denne type variabel aflønning både 

tilgodeser behovet for et incitament til at minimere hidden action problem samtidig med, at 

risikoallokeringssynspunktet tilgodeses, da aktieoptioner er en ret, men ikke en forpligtelse, til at udnytte 

køb af aktier i porteføljeselskabet til en bestemt udnyttelseskurs, som fastsættes ex ante en exit fra PE-

fonden. Samtidig giver denne type variabel aflønning af ledelsen af porteføljeselskabet et betydeligt 

incitament til at arbejde mod det samme som PE-fonden – nemlig en værdioptimering af 

porteføljeselskabet inden en exit.  
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4 Integreret analyse af problemformuleringen  

Nærværende kapitel vil indeholde en analyse og diskussion af det sidste underspørgsmål.  

Besvarelsen af underspørgsmålet i nærværende kapitel vil integrere en række af delkonklusionerne fra 

afhandlingens juridiske og økonomiske analyse. Formålet er at analysere og diskutere problematikkerne der 

eksisterer mellem en PE-fond og et porteføljeselskab ud fra et juridisk og økonomisk perspektiv.  

4.1 Problemstillingen ud fra et juridisk og økonomisk synspunkt 

I de to forudgående delkonklusionerne er PE-fondens udøvelse af indflydelse i et porteføljeselskab blevet 

analyseret ud fra et juridisk og økonomisk perspektiv. Dette har givet en række juridiske og økonomiske 

perspektiver på, hvilke problematikker der eksisterer i relationen mellem PE-fonden og et 

porteføljeselskab, og hvorledes PE-fonden kan adressere disse problemstillinger. Grundlæggende 

konkluderer den juridiske analyse, at en decideret ledelse af et porteføljeselskab vil medføre en øget risiko 

for et erstatningsansvar mod PE-fonden grundet en ændret ansvarsnorm. I modsætning hertil finder den 

økonomiske analyse en grundlæggende interessekonflikt mellem PE-fonden og ledelsen af et 

porteføljeselskab, som det vil indebære omkostninger for PE-fonden at løse. Nedenfor præsenteres disse 

problematikker i forhold til hinanden.  

4.1.1 Aktivt ejerskab og decideret ledelse af et porteføljeselskab øger risikoen for erstatningsansvar 

Der blev konkluderet i afhandlingens juridiske analyse, at en PE-fond bevæger sig fra ansvarsnormen 

gældende for kapitalejere efter SL § 362 til ansvarsnormen gældende for ledelsesmedlemmer, såfremt PE-

fonden optræder som faktisk leder af porteføljeselskabet – enten generelt eller i konkrete tilfælde. Dette er 

en væsentlig forøgelse af risikoen for erstatningsansvar, da ansvarsnormen således bevæger sig fra ansvar 

ved grov uagtsomhed og forsæt til ansvar allerede ved simpel uagtsomhed. Alene ud fra dette synspunkt 

burde PE-fonden holde sig til rollen som kapitalejer og benytte kapitalejernes forum efter SL § 76, stk. 1, 

generalforsamlingen, til at udøve indflydelse i porteføljeselskabet. Dette er også udgangspunktet efter SL, 

at hvert selskabsorgan har sine ansvars- og kompetenceområder, hvorefter lovgivningen og 

ansvarsnormerne er indrettet herefter. Den aktive ledelse som en PE-fond udøver rejser derfor denne 

problematik og det bør overvejes, hvorvidt dette er den rigtige strategi i forhold til porteføljeselskabet.  
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4.1.2 Passivt ejerskab øger den grundlæggende interessekonflikt mellem PE-fonden og ledelsen i 

porteføljeselskab 

Gennem den økonomiske analyse af forholdet mellem PE-fonden som majoritetskapitalejer og ledelsen i 

porteføljeselskabet findes det ud fra teorien, at der her eksisterer en grundlæggende interessekonflikt, som 

PE-fonden bør forholde sig til.  Såfremt man alene forholder sig til den øgede risiko for erstatningsansvar og 

dermed ligger den afstand til porteføljeselskabet som SL tilskriver, så vil denne interessekonflikt bryde ud, 

da PE-fonden hermed afgiver kontrol over porteføljeselskabet. I den økonomiske delkonklusion fandtes 

det, at PE-fonden som principal vil søge at profitmaksimere, mens ledelsen som agent vil søge at 

maksimere egen nytte, hvorefter parterne i udgangspunktet ikke har interessesammenfald. Såfremt PE-

fonden holder sig til sin rolle som kapitalejer vil den problemstilling skulle løses gennem incitaments- og 

monitoreringsintensitet ifølge den økonomiske delkonklusion, hvilket medfører agentomkostninger for PE-

fonden, som i sidste ende nedsætter den samlede profit ved ejerskabsperioden af et porteføljeselskab.  

