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Executive summary 

As a growth and investment opportunity, company acquisitions have come to stay. In the first and second 

quarters of 2018, company acquisitions of 2.500 billion dollars were made globally, which is 65% more 

than for the same period in 2017. The total number of corporate transactions in Denmark is not known, 

but the Danish Venture Capital and Private Equity Association has registered the amount of company 

acquisitions made by private equity funds, which resulted in 56 in 2017. A particular widespread approach 

is leveraged buyouts, where the debt is pushed down into the target company after the acquisition, which 

is illegal self-financing, cf. section 206 (2) of the Danish Companies act.  

The thesis has attempted to investigate whether there is conformity in the Danish self-financing rules, 

where dividend distributions and mergers are compared in a self-financing context. The comparison is 

made based on the purpose of the self-financing ban, which is protection of the creditor in the target.  

It has been found that dividend distribution takes precedence over the self-financing ban, cf. Procuritas 

judgment U 2006.145H, whereas mergers are still found as being illegal in a self-financial context, cf. the 

administrative practice of the Danish Business Authorities.  

The thesis has thus found that the protection of the creditor is equivalent, if not better, by mergers than by 

dividend distribution, so there is no conformity in the area of self-financing. The economic analysis has 

shown that there are clear incentives for the buyer to push down the debt into the target company through 

a measurement and calculation of the capital structure and debt’s importance.  

Finally, in the integrated section, it has been found that the lender has clear incentives to place the issued 

loan in the target company rather than the holding company, as he in this way secures his claim the best. 
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1. Indledning: 

Selskabsopkøb er som vækst- og investeringsmulighed kommet for at blive. Der blev i første og anden 

kvartal af 2018 på globalt plan foretaget selskabsopkøb for 2.500 mia. dollars, hvilket er 65% mere end 

for samme periode i 20171. Det samlede antal af virksomhedshandler i Danmark kendes ikke, men Danish 

Venture Capital and Private Equity Association har registreret mængden af selskabsopkøb foretaget af 

kapitalfonde, hvilket munder ud i 56 i 20172. 

En særligt udbredt metode til at opkøbe er leveraged-buyouts (LBO’er), hvilket er er lånefinansieret over-

tagelse.  Her opkøbes selskabet for en lille andel frie midler, mens det resterende beløb typisk stammer 

fra låneinstitutter og udgøre 70-80%3. Dette begrundes med det hensyn, at en del af værdiskabelsen der 

sker ved opkøbet, overstiger renten på de lånte midler, hvilket tilfalder de nye ejere4. 

LBO’er kan dog komme i karambolage med reglerne om selvfinansiering i dansk ret, hvorfor selvfinan-

sieringsforbuddet, dettes indhold og rækkevidden af forbuddet næsten altid er på agendaen hos juridiske 

rådgivere i en selskabsopkøbsproces5. Forbuddet har eksisteret siden 1973, hvor det i dag findes i sel-

skabslovens § 206, stk. 1. 

Selvfinansieringsforbuddet regulerer hermed adgangen til at selvfinansiere et selskabsopkøb. Der eksiste-

rer dog en manøvre, som kan omgå forbuddet til trods for elementer af selvfinansiering. Det fremgår af 

forarbejderne til selskabsloven, at udbytteudlodning i forbindelse med erhvervelse af kapitalandele er 

lovligt6. 

Der er hermed adgang til at finansiere et opkøb gennem det opkøbte selskabs (målselskabets) midler, 

hvorfor selskabet reelt set finansierer sin egen overtagelse gennem egne midler. 

1.1 Problemfelt: 

Selvfinansieringsforbuddets indhold og rækkevidde har i juridisk praksis været diskuteret og behandlet af 

flere omgange. Problemstillingen har dog efter forfatternes viden ikke været behandlet siden hhv. Erik 

Werlauffs artikel om Selvfinansieringsforbuddet contra lex specialis7 (2006) og Søren Skjerbeks afhand-

ling omkring Selvfinansierings forbuddet i selskabsretten8. Erik og Søren behandler spørgsmålet om, 

                                                           
1 (Børsen, 2018) 
2  (dvca, 2019) 
3  (Ilum & Andersen, 2007, s. 1). 
4 (Partner Henrik Bonnerup, Analyst Steffen Wulff Petersen, Analyst Christian Morgan, Polaris Private Equity) 
5 (Ilum & Andersen, 2007, s. 2) 
6 (Forarbejder til Selskabslovens § 206 stk. 1., 2008) 
7 (Werlauff, U.2006B.365 - Selvfinansieringsforbud contra lex specialis, 2006) 
8 (Skjerbek, 2009) 
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hvorvidt Selskabslovens regler omkring selskabers interne finansieringsmuligheder indeholdt i selskabs-

lovens kap. 11, 13 og 15 bør fungere som lex specialis i henhold til selvfinansieringsforbuddet. Forfatterne 

mener, at det er relevant at tage emnet op til diskussion, da de tidligere artikler diskuterede problemstil-

lingen i forhold til den tidligere aktieselskabslov, mens denne afhandling behandler problemstillingen ud 

fra den nuværende selskabslov. 

Procuritas dommen U 2006.145H har, som den eneste dom på området, medvirket til at danne præcedens 

for udbytteudlodning som værende lex specialis i forhold til selvfinansiering. Grundet den manglende 

domsprøvelse på området, bliver flertallet af sager på området administrativt afgjort af Erhvervsstyrelsen9. 

Det findes derfor relevant at undersøge selvfinansieringsforbuddets formål i forhold til udbytte og fusio-

ner, da Erhvervsstyrelsen i langt de flest tilfælde finder efterfølgende fusion i forbindelse med opkøb som 

værende ulovlig10. 

Det er interessant at undersøge de to former for selvfinansiering, da køber gennem begge former vil kunne 

skubbe gæld ned i målselskabet. Ved en efterfølgende optagelse af gæld kan frie midler fra målselskabet 

føres op til køber, hvormed gæld skubbes fra køber til målselskab. Gennem en omvendt lodret fusion, vil 

køber kunne fusionere gæld ned i målselskabet efterfølgende. Det stilles derfor spørgsmål til, hvorvidt der 

findes konformitet i forhold til selvfinansieringsforbuddet formål, når udlodning og fusioner kan benyttes 

til opnåelse af samme resultat. 

Med et økonomisk perspektiv ønsker afhandlingens videre at undersøge, hvordan køber opnår den omtalte 

værdiskabelse ved at finansiere sit opkøb med gæld og efterfølgende skubbe dette ned til målselskabet. 

Samtidig vil en integreret del, hvor en kombination af økonomiske og juridiske hensyn kunne besvare, 

hvorfor långiver ønsker at deltage i en sådan lånefinansiering. 

Videre har specialet i sin undersøgelse af gældsfinansiering en vis aktualitet. Dette begrundes i flere frem-

trædende erhvervspersoner indenfor selskabshandler og investeringer i forbindelse med det kuldsejlede 

salg af Radius, har udtalt, at dette kan skade Danmarks renomme som investeringsland. Dette, da en ellers 

fastlagt handel blokeres politisk11, hvorfor en undersøgelse af gældsfinansierede opkøb og en afklaring af 

reglerne på området muligvis kan bidrage til flere opkøb af danske virksomheder og som afledt effekt, en 

mulig øget vækst. 

 

                                                           
9 (Bunch & Whitt, 2018, s. 865) 
10 Ibid. s. 865 
11 (Berlingske, 2019) 
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1.2 Problemstilling: 

Forfatterne inddrager til besvarelsen af problematikken både juridiske og økonomiske forhold, som til slut 

skal klargøre hvilke incitamenter køber og långiver har i forbindelse med overtagelse af målselskab gen-

nem gældsfinansiering. 

Afhandlingen ønsker altså at stille spørgsmål til konformiteten mellem reglerne for udbytteudlodning og 

fusion i et selvfinansieringsperspektiv. Det har særligt undret forfatterne, at udbytteudlodning tillades 

mens fusioner til flytning af gæld fra køber til målselskabet ikke tillades af Erhvervsstyrelsen12. 

Det økonomiske sigte for afhandlingen er at udlede, om køber opnår en værdiskabende effekt ved at 

skubbe gæld ned i målselskabet, hvilket gøres gennem en undersøgelse af selskabers kapitalstruktur før 

og efter et opkøb. 

Perspektivet for afhandlingens undersøgelse har fokus på køber og långiver som transaktionens parter, 

hvorfor sælgers forhold ikke inddrages, da det for sælgers ikke har nogen betydning hvor midler til finan-

siering af transaktionen kommer fra, så længe de ikke er fremskaffet på uhæderlig vis. 

1.3 Problemformulering: 

Ud fra ovenstående fremkommer derfor en problemformulering der kan formuleres således: 

Hvordan kan selvfinansieringsforbuddet i selskabslovens § 206, stk. 1 ændres med henblik på opnåelse 

af juridisk konformitet mellem udbytteudlodning og fusioner, så det er økonomisk efficient for transakti-

onsparterne? 

For at besvare ovenstående problemformulering opstilles der i afhandling en række erkendelsesopgaver, 

der ydereliger er inddelt i arbejdsspørgsmål, for at opnå en forståelse for emnet samt at kunne besvare den 

samlet problemformulering13. 

Erkendelsesopgaven for den juridisk analyse lyder som følger: Opnå en forståelse af selvfinansieringsfor-

buddet samt de selskabsretlige regler: udbytteudlodning og fusioner. 

I. Arbejdsspørgsmål 1: hvad er selvfinansieringsforbuddets indhold samt formål? 

II. Arbejdsspørgsmål 2: hvorfor er udbytte anerkendt som værende lex specialis i en selvfinansie-

ringskontekst? 

III. Arbejdsspørgsmål 3: hvilke selskabsretlige begrænsninger eksisterer for hhv. kapitalafgang fra 

selskab til ejer i form af udbytte og for fusioner i en selvfinansiering kontekst? 

                                                           
12  (Bunch & Whitt, 2018, s. 865) 
13 (Pedersen & Bitsch, 2003, s. 182-183) 
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IV. Arbejdsspørgsmål 4: findes der konformitet mellem de ovenstående retsregler i arbejdsspørgsmål 

3 i forhold til opnåelse af selvfinansieringsforbuddet formål? 

Erkendelsesopgaven for den økonomisk analyse lyder som følger: opnå forståelse for kapitalstrukturer og 

gælds rolle i en kapitalstruktur. 

I. Arbejdsspørgsmål 1: hvordan defineres en kapitalstruktur? 

II. Arbejdsspørgsmål 2: hvilke økonomiske kapitalstrukturteorier findes relevante i forhold til besva-

relse af problemformuleringen? 

III. Arbejdsspørgsmål 3: hvilke finansielle beregninger kan måle kapitalstruktur? 

IV. Arbejdsspørgsmål 4: giver det mening kapitalfonde skuder gæld ned i de opkøbte selskaber? 

Erkendelsesopgaven for den integrerede del: opnå en forståelse for långivers ønsker omkring gælds pla-

cering i en selskabsstruktur. 

I. Arbejdsspørgsmål 1: hvordan sikrer långiver sig økonomisk at låntager handler på en måde, som 

er ønskværdig? 

II. Arbejdsspørgsmål 2: hvilke juridiske værktøjer er til rådighed for långiver til sikring af låntager 

handler ønskværdigt? 

III. Arbejdsspørgsmål 3: hvor opnår långiver bedst sikring af sin fordring i forhold til gældens place-

ring i selskabsstrukturen? 

1.4.Afgrænsning: 

Selskabsopkøb er en kompleks og ressourcekrævende proces, hvorfor der kan opstilles mange problem-

stillinger indenfor dette felt. Dette afsnit foretager en afgræsning fra forhold eller dispositioner der ikke 

vil blive diskuteret i afhandlingen, da dette præciserer sigtet med afhandlingen. Afgrænsningen bidrager 

dermed til at afskære forhold, der ikke findes relevante i forhold til besvarelse af problemformuleringen, 

eller fordi det ikke ville bidrage med yderligere viden i forhold til afhandlingens problemformulering.  

Afhandlingen behandler derfor ikke andre selskabsretlige spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med 

selskabsopkøb. Det ønskes juridisk at finde en besvarelse af spørgsmålet omkring konformitet på området 

for selvfinansiering, hvorfor afhandlingen afgrænser sig fra at tage en juridisk diskussion af andre pro-

blemstillinger, der knytter sig til virksomhedskøb, herunder ansættelsesretlige spørgsmål, due dilligence 

m.v. Med hensyn til udbetalinger foretages der ikke en diskussion af selskabslovens § 184, da denne kun 

gælder for aktieselskaber der er børsnoterede og der i afhandlingen ønskes en generel diskussion omkring 

udbytteudlodning i et selvfinansieringsperspektiv. 
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Videre vil afhandlingen ej heller komme ind på en juridisk diskussion omkring skatteplanlægning i for-

hold til udbytte eller fusioner. Afhandlingen vil ej heller inddrage EU-retten, da der er tale om minimums-

direktiver og derfor kan der forefinde legitime forskelle i implementeringen fra land til land14. Derudover 

opererer afhandlingen med et dansk perspektiv, hvorfor undersøgelsen baserer sig på selskabslovens reg-

ler for selvfinansiering i et sådant perspektiv. 

Andre dispositioner, såsom spaltninger, cash-pool ordninger eller koncernlån gennemgås ikke juridisk, 

men vil blive nævnt i perspektiveringen, hvorfor læser tilskyndes til at have en forståelse for de selskabs-

retlige regler angående dette. 

I den økonomiske del af afhandlingen søges det afklaret, hvilket hensyn der ligger bag købers ønske om 

at skubbe gæld ned i målselskabets som led i et gældsfinansieret opkøb. Dette kunne belyses på mange 

måder, hvor der f.eks. kunne udarbejdes en strategisk analyse af købers plan for opkøbene og hvordan de 

opkøbte selskaber skulle placeres i deres respektive markedet, jf. Porters Five Forces. 

Den økonomiske undersøgelse i afhandlingen begrænser sig i sit udgangspunkt til udelukkende at skabe 

en forståelse for kapitalstrukturer i selskaber og hvilken rolle gæld spiller i en kapitalstruktur. 

I den integrerede del af afhandlingen tages der ikke stilling til øvrige kreditorers retsstilling, da det ude-

lukkende er långivers forhold der behandles, da denne i samspil med køberen anses som transaktionspart. 

Afhandlingen analyserer derfor långiver og købers forhold ud fra et juridisk og kontraktøkonomisk per-

spektiv, hvorfor prisfastsættelse af lånet baseret på den risiko, der er ved hhv. at placere lånet i holding- 

eller målselskabet ikke behandles. 

Afhandlingen har valgt at afgrænse sig fra de respektive områder, da det bidrager til præcisering og kon-

kret besvarelse af afhandlingens problemformulering. 

1.5 Viderestruktur i afhandlingen: 

Dette afsnit har til formål at skabe et overblik over de forskellige afsnit og deres indhold. Afhandlingens 

kapitler gennemgås i kronologiskrækkefølge efterfulgt af en beskrivelse af det respektive kapitels indhold 

og formål. 

Kapitel 2 Metode: i dette kapitel fremlægges den overordnet videnskabelige metode for hhv. den juridi-

ske, den økonomiske og den integrerede del. Formålet er hermed, at give læseren en forståelse for den 

videnskabelige sammensætning af afhandlingen og hvordan resultaterne i de respektive afsnit opnås og 

behandles.  

                                                           
14 (Neergaard & Nielsen, 2016, s. 246) 
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Herefter opdeles afhandlingen i tre dele, hvilket udgøres af en juridisk, en økonomisk og en integreret del. 

Dette valg er truffet for at give læseren en forståelse for problemstillingen omhandlende selvfinansierings-

forbuddet, hvorfor afhandlingens struktur er baseret på en tretrinsraket. De enkelte kapitler skal hermed 

selvstændigt bidrage til en forståelse for selve problematikken, men også medvirke til at opbygge den 

endelige samlede konklusion. De følgende kapitler er derfor inddelt i nedenstående orden. 

Kapitel 3 juridisk del: denne del af afhandlingen tager stilling til den juridiske del af afhandlingens 

problemformulering. Først gennemgås det teoretiske og juridiske grundlag, som vil blive diskuteret og 

analyseret. Herefter følger en samling af de selskabsretlige regler for ensidig kapitalafgang fra et selskab 

til dets ejere. Derefter gennemgås selskabslovens regler om fusion. Til slut udarbejdes der en konklusion 

omhandlende den nuværende juridiske praksis på området, hvor meningen er at udlede, hvorvidt der fin-

des konformitet mellem udbytteudlodning og fusion til efterfinansiering af akkvisitionsgæld. 

Kapitel 4 økonomisk del: kapitlet fremstiller den økonomiske del af afhandlingens problemformulering. 

Kapitalstrukturteori gennemgås i første del af kapitlet, efterfulgt af en redegørelse for hvordan et selskabs 

kapitalstruktur kan måles, hvorefter der foretages en diskussion af de antagelser der gøres i forbindelse 

med fastsættelse af et selskabs kapitalstruktur. Antagelserne har mødt en del kritik, hvorfor en gennem-

gang af kritikken leder til gennemgang af alternative teorier omkring optimering af kapitalstrukturer. 

Afhandlingen foretager herefter en konkret beregning af en kapitalstruktur og måler ligeledes selskabets 

finansielle gearing. Til dette er valgt TDC før og efter opkøber i 2006, hvilket begrundes i afhandlingens 

metodeafsnit. Resultaterne der dannes på baggrund af beregning og måling af kapitalstrukturen i TDC, 

vil blive tolket og behandlet for at besvare den økonomiske del af afhandlingens problemformulering. 

Kapitel 5 integreret del: det er gennem afhandlingens integrerede kapital søgt at tage stilling til de juri-

diske og økonomiske anskuelser, som långiver gør sig i forbindelse med placering af gæld i selskabsstruk-

turen ved finansiering af gældsfinansierede opkøb. I kapitlets teoretiske afsnit gennemgås det retsgrund-

lag, der regulerer en låneaftale og den retsstilling långiver har ved en eventuel konkurs. Videre gennemgås 

principal-agent teori med henblik på at fastslå køber og långivers forhold til hinanden i en låneaftale. 

Analysen af principal-agent forholdet sammenholdt med konkursloven i forhold til gældens placering skal 

give et billede af, hvor långiver helst ser gælden placeret for ”lettest” at kunne sikre sig sin fordring. Til 

afrunding af afsnittet udarbejdes en konklusion, som fastslår långiver præferencer.  

Kapitel 6 perspektivering: i dette kapitel opsamles de tre foregående kapitlers resultater for at give et 

bud på, hvilke forhold der særligt spiller ind i selvfinansieringsproblematikken samt, at komme med et 

bud på andre problematikker, der kunne gøres gældende i forhold til selvfinansieringsforbuddet. 
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Kapitel 7 samlet konklusion: afhandlingens resultater samles til en endelige konklusion omkring af-

handlingens undersøgelsesfelt og hvilke muligheder der eventuelt ligger i en lempning af selvfinansie-

ringsforbuddet. 
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2. Metodekapitel: 

Dette kapital har til formål at gennemgå den metodiske tilgang forfatterne har valgt til bevarelse af af-

handlingens overordnede problemformulering. 

2.1 Juridisk metode: 

Formålet med afhandlingens juridiske del er at udlede, hvilke motiver der ligge til grund for lovgivers 

gældende praksis inden for forbuddet mod selvfinansiering. Hensigten er her at analysere formålet med 

selvfinansieringsforbuddet. Der vil til undersøgelsen og besvarelsen af ovenstående gøres brug af den 

retsdogmatiske metode, som baserer sig på Alf Ross antagelser og prognoseteori, hvorefter hensigten er 

at opstille en prognose for en dommers fremtidige anvendelse af retsreglerne15. 

Retsdogmatiske analyser af gældende ret (de lege lata) er udtryk for det resultat en domstol ville komme 

frem til ved anvendelse af prognoseteorien ud fra nærmere angivne retskilder. En retsdogmatisk analyse 

er således en analyse af hvad gældende ret inden for det givne retsområde er16, eller i hvert fald forventes 

at se ud17. Den retsdogmatiske fortolkningsstil danner hermed grundlag for afhandlingens metodiske ana-

lysetilgang ved anvendelse af relevante retskilder, som lovgiver, domstole og andre der professionelt løser 

juridiske problemer, også følger18. Med henblik på at fastlægge gældende ret vil den retsdogmatiske me-

tode inddrage, analysere og fortolke de relevante retskilder. Metoden er desuden positivistisk gennem 

dens retspolitiske overvejelser (de lege ferenda), da den ikke beskriver hvad gældende ret bør være, men 

blot udleder gældende ret gennem analysen af retskilderne19. 

Den retsdogmatiske metode står i kontrast til retskildelæren, da retskildelæren ikke opstiller nogen rang-

orden mellem retskilderne, mens den retsdogmatiske metode netop opstiller et hierarki af de forskellige 

retskilder, hvorved retskilderne hver især tillægges individuel værdi, jf. ”juraens hus20”. Rækkefølgen i 

den analyse der foretages gennem den retsdogmatiske fortolkning betyder dog ikke, at der gælder en 

rangorden mellem retskilderne, hvorfor de alle kan bringes i anvendelse ved besvarelsen af problemfor-

muleringen. Udgangspunktet er således, at der ikke findes at være rangorden mellem retskilderne, men 

den metodiske fremgang sikrer, at resultatet af analysen afhænger af retskilderne. 

                                                           
15 (Skjerbek, 2009, s. 26) 
16 (Tvarnø & Nielsen, 2014, s. 497) 
17 Ibid. s. 498 
18 Ibid. s. 56 
19 Ibid. s. 498 
20 Ibid. s. 35 
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Den retsdogmatiske metode vil hermed blive anvendt til at analysere de retskilder, der kan udlede gæl-

dende ret for selvfinansiering. Analysen vil undersøge formålet med selvfinansieringsforbuddet og om 

dette opnås bedre gennem debt push-down end ved fusioner, hvilket dannes på baggrund af en komparativ 

analyse. De primære retskilder for afhandlingen vil være selskabsloven og den rets- og administrative 

praksis som tidligere domme og udtalelser har anført for området. Den primære dom vil være U 

2006.145H (Procuritas), som netop fastslår, at selskabslovens regler om udbytteudlodning har forrang for 

selskabslovens regler omhandlende selvfinansiering gennem en lex specialis og lex generalis betragtning. 

2.2 Økonomisk metode: 

Afhandlingens økonomiske tilgang og metode vil blive gennemgået og diskuteret i dette afsnit. Afsnittet 

har til formål at klargøre afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, herunder hvordan verden skal forstås 

ontologisk, epistemologisk og metodologisk21, samt hvad dette betyder for de resultater, der fremkommer. 

Videre vil afsnittet behandle hvordan dataindsamling er sket, og sidst reflektere over samspillet mellem 

de ovennævnte faktorer. 

Den økonomiske del af denne afhandling omhandler som anført, en analyse af kapitalstrukturen i selska-

ber opkøbt med høj gældfinansiering. Der arbejdes derfor ud fra et ønske om at kunne udlede noget ge-

nerelt om forholdet mellem gæld og kapitalselskabers kapitalstrukturer. 

Afhandlingens økonomiske analyse er tillagt en neo-positivistisk synsvinkel, hvormed forståelse af ver-

den og virkeligheden, ontologisk forstås som værende begrænset realistisk22. Dette betyder selv om dataen 

er indsamlet gennem en case fra den virkelig verden, at der fortsat stilles spørgsmål til de objektive resul-

tater der opnås. Dette, da verden påvirkes af mennesker der ikke altid handler rationalt, hvorfor der epi-

stemologisk er forsøgt at være så objektive som muligt, for at opnå så valide resultater som muligt23. Der 

er på den baggrund valgt en case fra den virkelige verden for at opnå så realistiske resultater som muligt. 

Resultatet af ovenstående metode er således at komme så tæt på en objektiv sandhed som muligt indenfor 

økonomiske teori gennem rødder i virkeligheden, hvorfor det der undersøges, bliver virkelighedsnært24. 