4.2 Diskussion af problemstillingen ud fra et juridisk og økonomisk synspunkt 

Det er derfor relevant at foretage en analyse af, hvorvidt det er optimalt at reducere risikoen for 

erstatningsansvar ved en stor afgivelse af kontrol til porteføljeselskabets ledelse. Nedenfor vil argumenter 

for og imod blive analyseret.  

4.2.1 Argumenter for ikke at afgive kontrollen til porteføljeselskabets ledelse 

Det konkluderes i den økonomiske delkonklusion, at der eksisterer en grundlæggende interessekonflikt 

mellem PE-fonden som principal og ledelsen i porteføljeselskabet som agent. Dette skyldes grundlæggende 

forskelle i, hvad parterne hver især søger at maksimere, og hvilke komponenter der skal til for at bidrage til 

maksimeringen heraf. Det kan i denne forbindelse nævnes, at det følger af PE-fonden som principals payoff 

funktion, at agentens indsats bidrager positivt til profitmaksimeringen. Omvendt følger det af ledelsen i 

porteføljeselskabets tilsvarende funktion som agent, at dennes indsats har en negativ virkning på 

maksimering af nytten, hvilket i udgangspunktet betyder, at ledelsen vil afstå fra indsats i det omfang, det 

er muligt.180 I dette tilfælde vil PE-fondens primære formål være at skabe en stigning i værdien af 

porteføljeselskabet frem mod en exit. Dette har i udgangspunktet ingen værdi for ledelsens nyttefunktion – 

her kan det alt efter den enkelte være prestige, karriere og andre faktorer, som kan være mere afgørende. 

Denne grundlæggende principal/agent-problemstilling er et væsentligt argument for ikke at afgive 

kontrollen til en selvstændig ledelse af et porteføljeselskab. Ud fra den økonomiske analyse kan det tages 

med, at der er en række teoretiske redskaber, som kan bidrage til reduktion af denne interessekonflikt. 

                                                           
180 Se nærmere om principalens og agentens og principalens payoff funktion i afhandlingens afsnit 3.4.2.  
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Fælles for disse redskaber er, at de medfører agentomkostninger for PE-fonden som principal, hvilket skal 

trækkes fra PE-fondens samlede gevinst ved en exit, da det findes, at de bedste metoder indebærer 

afgivelse af ejerskabsandele af porteføljeselskabet til ledelsen.181 Ydermere kan problematikken ved disse 

løsningsmetoder fremhæves. En af konklusionerne fra den økonomiske analyse er, at der er et 

grundlæggende mismatch mellem behovet for at sikre interessesammenfald gennem incitamentsintensitet 

og ledelsen som agents evne til at bære risiko. Fuldstændig incitamentsaflønning vil eliminere 

interessekonflikten fuldstændig, men dette vil ikke være efficient ud fra et risikoallokeringssynspunkt, da 

der vil skulle betales en uforholdsvis stor risikopræmie til ledelsen grundet dennes risikoaversion. Denne 

teoretiske metode til løsning af problemstillingen om interessesammenfald indebærer ligeledes et 

kompromis mellem disse forhold, hvorefter problemstillingen med interessesammenfald formentlig aldrig 

kan løses komplet ud fra den teoretiske ramme.  

Det kan ligeledes overvejes i denne sammenhæng, hvilken betydning en alt for stor afgivelse af kontrol til 

ledelserne i de enkelte porteføljeselskaber vil have for kapitaltilsagnet til PE-fonde. En af de væsentlige 

forskelle for institutionelles investorer investeringer i PE-fonde og investeringer i kapitalmarkederne er, at 

investorerne ved investering via PE-fonde får en aktiv formueforvaltning, som står i modsætning til den 

mere passive forvaltning via kapitalmarkederne, hvor man som investor typisk ikke kan få den betydning for 

selskaberne der bliver investeret i, som man kan ved private selskaber, hvor der investeres i 