Case-valget er baseret på et ønske om at kunne sige noget generelt omkring gældsfinansierede opkøb. Der 

er foretaget hvad Bent Flyvbjerg vil beskrive som et strategisk case-valg, hvor målet er opnåelse af så stor 

informationsmængde om en problemstilling som muligt. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt med en til-

fældig stikprøve eller en case, der ikke kan virke som repræsentativ. En ekstrem eller atypisk case giver 

                                                           
21 (Darmer & Nygaard, 2005, s. 24) 
22 Ibid. s. 26 
23 Ibid. s. 27 
24 Ibid. s. 27 
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mere information end en almindelig case, da disse klarlægger hvilke dybtliggende mekanismer, der frem-

kalder den givne problemstilling25. 

Afhandlingens case-valg er derfor møntet på en sag af principiel karakter, da telemastodonten TDC blev 

opkøbt i 2006, hvor opkøbet foregik under stor mediebevågenhed, da det udgjorde det største opkøb i 

Danmark på daværende tidspunkt. Derudover var det også Europas mest gearede opkøb26, hvor der efter 

opkøbet blev udbetalt udbytte på godt 41 mia. kr. af de 45 mia. kr. egenkapital og gælden steg ligeledes 

voldsomt27. Opkøbet af TDC anses derfor som en særlig kritisk case, der vil kunne tillade en logisk slut-

ning, hvor resultatet der opnås, ikke kun gælder for TDC men for alle (eller mange) opkøbte selskaber28. 

Casen er ikke valgt for at verificere en forud opfattet mening om gældsfinansierede opkøb, men derimod 

en undersøgelse af hensynene der ligger bag et så stort opkøb og de økonomiske rationaler der ligge bag. 

Casen har/havde et yderst brugbart omfang, både med hensyn til involverede aktører, størrelsen på købe-

sumbeløbet samt størrelsen på det udloddede udbytte, som ikke var set før. Der er ifølge Bent Flyvbjerg 

heller ikke noget der indikerer casestudier skulle indeholde større bias til forudfattede opfattelser end 

andre metoder29. 

Dataindsamlingen i den økonomiske del af denne afhandling har grundet sit tillagte neo-positivistiske 

paradigme, haft størst vægt på indsamling af kvantitative data. Dette inkluderer regnskab fra TDC for 

perioden før/efter opkøbet, statistiske opgørelser over relevante faktorer for perioden, inklusive renten for 

2005-2006 samt andre markedsforhold, der er fundet relevante i forhold til en diskussion af selskabers 

kapitalstrukturer. Det benyttede data består derfor primært af hvad der forstås som sekundært data30, ud-

arbejdet af andre. Sekundært data er f.eks. rapporter udarbejdet omkring TDC’s beta for perioden af Te-

lestyrelsen, eller data fra Dansk statistisk og National Banken. 

Det kunne have været fordelagtigt for undersøgelsen, hvis forfatterne selv havde haft mulighed for at 

udarbejde en større mængde data. Især kunne det have gavnet selv, at hav adgang til TDC finansielle 

nøgletal for opkøbsperioden og ikke bare tage dem ud af et regnskab. Den anvendte data stammer dog fra 

institutioner, der normalt er toneangivende i kraft af deres samfundsmæssige roller og data fra de omtalte 

aktører har dannet fundament for en lang række undersøgelser. Det vurderes derfor, at den indsamlede 

                                                           
25 (Eksemplets magt, 1996, s. 148) 
26 (Berlingske, 2012) 
27 (Erhvervsudvalget, Økonomisk Tema nr. 4, 2006) 
28 (Flyvbjerg, 1996, s. 151) 
29 Ibid. s. 157 
30 (Andersen, 2014, s. 137) 
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data har en høj validitet og reliabilitet, hvor validiteten siger noget om den gyldighed den indsamlede data 

måtte have, og reliabilitet siger noget om hvor pålidelig den indsamlet data vurderes at være31. 

Samlet set grundet de valg der er truffet og overvejelser der er gjort gennem dette økonomiske metodeaf-

snit, findes fremgangsmåden velegnet til at besvare det spørgsmål der søges svar på i afhandlingen. 

2.3 Erhvervsjuridisk metode: 

Den erhvervsjuridiske metode integrerer både den juridiske og økonomiske metode. Den juridiske metode 

er til forskel fra den økonomiske metode aktørforudsætningsuafhængig og der opereres ej heller med 

markedsforudsætninger. Problemejeren er ikke kendt i den juridiske metode, da den retsdogmatiske me-

tode blot skal analysere og beskrive et fastlagt retsområde32, hvor afhandlingen f.eks. har til formål at 

anvende denne metodik på selskabslovens regler om forbud mod selvfinansiering. Modsat denne tilgang 

er der i den erhvervsjuridiske metode allerede udpeget en problemejer, som her anses for værende en 

given virksomhed, hvorfor den erhvervsjuridiske metode adskiller sig fra retsøkonomien, som analyserer 

på samfundsniveau33. Den erhvervsjuridiske metode opererer således med en aktør på et givent marked 

med fastlagte aktørforudsætninger. 

Retsdogmatikken spiller en væsentlig rolle i den erhvervsjuridiske metode, da den skal fastlægge gæl-

dende ret og kommer således til udtryk i den erhvervsjuridiske metode ved, at spille en central rolle for 

virksomhedens beslutningstagen34. Retsdogmatikken udgør dog ikke hele fundamentet for den erhvervs-

juridiske metode, hvor det selvstændige videnskabelige niveau kommer til udtryk ved inddragelsen af 

økonomiske teorier og modeller i et samspil med retsdogmatikken35. Kombinationen af gældende ret og 

relevante økonomiske teorier og modeller vil således give virksomheden den bedst tænkelige fremadret-

tede position. Formålet er således at udlede kreditors efficiens ved at lade akkvisitionsgælden skubbes fra 

holdingselskabet end i målselskabet. Dette formål udledes ved kombination af principal/agent teori og 

gældende ret i forhold til konkursloven og dennes betydning mellem kreditor og debitor i forhold til pla-

cering af gælden. Aftaleloven inddrages for at udlede, hvilke incitamentsklausuler der kan benyttes som 

værende adfærdsregulerende mellem principalen og agenten i låneaftaler. Den erhvervsjuridiske metode 

bidrager hermed til at give et billede af kreditor-debitor forhold i to tænkte situationer, med det formål at 

kunne drage en logisk slutning omkring hvor kreditor helst ser placeringen af akkvisitionsgælden. 

                                                           
31 Ibid. s 84 
32 (Østergaard, 2003, s. 280)  
33 Ibid. s. 280 
34 Ibid. s. 280 
35 Ibid. s. 280 
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Ovenstående danner således grundlag for den erhvervsjuridiske metode, hvor integrationen sker ved at 

den aktørforudsætningsuafhængige juridiske analyse kobles på de forudsætninger, der findes i den øko-

nomiske analyse og på den baggrund dannes en fælles konklusion. 
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3. juridisk kapitel: 

Det juridiske kapitel vil gennemgå det teoretiske grundlag, der anvendes til udarbejdelse af analysedelen, 

som skal besvare den juridiske del af problemformuleringen. 

3.1 Retsgrundlaget: 

Dette afsnit skal give læser en forståelse af den teoretiske baggrund for de regler, som finder anven-

delse ved besvarelsen af afhandlingens juridiske del. Afsnittet vil gennemgå selskabslovens (herefter 

SL) regler for selvfinansieringsforbuddet, samt udbytte udlodning herunder ledelses pligter i forbin-

delse med et kapitalselskab, og sidst SL’s regler omkring fusioner. da disse regelsæt vil besvare op-

gavens problemformulering gennem anvendelse af den retsdogmatiske metode. 

3.1.1 Selvfinansiering: 

Selvfinansieringskapitlet skal ved en grundlæggende gennemgang af forbuddets indhold være med 

til at give læseren en forståelse af konteksten i selvfinansieringsforbuddet, hvilket gøres ved brug af 

grundlæggende teori og praksis. Læseren vil således stifte bekendtskab med fundamentale begreber 

ved selvfinansiering, baggrunden for selvfinansieringsforbuddet samt retsgrundlaget. Kapitlet har så-

ledes til formål at gestalte et teoretisk grundlag, som giver forståelse for sigtet med afhandlingen. Der 

vil indledningsvist blive redegjort for selvfinansiering og motiverne for at gøre brug af denne proce-

dure, hvorefter indholdet af selvfinansieringsforbuddet vil blive gennemgået. 

3.1.2 Motiver til selvfinansiering og hensynet til forbuddet: 

Udviklingen i de finansielle behov i forbindelse med erhvervslivets strukturtilpasning viser, at der 

kan opstå situationer, hvor det vil være i et selskabs interesse at medvirke til finansieringen af sit eget 

opkøb36. 

Et af motiverne for selvfinansiering ved erhvervelse af et selskab er at opnå et økonomisk overskud, 

hvoraf det opkøbte selskab ud fra en økonomisk betragtning på sigt kommer til at finansiere sin egen 

overtagelse37. Ønsket er således, at det erhvervede selskab udvikler sig og bliver til en god forretning, 

som i sidste ende finansierer sin egen overtagelse. Der kan selvfølgelig være andre grunde til at fore-

tage selskabsopkøb gennem selvfinansiering, men disse afgrænser specialet sig fra at tage stilling til. 

Det er desuden karakteristisk, at mange virksomhedsoverdragelser finansieres delvist med fremmed-

kapital, da prisen på målselskabet kan være så høj, at køberen ikke har de nødvendige midler til at 

                                                           
36 (Bunch & Whitt, 2018, s. 861) 
37  (Kure, 2018, s. 116) 
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betale for selskabet. For køberen vil det derfor være en hensigtsmæssig mulighed, at lade målselsk-

abet deltage i finansieringen af sin egen overtagelse, for deraf at nedbringe de eksterne finansierings-

omkostninger38. En sidebemærkning til dette er, at sælgeren har en interesse i, at målselskabet yder 

finansiel støtte til køberen i forbindelse med erhvervelsen, da dette som sagt reducerer omkostnin-

gerne ved finansieringen af købet og deraf kan køberen betale en højere pris for selskabet grundet 

besparelse af eksterne omkostninger. 

Muligheden for at kunne selvfinansiere opkøb har derfor stor betydning for køberen, da han for en 

forholdsvis lille egen investering kan opnå kontrol med et selskab, frem for at afvente optjening af 

frie reserver eller pådragelse af store gældsposter i moderselskabet, når målselskabet derfor som 

ovennævnt alligevel på sigt kommer til at betale for sin egen overtagelse gennem økonomisk vækst. 

Selskabers mulighed for at finansiere sin egen overtagelse møder dog begrænsninger, hovedsageligt 

gennem SL’s forbud mod selvfinansiering. Selvfinansiering ved opkøb af selskaber kan have negative 

følger, hvorfor udarbejdelsen og implementeringen af forbuddet, som blokerer selskabers adgang til 

at finansiere deres egen overtagelse har vist sig nødvendig39. Selskabskapitalens primære formål er 

at beskytte selskabets interessenter mod tab, hvoraf selvfinansiering kan findes retsstridigt med den 

begrundelse, at dispositionen kan have til formål at omgå andre bestemmelser.  

Ovenstående danner derfor grundlag for et samfundsmæssigt problem, da formålet med erhvervelse 

af et selskab er at opnå et økonomisk overskud. Virksomhedstransaktioner afholdes derfra for at finde 

sted grundet forbuddet mod selvfinansiering, da det erhvervsmæssige behov for adgangen til måls-

elskabets formue i forbindelse med opkøbet blokeres af de selskabsretlige barrierer, der opstilles for 

denne adgang40. Selvfinansieringsforbuddet kan derfor være skadeligt, eftersom forbuddet kan være 

til hinder for legitime, økonomisk værdifulde transaktioner. 

3.1.3 Forbuddets udvikling: 

Selvfinansieringsforbuddet blev gennem inspiration fra engelsk ret foreslået indført i dansk ret af 

aktielovskommissionen i 196441, dog blev forslaget ikke vedtaget før 1973 i aktieselskabsloven. For-

buddet skulle forhindre aktieselskabers mulighed for at yde lån til at finansiere erhvervelse af aktier 

i selskabet eller i et selskab, som ejer mere end halvdelen af dets aktiekapital, samt at stille sikkerhed 

                                                           
38 (Kure, 2018, s. 117) 
39 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff – Selskabsloven med kommentarer, 2 udgave, s. 990 
40 (U.2001B.381 - Efterfinansierede aktiekøb - lovlig selvfinansiering gennem udbytte mv., 2001, s. 1) 
41 (Betænkning 362/1964, om revision af aktieselskabslovningen, s. 35) 
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gennem kaution eller for et lån, jf. forslagets §§ 47-4842. Hensigten med forbuddet var, at de omfat-

tede lånetransaktioner ofte medførte misbrug og tab for selskabets interessenter, hermed hovedsage-

ligt kreditorerne og aktionærerne43. 

Ovenstående forslag blev ikke indført, dog blev spørgsmålet taget op til drøftelse i 1969 i betænkning 

nr. 540/1969, hvor der ved aktieselskabsloven af 1973 skete en vedtagelse ud fra samme begrundelse 

som i betænkning nr. 362/1964. Til begrundelsen af betænkning 362/1964 blev der i betænkning 

540/1969 tilføjet, at et forbud mod selvfinansiering for dansk rets vedkommende havde fået en for-

øget aktualitet og derfor en større betydning på baggrund af Boss-sagerne4445. Ordlyden af bestem-

melsen i aktieselskabsloven blev, at et selskab ikke må yde lån, stille midler- eller sikkerhed i forbin-

delse med erhvervelse af aktier eller anparter i dets moderselskab. 

Reglerne om selvfinansiering reguleres nu af selskabsloven. I oktober 2006 nedsatte økonomi- og 

erhvervsministeren et udvalg, som fik til opgave at se på den gældende selskabslovgivning med hen-

blik på en modernisering46. Selskabsloven blev vedtaget i 2009 og trådte i kraft i 2010 og erstatter nu 

de tidligere aktie- og anpartsselskabslove. Begrundelsen for udgivelsen af selskabsloven funderes i 

en øget modernisering, fleksibilitet og en bedre sammenhæng mellem reglerne, som danner grundlag 

for en bedre systematik47. Reglerne om selvfinansiering er således at finde i den nye SL’s § 206, stk. 

1, som omhandler forbuddet mod selvfinansiering, mens § 206, stk. 2 kaldet white-wash proceduren 

omhandler lovlig selvfinansiering. 

3.1.4 Formålet og forbuddets indhold: 

Ved selvfinansiering forstås, at et selskab deltager i finansieringen af sin egen overtagelse, hvor måls-

elskabet gennem aftale overføres fra én ejer til en anden. Selvfinansieringsreglerne er omfattet af SL, 

da loven finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber48. Der er i almindelighed tale 

om selvfinansiering, såfremt målselskabet stiller midler til rådighed, stiller sikkerhed eller yder lån 

                                                           
42 Ibid. s. 35 
43 Ibid. s. 131 
44 (Betænkning 540/1969, om revision af aktieselskabslovgivningen, s. 159), jf. (Betænkning 362/1964, om revision af 
aktieselskabslovningen, s. 132) 
45 (Kure, 2018, s. 116), Boss-sagerne vil ikke blive gennemgået i denne fremstilling men anvendes dog til at belyse bag-
grunden for forbuddets vedtagelse: Boss-sagerne - U1970.96H, U1970.795H, U1970.803H og U1973.417H 
46 (Betænkning nr. 1498 modernisering af selskabsretten s. 1024, s. 15) 
47 (Modernisering af selskabsretten, Betænkning nr. 1498/2008 november, 2008, s. 23) 
48 SL § 1, stk. 1 
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til køberen i forbindelse med dennes erhvervelse af kapitalandele i målselskabet eller dets modersel-

skab, jf. SL § 206, stk. 1.  

Det fremgår af L 170, forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber, fremsat d. 25. marts 2009 af 

økonomi- og erhvervsministeren, at: 

”Formålet med selvfinansieringsforbuddet er, at en virksomhed ikke skal deltage i fi-

nansieringen af sin egen overtagelse til ugunst for selskabets kreditorer og andre inte-

ressenter”.  

Ordlyden af ovenstående lovforslag fastslår klart og tydeligt formålet med selvfinansieringsforbud-

det, nemlig at det skal sikre målselskabets kreditorer og andre interessenter. Selvfinansieringsforbud-

det er en del af SL’s kapitalbeskyttelsesregler, hvor formålet er at beskytte selskabskapitalen og der-

igennem kreditorerne og andre interessenter. Hensynet er, at selskabets kapitalejere ikke hæfter per-

sonligt for selskabets forpligtelser (for en gennemgang af ejernes og ledelsespligter se senere afsnit), 

hvorfor disse har incitament til at påtage sig risici og foretage dispositioner, for at opnå højere afkast 

på deres investering i selskabet. Dette kan skade selskabets kapital og derfor være til ugunst for kre-

ditorerne. Med andre ord, hvis ikke selskabets kreditorer blev beskyttet af et forbud mod selvfinan-

siering kunne der være store usikkerhedsmomenter i sikring af selskabets kapital grundet uhensigts-

mæssige dispositioner. 

Selvfinansieringsforbuddet i SL § 206, stk. 1 har følgende ordlyd: 

”Et kapitalselskab må ikke direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller 

stille sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets mo-

derselskab, jf. dog stk. 2 og §§ 213 og 214.” 

Det vurderes ud fra en ordlydsfortolkning af bestemmelsen, at den er todelt, hvor den i første led 

regulerer forholdet at stille midler til rådighed, mens bestemmelsen i andet led regulerer ydelse af lån 

og sikkerhedsstillelse. Forbuddets genstand er at stille sikkerhed, stiller midler til rådighed og at yde 

lån i forbindelse med tredjemands akkvisitionsgæld. Akkvisitionsgælden er den gæld, som tredje-

mand stifter til finansiering af kapitalandelserhvervelsen i målselskabet eller dets moderselskab. For-

buddet begrænser derfor kun dispositioner hvor der ydes selvfinansiering, hvorfor det ikke efter ord-

lyden af bestemmelsen er forbudt at modtage finansieringen med henblik på andre dispositioner, da 

økonomisk bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v. reguleres af SL §§ 210-

214. 
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Selvfinansieringsforbuddets kerneområde er således de tilfælde, hvor målselskabet stiller fremmed-

kapital til rådighed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele gennem risikobehæftede dispositio-

ner, som f.eks. lån og sikkerhedsstillelse. 

3.1.4.1 Stille midler til rådighed: 

Selvfinansieringsforbuddet indeholder i første led et forbud mod, at stille midler til rådighed for tred-

jemands erhvervelse af kapitalandele i målselskabet eller i dets moderselskab. Fortolkningen af dette 

led har dog givet anledning til vanskeligheder i dansk teori og praksis, grundet usikkerhed om hvad 

begrebet egentlig dækker over49. Ved fortolkning af begrebet, nægtede Vestre landsret i dommen U 

1999.1429V at forelægge et præjudicielt spørgsmål for EU-domstolen med den begrundelse, at ”der 

ikke består nogen rimelig tvivl om det føromtalte kerneområde for forbuddet mod selvfinansiering i 

2. selskabsdirektiv”50.  

Landsretten fastslår her gennem en fortolkning af ordlyden i forbuddet fra bl.a. andre EU-lande, så-

som det tyske udtryk ”Vorschüsse geben” det engelske ”advanced funds” og det svenske ”yde 

förskott”, at stille midler til rådighed må forstås som at yde forskud til tredjemand i forbindelse med 

køb af selskabets kapitalandele. Den danske affattelse må derfor anses for værende forkert, når vi 

bruger ordene ”stille midler til rådighed”, da dette må forstås som at yde forskud. 

Diskussionen er i dansk ret, om den danske brug af ordene ”stille midler til rådighed” leder til et bredt 

anvendelsesområde, da det at stille midler til rådighed må dække over en større sfære end det at yde 

forskud. Serup udtaler, at ”formuleringen skal fortolkes som et forbud mod, at selskabet yder forskud 

på endnu ikke optjent og forfaldent vederlag, som aktieerhververen måske eller måske ikke kan have 

i vente på udbetalingstidspunktet.”51. Til dette må svaret indtil videre være afkræftende indtil dom-

stolene på ny tager stilling til dette, da der på baggrund af U. 1999.1429 V ikke findes grund til at 

benytte en bredere fortolkning ind at yde forskud. 

3.1.4.2 Stille sikkerhed: 

Det er uforeneligt med selvfinansieringsforbuddet hvis målselskabet stiller sikkerhed, påtager sig en 

kautionsforpligtelse, stiller pant eller på anden måde afgiver erklæring med henblik på at give 

                                                           
49 (Skjerbek, 2009, s. 54) 
50 (U.1999.1429 - V.L.K 6. aj 1999 i kære 8. afd. S-1398-98, 1999) 
51 (U.1996B.72 - Grænserne for (u)lovlig anvendelse af et selskabs midler til erhvervelse af aktier i selskab, 1996, s. 77) 
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erhververen mulighed for, eller letter dennes adgang til at erhverve kapitalandele i målselskabet eller 

i dets moderselskab, jf. forbuddets andet led52. 

At stille sikkerhed betyder, at en fysisk eller juridisk person stiller garanti for en andens gæld, hvis 

personen ikke selv er i stand til det. Her vil målselskabet skulle garantere at betale tredjemands lån, 

hvis ikke tredjemand selv er i stand til dette når kravet forfalder til betaling. Målselskabet påtager sig 

på den måde en risiko, da tilbagebetaling af lånet kan påvirke selskabets midler og deraf skade sel-

skabets kreditorer. 

Som sidebemærkning kan nævnes, at hvis finansieringen af købers akkvisitionsgæld kan udsondres 

fra anden koncerngæld, er der en formodning for, at målselskabet kan stille sikkerhed for en sådan 

gæld, da forbuddet har til formål at begrænse adgangen til kapitalandelserhvervelse, men ikke almin-

delige gældsforpligtelser, såfremt disse er i forenelighed med SL’s regler53.  

3.1.4.3 Yde lån: 

Det er som tidligere nævnt ikke i forenelighed med selvfinansieringsforbuddet, hvis målselskabet 

yder lån til finansieringen af tredjemands erhvervelse af kapitalandelene i målselskabet eller i dets 

moderselskab, jf. selvfinansieringsforbuddets andet led. Ved lån forstås i en juridisk kontekst, at der 

mellem låntager og långiver udlånes penge eller realydelser med henblik på brug eller eje, hvor der 

mellem de kontraherende parter består en retlig forpligtelse, som forpligter låntager skal tilbagelevere 

det udlånte til långiver, enten ved en nærmere fastsat frist eller på anfordring54. Købesummen kan af 

den grund hverken helt eller delvist finansieres gennem målselskabets egne midler, da dette falder 

inden for anvendelsesområdet af SL § 206, stk. 1. Formålet med selvfinansieringsforbuddet er netop 

at beskytte kreditorerne, hvorfor det kan antages, at målselskabets optagelse af gæld til finansiering 

af sin egen overtagelse kan være så risikobehæftet, at det findes værende til ugunst for selskabs kre-

ditorer. Det skal bemærkes, at der ikke sker en direkte afgang af kapital fra målselskabet, da det 

udlånte, skal tilbagebetales på et senere tidspunkt. Risikoen behæfter sig ved købers evne til at tilba-

gebetale lånet, da der kan være risiko for, at han ikke kan dette, hvorfor det kan bringe kreditorerne i 

farer. 

 

                                                           
52 (Skjerbek, 2009, s. 69) 
53 (Kure, 2018, s. 120) 
54 (Skjerbek, 2009, s. 64) 
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3.1.4.4 Tredjemand og erhvervelse: 

Tredjemand må i denne kontekst forstås som enten en juridisk eller fysisk person der ikke er måls-

elskabet, men som ønsker at erhverve kapitalandele i målselskabet eller i dets moderselskab. Son-

dringen er vigtig, da selvfinansieringsforbuddet ikke omfatter målselskabets mulighed for at yde lån 

til køber efter akkvisitionen til finansiering af køb af aktier i et tilbagekøbsprogram55. Det skal be-

mærkes, at ordet erhvervelse dækker over erhvervelse ved køb af allerede udstedte kapitalandele samt 

erhvervelse ved tegning, selvom det ikke direkte fremgår af bestemmelsen56.  