majoritetsandele med bestemmende indflydelse. Hertil kommer, at man formentlig ikke kan finde ligeså 

gode investeringer, da børsmarkederne ideelt set prissætter virksomheden optimalt ud fra den tilgængelige 

information. Fjerner man den aktive involvering og værdiskabelse i porteføljeselskaberne i 

ejerskabsperioden, så kan det betyde, at investeringer via PE-fonde kan blive mindre attraktive for 

investorerne, hvilket på sigt kan gøre private equity miljøet mindre pga. mindre kapitaltilsagn. Ud fra dette 

synspunkt er en af "salgsargumenterne" for PE-fondes eksistensberettigelse i den finansielle verden deres 

aktive involvering, hvorfor en alt for høj afgivelse af kontrol til ledelserne i de enkelte porteføljeselskaber 

ikke er optimalt.182  

Det kan ikke ignoreres, at en aktiv udøvelse af indflydelse der går videre udenom kapitalejernes forum, 

generalforsamlingen efter SL § 76, kan medføre en ændring af ansvarsnormen for PE-fonden til den 

strengere normale culpanorm med simpel uagtsomhed. Et risikostyringsredskab for PE-fonden ved 

udøvelsen af indflydelse i 8-12 porteføljeselskaber i fondens levetid kunne være at afsætte denne risiko til 

forsikringsmarkedet mod betaling af en præmie. En ledelsesansvarsforsikring er en mulighed i denne 

                                                           
181 Se nærmere om agentomkostninger i afsnit 3.3.4. 
182 Jf. bl.a. om PE-gevinsten ved PE-fondens aktive ejerskab DVCAs analyse af de sidste 10år IPO’s. 
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forbindelse, da dette er som navnet tilsiger er en ansvarsforsikring der tegnes med henblik på at friholde 

sikrede personer fra juridisk, økonomisk ansvar.183 En ledelsesansvarsforsikring dækker 

forsvarsomkostninger og eventuelle erstatningsbeløb, som lederen måtte blive dømt til at betale. 

Forsikringen dækker ikke blot omkostningerne, hvis lederne måtte blive dømt, men også lederens udgifter 

til advokatbistand m.m. i de sager, der viser sig at være rejst uberettiget.184 De sikrede under en police er 

selskabets ledelse, dvs. primært bestyrelsen, tilsynsrådet og/eller direktionen. Forsikringen dækker ikke 

blot den til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anmeldte og registrerede ledelse, men alle ledere, der kan 

ifalde ledelsesansvar.185 PE-fonden som faktisk leder kan være omfattet af den sidste kategori. Til dette skal 

det tilføjes, at en forsikring beror på en aftale. Selve indgåelsen af aftalen er generelt reguleret af de 

almindelige aftaleretlige regler, hovedsageligt aftaleloven (herefter AFTL) og læren om bristede 

forudsætninger, hvor forsikringsaftaleloven (herefter FAL) supplerer med specielle reguleringer.186 Det 

nærmere indhold af aftalen beror som udgangspunkt på en fortolkning af denne.187 Det vil således også 

være muligt at forestille sig en konstruktion, som dækker PE-fondens erstatningsansvar som faktisk leder i 

de underliggende porteføljeselskaber i fondens levetid. Således kan det tilføjes, at en forsikring kan 

benyttes som et risk management redskab, men også at der vil være omkostninger forbundet med dette, 

da præmien fastsættes ud fra forsikringsmarkedet vurdering af risikoen. Dog kan de helt store udbetalinger 

undgås, og omkostninger hertil kan indregnes på forhånd for PE-fonden, og vil være fast år for år, da 

forsikringerne typisk tegnes for et år ad gangen, og dette vil eventuelt kunne indregnes i management fee.  

Samlet set må det altså siges, at de væsentligste argumenter imod afgivelse af kontrol til 

porteføljeselskabets ledelse er den interessekonflikt der består ud fra den økonomiske teori, den givetvis 

negative betydning for kapitaltilsagn til PE-fonde som manglende aktivt ejerskab vil have samt, at den risiko 

der opstår ved et meget aktivt ejerskab vil kunne afdækkes på forsikringsmarkedet ved en fast betaling af 

præmie.  