3.1.4.5 Anvendelse af bestemmelsen: 

Det fremgår af bemærkningerne til SL § 206, stk. 1, at bestemmelserne om selvfinansiering vurderes 

konkret og fortolkes ud fra formålet med dispositionen, hvorfor der lægges vægt på, om der faktisk 

er foretaget selvfinansiering57. 

Baggrunden for formålsfortolkningen kan udspringe fra det forhold, at en ordlydsfortolkning ønskes 

suppleret så reglen ikke fortolkes indskrænkende, men derimod udvidende. En indskrænkende for-

tolkning er det forhold, hvor en selvfinansieringsdisposition ud fra en ordlydsfortolkning f.eks. kan 

undtages fra at være omfattet af forbuddet mod selvfinansiering, men hvor det ud fra en formålsfor-

tolkning, anses for værende omfattet. 

Det har derfor været nødvendigt at anlægge en formålsfortolkning for deraf at supplere den gældende 

lov med et redskab, som kan danne et net der også fanger dispositioner, som eventuelt ville falde uden 

for SL § 206, stk. 1 ud fra en ordlydsfortolkning.  

3.1.5 Selskabslovens §§ 206, stk. 2 - 209: 

I det følgende afsnit vil proceduren for lovlig selvfinansiering blive gennemgået. Udover den nedenstå-

ende gennemgang vil lovlig selvfinansiering ikke blive diskuteret yderligere i analysen, dog vil der kort 

blive refereret til det i specialets perspektivering. 

Ikrafttrædelse af selskabsloven i 2010 medførte en lempelse af det hidtidige absolutte forbud mod selvfi-

nansiering indeholdt i Aktieselskabs § 115 stk. 2, hvor der i SL blev åbnet op for en lovliggørelse af 

selvfinansiering gennem den såkaldte ”Whitewash-procedure”, jf. SL § 206 stk. 258. 

                                                           
55  (Kure, 2018, s. 119) 
56  (Bunch & Whitt, 2018, s. 868) 
57 (Forarbejder til Selskabslovens § 206 stk. 1., 2008) 
58 (Lund-Andersen, 2012, s. 1) 
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For at der kan ydes lovlig selvfinansiering oplister SL en række krav indeholdt i lovens § 206, stk. 3 - § 

209. 

Først og fremmeste skal den centrale ledelse i målselskabet der ønsker at yde selvfinansiering, hvad end 

det er i form af lån, sikkerhed, eller at stille midler til rådighed, foretage en kreditvurdering af modtager-

kredsen, jf. SL § 206 stk. 3. Hertil kan det nævnes, at midler kun bør stilles til rådighed såfremt en pro-

fessionel långiver ville være villig til at stille midler til rådighed59. 

Videre skal den centrale ledelse i målselskabet der ønsker at stille selvfinansiering til rådighed for køber, 

udarbejde en skriftlig redegørelse for den lovlige selvfinansiering. Redegørelsen skal som minimum in-

deholde 1) baggrund for ønsket om at stille selvfinansiering til rådighed for køber, 2) målselskabets inte-

resse i at stille en sådan disposition til rådighed for køber, 3) hvilke betingelser der knyttes til gennemfø-

relsen for selvfinansiering, 4) en vurdering af hvordan målselskabets solvens og likviditet påvirkes af 

dispositionen der stilles til rådighed for køber, samt 5) prisen køber giver for kapitalandele i målselskabet, 

jf. SL § 207 stk. 1. 

På baggrund af den skriftlige redegørelse skal generalforsamlingen i målselskabet derefter træffe afgø-

relse til godkendelse for selvfinansiering. Denne godkendelse skal træffes med samme majoritet der kræ-

ves til ændringer af vedtægter i målselskabet, dvs. 2/3 flertal, jf. SL § 106, stk. 1, jf. SL § 207, stk. 2. 

Såfremt generalforsamlingen godkender målselskabets selvfinansiering, skal redegørelsen og generalfor-

samlingens beslutning om at yde selvfinansiering indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ge-

neralforsamlingens beslutning, hvorefter redegørelsen og generalforsamlingens beslutning offentliggøres 

af Erhvervsstyrelsen, jf. SL § 207, stk. 3. 

Det indskærpes videre, at selvfinansieringen ikke må overstige hvad der er forsvarligt i forhold til måls-

elskabets økonomiske stilling. Hvis målselskabet er et moderselskab, skal vurderingen tage hensyn til den 

samlede økonomiske stilling for koncernen og må ikke overstige hvad der er forsvarligt for denne, jf. SL 

§ 208, 1. pkt. Til den ydede selvfinansiering må ej heller anvendes midler, der ikke kunne udloddes ved 

en ordinær udbyttebetaling til målselskabets kapitalejer, jf. SL § 180, stk. 2, jf. § 208, sidste pkt. 

Sidst skal den bistand der ydes til køber være på sædvanlige markedsvilkår. Erhvervsstyrelsen har her i 

en vejledende udtalelse klargjort at kravet tilsiger, at målselskabet kun vil kunne yde selvfinansiering til 

køber, såfremt andre aktører i markedet ville yde sammen bistand på samme vilkår. Betalingen 

                                                           
59 (Betænkning nr. 1498 modernisering af selskabsretten s. 1024, 2008) 
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målselskabet modtager fra køber for at stille selvfinansieringen til rådighed skal derfor afspejle den kon-

krete risiko for, at køber ikke overholder sine forpligtelser60. 

Såfremt de ovenstående kriterier er overholdt kan målselskabet således yde selvfinansiering til gavn for 

køber. I det efterfølgende afsnit vil der blive gennemgået et par vigtige pointer til at illustrere, hvorfor 

andre manøvre nyder større udbredelse end lovlig selvfinansiering61. 

3.1.5.1 Sælger og købers retstilling i lovligselvfinansiering - ansvarsgrundlagsproblematik: 

I valget omkring lovlig selvfinansiering forefindes en række problemstillinger, der kan have betydning 

for valget af den model, der skal anvendes i forbindelse med finansiering af selskabsopkøbet62. Dette 

afsnit vil gennemgå nogle udvalgte problematikker og udfordringer, der implicit udspringer fra procedu-

ren for lovlig selvfinansiering. 

Et af de første aspekter, der kan give udfordringer i forhold til lovens udformning, er selve godkendelsen 

af den lovlige selvfinansiering. Det fremgår klart af lovens ordlyd, at generalforsamlingens godkendelse 

på baggrund af en af målselskabets centrale ledelse udarbejdet redegørelse skal foreligge, før den lovlige 

selvfinansiering kan ydes, jf. SL § 207, stk. 1. 

Heri ligger der både en ansvarsgrundlagsproblematik samt et tidsmæssigt aspekt, der i forfatternes øjne 

er værd at diskutere nærmere. 

I kraft af SL § 207, stk. 1 står målselskabet og køber i et dilemma, da godkendelsen skal foreligge før den 

lovlig selvfinansiering, kan finde sted. 

Målselskabets centrale ledelse og generalforsamling kan være behjælpelige i finansiering af eget salg ved 

at udarbejde redegørelsen, hvormed målselskabets kapitalejere på generalforsamlingen godkender selvfi-

nansieringen til fordel for en køber, og før køber faktisk har kontrol over målselskabet. Her skal sælger 

og målselskabets centrale ledelse have for øje, at de potentielt løber risikoen for at ifalde ansvar, hvis 

enten minoritetsejerne eller kreditorerne skulle lide tab i forbindelse med den lovlige selvfinansiering. Det 

fremgår af SL § 207, stk. 1, nr. 2, at selvfinansieringen netop skal være i selskabets interesse og dermed 

også i kreditorernes og de andre interessenters interesse63. Hermed kan enten den centrale ledelse eller 

kapitalejerne i målselskabet ifalde ansvar for tab, som kreditorer eller andre interessenter måtte lide i 

forbindelse med selvfinansieringen, jf. SL §§ 362 og 363.  

                                                           
60 (Bunch & Whitt, 2018, s. 910) 
61 (Kure, 2018, s. 130) 
62 Ibid. s. 130 
63 (Bunch & Whitt, 2018, s. 917) 
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Dette skaber som nævnt en ansvarsgrundlagsproblematik, da den tidligere ejer og ledelse kan blive an-

svarlig for købers finansiering af købet af målselskabet. Sælger og den centrale ledelse i målselskabet bør 

derfor overveje, hvor langt de vil gå i forhold til hvad der i realiteten er købers finansiering til opkøb af 

målselskabet. 

3.1.5.2 Sælger og købers retstilling i lovligselvfinansiering - tidsaspektsproblematik: 

Ordlyden af paragrafferne til lovlig selvfinansiering regulerer ikke, hvorvidt køber kan have overtaget 

målselskabet allerede, og den lovlige selvfinansiering kan dermed ydes som en form for efterfinansiering 

eller refinansiering64. Vælges denne tilgang fremkommer dog en tidsmæssig problematik i forhold til be-

taling af købesummen. Køberen kan etablere en form for bridgelån65 til betaling af sælger, hvor lånet 

indfries i det øjeblik køber får kontrol med målselskabet og kan deraf foretage den lovlige selvfinansie-

ring. Ved etablering af bridgelånet kan der med rette stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor sælger ikke bare 

foretager et debt push-down, hvilket gennemgås senere i afhandlingen. Debt push-down ikke indeholder 

noget krav om offentliggørelse af prisen på kapitalandelene modsat lovlig selvfinansiering, jf. SL § 207, 

stk. 1 og 3. 

Videre må det antages, at køber ved denne manøvre påfører sig ekstra omkostninger, da långiver, alt andet 

lige, vil kræve betaling for en sådan bridgefinansiering. 

En anden mulighed er, at sælger giver køber en kreditperiode for betaling af købesummen, hvormed sæl-

ger først modtager betaling for salg, efter købers gennemførelse af den lovlige selvfinansiering. Her må 

det dog antages at sælger indirekte påføres et tab, da betaling af købesummen udskydes og sælger derfor 

hverken har indtægter fra målselskabet i perioden eller modtaget betaling før den lovlige selvfinansiering 

er gennemført. Teorien er, at likvider har mere værdi i dag end i morgen, hvorfor sælger, alt andet lige, 

lider et indirekte tab ved ikke at modtage købesummen med det samme, jf. en inflationsbetragtning66. 

Sammenfattende vil de ovenstående problematikker sammenholdt med de opstillede krav for lovlig selv-

finansiering, danne grundlag for en ressourcekrævende proces.  

Forfatterne af denne afhandling er af den overbevisning, at der på den baggrund er en mindre udbredt 

anvendelse af lovlig selvfinansiering end andre manøvre, hvor debt push-down kan nævnes som et ek-

sempel. 

                                                           
64 (Kure, 2018, s. 138) 
65 Ibid. s. 77 
66 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Bradford, 2011, s. 89) 



28 
 

3.2. Intro til retspraksis: 

Dette afsnit har på baggrund af gennemgangen af selvfinansieringsforbuddet til formål at klargøre hvilke 

hensyn, der ligger til grund for Højesterets vurdering af udbytteudlodningsreglernes forrang i henhold til 

selvfinansieringsforbuddet. Dette gøres ved en gennemgang af U 2006.145H, Procuritas-dommen, da 

dommen har haft væsentlig betydning for udviklingen indenfor selvfinansiel praksis, hvorfor dommen 

udgør en væsentlig del af afhandlingens juridiske empiriske grundlag. 

Dommen er fundet i et Ugeskrift for Retsvæsenet og er en Højesteretsafgørelse uden dissens, hvorfor den 

tillægges ekstra værdi i forhold til dens egnethed som præjudikat67. Ved præjudikater forstås retskilder, 

som udledes af foregående retsafgørelser, der omhandler de samme eller tilsvarende spørgsmål. Dissens 

er et udtryk, som bruges til at beskrive dommeres meningsforskelle og uenigheder i forhold til en given 

sag og dens udfald. Stor dissens udviser stor usikkerhed, da mindretallet af dommere i en sådan situation 

har udtrykt en anden mening om en doms udfald end flertallet af dommere. Lav til ingen dissens udviser 

modsat stor sikkerhed. Dommen er således nøje udvalgt ud fra dens tilknytning og betydning til afhand-

lingens problemstilling.  

Det kunne være hensigtsmæssigt at analysere flere afgørelser, men praksis og flere forfattere, heriblandt 

Henrik Kure og Lars Bunch refererer til Procuritas dommen U 2006.145H når de beskriver anvendelses-

området og sammenhængen mellem SL’s regler om udbytteudlodning holdt oppe mod selvfinansierings-

forbuddet68. Procuritas-dommen kan derfor som nyeste praksis siges at lægge standarden for selvfinan-

sieringsforbuddets forhold til udbytteudlodningsreglerne. 

Domsanalysen vil blive indledt med en introduktion til dommen samt sagens faktum, hvorfor der er tale 

om et uddrag af de forhold, som er relevante for besvarelsen af afhandlingens juridiske problemformule-

ring. Metodikken er heraf, at der ikke dannes en komplet gengivelse af dommen, da afhandlingen har 

afgrænset sig fra skattemæssige dispositioner i den juridiske del. Dernæst identificeres, udvælges og ana-

lyseres domstolens præmisser for anvendelsen af SL’s regler om udbytteudlodning holdt oppe mod selv-

finansieringsforbuddet. Til slut sammenfattes diskussionen, hvor der på baggrund af domsanalysen og en 

analyse af SL’s forarbejder udarbejdes en konklusionen. 

3.2.1 Domsanalyse af U 2006.145H: 

Sagen blev anlagt af skatteministeriet d. 30. december 1998 og omhandlende, hvorvidt der i forbindelse 

med salg d. 30. december 1993 til EIC Shipping A/S af Procuritas MBO Invest A/S blev påført statskassen 

et tab på 11.840.381 kr., som følge af ansvarspådragende selskabstømning. Dommen behandler derudover 

                                                           
67 (Tvarnø & Nielsen, 2014, s. 182) 
68 (Kure, 2018, s. 140) 



29 
 

forholdet mellem SL’s regler om udbytteudlodning og hvordan disse skal tolkes og anvendes i forhold til 

SL’s selvfinansieringsforbud. 

3.2.1.1 Sagens faktum: 

Overskudsselskabet Procuritas MBO Invest A/S blev solgt til holdingselskabet EIC Shipping Holding 

A/S. Den 30. december 1993 blev Procuritas MBO Invest A/S porteføljeaktier overdraget til selskabets 

investorer, Bikuben A/S og Procuritas MBO Invest A/S havde deraf en likvid beholdning på 53 mio. kr. 

Passiverne udgjorde Procuritas MBO Invest A/S egenkapital på 40 mio. kr. og en skat på 12,9 mio. kr. 

Herefter overdrog aktionærerne i Procuritas MBO Invest A/S deres aktier til datterselskabet Procuritas 

AB for et beløb svarende til 40,2 mio. kr., hvorefter Procuritas AB videresolgte aktierne i Procuritas MBO 

Invest A/S til EIC Shipping Holding A/S for 46,7 mio. kr. Den 3. januar 1994 blev det på en ordinær 

generalforsamling i Procuritas MBO Invest A/S besluttet at udlodde udbytte med 42,2 mio. kr. til EIC 

Shipping Holding A/S. Udbyttet blev anvendt til indfrielse af det lån, som EIC Shipping Holding A/S 

havde optaget til finansiering af købet af Procuritas MBO Invest A/S, altså som dækning af akkvisitions-

gæld.  

Skatteministeriet havde ud fra ovenstående gjort gældende, at der ved udlodning af udbyttet skete en 

ulovlig selvfinansiering, jf. aktieselskabslovens § 115, stk. 2, idet udlodningen var uforsvarlig grundet 

størrelsen af det udloddede beløb, jf. aktieselskabslovens § 110, da Procuritas MBO Invest A/S ved ud-

lodningen blev tømt. 

3.2.1.2 Domstolens præmis og analyse af denne: 

Ved afgørelse af dommen kommer Højesteret med to argumenter mod SKAT’s påstande. For det første 

kommer Højesteret frem til, at udbytteudlodning ikke er i strid med selvfinansieringsforbuddet69: 

”Hverken aktieselskabslovens ordlyd eller forarbejder giver fornødent holdepunkt for at 

antage, at en sådan planlagt efterfinansiering med frie midler, der udloddes i overensstem-

melse med aktieselskabslovens § 110, indebærer en overtrædelse af forbuddet mod selvfi-

nansiering i aktieselskabslovens § 115, stk. 2.” 

For det andet kommer de frem til, at udbytteudlodningen ikke var uforsvarlig i forhold til SKAT som 

kreditor: 

                                                           
69 (U.2006.145H - Hverken sælgere, købere eller disses rågivere erstatningsansvarlige for skattevæsenets tab ved 
selskabstømning, 2005) 
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”Således som sagen foreligger oplyst, er der ikke det fornødne grundlag for at fastslå, at 

deltagerne på købersiden på udlodningstidspunktet burde have indset… ville blive tillagt 

skattemæssig betydning”. 

Det fremgår af Højesterets præmis, at det er tilladt at udlodde udbytte i forbindelse med efterfinansiering 

af akkvisitionsgæld, uden at det findes at være i strid med selvfinansieringsforbuddet. Dertil skal det næv-

nes, at målselskabet udlodder samtlige frie reserver, hvorfor dommen fastslår, at udbyttets størrelse gerne 

må svare til hele målselskabets kapital tillagt et værdiansat skatteunderskud.  

Heraf kan der udledes følgende hensyn: 

1. Ordlyden af selvfinansieringsforbuddet giver ikke anledning til et forbud mod efterfinansiering af 

akkvisitionsgæld i forbindelse med udlodning af udbytte, såfremt reglerne om kapitalafgang over-

holdes. 

2. SL’s forarbejder forbyder ikke efterfinansiering af akkvisitionsgæld i form af udbytteudlodning, 

såfremt reglerne om kapitalafgang overholdes. 

3. Størrelsen på udbyttet der udloddes, kan umiddelbart rumme alle målselskabets frie reserver, så 

længe SL’s regler om kapitalafgang overholdes. 

3.2.1.3 SL § 206, stk. 1 ordlyd: 

Selvfinansieringsforbuddets ordlyd er blevet analyseret i afhandlingens afsnit om retsgrundlag, hvorfor 

der henvises til dette for en uddybende forklaring på bestemmelsens genstand og indhold.  

Ved analyse af ordlyden af SL § 206, stk. 1 kan blev det vurderet, at bestemmelsen ikke indeholder noget 

forbud mod efterfinansiering af akkvisitionsgæld betalt med målselskabets frie midler i overensstemmelse 

med SL’s regler om udbytteudlodning. Det kan derfor lægges til grund, at der ved en ordlydsfortolkning 

af bestemmelsen ikke findes at være holdepunkter for, at udbytteudlodning som efterfinansiering af ak-

kvisitionsgæld danner grundlag for ulovlig selvfinansiering. Højesteret fastslår dog, at udbytteudlodnin-

gen ikke må overstige hvad der er forsvarligt, da dette er et alment hensyn, som skal overholdes ved 

udbytteudlodning. 

3.2.1.4 SL’s forarbejder: 

Højesteret udtalte desuden i sin præmis, at SL forarbejder, ikke forbyder efterfinansiering af akkvisitions-

gæld som udbytteudlodning. Der anlægges på denne baggrund en analyse af SL’s forarbejder omhand-

lende selvfinansieringsforbuddet i SL § 206, stk. 1, holdt oppe mod praksis i Procuritas-dommen70: 

                                                           
70 (Forarbejder til Selskabslovens § 206 stk. 1., 2008) 
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”Udbetaling af udbytte til nye kapitalejere efter en overtagelse vil som udgangspunkt ikke 

være omfattet af selvfinansieringsforbuddet. Dette gælder uanset, om der er tale om udbe-

taling af ordinært udbytte på baggrund af selskabets årsrapport eller ekstraordinært ud-

bytte. Her har de særlige regler om udbytte – lovlig kapitalafgang – forrang for bestem-

melserne om selvfinansiering.” 

Forarbejderne fastslår ud fra ovenstående, at efterfølgende udbetaling af udbytte til ny kapitalejer for 

dækning af akkvisitionsgæld ikke er i strid med selvfinansieringsforbuddet, da reglerne om udbytteudlod-

ning har forrang for reglerne om selvfinansiering. Det skal ud fra en ordlydsfortolkning af udtalelsen 

bemærkes, at forarbejderne anvender ordene ”som udgangspunkt”, hvilket åbner op for undtagelser til 

hovedreglen. Udgangspunktet er således, at udbytteudlodning som efterfinansiering af akkvisitionsgæld 

er lovlig selvfinansiering, dog kan der være situationer, hvor en sådan udlodning kan dømmes som ulovlig 

selvfinansiering. Højesteret forbeholder sig således retten til at vurdere hver enkelt situation og deraf lov-

ligheden af dispositionen. Forarbejderne giver således højesteret en bred fortolkningsadgang, da udlod-

ningen som udgangspunkt er lovlig, men kan kendes ulovlig. Dette kan tolkes positivt sammenholdt med 

formålet bag selvfinansieringsforbuddet som er kreditorbeskyttelse, da domstolene heraf kan vurdere hver 

enkelt sag og på den måde opretholde formålet med forbuddet. Det kan derfor undere forfatterne der i 

almenlighed er en opfattelse af udbytte udlodning som værende lex specialis efter dommen, og dette er 

indarbejdet i forarbejdende til SL § 206, da udlodningsdispositioner i henhold til ordlyden burde, blive 

vurderet isoleret hver gang. Bestemmelsen skulle dermed sikre, at omgåelse af selvfinansieringsforbuddet 

reduceres og at målselskabets kapitalberedskab bliver taget i betragtning ved vurderingen af udlodningens 

saglighed. Hvis udlodningen har den effekt, at målselskabet tømmes og derfor bliver ude af stand til at 

opfylde sine nuværende og fremtidige forpligtelser og ligeledes får decimeret sin drift, vil det give god 

mening at have adgang til, at dømme udlodningen i strid med selvfinansieringsforbuddet for deraf at be-

skytte selskabets kreditorer. 

Der er desuden tale om et regelkrydsningsscenarie, hvor reglerne om udbytteudlodning krydser reglerne 

omhandlende selvfinansiering, hvorfor der er behov for at anlægge en fortolkning af de to retsregler holdt 

oppe mod hinanden. Forarbejderne fastslår i den anledning, at reglerne om udbytteudlodning har forrang 

for reglerne om selvfinansiering, hvilket betyder, at der er tale om lex specialis regler kontra lex generalis 

regler. Lex specialis-princippet regulerer det forhold, hvor en speciel regel går forud for en generel regel, 

altså er der forrang. Når regler læses og fortolkes, ses det, at der forefindes en hovedregel, som er det 

absolutte udgangspunkt for reglens anvendelse. Hertil findes der undtagelser til hovedreglen, hvorefter 

undtagelserne har karakter af lex specialis, da de går forud for hovedreglen, som får karakter af lex 
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generalis. Ved regelkrydsning, hvor den specielle og generelle regel krydser hinandens anvendelsesfelt, 

vil lex specialis-synspunktet være et afgørende fortolkningselement71. 

Det skal dog bemærkes, at det ikke altid er sådan, at en speciel regel går forud for en generel regel, hvilket 

fremgår af dommen U 1980.569. Dommen omhandlede en speciel regel ang. badeforholdene på et skib, 

hvor baderum for mænd og kvinder skulle forblive adskilte, hvorfor man lovligt kunne nægte ansættelse 

af kvinder, grundet manglende kønsopdelte toiletter/bade. Dette anses for værende direkte kønsdiskrimi-

nation, som reguleres af ligebehandlingslovens generelle regel om forbud mod en sådan diskrimination. 

Domstolen dømte i sagen, at den generelle regel i ligebehandlingsloven gik forud for den specielle regel 

for skibsmandskab, hvorfor der skete en fravigelse af princippet om lex specialis forrang. Det skal på 

baggrund af ovenstående fastslås, at der er en stærk formodning for, at lex specialis-princippet går forud 

for lex generalis, dog kan det ikke siges at det altid forholder sig sådan. Lex specialis anses derfor som et 

fortolkningsværktøj, der skal holdes op mod øvrige omstændigheder i en given sag, gerne en konkret 

vurdering af den pågældende disposition. 

Der anlægges en konkret vurdering72: 

”Der er tale om en konkret vurdering, når det skal fastslås, hvorvidt en bestemt disposition 

er omfattet af forbuddet. Ved selvfinansiering er det meget vigtigt, at der i høj grad anlæg-

ges en formålsfortolkning, når det skal fastslås, hvorvidt der er selvfinansieringselementer 

i en konkret disposition. Bestemmelserne om selvfinansiering har hidtil været og skal også 

fremover fortolkes ud fra formålet, hvor der er lægges vægt på, om der rent faktisk er fore-

taget selvfinansiering.” 

Forarbejderne til SL’s regler om selvfinansiering fastslår yderligere, at der er tale om en konkret vurde-

ring, når det skal vurderes, om en disposition er i strid med selvfinansieringsreglerne. Her vil der ud fra 

en formålsfortolkning tages stilling til, om der objektivt har været har været selvfinansieringselementer i 

den pågældende disposition. På den ene side udtaler forarbejderne, at udbytteudlodning til efterfinansie-

ring af akkvisitionsgæld som udgangspunkt er lovligt grundet lex specialis betragtningen, på den anden 

side udtaler forarbejderne, at der skal anlægges en konkret vurdering af formålet med dispositionen, altså 

om der er selvfinansieringselementer i dispositionen. Her vil spørgsmålet være, om en udbytteudlodning 

som efterfinansiering af akkvisitionsgæld egentlig indeholder elementer af selvfinansiering eller ej, dertil 

                                                           
71 (Tvarnø & Nielsen, 2014, s. 251) 
72 (Forarbejder til Selskabslovens § 206 stk. 1., 2008) 
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om dispositionen skader målselskabets kreditorerne og dermed fraviger formålet med selvfinansierings-

forbuddet.  

Dette kunne igen give et billede af, at udbytteudlodningsreglerne ikke skal fortolkes som værende lex 

specialis i forhold til selvfinansieringsforbuddet, hvorfor det nævnte regelkrydsningsscenarie findes rele-

vant at diskutere. Der kan også stilles spørgsmål til hvordan domstolene ville dømme, hvis en sag omkring 

udbytte og selvfinansiering blev forlagt dem igen. På den ene side er udlodning lex specialis i forhold til 

forarbejderne hvilket betyder, at domstolene højst sandsynligt vil kende en efterfinansiering af akkvisiti-

onsgæld i form af udbytteudlodning for lovlig. På den anden side burde der foretages en vurderingen af 

udlodningens lovlighed ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt scenarie, dette sker dog ikke. Spørgs-

målet bliver da, om kreditorbeskyttelsen er tilstrækkelig eller ej. Lovligheden af udbytteudlodningen kan 

dog godtgøres ud fra det hensyn, at målselskabet kan udlodde udbytte til en allerede eksisterende kapital-

ejer, hvorfor dette ligeledes må gælde for den nye kapitalejer. Formålet er derfor, at målselskabet finan-

sierer sin egen overtagelse, hvorvidt det er til ugunst for kreditorerne, kan diskuteres i hvert enkelt tilfælde, 

netop efter SL’s forarbejder. 

Det er desuden værd at bemærke, at der ikke anlægges en subjektiv fortolkning af erhververens hensigter, 

hvorfor vurderingen dannes på objektiv basis. Det kan siges, at domstolene har begrænset adgang til at 

anfægte en erhververs subjektive disposition i forbindelse med udbytteudlodning som incitament til sel-

skabsopkøb, så længe reglerne om udbytteudlodning overholdes. Domstolene vil ud fra forarbejderne 

have adgang til at vurdere hver enkelt dispositionen konkret og fortolke formålet med dispositionen, hvor-

for erhververens subjektive hensigter med dispositionen bliver udeladt. Man kunne forestille sig, at en 

subjektiv fortolkning af erhververens hensigter ville lette adgangen til at kende dispositioner for lovlige 

eller ulovlige, dog kan det være svært at bevise, hvorvidt erhververen har haft til hensigt at omgå forbuddet 

eller ej. Her kunne det være hensigtsmæssigt med en bredere adgang til at vurdere købers hensigter når 

der opstår konflikt mellem SL’s regler om udbytteudlodning og selvfinansiering. 

Det er vigtigt at bemærke, at formålet med købers erhvervelse af kapitalandele i målselskabet i sidste ende 

er en forrentning af det investerede, hvor kapitalejere kan få del i overskuddet ved udbytteudbetalinger 

eller videresalg af målselskabet. Det giver af den grund god mening, at der for køberen af målselskabet er 

adgang til selskabets overskud, dog så længe dette ikke skader kreditorerne. Dertil skal det nævnes, at 

synspunktet om adgangen til at udlodde til den eksisterende kapitalejer taler for, at den nye kapitalejer 

ligeledes skal have adgang til målselskabets midler, ellers begrænser man en disposition, som ellers var 

lovlig for den eksisterende kapitalejer.  



34 
 

Til slut skal det nævnes, at Højesteret i Procuritas dommen fastlægger grænsen for størrelsen af udbytte 

til efterfinansiering af købers akkvisitionsgæld. I sagen blev der hentet 53,2 mio. kr. ud af målselskabet, 

hvilket var samtlige af selskabets egenkapital tillagt et skatteunderskud på 12,9 mio. kr. Det betyder, at 

Højesteret i dommen accepterer, at samtlige frie reserver hentes ud af selskabet uden at dette anses for 

værende til skade for kreditorerne. Forfatterne stiller sig undrende over for denne praksis, da selskabet 

hermed står uden frie reserver til indfrielse af fremtidige forpligtelser. Dette må vurderes at være til ugunst 

for selskabets kreditorer og andre interessenter, hvorfor der må være nogle hensyn, som taler for og imod 

en sådan udlodning af udbytte som efterfølgende finansiering af akkvisitionsgæld. 

Et centralt hensyn, der taler for en udbytteudlodning som findes i sagen er, at en ny kapitalejer skal have 

samme adgang til at udlodde udbytte som en eksisterende kapitalejer, hvorfor det står kapitalejerne frit at 

udnytte udbyttet som de ser passende. Et centralt hensyn mod en udbytteudlodning som anføres af SKAT 

i sagen er, at udbyttets størrelse fandtes værende uforsvarligt.  

Det må heraf lægges til grund, at målselskabets kapitalberedskab formentligt ikke inddrages i domstolenes 

vurdering af udlodningens saglighed, ellers ville udlodningen af samtlige frie reserver i målselskabets i 

Procuritas-dommen netop have udløst ulovlig selvfinansiering grundet selskabets kapitalberedskab efter 

udlodningen. 

3.2.1.5 Selvfinansierings Konklusion: 

Det kan derfor konkluderes, at udbytteudlodning til efterfinansiering af købers gæld ved erhvervelse af 

målselskabet er en lovlig disposition, som ikke tilsidesætter kreditorbeskyttelseshensynet, hvilket er for-

målet med selvfinansieringsforbuddet. Dispositionen er deraf hverken i strid med SL’s forarbejder eller 

SL § 206, stk. 1, ej heller hvis udlodningen er af en sådan beskaffenhed, at det kan have indvirkning på 

selskabets kapitalberedskab. Det kan ud fra ovenstående analyse konkluderes, at SL’s regler om udbytte-

udlodning har forrang for SL’s regler om selvfinansiering grundet deres karakter af lex specialis i forhold 

til lex generalis. Denne retstilstand findes at være i overensstemmelse med gældende praksis, jf. Højeste-

rets udtalelser i Procuritas-dommen. 

3.3. Juridisk analyse: 

Udbytte- og fusionsreglerne vil blive gennemgået ud fra ovenstående konklusion omkring Procuritas-

dommen U. 2006.145 H, og selvfinansiering. 

3.3.1 Ledelsens generelle pligter: 

Ledelsens generelle pligter fremgår af SL § 115, hvor § 115, nr. 5 er særlig relevant for afhandlingen, da 

denne bestemmelse omhandler kapitalselskabets kapitalberedskab. Der er ikke indtil nu dannet nogen 



35 
 

specifik definition for udtrykket ”kapitalberedskab”73, men begrebet indikerer en sikring af, at kapitalsel-

skabet altid har midler til opfyldelse af nuværende og fremtidige forpligtelser, deraf at selskabet drift 

ligeledes sikres74. Det er af den grund en central opgave for ledelsen i ethvert kapitalselskab at sikre, at 

selskabet til enhver tid har adgang til den nødvendige finansiering75. Ledelsen skal således sørge for, at 

selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt hvilket indebærer, at der er nok likviditet til at 

selskabet kan opfylde både nuværende og fremtidige forpligtelser samt opretholde selskabets løbende 

drift76. Bestemmelsen er med til at sikre, at kapitalselskabets ledelse ikke destabiliserer selskabets kapi-

talgrundlag, da disse ikke hæfter personligt i modsætning til selskabets kreditorer, som hæfter for deres 

investering. 

Kapitalselskabets ledelse har dog et vidt skøn, da der skal være plads til at påtage sig risiko for at kunne 

udvikle selskabet yderligere77. Hvis ledelsens ansvarsgrundlag var baseret på en streng vurdering, hvor-

med der menes, at der er en let adgang til at pålægge ledelsen ansvar, så ville dette have en afskrækkende 

virkning på ledelsens lyst til at påtage sig risiko med henblik på udvikling af kapitalselskabet. Ledelsen 

skal således sikre sig en behørig egenkapital, som kan modstå fald i selskabets indtjening for deraf at 

beskytte selskabets kreditorer, på den anden side skal ledelsen ligeledes have mulighed for at anvende 

denne kapital til at føre selskabet igennem kriser, da dette også kan være til fordel for selskabets kreditorer 

frem for at likvidere selskabet78. 

Det skal dog bemærkes, at ledelsen ikke må tilføre selskabet yderligere forpligtelser, som selskabet ikke 

har midler til at kunne dække, hvorfor der er en vis påpasselighedsvurdering, som ledelsen skal foretage. 

Heraf kan udledes, at ledelsen ikke kun har ansvaret for et forsvarligt kapitalberedskab, men ligeledes 

sørge for at standse virksomheden, når det ikke længere er forsvarligt at videreføre dette. Kapitalselskaber 

er forskellige, hvorfor forsvarlighedsvurderingen kan variere fra selskab til selskab. Fælles for disse er 

dog, at de har forpligtelser, som skal indfries, hvilket gøres på baggrund af selskabets pengestrøm, hvorfor 

der ved vurderingen af selskabets forsvarlige kapitalberedskab lægges vægt på fremtidige forpligtelser.  

Ledelsens pligt til at sikre forsvarligt kapitalberedskab er yderst relevant i forhold til afhandlingens juri-

diske problemstilling, da denne bestemmelse fastslår ledelsens ansvar til bedst mulig forvaltning af 

                                                           
73 (Kure, 2018, s. 42) 
74 Ibid. s. 42 
75 (Modernisering af selskabsretten, Betænkning nr. 1498/2008 november, s. 895) 
76 (Kure, 2018, s. 43) 
77 Ibid. s. 46 
78 Ibid. s. 46 
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selskabets kapital. Hermed sikres selskabets kreditorer, da ledelsen ved uforsvarlig forvaltning af selska-

bets kapital kan ifalde ansvar. 

3.3.2 udbytteudlodning: 

Ejerne i et kapitalselskab hæfter i henhold til SL ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men 

alene med deres indskudte kapital, jf. SL §1, stk. 2. Ejerne har ej heller krav på at få deres investering 

tilbagebetalt af kapitalselskabet, hvor en sådan tilbagebetaling først kommer på tale ved en solvent likvi-

dation, som ikke vil blive gennemgået nærmere i afhandlingen grundet manglende relevans for afhand-

lingens sigte. 

Ejerne har dog ret til at tage del i kapitalselskabets overskud, hvilket kan gøres ved udlodning af udbytte. 

Størrelsen af ejernes andel i overskuddet vurderes ud fra hver enkelt kapitalejers ejerandel, hvis der ikke 

er fastsat andre regler i selskabets vedtægter, jf. SL § 1, stk. 2.  

Hvis ejerne ønsker en likvidation af deres egne kapitalandel, kan de vælge at sælge dem på det sekundære 

marked hvis der er tale om aktier, eller sælge til andre ejere af selskabet, hvis der er tale om anparter, da 

anparter ikke må udbydes til offentligheden, jf. SL § 1, stk. 3. Det antages her, at der ikke juridisk set er 

tale om en tilbagebetaling fra selskab til kapitalejer, hvilket dog kan diskuteres, da kapitalejeren netop 

opnår profit, hvis kapitalandelene er steget i værdi79. Kapitalejerens afkast ved afhændelse af kapitalan-

dele afhænger af selskabets positive udvikling, ligeledes gør størrelsen af udbytteudbetalingerne, da der 

selvsagt kan udbetales mere hvis der er mere at give af. Der er således en sammenhæng mellem selskabets 

overskud og positive udvikling, da stigende kurser resulterer i større udbytteudbetalinger og kapitalejerne 

kan på den måde opnå en gevinst, som er marginalt større end det de selv investerede i selskabet til at 

starte med80. Ovenstående fastslår således, at kapitalejernes afkast for deres investering er ret til en del af 

selskabets overskud, som kan gives ved at udbetale udbytte, eller ved afhændelse af deres kapitalandele 

til offentligheden eller til en lukket kreds, alt afhængigt af om det er aktier eller anparter, jf. SL § 1, stk. 

3. 

3.3.2.1 Selskabslovens § 179: 

SL § 179, stk. 1 regulerer, hvorledes der kan ske ensidig overførsel af midler fra et selskabs til dets ejere81. 

Bestemmelsen indeholder 4 metoder som fastslår hvordan der kan ske uddeling af selskabsmidler, hvortil 

                                                           
79 (Kure, 2018, s. 85) 
80 Ibid. s. 85 
81 (Bunch & Whitt, 2018, s. 735) 
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det skal nævnes, at denne liste anses for udtømmende. Uddeling af selskabets midler til ejere kan af den 

grund ikke finde sted på andre end de anførte måder82. 

Uddeling kan således efter SL § 179, stk. 1, nr. 1-4 ske på følgende måder, 1) gennem udbytte på grundlag 

af senest godkendte årsregnskab, jf. SL § 180, nr. 2) som ekstraordinært udbytte, jf. SL §§ 182 og 183, 

nr. 3) udlodning i forbindelse med nedsættelse af selskabskapitalen, jf. SL §§ 185-193, eller nr. 4) som 

udlodning i forbindelse med selskabets opløsning.  

I denne afhandling vil der med hensyn til udbytteudlodning kun skelnes til SL § 179, nr. 1 og 2, hvilket 

er reglerne, som regulerer ordinære og ekstraordinære udbytteudbetalinger, da afhandlingen omhandler 

manøvrer, hvormed gæld skubbes fra køber til målselskabet. Den praktiske udførlighed af manøvren gen-

nemgås senere i afhandlingen. SL § 179, nr. 4 findes ikke at være relevant, da selskabet selvsagt ikke 

opløses ved en sådan manøvre. Videre vil nr. 3 heller ikke blive diskuteret yderligere. Det skal her be-

mærkes, at kapitalnedsættelse i teorien godt kunne benyttes ved købers overførsel af gæld til målselskabet, 

men udbetaling af ordinært og ekstraordinært udbytte er de to former for udlodning, som er de mest be-

nyttede i denne forbindelse83. 

Kapitalselskabets ejere hæfter ikke direkte for selskabets forpligtelser, jf. SL § 1, stk. 2, hvorfor SL § 179, 

stk. 2, 1. pkt. tilsiger, at selskabets centrale ledelse skal foretage en forsvarlighedsvurdering i forbindelse 

med udlodning af udbytte. Denne skal dannes i henhold til risikoen for, at selskabets kreditorer og andre 

interessenter lider tab ved udlodningen, da der vil være en afgang af selskabets formueværdier. I den 

anledning agerer ledelsen som sikkerhedsventil i forhold til ejernes mulighed for at trække værdier ud af 

selskabet, uden mulighed for at hæfte for de tab kreditor eller andre interessenter netop pådrages. Denne 

forsvarlighedsvurdering knytter sig til, at ledelsen skal vurdere om udlodningen overstiger et beløb hvor-

med der ikke længere er dækning for selskabskapitalen og de reserver der er bundne i henhold til lov eller 

vedtægter, jf. SL § 179, stk. 2 sidste pkt. 

I betingelsen fremgår dog ikke, at der for kreditorerne skal være en tilbagebetaling, blot at ledelsen skal 

vurdere, at udbytteudbetalingen ikke påvirker selskabets evne til rettidig indfrielse af kreditorerne. Herved 

vil selskabets kapitalejere blive efterstillede selskabets kreditorer, da kreditorerne skal fyldestgøres før 

kapitalejerne.  

Ansvarsgrundlaget for en eventuelt mangelfuld forsvarlighedsvurdering anskues ud fra den almindelige 

culpa-ansvarsnorm84. Det falder uden for afhandlingens sigte at udarbejde en analyse af gældende ret i 

                                                           
82 (Erhvervsstyrrelsen, Notat Udbyttebetaling i andre værdier end kontanter, 2017, s. 2) 
83 (Bunch & Whitt, 2018, s. 872) 
84 (Erhvervsstyrrelsen, Vejledning om Udbytte i kapitalselskaber, 2013, s. 4) 
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forhold til ledelsesansvar og hæftelsesgennembrud i forhold til tab selskabets kreditorer påføres i forbin-

delse med ”uforsvarlig” ledelse. Her kan dog nævnes, at danske domstole tidligere har været tilbagehol-

dende i forbindelse med at pålægge ledelsen ansvaret for ledelsesmæssige beslutninger truffet i forbin-

delse med selskabets drift85. 

Særligt blev ledelsen i forbindelse med uforsvarlige udlodning kendt erstatningsansvarlige for kreditorers 

tab i sagen UfR 2006.3050H. 

Kort illustreret var sagens kerne i UfR 2006.3050H: 

Et selskab havde i en periode over nogle år både udloddet udbytte samt foretaget en kapi-

talnedsættelse, samtidig med der verserende en retssag mod selskabet. Selskabet tabte rets-

sagen og modparten gjorde et krav gældende mod selskabet, hvilket førte til at selskabets 

konkurs.  

I forbindelse med boet opgørelse, anlægger konkursboet sag mod selskabets ledelse og det-

tes moderselskab. Her fastslog Højesteret, at både ledelsen af selskabet samt moderselska-

bet blev fundet erstatningsansvarlige overfor konkursboet, da både udbytte udlodningen og 

kapitalnedsættelse i årrækken hvor den foregående retssag havde verseret var i strid med 

redelig handlemåde, og det fandtes bevist formålet med udbetalingerne var direkte, at be-

grænse modparten i den tidligere retssags mulighed for at søge fyldestgørelse for sit krav. 

Med ovenstående i mente, må det vurderes at ledelsen i et selskab har en vid udstrækning af handlefrihed, 

selvom SL § 179, stk. 2 i sit formål, skal tjene som en kreditorbeskyttelsesregel. Dette skal sammenholdes 

med det hensyn, som ses i dansk retspraksis, hvorefter der er en vis tilbageholdenhed i forhold til at lade 

kapitalselskabers ledelse ifalde ansvar for dispositioner, som bliver truffet i forbindelse med selskabets 

drift. Ledelsen skal ligeledes tilnærmelsesvist have handlet forsætligt før denne ifalder ansvar, jf. oven-

stående uddrag.  

Det kan på baggrund af ovenstående analyse fastslås, at anvendeligheden af beskyttelsesreglen først træ-

der i kraft, når kapitalselskabets ledelse har handlet på en så uforsvarlig måde, at der må være tale om 

forsætlig adfærd.  

3.3.2.2 Selskabslovens § 180: 

I forbindelse med en ordinær generalforsamling, kan der fremsættes beslutning om udlodning af ordinært 

udbytte. 

                                                           
85 (Sofsrud, 1999, s. 154) 
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Efter ledelsen har vurderet udlodningens forsvarlighed, ligger kompetencerne for den endelige beslutning 

for udlodning af det ordinære udbytte hos generalforsamlingen. Denne har dog ikke kompetence til at 

træffe beslutning om højere udbytte end den størrelse, der er fremsat af ledelsen, jf. SL § 180, stk. 1. 

Dette er netop i kraft af, at kapitalejerne ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser, jf. SL § 1, stk. 

2 samt den opfattelse, at den centrale ledelse i selskabet har den bedste mulighed for at vurdere selskabet 

økonomiske situation86
. Til denne opfattelse kan der tilføjes nogle kommentarer. Ønsker ledelsen ikke at 

tiltræde størrelsen på udbyttet, som generalforsamlingen ønsker, kan det i sidste ende betyde, at general-

forsamlingen afsætter den siddende ledelse og indsætter en ny der er mere føjelig.  

Til anvendelse for ordinært udbytte kan benyttes frie reserver, hvorved forstås beløb, som i selskabets 

senest godkendte årsregnskab er opført som overført overskud, og reserver, som ikke er bundet i henhold 

til lov eller vedtægter, med fradrag af overført underskud i henhold til SL § 181, stk. 2. Dette er ment som 

en sikring af, at selskabet ikke uhæmmet tømmes af kapitalejerne, og sætter en begrænsning for hvilke 

reserver der kan benyttes til udbytteudlodning. Kravet er dog ikke helt så striks som det ved første øjekast 

kan synes, da det ikke er en betingelse for kontant udbytteudlodning, at selskabet har tilstrækkelige likvide 

midler til at kunne udbetale udbytte. Udlodningen kræver blot at der er frie reserver til rådighed, jf. SL § 

180, stk. 2. 

Der er intet til at hinder for, at selskabet optager lån for at kunne udbetale kontant udbytte til kapitalejerne, 

såfremt selskabets ledelse vurderer dette er forsvarligt87. Dette betyder for selskabet, såfremt denne frem-

gang ønskes, at selskabet blot kan optage lån op til udarbejdelsen af årsrapporten, hvorved midlerne fra 

lånet fremstår som en fri reserve i årsrapporten. 

3.3.2.3 Selskabslovens § 182: 

I forbindelse med afholdelsen af en ekstraordinær generalforsamling, kan der fremsættes beslutning om-

kring udlodning af udbytte, hvilket betegnes som ekstraordinært udbytte. 

SL § 182 afspejler i høj grad reglerne om ordinært udbytte i SL § 180. Kompetencen for den endelige 

beslutning til udlodning af ekstraordinært udbyttet tilkommer derfor ligeledes i sidste ende generalfor-

samlingen. Denne kan dog ej heller ved ekstraordinært udbytte udlodde beløb, der er større end hvad den 

centrale ledelse i selskabet har tiltrådt, efter samme argument som fremført i diskussionen af SL § 180, 

stk. 1. 

                                                           
86 (Bunch & Whitt, 2018, s. 747) 
87 (Kure, 2018, s. 87) 
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Udlodning af ekstraordinært udbytte er som nævnt i ordet ”ekstraordinært” en udvidet adgang til udlod-

ning af selskabets midler i forhold til ordinært udbytte. Generalforsamlingen kan derfor efter første aflagte 

årsrapport tildele den centrale ledelse bemyndigelse til at træffe beslutninger omkring ekstraordinært ud-

bytte. Herved kan ledelsen selvstændigt foretage ekstraordinære udbytteudbetalinger til kapitalejerne 

uden der nødvendigvis skal afholdes en generalforsamling, hvorved udbyttet kan udloddes så snart der 

opstår situationer, hvor den centrale ledelse finder dette forsvarligt, jf. SL § 182, stk. 2. Et tænkt eksempel 

kunne være en situation, hvor selskabet har opnået en større indtjening end forventet og dermed finder det 

forsvarligt at udlodde noget af overskuddet. Heraf vil kapitalejerne kunne give ledelsen en stor grad af 

handlefrihed i forbindelse med udlodning af selskabets midler, så længe udlodningens størrelse forbliver 

forsvarlig. Det er netop i dansk retspraksis anført, at ledelsen kan gå meget langt før den faktisk vil blive 

ansvarlig for eventuelle tab kreditorer lider, hvorfor kapitalejerne får stor adgang til kapitalselskabets 

midler, hvortil ledelsens har et begrænset ansvar.  