4.2.2 Argumenter for at afgive kontrollen til porteføljeselskabets ledelse  

Det er ovenfor i den juridiske analyse konkluderet, at PE-fonden ved en decideret ledelse af 

porteføljeselskabet, generelt eller ved enkeltstående tilfælde, kan ifalde erstatning efter ansvarsnormen 

der følger af SL § 361. PE-fonden skal i disse tilfælde betragtes, som faktisk leder af porteføljeselskabet, 

hvor f.eks. medlemmer af PE-teamet er repræsenteret i bestyrelsen. Dette vil betyde en ændring i 

                                                           
183 Klaus Stubkjær Andersen, 2011, s. 18.  
184 Klaus Stubkjær Andersen, 2011, s. 133.  
185 Klaus Stubkjær Andersen, 2011, s. 136.  
186 Lovbekendtgørelse 2016-03-02 nr. 193 om aftaler og andre retshandler på formuerettens områder og 
lovbekendtgørelse 2015-11-09 nr. 1237 om forsikringsaftaler.  
187 Klaus Stubkjær Andersen, 2011, s. 19.  
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ansvarsnormen gennem en skærpelse fra grov uagtsomhed til simpel. Denne øgede risiko for ansvar vil 

væsentlig kunne reduceres ved at overlade den daglige ledelse og tilsynet hermed til porteføljeselskabets 

ledelse.  

Udøves PE-fonds ejerskabet kun stringent efter SL’s bestemmelser om selskabsorganernes tildelte 

ansvarsområder og kompetence, vil PE-fonden som kapitalejer kun ifalde ansvar for handlinger der kan 

betegnes, som værende forsætlige eller grove uagtsomme, jf. SL § 362.   

Det følger af ovenstående afsnit 4.2.1, at der vil foreligge en interessekonflikt mellem PE-fonden som 

principal og ledelsen i porteføljeselskabet som agent. Interessekonflikten mellem PE-fonden og 

porteføljeselskabet, vil kunne adresseres gennem anvendelse af incitaments- og monitoreringsintensitet, 

hvilket konkluderes ud fra den økonomiske analyse.188 Interessekonflikten der opstår ved afgivelse af 

kontrol med porteføljeselskabet, vil kunne reduceres ved udfærdigelsen af en kontrakt, hvorigennem den 

korrekte balance mellem incitamentsaflønning og monitorering sammensættes, gennem en beregning af 

det optimale udledte B for porteføljeselskabs ledelsen. 

Beregningen af ledelsens optimale B vil være afhængig af ledelsens risikoprofil. Dette vil således betyde, at i 

tilfælde af, at ledelsen har en høj risikoaversion, en øget risikopræmie. Det er dog i den økonomiske analyse 

konkluderet, at porteføljeselskabs ledelsen har en relativt lav risiko aversion, og derfor vil acceptere en høj 

grad af B i dennes kontrakt. Det kan ved anvendelse af aktieoptioner skabes et incitamentssammenfald 

mellem PE-fonden og porteføljeselskabs ledelsen, hvorved begge af parternes payoff funktion vil afhænge 

af profit maksimering i porteføljeselskabet. PE-fonden kan ud fra den økonomiske analyse med fordel 

kombinere incitamentsaflønningen med en effektiv monitorering for at værdioptimere porteføljeselskabet. 

Denne monitorering vil dog væsentlig begrænses, i og med PE-fonden kun vil agere kapitalejer efter de 

kompetencetildelinger som følger af SL § 76. PE-fonden vil dog kunne benytte spørgsmålsretten der følger 

af SL § 102, men denne er som nævnt alene anvendelig ved afholdelse af en generalforsamling.189 

Ydermere kan der også efter SL ske påvirkning gennem valg af medlemmer til porteføljeselskabets 

bestyrelse efter SL § 120. Her kan vælges medlemmer af PE-teamet som herigennem kan præge 

udviklingen og den øvrige ledelse i porteføljeselskabet. Dog er dette begrænset af, at det enkelte 

ledelsesmedlem skal agere loyalt over for porteføljeselskabet og ikke alene varetage en 

majoritetskapitalejers interesser.190 Således vil der fortsat være en mulighed for monitorering og 

                                                           
188 Se nærmere om incitaments- og monitoreringsintensiteten under afsnit 3.4.2.1 – 3.4.2.2.1.  
189 Se nærmere om kapitalejerens spørgsmålsret i afsnit 2.2.3.1.  
190 Se nærmere om ledelsens loyalitetspligt i afsnit 2.2.2.2. 
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involvering der ikke nødvendigvis medfører, at PE-fonden bliver erstatningsansvar efter en skærpet 

ansvarsnorm udover SL § 362.  