Der er ved såvel ordinært- som ekstraordinært udbytte en begrænsning i hvilke midler der kan benyttes i 

forbindelse med udlodning. Der kan kun anvendes midler, der er omfattet af SL § 180, stk. 2, samt optjent 

overskud og frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsrap-

port for, medmindre beløbet er udloddet, forbrugt eller bundet, jf. SL § 182, stk. 3. 

Her fremføres samme argument som ved ordinært udbytte, at selskabet blot kan optage lån og udlodde 

midler fra dette, så længe selskabets handlefrihed ikke er bundet i forhold til anden lov eller vedtægter. 

3.3.2.4 Selskabslovens § 183: 

I forbindelse med ekstraordinært udbytte tillægges ledelsen nogle yderligere forpligtelser i forhold doku-

mentation af, at udlodningen er forsvarlig. Ved udlodning af ekstraordinært udbytte findes der i SL særlige 

beskyttelseshensyn, som skal sammenholdes med ledelsens dækningsansvar i kapitalselskabet. 

Et aktieselskab skal i forbindelse med ekstraordinærudbytteudlodning vedlægge beslutningen en årsrap-

port eller en mellembalance, jf. SL § 183, stk. 1. Hertil gælder for aktieselskabet, jf. SL § 183, stk. 2, at 

såfremt udlodningen af ekstra ordinært udbytte træffes mere end 6 måneder efter balancedagen i selska-

bets seneste godkendte årsrapport, skal der altid udarbejdes en mellembalance. Mellembalancen skal på-

vise, at kapitalselskabet har tilstrækkeligt med midler i forbindelse med en uddeling af selskabets over-

skud. Mellembalancen skal udarbejdes efter samme regnskabsstandarder selskabet ellers er underlagt. 

I anpartsselskaber er det dog anderledes. Ledelsen kan på egen hånd træffe beslutning om vedlæggelse af 

en balance, medmindre det er over 6 måneder siden selskabet sidst har aflagt årsrapport, hvorefter an-

partsselskabet skal udarbejde en mellembalance. Denne mellembalance skal sikre, at der er tilstrækkelige 

midler til rådighed i forbindelse med udlodning af selskabets midler. 
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For både aktie- og anpartsselskaber gælder det, at hvis kapitalselskabet er underladt revisorpligt, skal 

mellembalancen udarbejdes af en revisor, efter samme standard som en sådan også ville udarbejde sel-

skabets årsregnskab. Mellembalance må ikke have en balancedag der ligger mere end 6 måneder tilbage. 

Dette fungerer som en indskærpelse i forhold til, på hvilket grundlaget beslutningen om udlodning bliver 

truffet. En mellembalance der ligger meget langt tilbage, (mere end 6 måneder) vurderes ikke at kunne 

give et retvisende billede af selskabets nuværende situation. Konsekvensen af dette er, at mellembalancen 

ikke længere kan anvendes som dokumentation for et retvisende billede af, om kapitalselskabet har midler 

til rådighed til udlodning88, jf. SL § 183, stk. 1. Når beslutning om udlodning er truffet og en eventuel 

mellembalance er udarbejdet skal dette indgå i selskabets protokol i henhold til SL § 183, stk. 6 

I sin helhed tjener SL § 183 som sikring af kreditorerne i forhold til værdiafgang fra selskabet i kraft af 

den ekstraordinære udlodning. Her kan selskabets kreditorer benytte mellembalancen/årsrapport samt le-

delsens beslutning, som indføres i selskabets protokol, som dokumentation og støtte ret på disse hvis der 

skulle opstå en situation, hvor der er risiko for selskabet, som debitor, ikke kan overholde sine forpligtelser 

over for selskabets kreditorer. 

3.3.2.4.1 Revisors rolle: 

Ud fra ovenstående kan det fastslås, at det er ledelsen i ethvert kapitalselskab der har ansvaret for, at der 

for selskabets kapitalejere, kreditorer og andre interessenter er adgang til tilstrækkelig information for 

deraf at kunne træffe økonomiske dispositioner sagligt. Herved vil kravet om beskyttelseshensyn gennem 

dokumentation påhvile ledelsen som et overordnet ansvar89. 

Revisors medvirken ved udbytteudlodning tager udgangspunkt i ønsket om forstærket beskyttelse af ka-

pitalselskabets kreditorer og andre interessenter, da udbytteudlodning er en anvendelse af selskabets ka-

pitalgrundlag, som gerne kræver en vis snilde indenfor økonomistyring90. Beskyttelseshensynet i udbyt-

teudlodningsreglerne kan ligeledes ses som en sikring mod forfordeling af selskabets midler, hvorved alle 

interessenter i kapitalselskabets sikres deres respektive andel i selskabets overskud, såvel midler som vig-

tige informationer91. 

Når et selskab vælger at udlodde udbytte, resulterer det i en indgriben i selskabets egenkapital, hvorved 

denne formindskes. Udlodningen har en økonomisk påvirkning af selskabet, som eventuel kan påvirke 

nogle af selskabets centrale nøgletal. Dette er især i form af en formindskelse af selskabets soliditetsgrad, 

                                                           
88 (Bunch & Whitt, 2018, s. 774) 
89 (Neville & Sørensen, 2009, s. 362) 
90 Ibid. s. 363 
91 Ibid. 362 - 363 
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som er et udtryk for selskabets evne til at modstå fremtidige tab, altså en punktering af selskabets stød-

pude. 

Kapitalselskabet kan være underlagt lovpligtig revision eller frivillig revision, hvorefter udlodningen af 

udbyttet skal fremgå af selskabets reviderede årsrapport, jf. årsregnskabslovens § 31. Her har det centrale 

ledelsesorgan det overordnede ansvar for forsvarligheden af udbyttets størrelse. Revisor har dog også et 

ansvar ifølge revisionspåtegningen hvor denne skal angive, om udlodning af udbyttet med den størrelse, 

som ledelsen har foreslået, er forsvarligt eller ej, jf. bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 

§ 7, stk. 192. Hvis udbytteudlodningen er forsvarlig, vil revisoren gennem sin revisionspåtegning angive 

en blank påtegning og en supplerende oplysning, hvis udbyttet vil være uforsvarligt at udlodde, jf. be-

kendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 7, stk. 293. Heraf skal påtegningen indeholde reviso-

rens syn på forhold, hvor der er begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstat-

nings- eller strafansvar for dispositioner, der skader f.eks. selskabets kreditorer og andre interessenter.  

Kreditorbeskyttelsen forstærkes af ovenstående, da revisor pålægges at påse, hvorvidt selskabets ledelse 

foretager sig dispositioner, som har negativ effekt på selskabets indfrielsesevne overfor selskabets kredi-

torer. Beskyttelsen af selskabets kreditorer bliver således varetaget af kravet om regnskabsdokumentation 

og revisors rolle, dvs. ved revision af årsrapporten eller ved undersøgelse af mellembalancen. 

Ovenstående praksis ville kunne styrkes, hvis ledelsen blev pålagt pligt til at udarbejde en ledelseserklæ-

ring, hvori ledelsen skulle godtgøre udbetaling af det ekstraordinære udbytte94. En sådan regel fandtes i 

den tidligere aktieselskabslov, men findes ikke i den nye SL95. Der er således sket en lempelse i forhold 

til selskabets ledelse, da kravet om udarbejdelse af ledelseserklæring som særlig dokumentation for for-

svarligheden af udlodningen er fraveget i SL. Revisors rolle tjener dog ikke kun som kontrolpunkt for 

ledelsens dispositioner i forhold til udlodning af udbytte og forsvarligheden af dette, men derimod også 

som en styrket position for kreditorerne, da det kan bruges som dokumentation ved eventuel disputs mel-

lem selskabets ledelse og kreditorer. 

3.3.2.5 Konklusion omkring udlodning af udbytte og kreditorbeskyttelse: 

Det kan ud fra ovenstående analyse konkludere, at kreditorbeskyttelsen i høj grad bliver tillagt ledelsen 

af selskabet, som har adgang til en meget skønspræget vurdering, hvor dansk retspraksis har en vis tilba-

geholdhed i forhold til at pålægge ledelsen ansvar for beslutninger truffet i forbindelse med selskabets 

drift. Hertil viser analysen af dommen UfR 2006.3050H, at ledelsen kan gå meget langt før den faktisk 

                                                           
92 Ibid. s. 364 
93 Ibid. s. 364 
94 (Neville & Sørensen, 2009, s. 365) 
95 Ibid. s. 365 
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vil blive pålagt et ansvar over for selskabets kreditorer i forbindelse med udlodning af udbytte til skade 

for disse. Ydermere kan det konkluderes, at revisor spiller en central rolle i forhold til ledelsens disposi-

tioner, da denne kan vurdere forsvarligheden af en udbytteudlodning, som dermed tjener selskabets kre-

ditorer. 

Samlet konkluderes det, at kreditorbeskyttelsesreglerne i SL’s bestemmelser om udbytteudlodning snarere 

har karakter af bevisførelsesregler, som selskabets kreditorer kan støtte ret på. Kreditorerne må ved en 

eventuel disputs tage en standpunktsrisiko og erklære kapitalselskabet konkurs og herefter lægge sag an 

mod selskabet, med henblik på tilbageførsel af midler fra ejerne til selskabet, til indfrielse af tilgodeha-

vende. 

3.3.3 Debt push-down i praksis: 

Ved virksomhedsoverdragelser ses det i praksis, at akkvisitionsgælden ønskes ”skubbet” ned i målselsk-

abet. Ønsket om at skubbe gæld ned i målselskabet ved virksomhedsoverdragelser kan være funderet i 

mange forskellige forhold, hvorfor afhandlingens økonomiske afsnit vil klargøre de økonomiske hensyn 

der ligger bag en sådan manøvre. Dette afsnit skal blot give læseren en forståelse for hvordan et debt-

push-down bliver eksekveret i praksis, deraf hvilke juridiske rammer der regulerer manøvrens lovlighed 

i en selskabsretlig kontekst.      

I lyset af selskabslovens forarbejder, hvor udbytteudlodning i SL’s kap. 11 fik status af lex specialis i 

forhold til forbuddet mod selvfinansiering i SL § 206 stk. 1, blev det ved hjælp af manøvren kaldet debt 

push-down muligt, at få akkvisitionsgælden skubbet fra køber til målselskabet på lovlig vis. Resultatet af 

dette er, at målselskabet finansierer sin egen overtagelse ved efterfølgende udlodning af selskabets midler 

til køberen, da denne bliver den nye kapitalejer i selskabet.I forbindelse med gennemgangen af debt push-

down er der i figur 1 opstillet en illustration af manøvren, som er delt op i 6 punkter. Figuren skal danne 
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et visuelt overblik over manøvren, dertil bidrage med en dybdegående forståelse af praksis på området. 

Afsnittet vil således starte med at tage udgangspunkt i punkt 1 og derefter de efterfølgende punkter i 

kronologisk rækkefølge. 

Ved beslutning omkring debt push-down fremskaffes størstedelen af finansieringen gennem optagelse af 

lån i pengeinstitutter, typisk banker. Debt push-down er en typisk opkøbsmodel i forbindelse med LBO’er, 

hvor 80-90% af midlerne til finansieringen af opkøbet stammer fra lån96, jf. punkt 1 i figuren. Herefter 

betaler den nye kapitalejer sælgeren af målselskabet købesummen for selskabets kapitalandele og modta-

ger til gengæld råderetten over målselskabet, jf. punkt 2 og 3 i figuren.  

Alt efter tidspunktet for overdragelsen af målselskabet har køber to muligheder i forhold til udlodning af 

udbytte. Køberen kan hvert år på den ordinære generalforsamling tage stilling til, hvordan sel-

skabets overskud skal anvendes, jf. den godkende årsrapport, jf. SL § 88, stk. 1, nr. 2. Køberen kan også 

få ledelsen i målselskabet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, jf. SL § 89. Køberen kan 

i kraft af sit ejerskab vælge at fremsætte forslag om indsættelse af ny ledelse i selskabet. Dette kan både 

gøres ved den ordinære- og den ekstraordinære generalforsamling. 

Den nye ledelse i selskabet der er udvalgt af køber, vil på forhånd have sikret de kan optage lån i måls-

elskabet. Lånets størrelse skal gerne svare til købers akkvisitionsgæld, minus frie reserver i målselskabet, 

eller så tæt på dette beløb som muligt i forhold til hvad der er forsvarligt for målselskabet, jf. SL § 115, 

nr. 5, § 116, nr. 5 og § 118, stk. 2, jf. punkt 4 i figuren. På generalforsamlingen fremsættes ydermere 

forslag fra den nye ledelse omkring udlodning af udbytte, hvor beløbet til udlodning svarer til købers 

akkvisitionsgæld, eller igen så tæt som muligt i forhold til hvad der er forsvarligt efter SL § 179, stk. 2, 

hvor den nye ejer godkender udlodningen, jf. punkt 5 i figuren. Ejeren kan herefter indfri sit lån der blev 

stiftet i forbindelse med akkvisition af kapitalandelene i målselskabet, jf.  punkt 6 i figuren. 

Ved debt push-down er ledelsen således forpligtet til at vurdere og efterse selskabets økonomiske situa-

tion, både med hensyn til selskabets bibeholdelse af et forsvarligt kapitalberedskab samt, at udlodningens 

beskaffenhed findes forsvarlig i forhold til selskabets evne til indfrielse af fremtidige forpligtelser. En 

uforsvarlig håndtering af selskabets kapital kan skade selskabets drift og dermed nedsætte eller eliminere 

selskabets indtjeningsevne til skade for selskabets kreditorer og andre interessenter97. Bestemmelsen fun-

deres i kapitalejernes forhold til selskabets gæld, da de ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. 

                                                           
96 (Ilum & Andersen, 2007, s. 1) 
97 (Kure, 2018, s. 42) 

Figur 1 
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Kapitalejerne er heller ikke forpligtede til at tilføre selskabet yderligere kapital, hvorfor kreditorerne skal 

sikres ved udbytteudlodning.  

Effekten af debt push-down er dermed, at køber får indfriet sin akkvisitionsgæld, der blev stiftet i forbin-

delse med købet af målselskabet. Herefter vil målselskabet have stiftet gæld med henblik på indfrielse af 

købers gæld. Der er dermed i realiteten sket en efterfinansiering af akkvisitionsgælden, hvor målselskabet 

har medvirket til finansiering af sit eget opkøb. 

Denne efterfinansiering er som nævnt i afsnittet om Procuritas-dommen i overensstemmelse med gæl-

dende ret, jf. analysen af lovgivning og retspraksis på området, forudsat, at de almindelige regler i SL 

vedrørende udbytteudlodning overholdes, henunder den nævnte forsvarlighedsvurdering af ledelsens di-

spositioner, jf. SL § 179, stk. 2.  

Forfatterne er enige i argumentet for lovligheden af ovenstående disposition, hvorved udbytte lovligt kan 

udbetales til målselskabets eksisterende ejere i overensstemmelse med SL’s regler om udbytteudlodning, 

så burde udlodningen til en ny kapitalejer ligeledes ikke kendes ulovlig af før liggende dispositioner. Af 

den grund ses der ikke at være sket udlodning af selskabets midler til skade for selskabets kreditorer og 

andre interessenter. Målselskabet må også gerne optage lån til udbetaling af udbytte, hvorfor denne argu-

mentation styrker Højesterets vurdering i Procuritas-dommen.  

3.3.4 Fusioner i en selskabsretlig kontekst: 

Det er gennem analyse af Procuritas dommen U 2006.145 H konkluderet, at kreditorbeskyttelsen inde-

holdt i udbytteudlodningsreglerne, er stærke nok til sikring af kreditors interesser. Kreditorbeskyttelsen 

er også stærk nok ved efterfinansiering af opkøb gennem udbytteudlodninger. 

For der kan tilsiges at være konformitet i forhold til tilladelse af udbytteudlodning som efterfinansiering 

af akkvisitionsgæld, skal kreditorbeskyttelse i forbindelse med en efterfølgende fusion være af en ringere 

beskaffenhed end den der findes ved udbytteudlodning. Fusioner burde tillades, såfremt det findes, at 

kreditorbeskyttelsen er tilsvarende ved fusioner i en efterfinansieringskontekst. 

Afsnit har derfor til formål at gennemgå kreditorbeskyttelsesreglerne indeholdt i SL kap. 15, for at fastslå 

i hvilken grad af kreditorbeskyttelse der findes ved en fusion. Afhandlingen afgrænser sig derfor fra en 

fuldstændig gennemgang af SL’s kap. 15, da det forventes, at læserne har et generelt kendskab til de 

selskabsretlige regler der finder anvendelse ved fusioner. 

3.3.4.1 Selskabslovens § 236: 

Om fusioner af kapitalselskaber tilsiger SL § 236 følgende: 
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 ”Et kapitalselskab kan efter bestemmelserne i dette kapitel (SL’s kapitel 15) kan opløses 

uden likvidation ved overdragelse af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser som helhed 

til et andet kapitalselskab, mod vederlag for til de ophørende kapitalselskabers kapitalejere, 

dvs. uegentlig fusion. Det samme gælder, når to eller flere kapitalselskaber sammensmeltes 

til et nyt kapitalselskab, dvs. egentlig fusion. Overdragelsen kan gennemføres uden kredi-

tors samtykke.” 

Her er det værd at skelne til SL’s § 236, sidste pkt., da udgangspunktet i bestemmelsen kunne tolkes som 

en forringelse af den beskyttelse kreditor ellers nyder i dansk ret, efter den obligationsretlige grundsætning 

om kreditorsamtykke ved debitorskifte98. Det er for kreditor ikke ligegyldigt hvem debitor er, da valget 

af debitor baseres på en tiltro til, at debitor både har vilje og evne til at præstere den aftale ydelse, hvorfor 

det som hovedregel også kræver kreditors accept hvis debitor skal udskiftes99. Efter en ordlydsfortolkning 

af paragraffen kan der således ske en universalsuccession, da det/de ophørende selskab(er) i fulde over-

drager deres formueretlige forpligtelser til det påstående eller nydannede selskab. Resultatet af dette er 

da, at en uegentlig og en egentlig fusion kan eksekveres uden indhentning af samtykke fra kreditor.  

Ovenstående ses som en generel forringelse af den beskyttelse kreditorer normalt nyder i dansk ret og 

som med rette kan forventes i et almindeligt kreditor-debitorforhold. SL’s kap. 15 indeholder dog en 

række kreditorbeskyttelsesforanstaltninger, som gennemgås i det følgende afsnit. 

3.3.4.2 Selskabslovens § 242: 

Det ovenstående udgangspunkt i SL § 236, hvorved debitorskifte kan ske uden kreditors samtykke, mo-

dificeres ved en viderelæsning af SL’s kap. 15. 

Der skal efter SL’s § 242, 1. pkt. afgives en erklæring fra en eller flere vurderingsmænd om, hvorvidt 

kreditorerne i det enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen i forhold 

til selskabets nuværende situation. 

Formålet med denne bestemmelse er netop også at sikre kreditorbeskyttelsen, da kreditorerne i kraft af 

SL § 236 må tåle den før omtalte universalsuccession uden adgang til indsigelser100. En vurderingsmands-

erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med en fusion skal udformes på en måde så der ikke er 

tvivl om kreditorernes stilling, hvorfor konklusion i en sådan erklæring skal være ubetinget, uden forbe-

hold og den skal ligeledes være positivt formuleret.  

                                                           
98 (Von Eyben, Mortensen, & Sørensen, 2014, s. 17) 
99 Ibid. s. 18 
100 (Bunch & Whitt, 2018, s. 1097) 
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En sådan erklæring kunne f.eks. se ud som følger101: 

”Vi kan som vurderingsmænd erklære, at vi finder, at kreditorerne i Selskab X og Y i forhold 

til selskabernes nuværende situation vil være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen” 

Skulle konklusion i vurderingsmændenes erklæring være, at kreditorerne ikke er tilstrækkelig sikrede efter 

fusionen, er dette ikke ensbetydende med at fusionen ikke kan gennemføres. Der lægges i en sådan situa-

tion vægt på hvilke yderligere skridt der skal tages, for at sikre kreditorernes stilling. 

Videre er erklæringer afgivet af vurderingsmændene omfattet af bekendtgørelsen om godkendte revisorers 

erklæringers §§ 16-19, hvorfor vurderingsmænd i forbindelse med erklæringen kan straffes med bøde, 

efter samme bekendtgørelses § 20, såfremt erklæringen findes at være mangelfuld. Strafsanktionerne vir-

ker adfærdsregulerende på revisorerne og sikrer dermed en grunding og retvisende gennemgang af kredi-

torernes stilling. Herved sikres opfyldendes af bestemmelsens formål, hvilket er at tildele selskabets kre-

ditorer en tilfredsstillende beskyttelse efter fusionens gennemførsel, alt efter hvilken konklusion der findes 

i erklæringen. 

Efter SL § 242 sidste pkt. kan kapitalejerne i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en vurderings-

mandserklæring om kreditorernes stilling. Dette var en lempning af den tidligere aktieselskabslov og an-

partsselskabslov, hvor kapitalejerne ikke have adgang til dette. Formålet med denne lempning var, at der 

i kapitalselskaber kunne spares omkostningerne til udarbejdelsen af vurderingsmandserklæringen i til-

fælde hvor denne alligevel ville ende ud i en negativ konklusion, altså at kreditorerne ikke er tilstrækkelig 

sikrede102.  

Da et valg fra kapitalejerne om ikke at få udarbejdet en vurderingsmandserklæring, stiller kreditorerne 

tilsvarende, som hvis vurderingsmændene kommer med en negativ konklusion omkring sikring af kredi-

torerne. Det betyder blot, at der skal tages stilling til hvilke rettigheder kreditorerne i sådanne tilfælde har 

ved dette fravalg fra kapitalejernes side. Hvis der sker fravalg af vurderingsmanderklæring, vil det have 

samme resultat som hvis erklæringen vurderede, at kreditorerne ikke var tilstrækkeligt sikrede. I begge 

tilfælde henvises der til SL’s § 243, dog vil SL § 244 blive gennemgået først, da SL § 243 vurderes ud fra 

de dokumenter, som de deltagende fusionsselskaber indsender til Erhvervsstyrelsen. 

3.3.4.3 Selskabslovens § 244: 

SL § 244 tilsiger, at dokumenter der udarbejdes i forbindelse med en fusion skal indsendes til Erhvervs-

styrelsen, herunder skal en vurderingsmandserklæring eller meddelelse omkring fravalg af en sådanne 

                                                           
101 Ibid. s. 1098 
102 (Bunch & Whitt, 2018, s. 1099) 
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ligeledes indsendes til Erhvervsstyrelsen jf. SL § 244, stk. 3 og 4. Der er ingen tidsfrist for indsendelse af 

dette, dog følger det af SL § 245, stk. 1, at fusionsbeslutninger ikke kan gennemføres før tidligst 4 uger 

efter Erhvervsstyrelsen har modtaget og offentliggjort de indsendte dokumenter. 

Vurderingsmandserklæringen eller meddelelse om fravalg af denne skal indeholde navne og CVR-numre 

på de deltagende selskaber i en fusion. Dette giver kreditorerne viden om, hvor eventuelle krav skal rettes 

til og deraf opfyldes formålet med kreditorbeskyttelsen i SL § 243. 

3.3.4.4 Selskabslovens § 243: 

Efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af dokumenterne, jf. SL § 244, vil kreditor med fordringer stiftet 

forud for offentliggørelsen, jf. SL § 243, stk. 1 have adgang til, at anmelde sit krav mod selskabet, med-

mindre der er stillet betryggende sikkerhed for fordringen, jf. SL § 243, stk. 2.  

Til vurdering af om der er stillet betryggende sikkerhed for en fordring, vil der efter Erhvervsstyrelsens 

praksis skulle tages hensyn til det rejste kravs rimelighed og størrelse. En sådan sikkerhedsstillelse vil 

oftest skulle stilles i form af en bankgaranti103, eller en moderselskabsgaranti. 

En sikkerhedsstillelse er dog ikke fornøden hvis fordringen er sikret ved en ordning i henhold til anden 

lov, jf. SL § 243, stk. 3, f.eks. lov om finansiel virksomhed104. 