Et argument yderligere for at afgive kontrol til ledelserne i de enkelte porteføljeselskaber er ligeledes, at et 

PE-team typisk ikke består af en kæmpe stab, men en ganske begrænset organisation. En decideret ledelse 

af samtlige porteføljeselskaber fra PE-teamets side vil formentlig være en for arbejdsbyrde, og vil ikke give 

hvert porteføljeselskab det nødvendige fokus. Dette vil i sidste ende koste på værdisætningen af de enkelte 

porteføljeselskaber, hvorfor det på denne baggrund må anses som en nødvendig med en afgivelse af 

kontrol til ledelserne i de enkelte porteføljeselskaber.  

4.3 Integreret delkonklusion 

Det kan således samlet konkluderes, at der ud fra ovenstående analyse både er argumenter for og imod en 

PE-fonds udøvelse af aktivt ejerskab ud fra en økonomisk og juridisk synsvinkel. Imod afgivelse af kontrol 

med ledelsen af de enkelte porteføljeselskaber taler den grundlæggende interessekonflikt mellem 

majoritetskapitalejer og ledelse, det aktive ejerskabs betydning for PE-fondes kapitaltilsagn og at en 

eventuelt øget risiko for erstatningsansvar vil kunne dækkes på forsikringsmarkedet, hvorefter 

omkostningen i højere grad vil være håndterbar. På den anden side taler det for afgivelse af kontrol, at 

dette vil holde PE-fonden inden for SL § 362 milde ansvarsnorm, hvorefter der kun ifaldes ansvar for grov 

uagtsomhed. Ydermere taler det for, at interessekonflikterne mellem PE-fonden og ledelsen vil kunne løses 

via incitaments- og monitoreringsintensitet, og at det i øvrigt vil være for ressourcekrævende for PE-teamet 

at udføre faktisk ledelse i 8-12 porteføljeselskaber.  

Der er formentlig ikke et entydigt svar på ovenstående diskussion, og der er således argumenter der vægter 

for og imod begge synspunkter. Dog må begge yderpunkter anses for uaktuelle – altså total afgivelse af 

kontrol med porteføljeselskaberne og en decideret ledelse af alle porteføljeselskaberne. Det mest optimale 

svar skal formentlig findes et sted imellem disse to yderpunkter. Således vil den optimale metode være en 

vis grad af kontrol og udøvelse af indflydelse, hvor man for så vidt muligt holder sig i ansvarsnormen 

gældende for kapitalejere efter SL § 362 være optimalt. For at minimere interessekonflikten må der 

anvendes incitamentsaflønning for at minimere den interessekonflikt der ikke kan monitoreres væk. 

Såfremt man vil sikre sig mod den øgede risiko ved et aktivt ejerskab kan forsikringsdækning overvejes 

således, at de helt store udbetalinger undgås og risikoen dermed prissættes år for år, og dermed kan 

indregnes i budgetter mv.  
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5 Konklusion  

Det konkluderes, at den juridiske ramme for en PE-fond er et kommanditselskab. Investorerne i PE-fonden 

hæfter alene med deres indskud som kommanditister, mens et af PE-teamet ejet kapitalselskab hæfter 

ubegrænset for PE-fondens forpligtelser som komplementar. Denne juridiske ramme medfører, at PE-

fonden ikke er reguleret af SL, men i stedet underlagt personselskabsretten, som modsat reguleringen af 

kapitalselskaber, ikke i ligeså høj grad er kodificeret. Dette medfører en stor grad af partsautonomi og et 

stort behov for, at henholdsvis investorerne og PE-teamet får varetaget deres interesser gennem 

kontraktgrundlaget for kommanditselskabet. Den væsentligste aftale i denne forbindelse er 

kommanditselskabsaftalen, som regulerer forholdet mellem investorerne og PE-teamet. 

Kommanditselskabsaftalen vil typisk indeholde en række positive og negative covenants, der henholdsvis 

forpligter og forbyder PE-teamet at foretage visse handlinger. PE-fonde er dog underlagt regulering i form 

af FAIF-loven og tilhørende bekendtgørelser. Dette har medført visse regulatoriske krav. Reguleringen har 

medført, at der skal vælges en forvalter af PE-fonden, hvis ikke denne skal være selvforvaltende. 