Skulle der være uenighed mellem kreditor og selskabet om hvorvidt der er stillet betryggende sikkerhed 

kan parterne senest 2 uger efter fordring er anmeldt indbringe denne for skifteretten, og derved opnå en 

retlig bindende afgørelse ang. sikkerhedsstillelsen, jf. SL § 243, stk. 4. Derved har kreditorerne en sidste 

nødbremse i forhold til at sikre sig deres fordringer er tilstrækkelig sikrede ved en fusion105. 

Til slut skal det nævnes, at kreditorerne ikke med bindende virkning kan frasige sig retten til at forlange 

sikkerhed efter SL § 243, stk. 2 jf. § 243, stk. 5. Det er altså en lovsikret kreditorbeskyttelse der ikke kan 

fraviges ved den ellers almindelig aftalefrihed der er gældende i dansk ret, hvilket må tolkes som, at SL § 

243 må anses for værende beskyttelsespræceptiv i henseende til selskabernes kreditorer ved en fusion. 

3.3.4.5 Konklusion omkring fusion og kreditorbeskyttelse: 

Det har gennem ovenstående gennemgang været afhandlingens hensigt at danne et overblik over de lov-

bestemte kreditorbeskyttelsesregler der findes i SL kap. 15. Dette afsnit indeholder en opsamling og en 

konklusion, der skal muliggøre en sammenligning mellem reglerne for fusioner og udbytteudlodninger i 

en selvfinansieringskontekst. 

                                                           
103 (Werlauff, Selskabsret 9. udgave, 2013, s. 761) 
104 (Bunch & Whitt, 2018, s. 1102) 
105 Ibid. s. 1102 
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Udgangspunktet ved fusioner findes i SL § 236, hvor der sker universalsuccession fra det/de ophørende 

selskaber til det nye selskab, uden mulighed for kreditors indsigelse. Dette modificeres af SL’s regler om 

beskyttelse af kreditor ved fusioner, jf. SL §§ 242 – 244. Der kan bl.a. nævnes hovedreglen om udarbej-

delse af en vurderingsmændserklæring, hvor det kan tilføjes, at under 1% af samtlige fusioner i Danmark, 

hvor der udarbejdes en vurderingsmandserklæring, i deres konklusion når frem til kreditorerne ikke er 

tilstrækkelig sikrede106. Dette kunne indikere det også er i de fusionerende selskabers interesse, at deres 

kreditorer bliver sikrede efter fusion, da det også er en nødvendighed for fusionens gennemførsel, at kre-

ditors krav er afgjort, jf. SL § 250, stk. 1, nr. 2. Til dette kan tilføjes, at kreditorbeskyttelsen i SL § 243, 

hvor kreditor kan kræve betryggende sikkerhed samt har mulighed for domsprøvelse af sikkerhedsstillel-

sen. Kreditoren kan ikke frasige sig denne beskyttelse i kraft af bestemmelsens ordlyd, der gør den præ-

ceptiv, jf. SL § 243, stk. 5. 

Samlet set må kreditorbeskyttelse i SL kap. 15 omkring fusioner anses for værende betydelig, efter for-

fatternes mening, hvor der i regelsættet omkring fusioner er indeholdt en lang række af beskyttelsesord-

ninger der ikke kun tjener som bevisførelsesregler for kreditor, men faktisk med mulighed for at forhindre 

fusion skulle kreditor ikke være tilstrækkeligt sikrede ved den pågældende fusion. 

3.3.5 Komparativ analyse af kreditorbeskyttelse: 

I afhandlingens juridiske del har formålet været at finde svar på hvordan det kan være, at udbytteudlodning 

er accepteret i en selvfinansieringskontekst mens fusioner er, ikke er tilladte. 

Udgangspunktet for fusioner er, at sådanne dispositioner er lovlige, såfremt reglerne i SL’s kap. 15 er 

overholdt. Undtagelsen til ovenstående udgangspunkt findes i administrativ praksis, hvor fusioner kendes 

ulovlige, hvis der findes elementer af selvfinansiering i dispositionen, hvilket findes at være i overens-

stemmelse med SL’s forarbejder til selvfinansieringsforbuddet. Erhvervsstyrelsen har i denne anledning 

d. 18. oktober 2017 udtalt, at det eneste det opkøbte selskab ville modtage som led i en evt. fusion, ville 

være en stor gældspost107. 

Fra hovedreglen om dispositionens ulovlighed i forhold til selvfinansieringsforbuddet, blev der gennem 

Procuritas-dommen U 2006.145H skabt en undtagelse, hvor SL’s regler om udbytteudlodning har forrang 

for selvfinansieringsforbuddet, jf. en lex specialis betragtning. Højesteret udtalte i dommen, at der i SL’s 

forarbejder ikke fandtes holdepunkter for, at efterfølgende udlodning af udbytte til betaling af køber 

                                                           
106 Ibid. s. 1099 
107 (Bunch & Whitt, 2018, s. 903) 
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akkvisitionsgæld skulle være i strid med SL § 206, stk. 1. Videre fandt Højesteret ej heller udbytteudlod-

ning uforsvarlig på trods af størrelsen af det pågældende udbytte. 

Ud fra ovenstående stiller afhandlingen dermed spørgsmålet om det kan tilsiges, at kreditorbeskyttelse er 

højere ved udbytteudlodning end ved fusion i et selvfinansieringsperspektiv. 

Der er gennem analyse af kreditorbeskyttelsesreglerne af udbytteudlodning fundet, at reglerne i høj grad 

har karakter af bevisbyrderegler, hvor kreditorernes retstilling styrkes gennem kravet til dokumentation 

af udlodningens forsvarlighed. Kreditorbeskyttelsen sikres ligeledes gennem ledelsens rolle ved vurdering 

af udlodningens forsvarlighed, jf. SL § 179, stk. 2. Ydermere gennem revisors pligt til at påtale udbyttets 

størrelse, såfremt denne finder det uforsvarligt, eller finder grund til at tilkendegive bekymringer i forhold 

til udlodningen, jf. bekendtgørelsen om godkendte revisors erklæringer § 7 stk. 1. Revisor påfører blank 

påtegning hvis udlodningen er forsvarlig, mens der kræves en supplerende oplysning af revisor, såfremt 

han kender udlodningen for uforsvarlig, jf. bekendtgørelsens § 7 stk. 2. 

Det er gennem dansk retspraksis bevist, at kapitalselskabers ledelse kan gå meget langt før de bliver pålagt 

et ansvar for uforsvarlig ageren. Her henvises der til afhandlingens diskussion om hæftelsesgennembrud 

i sagen UfR 2006.3050H, hvor grænsen for at ledelsen ifalder ansvar for uforsvarlige dispositioner, til-

nærmelsesvist kræver forsætlig adfærd fra selskabets ledelse. Denne betragtning styrkes af Sofsrud, som 

ligeledes udtaler, at der i dansk retspraksis er registeret en høj grad af tilbageholdenhed i forhold til at 

pålægge kapitalselskabs ledelse ansvar i forhold til driftsmæssige beslutninger. 

Kreditorerne bliver gennem fusionsreglerne beskyttet på to måder. Dette sker enten ved en positiv tilken-

degivelse fra en vurderingsmand eller flere, som beretter at kreditorerne er tilstrækkeligt sikrede ved fu-

sionen, jf. SL § 242. Hvis vurderingsmandens tilkendegivelse fravælges af ledelsen eller ikke positivt kan 

tilkendegive sikring af kreditorerne, får disse en lovsikret ret, såfremt fordringen er stiftet før fusionens 

anmeldelse til erhvervsstyrelsen. Her vil forfaldne fordringer kræves indfriet og der kan kræves tilstræk-

kelig sikkerhedsstillelse for uforfaldne fordringer, jf. SL § 243. Derudover skal det bemærkes, at kredi-

torbeskyttelsen forstærkes af SL § 250, stk. 1, nr. 2, da fusionen først kan findes sted når kreditorerne krav 

er opgjort, jf. SL § 243. 

På denne baggrund kan de to regelsæt sammenlignes. Udbyttereglerne tjener som bevisførelse for udbyt-

teudlodningens forsvarlighed, mens der i fusionsreglerne er faktiske foranstaltninger, der skal forhindre 

en fusion, hvis ikke alle kreditorkravene er afgjort. 

Spørgsmålet er herefter om det kan tilsiges, at selvfinansieringsforbuddets hensyn og formål bliver for-

tolket konformt i forhold til tilladelse af efterfølgende udbytteudlodning mens fusioner findes ulovlige i 
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henhold til ovennævnte begrundelse fra Erhvervsstyrelsen. Ved en udlodning som kreditor finder ufor-

svarlig, er eneste mulighed for kreditor at tage en standpunktsrisiko og anlægge sag med krav om tilba-

geførsel af midler til selskabet fra kapitalejerne. Her vil både den nævnte tilbageholdenhed i forhold til 

hæftelsesgennembrud samt den skønsmæssige vurdering ledelsen af selskabet har foretaget i forbindelse 

med udlodning spille ind. Det må derfor, alt i alt vurderes, at den givne standpunktsrisiko kreditor tager 

er betydelig, og der indeholdes en fare for kreditor ikke bliver fyldestgjort grundet manglende hæftelses-

gennembrud. 

Modsat vil det i tilfælde af fusion være de fusionerende selskaber, der har bevisbyrden. Selskaberne skal 

enten tilsikre vurderingsmændene har nødvendig information til positivt at kunne tilkendegive kreditorer-

nes sikring ved fusionen, eller bevise overfor kreditor, at deres fordringer vil nyde en tilstrækkelig sikring 

i selskabet efter en fusion. Der kan ved uenighed af skifteretten træffes beslutning om sikring af kreditors 

fordring, hvor bevisbyrden for sikringen af fordringen pålægges selskabet. 

Udbytteudlodning kan siges at have en ex post synsvinkel, hvor kreditor ikke kan modsætte sig udbytte-

udlodning før dette faktisk har fundet sted. Kreditor påtager sig derfor en standspunktsrisiko og har lige-

ledes bevisbyrden for, at udlodningen er uforsvarlig og selskabets ledelse har handlet ansvarspådragende 

i forbindelse af uforsvarlig udbytteudlodning. Fusioner kan siges at have et ex ante perspektiv, hvor kre-

ditor kan modsætte sig fusionen før den faktisk finder sted, såfremt dennes fordring ikke er tilstrækkeligt 

sikret. 

Det undrer derfor afhandlingens forfattere, at udlodning tillades mens fusioner ikke gør, da den faktiske 

kreditorbeskyttelse i fusioner må tilsiges at være af et ligeså højt niveau som ved udlodning af udbytte, 

hvis ikke højere. 

3.4. Juridisk Konklusion: 

Det er gennem analyse af selvfinansieringsforbuddet i SL § 206, stk. 1 fundet, at formålet med forbuddet 

er sikring af selskabets kreditorer og andre interessenter. SL’s forarbejder tilsiger en formålsfortolkning 

af, hvorvidt der i en given disposition findes elementer af selvfinansiering. Det betyder, at de enkelte 

dispositioner selvstændigt ikke altid udgør selvfinansiering, men konteksten de gøres i, kan resultere i, at 

der findes elementer af selvfinansiering. 

I analysen af Procuritas-dommen U 2006.145H kom forfatterne af afhandlingen frem til, at SL’s regler 

om udbytteudlodning er lovlige i en selvfinansieringskontekst med det anførte argument, at udbytteud-

lodninger der var lovlige for tidligere ejere, også er lovlige for efterfølgende ejere, uanset ejernes subjek-

tive hensigter. Dertil skal det nævnes, at der ikke er andre Højesteretsdomme, som har behandlet et 



52 
 

lignende spørgsmål i litteraturen. Lars Bunch henviser dog til, at domstolene dømmer konformt i forhold 

til administrativ praksis fra Erhvervsstyrelsen, hvor der tidligere er taget stilling til et lignende spørgs-

mål108.  

Til dette må tilføjes, at Højesteret og Erhvervsstyrelsen vurderer kreditorbeskyttelsen i reglerne om ud-

bytteudlodning til at være stærk nok i forhold til opfyldelse af formålet i selvfinansieringsforbuddet. Dette 

taler ligeledes for den anførte lex specialis betragtning anført i selskabslovens forarbejder.  

Analysen af udbytteudlodningsreglerne har udledt, at kreditorbeskyttelsen indeholdt heri, må anses som 

værende bevisførelsesregler til hjælp for kreditor i situationer, hvis udbytteudlodningen formodes at være 

uforsvarlig. Det er gennem analyse af kreditorbeskyttelsen i fusionsreglerne fundet, at selskabet som de-

bitor skal bevise, at de sikrer deres kreditorer i forbindelse med fusionen. Udbytteudlodning kan siges at 

have en ex post synsvinkel, hvor kreditor ikke kan modsætte sig udbytteudlodning før dette faktisk har 

fundet sted. Fusioner kan siges at have et ex ante perspektiv, hvor kreditor kan modsætte sig fusionen før 

den faktisk finder sted, såfremt dennes fordring ikke er tilstrækkeligt sikret. Kreditor kan således blokere 

fusionen inden den finder sted, modsat udbytteudlodning, som kreditor først kan anfægte efter faktiske 

begivenheder. 

Det må derfor konkluderes, at kreditorbeskyttelsen er tilsvarende, hvis ikke bedre ved fusioner sammen-

lignet med udbytteudlodning, hvorfor der i nuværende praksis ikke findes at være konformitet i forhold 

til fortolkning af selvfinansieringsforbuddet. Der kan derfor sås tvivl omkring Erhvervsstyrelsens admi-

nistrative praksis, hvor der ikke tillades fusioner med begrundelsen, at et lille selskab derved kunne optage 

en stor gældspost og det eneste det opkøbte selskab som led i en eventuel fusion ville være en stor gælds-

post. Tilsvarende kan lade sig gøre gennem et debt push-down, hvorfor begge tilfælde ikke tilføre måls-

elskabet andet end gæld. 

Det skal dog bemærkes, at lex specialis ikke altid går forud for lex generalis, jf. U 1980.569, hvorfor 

selvfinansieringsforbuddet ud fra en sådan betragtning burde have forrang for reglerne om udbytteudlod-

ning. Et centralt argument i forhold til at lade udbytteudlodning forblive lex specialis er dog, at såfremt 

en eksisterende kapitalejer kan udlodde et vist beløb, så burde en ny kapitalejer ligeledes have adgang til 

at udlodde et sådan beløb til sig selv, da købers subjektive forhold ikke inddrages i vurderingen af dispo-

sitionen. Der kan derfor konkluderes, at SL’s regler om udbytteudlodning fortsat er at anse for værende 

lex specialis. 

                                                           
108 (Bunch & Whitt, 2018, s. 865) 
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Ved fastholdelse af udbyttereglernes forrang for selvfinansieringsforbuddet kan tilføjes, at den lovlige 

selvfinansiering i SL § 206, stk. 2 bliver overflødig i kraft af de mange krav og gennemgåede problema-

tikker der knytter sig til denne. 

Samlet set kan det konkluderes, at fusioner burde sidestilles med udbyttereglerne som værende lex speci-

alis, da selvfinansieringsforbuddets formål sikres tilsvarende, hvis ikke bedre ved fusioner end ved ud-

bytteudlodninger for at opnå den af forfatterne efterspurgte konformitet. 
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4. Økonomisk kapitel: 

Som nævnt i afhandlingens struktur afsnit ønskes der i dette kapital af afhandlingen at afprøve hvilke 

økonomiske hensyn der eksister for køber i at skubbe gæld ned i målselskabet efter opkøb. Til dette er 

valgt TDC som case, hvor valget af TDC er gennemgået i afhandlingens økonomiske metodeafsnit. Før 

kapitlet går til en gennemgang af teorien der benyttes til at besvarelse af afhandlingens økonomiske del 

af problemformuleringen, vil der følge en præsentation af TDC som virksomhed for at give læseren en 

klar forståelse af, TDC som virksomhed og forløbet op til opkøbet i 2005-2006. 

4.1 Præsentation af TDC: 

Der har i Danmark eksisteret teleselskaber siden 1882. TDC eller Tele Danmark, som var selskabets op-

rindelige navn, blev dog først en realitet i 1990, hvor Folketinget besluttet at sammenlægge de fire eksi-

sterende danske teleselskaber i ét selskab. Der skete i den forbindelse i 2000 et navneskift til det nuvæ-

rende TDC Group109. 

I 2005 gik fem kapitalfonde sammen i selskabet Nordic Telephone Company (NTC) og kom med et over-

tagelsestilbud til TDC’s daværende ejerne med en målsætning om, at opnå en ejerandel på minimum 90%, 

for derefter at afnotere TDC af fondsbørsen og tvangsindløse de resterende ejer110. Opkøbet var som nævnt 

på daværende tidspunkt Europas største og mest gearede opkøb111, hvor NTC frem mod 2013 gradvist 

solgte ud af sin position i kapitalandelene, hvor sidste ejerandel blev solgt fra i 2013112. 

4.2 Kapitalstruktur: 

Der findes ikke en entydig definition af ordet ”kapitalstruktur”, men den mest anvendte beskrivelse base-

rer sig på hvordan virksomheden er finansieret, hvilket aflæses på baggrund af virksomhedens passivside 

på balancen113. Virksomhedens kapitalstruktur ses hermed som værende fordelingen mellem egen- og 

lånefinansieringen af selskabets aktiver, hvor kapitalstrukturen er et udtryk for fordelingen mellem passi-

verne og hvordan disse er struktureret på selskabets balance. 

Virksomhedens balance er med til at give et billede af virksomhedens økonomiske situation og udarbejdes 

i grove træk gennem en aktivside og en passivside, hvor finansieringen af selskabet fremgår af passivsi-

den. Selskabets passivside udregnes gennem summen af egenkapitalen og forpligtelserne, hvilket er ud-

tryk for selskabets finansiering114. Passivsiden angiver derfor hvordan selskabet har finansieret de aktiver, 

                                                           
109 (TDC Groups historie, 2019) 
110 (Nordic Telephone Company ApS offentliggør anbefalet tilbud på TDC A/S, 2005) 
111 (Berlingske, 2012) 
112 (TDC Groups historie, 2019) 
113 (Møller & Parum, 1999, s. 4) 
114 (Elling, 2014, s. 122) 
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som virksomheden ejer. Aktivsiden omfatter de værdier, hvorved virksomheden har bundet sine penge, 

altså maskiner, biler mv. og inddeles i omsætningsaktiver og anlægsaktiver115. Anlægsaktiverne kan ind-

deles i finansielle, immaterielle og materielle anlægsaktiver, hvor de immaterielle anlægsaktiver omfatter 

patenter ol., de materielle anlægsaktiver omfatter fysiske genstande såsom maskiner og de finansielle 

anlægsaktiver er finansielle fordringer, f.eks. aktier og obligationer. Omsætningsaktiverne udgør varebe-

holdninger og værdipapirer såsom obligationer og aktier, som skal anvendes med det kortsigtede formål 

at indhente likviditet. 

Egenkapital defineres som forskellen mellem selskabets aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er et ud-

tryk for selskabets nettoformue, hvorved nettoformuen repræsenterer hvor meget kapital selskabet har 

tilbage, når alle forpligtelser er blevet opfyldt. Ændringer i egenkapitalen afhænger af selskabets udvikling 

og den løbende drift, som enten kan være positiv eller negativ. Hovedreglen er, at jo større en andel af 

egenkapital der finansierer selskabet, desto højere og bedre vil selskabets soliditetsgrad være. En solidi-

tetsgrad på 100% betyder, at alt finansieringen sker gennem egenkapitalen, hvorimod en soliditetsgrad på 

0% betyder, at der ikke er nogen egenkapital. Høje soliditetsgrader signalerer lav økonomisk risiko, mod-

sat en lav soliditetsgrad, hvorfor egenkapital får virkning som en stødpude i økonomisk kritiske situatio-

ner. Hermed vil en høj soliditetsgrad signalere en stor modstandsdygtig overfor eventuelle negative ind-

virkninger på selskabets drift. Det skal dog bemærkes, at en høj soliditetsgrad ikke i alle tilfælde er ens-

betydende med en sund virksomhed, da det kan signalere mangel på investeringer og/eller manglende 

udvikling i firmaet. 

Soliditetsgraden findes ved følgende formel: 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ 100

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Fremmedkapitalen defineres som forpligtelser, der kan være langsigtede eller kortsigtede og kendetegnes 

ved, at den optagne finansiering ud fra et regnskabsmæssigt synspunkt har status af fremmedkapital i 

selskabets regnskab. Fremmedkapitalen kan findes ved at tage summen af selskabets hensatte forpligtelser 

og gældforpligtelser, hvor de hensatte forpligtelser adskiller sig fra de langsigtede forpligtelser ved ikke 

at være nærmere præciserede i forhold til afviklingstidspunkt og størrelsen på gælden116. De langsigtede 

forpligtelser forfalder senere end 1 år efter balancedagen, mens de kortsigtede forfalder inden for regn-

skabsåret. 

                                                           
115 (Elling, 2014, s. 228) 
116 (Sørensen, 2012, s. 102-103) 
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Virksomhedens balance indeholder elementer, som kan grupperes og inddeles skematisk. Indholdet af 

skemaet udarbejdes på baggrund af almen regnskabsteori, altså hvilke relevante passiver der findes på 

balancen, hvor finansieringen kommer fra og hvilken finansieringstype der er tale om. Selskabets egen-

kapital er tilført af selskabets aktionærer og kapitalejere og rubriceres derfor som egenfinansiering. Fi-

nansielle forpligtelser er ofte banklån mv., hvorfor denne post placeres som værende fremmekapital. 

Driftsforpligtelser er ofte gæld til leverandører og andre samarbejdspartnere, hvorfor dette ligeledes er en 

fremmedfinansiering. Det skal bemærkes, at de finansielle forpligtelser til banker og andre finansielle 

institutioner vil være rentebærende gæld, mens dette ikke er typisk for selskabets driftsforpligtelser. 

Nedenstående skema udleder ovenstående rationale: 

Udvalgte passiver på balancen Finansieringskilde Finansieringsform 

Egenkapital Aktionærer og kapitalejere Egen 

Finansielle forpligtelser: Kort- 

og langfristede (Rentebærende) 

Banker, kreditorer og andre fi-

nansielle institutioner 

 

Fremmedfinansiering 

Driftsforpligtelser (Ofte anset 

som ikke rentebærende) 

Leverandører og samarbejds-

partnere 

 

Fremmedfinansiering 

Model og indhold udarbejdet på baggrund af den generelle regnskabsteori i bogen Ole Sørensen, regnskabsanalyse og 

værdiansættelse – en praktisk tilgang, s. 100. 

Michael Møller og Claus Parum forklarer, at der er to forskellige måder at vurdere og behandle en virk-

somheds kapitalstruktur på, hhv. den regnskabs-og den finansieringslitterære metode117. Metoderne er 

vidt forskellige, hvorfor der ikke findes en entydig definition af begrebet ”Kapitalstruktur”. 

4.2.1 Den regnskabslitterære metode: 

Den regnskabslitterære metode fastslår størrelsen af selskabets egenkapital ved aflæsning af denne i virk-

somhedens årsregnskab, der indeholder informationer om egenkapitalen og udledes som summen af ak-

tiekapitalen, henlæggelser og reserver118. Målet for kapitalstrukturen kan udledes ved at sammenholde 

størrelsen på virksomhedens egenkapitalsandel, som andel af den samlede passivside. Det betyder, at man 

i denne metodiske tilgang arbejder ud fra dem regnskabsmæssige værdi af de enkelte aktiver. 

Egenkapitalens værdi kan ved brug af den regnskabslitterære metode modificeres på flere måder, hhv. 

ved at tillægge egenkapital udskudte skatter, eller ved ”netting out”, hvor man modregner de sikre 

                                                           
117 (Virksomhedens valg af kapitalstruktur, 1999, s. 4) 
118 Ibid. s. 4 
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finansielle aktiver i selskabets fremmedkapital119. Sammenfattende vil den regnskabslitterære metode 

fastslå størrelsen på egenkapitalen ud fra den bogførte værdi af egenkapitalen. 