Forvalteren skal alt efter kapital under forvaltning indhente tilladelse eller registreres hos Finanstilsynet. 

Forvaltningen kan ske gennem komplementarselskabet eller gennem et separat managementselskab – dog 

skal det i denne forbindelse overholdes, at komplementaren i et kommanditselskab skal have 

forvaltningsmæssige beføjelser. I forhold. Det findes at retstillingen er uafklaret i forhold til, hvorvidt man 

kan nøjes med at indhente tilladelse til managementselskabet og samtidig bevare beslutningskompetencen 

hos komplementaren uden registrering hos Finanstilsynet. På baggrund af denne lidt uklare retsstilling 

findes det, at det enkelte PE-team, som skal indrette sig i overensstemmelse med lovgivningen, må afklare 

dette forinden med Finanstilsynet. til rapportering til investorerne mv. er FAIF-loven langt hen ad vejen at 

betragte som en kodificering af gældende markedspraksis mellem parterne. Af særligt relevans skal nævnes 

begrænsninger af markedsføring til detailinvestorer og udelukkelsen af deal-by-deal-model til fordeling af 

afkast mellem investorerne og PE-teamet. Det er således efter dansk ret alene tilladt at modtage carried 

interest ud fra PE-fondens samlede afkast, hvilket benævnes whole-fund-model. Det konkluderes ydermere, 

at reguleringen af PE-fonden alene i meget begrænset omfang regulerer PE-fondens udøvelse og ret til 

indsigt i porteføljeselskaber, hvorefter dette forhold skal analyseres ud fra SL.  

Det konkluderes, at en PE-fond som foretager en buyout i et porteføljeselskab, som udgangspunkt vil skulle 

udøve sin indflydelse i porteføljeselskabet via kapitalejernes forum – generalforsamlingen. Dette følger af 

SL § 76, stk. 1. Herigennem vil PE-fonden kunne udøve indflydelse på en række væsentlige forhold for 

porteføljeselskabet, herunder vedtægterne. Ydermere kan PE-fonden gennem generalforsamlingen vælge 

flertallet af bestyrelsens medlemmer, jf. SL § 120, stk. 1. Her kan indsættes medlemmer af PE-teamet i 
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bestyrelsen, som herigennem kan udøve indflydelse på den overordnede og strategiske ledelse af 

porteføljeselskabet, jf. SL § 115, stk. 1. Bestyrelsen skal efter SL § 111, stk. 1, 2. pkt. ansætte direktionen, 

hvorefter PE-fonden også indirekte kan vælge den daglige ledelse af porteføljeselskabet. Det konkluderes, 

at udøvelsen af indflydelse gennem ledelsesmedlemmer er begrænset af den selskabsretlige grundsætning 

om, at ledelsen skal agere i porteføljeselskabets interesse, og dette er ud fra analysen ikke alene 

majoritetskapitalejeren, men porteføljeselskabets økonomiske residualsubjekt. Ydermere er der den 

begrænsning, at ledelsen i porteføljeselskabet er underlagt tavshedspligt efter SL § 132, hvorefter ledelsen 

ikke uberettiget må videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Ydermere 

konkluderes det, at PE-fonden har ret til indsigt i porteføljeselskabets forhold gennem spørgsmålsretten 

der følger af SL § 102. Denne er dog begrænset af, at denne kun gælder på ordinære og ekstraordinære 

generalforsamlinger, samt at bestyrelsen skal påse, hvorvidt det vil være til skade for porteføljeselskabet at 

udlevere de givne oplysninger.  

Ud fra den økonomiske analyse konkluderes det, at udøvelsen af indflydelse gennem ledelsen i 

porteføljeselskabet er begrænset af en grundlæggende interessekonflikt, som er understøttet af 

asymmetrisk information mellem PE-fonden som principal og ledelsen i porteføljeselskabet som agent. 

Ledelsen vil maksimere sin egen nyttefunktion, mens PE-fonden søger en værdioptimering af 

porteføljeselskabet. Der identificeres henholdsvis en prækontraktuel og postkontraktuel problemstilling, 

hvilket i teorien betegnes hidden characteristic problem og hidden action problem. Hidden characteristic 

problem vedrører PE-fondens manglende kendskab til, hvad der motiverer ledelsen forud for varetagelsen 

af jobbet, mens hidden action problem vedrører, at ledelsen efter ansættelse vil maksimere sin egen nytte, 

hvor en indsats i PE-fondens interesse ses som en omkostning. Det konkluderes, at PE-fonden kan løse 

denne hidden characteristic problem via en kombination af screening, signalering og selvudvælgelse. 

Ydermere konkluderes det, at PE-fonden kan minimere hidden action problem ved en kombination af 

incitamentsaflønning og monitorering. Dog findes det ikke at være efficient at eliminere hidden action 

problem via udelukkende variabel aflønning, da dette grundet ledelsens risikoaversion vil medføre en 

uforholdsmæssig stor risikopræmie, da ledelsen vil skulle kompenseres for den store påtagelse af risiko. 

Det konkluderes altså, at der er et grundlæggende mismatch mellem behovet for minimering af hidden 

action problem via incitamentsaflønning og PE-fonden henholdsvis ledelsens evne til at bære risiko. En 

kombination af variabel aflønning og monitorering findes at være den mest efficiente metode til at øge 

incitamentsforeneligheden, og det forslås at implementere dette gennem aktieoptioner.  

Det konkluderes, at PE-fonden vil kunne ifalde erstatningsansvar som kapitalejer efter SL § 362, såfremt 

den ansvarspådragende handling anses som værende groft uagtsom eller forsætlig. Risikoen på dette punkt 
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vurderes at være begrænset begrundet med den sparsomme retspraksis på området. Ydermere 

konkluderes det, at PE-teamets medlemmer, som deltager i ledelsesarbejde på porteføljeselskabsniveau, 

kan ifalde erstatningsansvar på baggrund af SL § 361. Ansvarsnormen her er dansk rets almindelige 

culparegel, altså ansvar begyndende ved simpel uagtsomhed.  

Den juridiske analyse fremkommer endvidere med den konklusion, at PE-fonden kan ifalde 

erstatningsansvar ved en ansvarsnorm svarende til den, der gælder for ledelsesmedlemmer efter SL § 361, 

altså simpel uagtsomhed, såfremt PE-fonden har optrådt som faktisk leder enten generelt eller i konkrete 

tilfælde. Ud fra en nærmere analyse af den foreliggende retspraksis på området er det ikke fuldstændig 

afklaret, hvilke betingelser der skal opfyldes for, at PE-fonden kan anses som faktisk leder. På baggrund af 

motiverne til SL fremsættes den konklusion, at en PE-fond må anses som faktisk leder, hvis PE-fonden 

vurderes at have haft en direkte påvirkning på porteføljeselskabets ledelse gennem sine instrukser, samt 

hvis PE-fondens repræsentanter decideret har udført opgaver der efter SL hører under bestyrelsen eller 

direktionens ansvar. Hvis PE-fonden alene har udøvet indflydelse på porteføljeselskabets 

generalforsamling, må det derimod antages, at PE-fonden ikke skal betragtes som faktisk leder af 

porteføljeselskabet, medmindre de beslutninger der træffes på generalforsamlingen må anses at have 

ledelsesmæssig karakter. Såfremt PE-fonden overtager ledelsen af porteføljeselskabet påhviler der PE-

fonden de samme ledelsespligter som ellers efter SL, og overtrædelse af disse vil være et element i 

culpavurderingen. Efter retspraksis konkluderes det ligeledes, at PE-fondens medvirken til et konkret tab 

eller illoyalitet kan være medvirkende til at statuere et erstatningsansvar. De øvrige erstatningsbetingelser 

efter dansk ret skal være opfyldt for at et erstatningsansvar kan gøres gældende. Slutteligt konkluderes det, 

at såfremt der er tale om relativ underkapitalisering i porteføljeselskabet, formuesammenblanding mellem 

PE-fonden og porteføljeselskabet og en uproportionel risiko/afkast-fordeling vil der kunne statueres et 

hæftelsesgennembrud, men for PE-fonde må denne risiko anses for ganske begrænset grundet betingelsen 

om formuesammenblanding.  