4.2.2 Den finansieringslitterære metode: 

Den finansieringslitterære metode tager udgangspunkt i markedsværdier og inddrager ikke virksomhe-

dens regnskabsmæssige forhold120. Metoden anvendes ofte på større børsnoterede aktieselskaber, hvor 

man udleder virksomhedens kapitalstruktur gennem kapitalmarkedets værdiansættelse af egenkapitalens 

samlede værdi. Markedsværdien af virksomhedens egenkapital udregnes på baggrund af antal udestående 

aktier ganget kursen på aktier121: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 ∗ 𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 

Denne metode er dynamisk, da der vil være kursudsving i aktien, som vil forårsage ændringer i målingen 

af kapitalstrukturen. 

4.2.3 Forskellen på metoderne: 

Der er stor forskel på opgørelsen af virksomhedens egenkapital i de to metoder, hvorfor der findes store 

forskelle på virksomhedernes kapitalstruktur ved anvendelse af de to metoder. Den finansieringslitterære 

metode er dynamisk, hvorimod den regnskabslitterære metode er statisk, da virksomhedens værdi baserer 

sig på regnskaberne, som kun vil være tilgængelige hvert kvartal. Det er svært at sige hvilken metode der 

er mest korrekt at bruge, men forfatterne af specialet har valgt at bruge den regnskabslitterære metode. 

Valget funderes i, at kapitalstrukturen og det respektive selskabs WACC udregnes/udledes på baggrund 

af offentliggjort årsrapport før og efter opkøbet af virksomheden. 

4.2.4 Finansiel gearing: 

Selskabets kapitalstruktur er forholdet mellem egen- og fremmedkapital, altså selskabets gearing. Forhol-

det mellem egen- og fremmedkapital fastslår regnskabsteknisk, hvor meget gæld selskabet har optaget i 

forhold til hvor meget egenkapital selskabet har. Udgangspunkter er, at jo mere gæld der er i selskabet, jo 

højere er niveauet af gearing, da selskabet investerer og bruger penge, som er lånte. Gearingsgraden er 

interessant for selskabets kapitalejere, da en høj gearing giver adgang til højt afkast på bekostning af en 

lille egenfinansiering. Det skal her bemærkes, at virksomhedens gearingsniveau påvirker soliditetsgraden, 

hvorved en lav gearing giver selskabet bedre mulighed for at modstå/afskrive driftstab på egenkapitalen. 

Pointen er, at egenkapitalen kommer til at virke som en stødpude. Alle selskaber har hver deres egen 

                                                           
119 (Møller & Parum, 1999, s. 4) 
120 Ibid. s. 4 - 5 
121 Ibid. s. 4 - 5 
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definition af hvordan den perfekte kapitalstruktur ser ud og det vil formegentlig være en blanding af gæld 

og egenkapital. 

Kapitalstrukturen baseres på det enkelte selskabs forhold og hvilket marked det opererer på122. Det bety-

der, at det kan være nødvendigt at finansiere sig med meget gæld, eller med meget egenkapital, alt efter 

hvilken situation man som virksomhed befinder sig i. 

Løsningen er, at virksomheden, alt efter hvilket marked den operer på, skal finde en passende balance 

mellem egen- og fremmedkapital. Der skal være tilstrækkelig egenkapital til at absorbere negative effekter 

af uventede økonomiske problemer, og selskabet skal sørge for at have tilstrækkeligt med fremmedkapital 

til at opnå en for selskabet perfekt gearingsgrad med henblik på forøget afkast til selskabets kapitalejere. 

For at måle den finansielle gearing skal balancen reformuleres. Den ordinære balance klassificerer aktiver 

og forpligtelser, hvor den reformulerede balance hjælper med at identificere kilderne til selskabets renta-

bilitet, altså driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter123.  

Fremgangsmåden adskiller selskabets finansieringsaktiviteter fra dens driftsaktiviteter, hvorfor reformu-

leringen af balancen har den effekt, at man kan afdække selskabets evne til at skabe overskud. Selskabets 

aktiver vil blive opdelt i driftsaktiver og finansielle aktiver, mens selskabets forpligtelser bliver opdelt i 

driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser124: 

Reformuleret balance 

Driftsaktiver DA 

Finansielle aktiver FA 

Driftsforpligtelser DF 

Finansielle forpligtelser FF 

Egenkapital EK 

Samlede aktiver DA + FA Samlede fordringer DF+FF+EK 

Model af en reformuleret balance. 

Driftsaktiverne og driftsforpligtelserne angår selskabets produktion og salg125. Tilgodehavender fra salg 

vil f.eks. blive klassificeret som et driftsaktiv, da det er salg af varer og tjenesteydelser på kredit. Salg af 

varer og tjenesteydelser på kredit er afledt af selskabets driftsaktivitet, derfor klassificeres det som et 

driftsaktiv126. Leverandørgæld er en driftsforpligtelse, da det er en kreditforpligtelse til brug i selskabets 

produktion. De finansielle aktiver og finansielle forpligtelser sikrer finansieringen af selskabets drift. 

                                                           
122 (Nationalbanken, 2014, s. 61-62) 
123 (Sørensen, 2012, s. 158) 
124 Ibid. s. 158 
125 Ibid. s. 158 
126 (Sørensen, 2012, s. 158) 
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Finansielle forpligtelser omfatter lån og andre gældsforpligtelser til f.eks. banker, kreditinstitutter og det 

kan ligeledes være udstedte virksomhedsobligationer127. De finansielle aktiver er selskabets overskydende 

likviditet og værdipapirer, som bliver brugt til at investere i selskabets drift, eller som udbetaling til sel-

skabets kreditorer128. 

Næste skridt er at ompostere drifts- og finansieringsaktiviteten for at adskille dem i balancen. 

Reformuleret balance: Ompostering af ovenstående skitse 

Driftsaktiver DA 

Driftsforpligtelser DF 

 

 

 

Egenkapital EK 

Finansielle aktiver FA 

Finansielle forpligtelser FF 

Netto finansielle forpligtelser FF – FA = NFF 

Netto driftsaktiver DA – DF = NDA Samlet finansiering og egenkapital EK + NFF 

Model af en reformuleret balance med ompostering af poster til brug for beregning af selskabets finansielle gearing. 

For at finde selskabets investerede kapital, også kaldet netto driftsaktiverne, skal driftsaktiverne fratræk-

kes driftsforpligtelserne, som vist i venstre side af ovenstående model. Selskabets nettogæld måles i højre 

side af modellen, hvor de netto finansielle forpligtelser findes ved at fratrække selskabets finansielle for-

pligtelser fra de finansielle aktiver. 

Selskabets finansielle gearing kan ud fra ovenstående udregnes ved at tage selskabets netto finansielle 

forpligtelser og dele disse med selskabets egenkapital129: 

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑁𝐹𝐹

𝐸𝐾
 

Den finansielle gearing er et måleredskab til opgørelsen af selskabets kapitalstruktur, da den måler sel-

skabets gæld delt med selskabets egenkapital. Reformuleringen af balancen har den effekt, at den gæld, 

der ikke er rentebærende, bliver klassificeret som selskabets driftsaktivitet, mens den rentebærende gæld 

bliver klassificeret som finansielle forpligtelser og finansielle aktiver. Denne fremgangsmåde sikrer, at 

målingen af kapitalstrukturen tager højde for såvel den rentebærende, som den ikke rentebærende gæld. 

Den finansielle gearing er et godt måleredskab og har stor relevans for afhandlingen, da forfatterne har 

udvalgt TDC, som analyseenhed, grundet gældsætningen i forbindelse med opkøbet i perioden 2005-

                                                           
127 Ibid. s. 158 
128 Ibid. s. 158 
129 Ibid. s. 212 
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2006. Den finansielle gearing vil give et billede af selskabets gearingsniveau før og efter opkøbet og dette 

tal vil blive tolket i forhold til selskabets WACC før og efter opkøbet. 

4.3 Kapitalstrukturs teorier: 

I dette afsnit vil afhandlingen behandle forskellige teorier omkring kapitalstruturer samt tage en diskus-

sion omkring antagelserne i disse og affødte teorier. 

4.3.1 Modigliani & Miller Kapitalstrukturteori 1958 the cost of Capital: 

I 1958 gjorde de to økonomer Franco Modigliani og Merton H. Miller (herefter M&M), op med hidtidige 

idéer om et selskabs kapitalstruktur. Det havde tidligere været antaget at kapitalstrukturen blev fastlagt 

ud fra den langfristede rente på gæld, mod det forventede afkast på det aktiv, der blev investeret i. Et 

rationelt kapitalselskab ville investere i aktivet, hvis aktivets afkast oversteg renten på gælden, hvorved 

selskabets værdi skulle forøges mere end omkostningen ved investeringen. 

Der ville være en usikkerhed forbundet med en sådan investering, nemlig den risiko der er forbindes med 

investeringen, holdt oppe mod det forventede afkast. M&M mente, at det var mere eller mindre umuligt 

at kvantificere en investerings mulige afkast og dermed om investeringen vil skabe værdi for selskabet, 

da usikkerhed forbundet med en investering er individuel og knyttes til den enkelte investors nyttefunk-

tion. Under en række antagelser gjorde M&M op med ovenstående teori. 

Antagelser for et marked hos M&M: 

• Der er perfekt information 

• Perfekt kapitalmarked, dvs. alle kan låne til samme rente 

• Hvert enkelt selskab kan inddeles i risikoklasser, hvor afkast på kapitalandele for selskaber i 

samme risikoklasse er det samme 

• Alle aktører handler rationelt 

• Ingen skat 

• Ingen konkursomkostninger 

M&M’s antagelser vil blive diskuteres senere i afhandlingen. M&M kommer under de anførte antagelser 

frem til følgende III propositioner. 
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Proposition I: Kapitalstrukturen for selskaber er uden betydning, og det interesser kun ejerne hvilken 

pengestrøm aktiverne genererer, og den risiko aktiverne er behæftede med. Passiverne siger dermed noget 

om hvordan likviderne skal fordeles mellem kapitalejerne og långiver130. 

Dette kan bedst forklares gennem to lagkagediagrammer, jf. nedenstående figur. Logikken er her, at en 

kage ikke bliver større af at den opdeles anderledes. Denne antagelse betegnes som M&M’s irrelevans 

sætning, da den netop konkluderer, at ledelsens beslutninger omkring selskabets kapitalstruktur, er irrele-

vant131. 

 

Figur 2 

Dette opstiller M&M på formel således: 

𝑉𝐽 ≡ (𝑆𝑗 + 𝐷𝑗) =
𝑋𝐽
̅̅̅

𝑝𝑘

 

Hvor: 

𝑉𝐽= markedsværdien af selskabet 

𝑆𝑗= markedsværdien af kapitalandele 

𝐷𝑗= markedsværdi af gæld 

𝑋�̅�= forventet afkast på aktiverne 

𝑝𝑘= forventet afkast på kapitalandel for et selskab i risikoklasse k 

                                                           
130 (Miller & Modigliani, 1958, s. 270-271) 
131 (Miller & Modigliani, 1958, s. 266) 
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M&M begrunder ud fra en arbitragebetragtning, at alle selskaber, uanset finansieringsfordeling mellem 

egenkapital og gæld i samme risikoklasse, skal have samme værdi. En rationel køber ville i et marked 

med perfekt information kunne sælge sine kapitalandele i det ene selskab og købe flere kapitalandele i et 

selskab med anderledes kapitalstruktur med samme afkast profil. 

Derfor er: 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 

Hvor: 

𝑉𝐿: er et selskab med gæld 

𝑉𝑈: er et selskab uden gæld 

Ved inddragelse af konkursrisiko videreudvikles propositionen til M&M proposition II. 

Proposition II: I en verden hvor konkurs er en mulighed modificeres 𝑉𝐿 = 𝑉𝑈, da risikoen for en konkurs 

indtræffer stiger i takt med mængden af gæld der optages i selskabet forøges. Dette kaldes også den fi-

nansielle risiko, da risikoen selvsagt knytter sig til den finansielle(kapital)struktur i et givent selskab. 

Kapitalejerne vil derfor, jo højere finansiel risiko et selskab har, kræve et højere afkast, hvorfor prisen på 

egenkapital stiger i takt med gælden i selskabet stiger. 

M&M udtrykket dette ved, at det forventede afkast på en kapitalandel er lig med selskabets kapitalise-

ringsrate som er 𝑝𝑘 for en 100% egenfinansieret selskab i dets klasse sammenlagt med en præmie, der er 

relateret til den finansielle risiko, som er lig med forskellen på 𝑝𝑘 og 𝑟132. 

Dette skrives på formel således: 

𝑖𝑗 = 𝑝𝑘 + (𝑝𝑘 − 𝑟)𝐷𝑗/𝑆𝑗 

De kendte faktorer har samme betydning som fra M&M proposition I og: 

𝑖𝑗= det forventede afkast på kapitalandele 

𝑟= renten på gæld 

                                                           
132 (Miller & Modigliani, 1958, s. 271) 
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Proposition II bygger på en antagelse omkring långiver ikke vil kræve en højere risikopræmie, selvom 

konkursrisikoen stiger, da det antages at selskabet har en række aktiver, hvor aktiverne i tilfælde af kon-

kurs overtages af långiver, som gennem videresalg af aktiverne får dækning for sit lån133. 

Fra Proposition I og Proposition II, kommer M&M frem til deres Proposition III, som er en læresætning 

omkring hvornår ledelsen i et selskab bør investere i aktiver. 

Proposition III: en investering i aktiver bør foretages, såfremt afkastet fra investeringen er større end 

eller lig med de gennemsnitlige vægtende kapitalomkostninger selskabet har i forbindelse med fremskaf-

felse af kapital til investeringen134. 

Formelen fra Proposition I kan omskrives så de gennemsnitlige vægtende kapitalomkostninger for selska-

bet findes. 

Dette gøres ved at isolerer 𝑝𝑘 

𝑉𝐽 ≡ (𝑆𝑗 + 𝐷𝑗) =
𝑋𝐽
̅̅̅

𝑝𝑘

↔ 𝑝𝑘 =
𝑋𝐽
̅̅̅

(𝑆𝑗 + 𝐷𝑗)
≡

𝑋𝐽
̅̅̅

𝑉𝐽

 

Hermed gjorde M&M op med den hidtidige opfattelse, hvor rentabiliteten af en investering ikke afhang 

af renten på den langfristede gæld, men derimod på de kapitalomkostninger, der var forbundet med at 

fremskaffe kapital til investeringen. 

De tre propositioner er siden blev mødt med kritik, hvor især antagelserne har været genstand for kritik-

ken. M&M fortog derfor også en korrektion til deres 3 proposition i deres artikel fra 1963 der gennemgås 

i næste afsnit. 

4.3.2 Modigliani & Miller 1963 Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correc-

tion: 

M&M udgav i 1963 en ny artikel, som indeholder en korrektion af en fejl i deres artikel fra 1958. Deres 

oprindelige teori antager, at en virksomheds værdi bestemmes af det forventede afkast og risiko på virk-

somhedens aktiver, hvorfor der ikke bliver taget stilling til finansieringen af disse. Den væsentlige forskel 

er M&M holdning til skattefradrag på renteudgifter, som heraf bliver det centrale omdrejningspunkt i 

artiklen fra 1963135. M&M artikel fra 1963 kan således siges at være mere virkelighedsnær, da den virke-

lige verden indeholder skatter, transaktionsomkostninger og virkninger af gæld på firmaets indtjening. 

                                                           
133 Ibid. s. 271 
134 (Miller & Modigliani, 1958, s. 288) 
135 (Modigliani & Miller, 1963, s. 434) 
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Indtjeningen efter rentebetalinger er skattepligtig og dette er en af de vigtigste årsager til, at selskaber kan 

bruge gældsfinansiering. 

M&M udledte i deres artikel, at når virksomhedsskatter bliver inkluderet i virksomhedens finansiering, 

så bliver værdien af det gearede selskab lig med værdien af det selskab, som ikke er gearet, tillagt nutids-

værdien af de skattemæssige forhold, der er forbundet med gæld. 

Nutidsværdien af skatteskjoldet opstilles på følgende måde136: 

𝑃𝑉 𝑎𝑓 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑘𝑗𝑜𝑙𝑑 =
𝑇𝑐 ∗ 𝐷 ∗ 𝑅𝐷

𝑅𝐷

= 𝑇𝑐 ∗ 𝐷 

Herved omskrives proposition 1, hvorved der tilføjes et skattefradrag til ligningen og det matematiske 

udtryk bliver derfor som følger137: 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝑇𝑐 ∗ 𝐷 

𝑉𝐿 beskriver virksomhedsværdien ved gæld og egenkapital finansiering, 𝑉𝑈 beskriver virksomhedsvær-

dien ved 100% egenkapital finansiering og 𝑇𝑐 ∗ 𝐷 beskriver nutidsværdien af skatteskjoldet, hvor T er 

selskabsskatten og 𝐷 er gælden. 

M&M anerkender således efter udgivelsen af deres 1963 artikel, at selskabers kapitalstruktur kan blive 

påvirket af skattemæssige forhold. Dette begrundes ud fra det hensyn, at renter er fradragsberettigede for 

virksomheden i forhold til selskabsskatten, hvorfor gæld kan have en positiv effekt på virksomhedens 

markedsværdi. M&M antager at skattesatsen forbliver uændret og selskabet har en konstant gæld138. 

Til illustration af ligningen kan opstilles en figur, som påviser effekten af at påtage sig gæld. Grafen viser 

værdien af det gearede selskab 𝑉𝐿 holdt oppe mod mængden af gæld 𝐷. M&M’s proposition I med sel-

skabsskat indebærer, at virksom 𝑉𝐿’s værdi stiger når virksomhedens gæld 𝐷 stiger, netop på grund af 

skatteskjoldet. Det ses ud fra den grafiske illustration, at virksomhed 𝑉𝑈 som ikke har gæld ej heller stiger 

i værdi når selskabets gæld stiger. Nutidsværdien af skatteskjoldet 𝑇𝑐 ∗ 𝐷 løfter derfor netop værdien af 

𝑉𝐿 grundet de fradragsberettigede renter på virksomhedens selskabsskat. Den mest optimale kapitalstruk-

tur er med udgangspunkt i ovenstående teori, at kapitalselskabet finansieres med 100% gæld. Jo mere 

gæld virksomheden tilføres, desto større er virksomhedens værdi grundet nutidsværdien af skatteskjoldet. 

                                                           
136 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, s. 438) 
137 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, s. 438) 
138 (Modigliani & Miller, 1963, s. 435) 



65 
 

 

Det er dog ikke desto mindre en interessant teori, da den kan beskrive købers strategi og tankeproces i 

forhold til opkøbssituationer. 

Sammenfattende udleder M&M i deres teori uden selskabsskat, at virksomhedens gæld og egenkapital er 

ligegyldig ved vurderingen af selskabets værdi, hvorimod de i deres teori med selskabsskat udtaler, at 

firmaets gældsstruktur er af stor værdi grundet skatteskjoldets indvirkning på selskabets finansiering139. 

Alt i alt kan der ved sammenligning af de to teorier udledes, at forskellen på dem befinder sig i den 

potentielle fordel der findes ved optagelse af gæld i virksomhedens kapitalstruktur, hvilket udspringer fra 

skattefordelen af virksomhedens rentebetalinger140. 

4.3.3 Weighted Average Cost on Capital (WACC): 

M&M’s teori omkring de gennemsnitlige vægtende kapitalomkostninger har siden vundet indpas i vurde-

ring af projekters rentabilitet. Der findes mange metoder til at fastlægge et selskabs kapitalomkostninger 

på. Fremgangsmåden ved hjælp af WACC er dog en af de mest udbredte, og vil også blive benyttet i 

denne afhandling. 

Det vægtede gennemsnit for kapitalomkostninger, der udledes af WACC er udtryk for det afkast, som 

markedet kræver for at være villig til at investere i et specifikt projekt. Der er altså tale om en opportunity 

cost141 eller på dansk, en offeromkostning, forbundet med investeringen i et projekt, frem for investering 

i det næstbedste alternativ. Ideen er derfor, at jo lavere WACC et selskab har, jo ’”billigere” vil selskabet 

kunne skaffe den nødvendige kapital i forbindelse med nye investeringer, da alternative investeringer 

enten er mere risikobehæftede eller resulterer i et lavere afkast. WACC benyttes derfor af selskaber i 

projekter til at vurdere en investerings rentabilitet, hvor afkastets på investeringen skal være lig med eller 

højere end den selskabs WACC, præcis som anført af M&M i deres proposition III fra 1958142. Et selskab 

                                                           
139 (Adrienn, 2014, s. 914-915) 
140 Ibid. s. 915 
141 (Pratt, 1998) 
142 (Miller & Modigliani, 1958, s. 288) 
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vil derfor som oftest bruge WACC’en som deres kalkulationsrente, til frem- eller tilbagediskhåndtering 

af pengestrøm for at kunne afgøre om et projekt er rentabelt.   

Formelen der benyttes til beregning af WACC ser således ud: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐸

𝑉
) ∙ 𝑅𝐸 + (

𝐷

𝑉
) ∙ 𝑅𝐷 ∙ (1 − 𝑇𝐶) 

Hvor: 

𝐸

𝑉
 = egenkapitalandelen af selskabets totale værdi hvor: 𝑉 = 𝐸 + 𝐷 

𝑅𝐸 = prisen på egenkapitalen (afkastkravet fra ejer) kan beregnes på en del forskellige måder, i afhand-

lingen benyttes en CAPM-tilgang. CAPM gennemgås i det efterfølgende afsnit i afhandlingen. 

𝐷

𝑉
 = gældens andel af selskabets totale værdi er igen: 𝑉 = 𝐸 + 𝐷 

𝑅𝐷 = prisen på ny gæld (afkastkrav fra en långiver) 

1 − 𝑇𝐶 = er selskabsskatten, som ganges på gælden, netop som M&M redegjorde for i 1963, gennem 

gældsoptagelse kan etableres et skatteskjold, da gæld er fradragsberettiget. 

Udtrykt i ord, er WACC formelen en udregning af andelen af egenkapital i forhold til den totale kapital i 

selskabet, multipliceret afkastkravet på denne plus andelen af gæld i forhold til den totale kapital i selska-

bet, multipliceret afkastkrav på gæld, multipliceret med 1-skattesatsen, da gælden er fradragsberettiget. 

4.3.4 CAPM: 

CAPM er en prisfastsættelsesmodel, der udleder investorernes afkastkrav til en virksomheds egenkapi-

tal143 Modellen udleder dette afkastkrav ved at bearbejde sammenhængen mellem afkastet på den respek-

tive virksomheds aktier sammenholdt med udviklingen i markedsporteføljen144. Markedsporteføljen anses 

i denne sammenhæng for værende alle aktiver i verden. Investorerne vil, ud fra en sammenligning mellem 

virksomhedens aktie og markedsporteføljen kræve en nærmere estimeret risikopræmie, alt efter hvor me-

get risiko de påtager sig ved en given investering. 

CAPM skelner mellem en systematisk og en usystematisk risiko. Der vil være tale om en systematisk 

risiko hvis der er samvarians mellem aktien og den respektive markedsportefølje145. Modsætningsvist vil 

der være tale om usystematisk risiko, hvis risikoen kan elimineres ved brug af diversifikationsstrategier. 

                                                           
143 (Bierman, 2003, s. 89) 
144 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, s. 348) 
145 Ibid. s. 341 
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Hvis en risiko kan elimineres, vil der ikke være incitament til at belønne en sådan påtaget risiko146. Den 

systematiske den risiko på en aktie har således effekt, at en ændring i det indeks, der bruges som mar-

kedsportefølje, alt efter om det er fald eller stigning, vil påvirke den enkelte aktie i en opad eller nedad-

gående retning. 

Den systematiske risiko er afgørende for et aktivs forventede afkast og det er derfor vigtigt at kunne måle 

niveauet af systematisk risiko, altså samvariansen mellem aktien og markedsporteføljen. Samvariansens 

størrelse beskrives med en værdi kaldet beta, 𝛽. Virksomhedens betaværdi er et udtryk for den driftsmæs-

sige og finansielle risiko, hvorfor en betaværdi på 1 betyder, at virksomheden har en driftsmæssig og 

finansiel risiko svarende til den respektive markedsportefølje147. Har aktien en høj betaværdi vil den have 

en høj systematisk risiko og deraf en forhøjet risikopræmie148. Risikopræmien defineres i den henseende 

som det merafkast, en investor kræver for at investere i risikobehæftede aktiver frem for risikofrie aktiver. 