 Det konkluderes slutteligt, at der er argumenter for og imod at minimere risikoen for erstatningsansvar 

gennem et mindre aktivt ejerskab fra en PE-fond i et porteføljeselskab. Imod en afgivelse af kontrol med 

porteføljeselskaberne taler den grundlæggende interessekonflikt mellem majoritetskapitalejeren og 

ledelse, det aktive ejerskabs betydning for PE-fondes kapitaltilsagn og at en eventuelt øget erstatningsrisiko 

kan dækkes på forsikringsmarkedet. På den anden side taler det for afgivelse af kontrol, at PE-fonden 

således vil være underlagt den noget mildere ansvarsnorm der følger af SL § 362 samt, at 

interessekonflikten med ledelsens vil kunne håndteres gennem incitaments- og monitoreringsintensiteten. 

Der er således argumenter for og imod, men det må dog konkluderes, at en decideret afgivelse af kontrol, 
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og det andet yderpunkt i form af en decideret ledelse af samtlige porteføljeselskaber må anses for 

udelukket. Den mest efficiente konstellation skal formentlig findes et sted herimellem, hvor der vil være en 

vis grad af kontrol og udøvelse af indflydelse, hvor PE-fonden for så vidt holder sig i ansvarsnormen for 

kapitalejere efter SL § 362. For at øge incitamentsforeneligheden kan der anvendes incitamentsaflønning 

og for at afdække risikoen for erstatningsansvar kan der som risk management anvendes 

forsikringsdækning.  

6 Perspektivering og fremtidige undersøgelser 

Igennem hele afhandlingen har analysen været foretaget ud fra en PE-fonds synsvinkel og de konklusioner 

de analytiske afsnit er kommet med reflekterer dette. PE-fonde er dog ikke den eneste type kapitalejere, 

som vil kunne drage nytte af afhandlingens konklusioner. I klassiske selskabsretlige koncerner vil der i tråd 

med PE-fonde og porteføljeselskaber ligeledes være et behov fra moderselskabets side til at have en tæt 

styring med datterselskaberne i koncernen. Derfor kan afhandlingens analyser og konklusioner af retten til 

udøvelse af indflydelse, og metoder til incitamentsforenelighed med datterselskabets ledelse også have en 

relevans i dette tilfælde. Det samme gælder analysen og konklusionerne om de erstatningsretlige risici. I 

dette tilfælde vil det for en eventuel fremtidig undersøgelse kunne være relevant at gå mere i dybden med 

undtagelse 1-3 samt hæftelsesgennembruddet behandlet i afsnit 2.3.4.1. Disse undtagelser er formentlig 

mere aktuelle for klassiske koncerner, da der i højere grad kan være tale om kaution for datterselskabers 

forpligtelser af hensyn til optagelse af billig finansiering samt sammenblanding af formue- og/eller ageren 

som økonomisk enhed, hvilket vil aktualisere undtagelserne i højere grad end for PE-fonde.  

Ydermere findes det, at afhandlingens økonomiske analyse og konklusioner vedrørende opnåelse af 

incitamentsforenelighed har en bred anvendelighed i forhold til alle kapitalejere, som ønsker at mindske 

principal/agent-problemstillingen med deres ledelse. I PE-fonds regi kan analysen og konklusionerne 

således også have relevans i forhold til investorerne og deres samarbejde med PE-teamet, hvor deres 

interesser primært varetages gennem kommanditselskabsaftalen med ganske begrænset baggrundsret. Her 

kan analysen og konklusionerne have relevans i forhold til, hvorledes investorerne sikrer 

incitamentsforenelighed med PE-teamet.  

Det anerkendes fra forfatterne, at afhandlingens fokus kunne havde været anderledes. Afhandlingen 

behandler således kun i meget begrænset omfang de forskellige former for exits som en PE-fond kan 

foretage. Et andet fokuspunkt kunne således have været PE-fondes risiko for erstatningsansvar ved de 

forskellige former for exits fra porteføljeselskaber, såsom risikoen ved en aktieoverdragelse og 
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prospektansvaret ved en børsnotering. Risikoen og håndteringen af denne ved de forskellige former for 

exits kan således danne grundlag for fremtidige undersøgelser i forlængelse af nærværende afhandling.  

Slutteligt anerkendes det også fra forfatternes side, at der kunne have været anlagt en mere retspolitisk 

synsvinkel på PE-fonde og deres udøvelse af indflydelse i porteføljeselskaber. Det kendes det fra tysk 

koncernret, at et moderselskab har retten til at udøve indflydelse direkte via direktionen i datterselskaber, 

såfremt dette modsvares af visse publicitetskrav. Relevansen af indførelsen af en sådan ret kan således 

ligeledes danne grundlag for fremtidige undersøgelser.  
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