Ud fra ovenstående kan der opstilles en model til aflæsning af en virksomheds betaværdi. Det antages at 

beta kan have 4 forskellige niveauer i forhold til en given investering. Betaværdien kan enten være lig 

med 0, større end 0 men mindre end 1, lig med 1 eller større end 1. Betydningen af betas værdi i hvert 

tilfælde forklares på følgende måde: 

1. 𝛽 = 0, Investering er risikofri 

2. 0 < 𝛽 < 1, Investeringen har mindre risiko end markedsporteføljen 

3. 𝛽 = 1, Investeringen har samme risiko som markedsporteføljen 

4. 𝛽 > 1, Investeringen er mere risikobehæftet end markedsporteføljen 

Når aktiens betaværdi er fundet, kan CAPM formlen anvendes, for deraf at udlede afkastkravet til virk-

somhedens egenkapital. CAPM bestemmer, at investors forventede afkast på et aktiv afhænger af tre 

komponenter, 1) tidsværdien af penge, som måles af den risikofrie rente 𝑅𝑓, hvor investor afventer sit 

afkast uden at påtage sig risiko, 2) investors belønning ved at påtage sig risiko, som måles af risikopræ-

mien i markedet (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓), hvor denne delkomponent ses som det markedet tilbyder investor for at 

bære systematisk risiko, i den tid han har sin investering ude og til slut 3) som er den systematiske risiko, 

der måles gennem betaværdien. 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) 

Formlen indeholder således følgende komponenter: 

                                                           
146 Ibid. s. 341 
147(PWC, 2010, s. 2) 
148 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2014, s. 349) 
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𝐸(𝑅𝑖) = Investorernes forventede afkast 

𝐸(𝑅𝑀) = Forventede afkast ved investering i markedsporteføljen 

𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓 = Markedets risikopræmie 

𝑅𝑓 = Den risikofrie rente 

𝛽 = Systematiske risiko (Samvarians mellem aktien og markedsporteføljen) 

Betaværdien kan findes ved først at udlede standardafvigelsen og kovariansen for en given virksomhed, 

hvilket gøres ved brug af følgende formel: 

Standardafvigelsen: 

𝜎2(𝑥) = ∑ 𝑃𝑟𝑖

𝑁

𝑖=1
∗ (𝑥𝑖 − 𝐸(𝑐))

2
 

Standardafvigelsen måler den gennemsnitlige afvigelse fra et datasæt og jo mere spredning der er i dataen, 

jo højere er afvigelsen. Standardafvigelsen vil således anvendes som måleredskab til fremhævelse af vo-

latilitet, hvor en aktie med en høj volatilitet vil have en højere standardafvigelse modsat en aktie, der ikke 

er lige så volatil. 

Kovariansen: 

𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑃𝑟𝑖

𝑁

𝑖=1
∗ (𝑥𝑖 − 𝐸(𝑥) ∗ (𝑦𝑖 − 𝐸(𝑦)) 

Kovariansen måler forholdet mellem afkastet på to aktiver. En positiv kovarians betyder, at aktiverne 

bevæger sig sammen mens en negativ kovarians betyder, at afkastet på de to aktiver bevæger sig i mod-

satte retninger. 

Herefter udregnes betaværdien på baggrund af ovenstående udregninger på følgende måde: 

𝛽𝑖 =
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑖 , 𝑅𝑀)

𝜎𝑚
2

 

𝛽𝑖 = Beta for den respektive virksomhed 

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 , 𝑅𝑀) = Kovarians mellem den respektive virksomhed og markedsporteføljen 

𝜎𝑚
2  = Varians på markedsporteføljen 
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Det skal bemærkes, at der findes to forskellige betaværdier, henholdsvis den gearede og den ugearede 

beta. For at udlede investors afkastkrav skal den gearede beta anvendes, da den ugearede beta repræsen-

terer en given virksomheds egenkapital som 100% egenkapitalfinansieret, mens det gearede beta er virk-

somhedens kapitalstruktur når den består af både egenkapital- og fremmedfinansiering149.  

4.3.5 Modigliani & Miller’s antagelser: 

M&M gør sig, som nævnt i det gennemgåede teoriafsnit, en del antagelser omkring verden der opereres i 

for at nå frem til deres konklusioner omkring et selskabs kapitalstruktur. I dette afsnit vil disse blive 

gennemgået og diskuteret, for at efterprøve om antagelserne faktisk kan siges at have hold i virkeligheden. 

Denne diskussion er relevant, da M&M’s antagelser gennem tiden er blevet beskyldt for ikke at have hold 

i virkeligheden150. Dette afprøves og diskuteres i følgende afsnit, da M&M har dannet grundlag for mange 

efterfølgende teorier omkring kapitalstruktur for selskaber. Det findes derfor relevant at diskuterer disse 

antagelser, da der kan stilles spørgsmål ved det opnåede resultat i afhandlingen, hvis antagelserne for 

beregning af kapitalomkostningerne ikke holder. 

4.3.5.1 Perfekt information: 

Den klassiske definition af et marked med perfekt information er, at alle aktører i markedet har adgang til 

samme mængde information samtidig og omkostningsfrit151. 

Ud fra et spilteoretisk synspunkt, kan der her stilles spørgsmål til, om alle aktører faktisk får information 

samtidig, eller om nogle aktører blot reagerer på den information andre aktører signalerer152. Her kunne 

som eksempel nævnes ledelsen i en virksomhed, der, alt andet lige, har information omkring den pågæl-

dende virksomhed før resten af markedet. Markedet vil på baggrund af informationen reagerer på de sig-

naler, der kommer fra virksomhedens ledelse. Dette kan ledelsen udnytte til at signalere en større værdi 

af selskabet, end hvad der faktisk er realiteten. 

Det kan illustreres ved følgende opstillede tese. Det antages, at et selskab med en lille profit vil være 

tilbageholdende med at optage mere gæld, både i forhold til mulige tilbagebetalingsvanskeligheder, men 

også fordi den potentielle up-side der ligger i et skatteskjold er meget lille hvis selskabet ikke har en profit 

der matcher skatteskjoldets værdi. Et selskab med stor profit vil være mere villige til at optage gæld, da 

skatteskjoldet bedre kan udnyttes og der er ikke samme risiko for tilbagebetalingsvanskeligheder. En 

                                                           
149 (PWC, 2010, s. 3-4) 
150 (Brusov, Filatova, Orekhova, & Eskindarov, 2015, s. 3) 
151 (Lando, 1989, s. 372) 
152 (Baird, Gertner, & Picker, 1998, s. 122-124) 
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investor kan derfor lokkes til at tro, at et selskab har en større værdi end hvad der faktisk er tilfældet, 

gennem de signaler selskabets ledelse sender til markedet gennem optagelse af gæld153. 

Hermed rejses spørgsmålet om hvor efficient markedet er til at afkode denne type signalering fra selska-

berne. Eugene F. Fama kom i 1970 op med sin ’fair game’ efficient marked model154, hvori han kommer 

op med en teori omkring hvordan aktiers pris afspejler sig i den tilgængelig information markedet har til 

rådighed. Denne model er i 1977 blevet testet på den danske børs af Peter L. Jennergren og Peter Toft-

Nielsen155. Resultatet af undersøgelsen viste en meget svag efficiens på det danske marked. Videre bliver 

der i Jennergren og Toft-Nielsens artikel henvist til tilsvarende undersøgelser af markederne i Tyskland, 

Norge og Sverige, hvor der fandtes tilsvarende resultater156.  Aktører på de givne markeder er altså ikke 

”gode nok”, til at afkode de signaler selskaber sender ud i markedet. 

Det må derfor konkluderes, at der i forbindelse med bestemmelse af selskabers værdi og kapitalstruktur 

med alt sandsynlighed ikke eksisterer perfekt information. Det er ikke muligt for aktørerne at afkode 

selskabernes signaler som korrekt eller forkert information grundet svag markedsefficiens, hvorfor 

M&M’s antagelse om markeder med perfekt information findes urealistisk. Antagelsen om perfekt mar-

kedsinformation affødte den såkaldte Pecking-order teori, der gennemgås i næste afsnit. 

4.3.5.1.1 Pecking order teorien: 

Pecking-order er en spilteoretisk tilgang til kapitalstruktur udviklet af Stewart C. Myers og Nicholas S. 

Majluf157. Det antages i teorien, at ledelsen af et selskab besidder mere information omkring selskabet end 

ejerne. På denne baggrund stilles der spørgsmål til hvordan ledelsen træffer beslutninger omkring finan-

siering af aktiver. 

Ud fra denne antagelse opstilles følgende spørgsmålet: hvornår fortrækkes det at finansiere investering 

med egenkapital frem for gæld og omvendt.  

Som eksempel kan nævnes situationen, hvor ledelsen ved, at de har haft et godt år og derfor har et langt 

bedre regnskab i vente, end ejerne forventer. Dette betyder kapitalandelene i selskabet reelt set er under-

vurderede, da ledelsen ved de har leveret et bedre resultat end hvad ejerne regnede med, og da ejerne ikke 

er villige til at give den pris som kapitalandelene faktisk er værd på nuværende tidspunkt. Det ville ikke 

være i ledelsens interesse at udstede nye kapitalandele til finansiering af en investering, da de ville blive 

                                                           
153 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2011, s. 469) 
154 (Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work) 
155 (An investigation of random walks in the Danish stock market) 
156 (Jennergren & Toft-Nielsen, 1977, s. 268) 
157 (Coroate financing and investment descions when firms have information that investors do not have) 
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solgt til en lavere pris end hvad de faktisk er værd. I en sådan situation vil fremmedfinansiering i form af 

gæld være en bedre finansieringskilde end egenkapital158. 

Gæld er ikke altid løsningen, og i tilfælde hvor gæld ikke kan lånes til en lav rente, vil ledelse ved opta-

gelse af lån signalere, at selskabet kan være i problemer, hvilket ejerne og markedet vil reagere negativt 

på. Sælges der i stedet kapitalandele i denne situation vil kapitalandelens værdi falde, da ejerne og mar-

kedet vil tolke det som et signal på, at selskabets kapitalandele er overvurderede. Ledelsen bør derfor 

opbygge en egenkapitalsreserve, der kan bruges til investering159. 

Dermed er det en Pecking-order eller hakkeorden, for hvordan kapitalselskabets ledelse skal søge finan-

siering til investering i selskabet. Ledelsen skal helst benytte en opsparet egenkapitalreserve og er dette 

ikke muligt, skal der optages gæld til så lav rente som muligt, hvor sidste mulighed er at udstede nye 

kapitalandele. 

Denne hakkeordens-teori omkring imperfekt information vil blive diskuteret i relation til de konklusioner, 

der opnås gennem beregning af WACC for TDC, da den byder ind med en relevant vinkel til behandling 

af afhandlingens problemformulering. 

4.3.5.2 Perfekt kapitalmarked: 

Et perfekt kapitalmarked er defineret ved, at alle kan låne til samme risikofri rente. Her kan der blot kastes 

et blik på de virkelige lånemarkeder, f.eks. det danske obligationsmarked for danske virksomhedsobliga-

tioner. 

 

Figur 2, billede af handlet obligationer på Nasdaq Danmark160 

                                                           
158 (Myers & Majluf, 1984, s. 219) 
159 Ibid. s. 220 
160 Overblik for handlet obligationer den 01.04.2019 (Nasdaq, 2019) 
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Det fremgår af ovenstående figur, at virksomhedernes obligationer handles til vidt forskellige kuponren-

ter, altså hvilket afkast de enkelte obligationer giver pr. periode. Det skyldes blandt andet at selskaber, 

gennem kreditvurderingsbureauer som Moody’s eller Standard and Poor, tildeles en kredit rating. Dette 

muliggør, at aktører kan træffe afgørelser omkring den risiko der knytter sig til udstedte obligationer, og 

heraf, hvilket afkastkrav der skal tilknyttes til de enkelte obligationer. 

Det kan derfor konkluderes, at selskaber ikke har lige adgang til kapital gennem lånemarkedet og dermed 

ej heller mulighed for at låne kapital på samme vilkår. 

4.3.5.3 Alle aktører handler rationelt: 

Aktørernes rationelle handlingsmønster fastslås ved, at arbitrage ikke er muligt over en længere periode, 

da markedet vil skabe en ligevægtspris på aktiver ud fra det pågældende aktivs risikoklasse. Dette elimi-

nerer muligheden for at opnå et forhøjet afkast uden at påtage sig yderligere risiko161. 

Denne antagelse kan sammenkædes med den foregående antagelses omhandlende et marked med perfekt 

information. I et marked med en svag grad af markededsefficiens kan det ikke udelukkes, at nogle aktører 

vil have mulighed for at opnå et forhøjet afkast uden at påtage sig yderligere risiko, da nogle aktører vil 

have markedsinformationer, som andre aktører i markedet ikke har. Dette kan lede til, at nogle aktører vil 

handle på en måde, der for de aktører med mindre information kan virke irrationel. Dette udelukker ikke, 

at aktørerne på markedet er rationelle, ud fra et profitmaksimerings rationale. Det udelukker dog ej heller 

muligheden for arbitrage, da ikke alle aktører vil have adgang til samme mængde af information. 

Det kan derfor konkluderes, at det er uvist om alle aktører handler rationelt ud fra gældende teori. Ratio-

naliteten udspringer dog fra asymmetri i aktørernes informationsadgang, hvorfor rationalitet for nogle 

aktører kan være irrationalitet for andre aktører i markedet.  

4.3.5.4 Risikoklasser for selskaber: 

Antagelsen om selskabers inddeling i risikoklasser er blevet påvist gennem CAPM-tilgangen, hvorfor det 

faktisk kan lade sig gøre at inddele selskaberne i risikoklasser. Dette på trods af, at CAPM-modellen først 

blev introduceret i 1960’erne og M&M ikke selv kommer med et direkte bud på, hvordan det ellers kan 

gøres i deres originale artikel fra 1958. 

CAPM har dog den svaghed, at der kræves store mængder data for at kunne beregne en retvisende beta-

værdi, hvorfor det ifølge en undersøgelse af PWC er påvist, at beregning af selskabers risikoklasser i 

markedet sjældent gøres på egen hånd. Faktisk bruger 90% af alle aktører eksterne kilder til beregning af 

                                                           
161 (Brusov, Filatova, Orekhova, & Eskindarov, 2015, s. 15) 



73 
 

et selskabs beta162. Herved anvender markedet stort set de sammen betaværdier, hvorfor de indhentede 

data må anses for retvisende. Det skal dog bemærkes, at beregningerne er foretaget af diverse institutter, 

hvorfor der kan sås tvivl om hvor retvisende de egentlig er. Der kan forekomme informations asymmetri, 

såfremt værdierne ikke kan indhentes af alle aktører på lige fod. 

4.3.5.5 Ingen skat: 

Denne antagelse ændrede M&M selv fra deres oprindelige artikel fra 1958, hvor de i 1963 indrømmede, 

at skat har en væsentlig rolle i forhold til valget af kapitalstruktur for selskaber. Ændringen i at medtage 

skat påvirkede også M&M’s konklusion omkring forholdet mellem egenkapital og fremkapital. 

Antagelsen med manglende skat vil ikke blive gennemgået yderligere i afhandlingen, da M&M allerede 

har anerkendt relevansen af skat i forhold til kapitalstrukturer. Derudover er skattens betydning allerede 

blevet cementeret i afsnittet omkring artikel 1963. 

4.3.5.6 Ingen konkursomkostninger: 

Virksomhederne har i den virkelige verden ikke mulighed for at optage en uendelig mængde gæld, hvorfor 

M&M’s antagelse om manglende konkursomkostninger har mødt stor kritik. 

Når gæld/egenkapital brøken stiger, gennem en øget gældsoptagelse stiger risikoen for, at selskabet ikke 

vil kunne tilbagebetale sine kreditorer163. Et selskab er i henhold til økonomisk teori konkurs, når selska-

bets gæld overstiger eller er lig med selskabets aktiver, da egenkapitalen derved har en værdi på nul164. 

De omkostninger der normalt opstår i forbindelse med en konkurs kan inddeles i direkte og indirekte 

konkurs omkostninger. De direkte konkursomkostninger er omkostninger der knytter sig til selve konkur-

sen. Det kan være behandling af konkursboet herunder udgifter til bobestyrer, mistet indtægter ved salg 

af aktiver, udgifter til jurister og advokater i forbindelse med eventuelle retssager der knytter sig til kon-

kursen. Her kan eksempelvis nævnes Lehman Brothers konkurs i 2008, hvor der allerede i september 

samme år var sager mod boet til en værdi af 600 millioner US dollars165. 

De indirekte konkursomkostninger, er de omkostninger der er knyttet til at forhindre en konkurs og det er 

i denne henseende værd at bemærke, at ejerne af et selskab sjældent får deres indskudte midler i selskabet 

tilbage ved en konkurs. Ejerne har derfor incitament til at undgå konkurs gennem forskellige tiltag og 

                                                           
162 (PWC, 2010) 
163 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2011, s. 460) 
164 Ibid. s. 460 
165 Ibid. s. 461 
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strategier. De indirekte omkostninger dækker over nye strategiske tiltag, den risikopræmie långiver kræ-

ver for at være villige til at låne, eller retssager for at undgå konkurs. 

Ejerne af et selskab skal ved de indirekte konkursomkostninger sørge for, at selskabet ikke ender i en 

selvopfyldende profeti, hvor rygter omkring konkurs og ejernes bestræbelser på at undgå konkursen ska-

ber usikkerhed omkring selskabets fremtidsudsigter. Som eksempel kan nævnes HBOS og Royal Bank of 

Scotland, som i 2008 oplevede en stor kundeflugt, da der spredtes negative rygter om bankernes finan-

sielle situation166. 

Det må derfor konkluderes, at M&Ms antagelser omkring fraværet af konkursomkostninger også vurderes 

som værende urealistiske i den virkelige verden. M&M modtog også en del kritik for denne antagelse, 

hvilket affødte trade-off teorien der gennemgås i det nedenstående afsnit. 

4.3.5.6.1 Trade-off teorien: 

Det er ikke muligt at optage en uendelig mængde gæld og på den baggrund udviklede Alan Kraus og 

Robert H. Litzenberger i 1973 en teori omkring det optimale gældforholdt i et kapitalselskab167. Der blev 

herved gjort op med M&M’s antagelse om fraværet af konkursomkostninger ved at balancere optagelse 

af gæld i forhold til størrelsen på skatteskjoldet, holdt oppe mod de øgede indirekte konkursomkostninger, 

der opstår ved den øgede gældsætning af selskabet. 

Sat simpelt op, skal selskabet i en verden med skat og konkursomkostninger optage gæld til det punkt, 

hvor fordelen af skatteskjoldet opvejes af den indirekte konkursomkostning selskabet påføres ved opta-

gelse af gælden. 

Dette kan tilskrives M&M’s proposition I i artiklen fra 1968: 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑢 + 𝑇𝑐 ∙ 𝐷 − 𝐹𝐷 

Hvor: 

𝑉𝐿= værdi af et selskab med gæld 

𝑉𝑢= værdi af et selskab uden gæld 

𝑇𝑐 = selskabsskat 

𝐷= selskabets gæld 

                                                           
166 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2011, s. 462) 
167 (A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage) 
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𝐹𝐷 = konkursomkostninger 

Ovenstående kan udledes grafisk. Her udgør den sorte linje M&M Proposition I fra 1958, hvor værdien 

af selskabet ikke afhænger af hvor passiverne kommer fra. Den røde linje er M&M Proposition fra 1963 

hvor skat inddrages og selskabets værdi stiger jo mere gæld der optages, da gæld er ’billigere’ end egen-

kapital grundet skatteskjoldet. Her er tilføjelsen så den blå linje, hvor der i Trade-off teorien argumenteres 

for, at selskabets værdi er stigende indtil det punkt hvor konkursomkostningerne bliver større end værdien 

af skatteskjoldet, da selskabet efter dette punkt taber værdi ved optagelse af ydereliger gæld. 

 

Illustration af selskabets værdi i trade-off teori168 

Hvornår dette toppunkt nås i forhold til optagelse af gæld, er svært at sige i virkeligheden, da modellen er 

en statistisk model, der kun tager hensyn til en ændring i egenkapital/gælds forholdet, og ikke om aktiver 

ændres169, og dermed om pengestrømmen til passivsiden ændres. Selvom modellen har begrænset anven-

delse i praktisk, fremkommer to konklusioner ved Kraus og Litzenberger tilføjelser til M&M’s teorier 

omkring kapitalstruktur: 

1. Selskaber med lav profit tilføres ikke stor værdi af optagelse af gæld, da værdien af skatteskjoldet 

ikke kan udnyttes optimalt. 

2. Jo højere skattesats jo større incitament er der for selskaber til optagelse af gæld, da værdien af 

skatteskjoldet bliver større170. 

Disse overvejelser vil blive taget op i konklusion for beregning af TDC’s WACC. 

                                                           
168 (University of Warwick, u.d.) 
169 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2011, s. 463) 
170 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2011, s. 466) 
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4.3.5.7 Konklusion omkring M&M’s antagelser samt affødte teorier: 

I ovenstående afsnit er det forsøgt at danne et overblik over de antagelser M&M gjorde sig, i forbindelse 

med deres teorier omkring selskabers kapitalstruktur. Dernæst, om disse antagelser faktisk holder i den 

virkelige verden.  

Det kan konkluderes, at størstedelen af antagelserne ikke er til stede i den virkelig verden. Diskussionen 

i dette afsnit vil derfor også blive inddraget i den endelig konklusion for den økonomiske analyse, hvor 

der vil blive givet et bud på hvad de opnåede resultater faktisk kan bruges til. 

4.3.6 Diskussion af fundne værdier til afhandlingens beregninger: 

I de følgende afsnit vil tallene der benyttes for de forskellige faktorer blive udledt og diskuteret. Formålet 

er hermed en øget gennemsigtighed i forhold til hvilke tal der benyttes, samt at tage en diskussion omkring 

hvor retvisende de benyttede tal faktisk, kan siges at være. 

4.3.6.1 TDC’s årsrapport og regnskabsmetodik: 

Afhandlingen inddrager TDC’s officielle årsrapport til beregning af WACC og FGEAR og vedhæftes som 

bilag til afhandlingen. Årsrapporten er godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen d. 19. marts 2007, 

hvorfor rapporten har en høj grad af troværdighed og anvendes på den baggrund til afhandlingens økono-

miske analyse. Årsrapporten er ligeledes blevet sammenlignet med den version, som TDC har udgivet på 

deres officielle investor relations hjemmeside171, hvorfor der ikke bør være tvivl om at de anvendte tal er 

retvisende. 

Der er sandsynlighed for, at der kan være fejl i beregningerne/tallene i årsrapporten, men afhandlingen 

har ikke til sigte at udlede og tolke på disse, men derimod at anvende de data, som er tilgængelige. 

Årsrapporten indeholder tal for TDC’s regnskab i år 2005, før opkøbet af selskabet og 2006, efter opkøbet 

af selskabet. Rapporten viser, at TDC i året 2005 havde en passivside på samlet 93.524 mio. kr. 

Hvor af egenkapital udgjorde: 43.795 mio. kr. 

Og samlet gældsposter for:  49.729 mio. kr. 

Mens TDC’s regnskab for 2006 efter opkøbet, havde en samlet passivside på 80.796 mio. kr. 

Egenkapital var her blevet reduceret til: 3.571 mio. kr. 

Mens der var sket en forøgelse af gældsposter så de samlet lå på 77.198 mio. kr. 

                                                           
171 Årsrapport for 2006, (TDC, 2019) 
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De to anvendt regnskaber fra henholdsvis 2005 og 2006, viser således der i forbindelse med opkøbet var 

sket en større ændring i TDC’s kapitalstruktur. Hvor store dele af egenkapital var blevet udbetalt til de 

nye ejer, hvor gældsposterne var steget voldsomt til at opveje det finansieldriftsbehov. 

4.3.6.2 Anvendt Beta for TDC: 

Den anvendt Betaværdi for TDC er fundet gennem en rapport udgivet af IT- og Telestyrelsen, som d. 2. 

oktober 2008 udgav en artikel om måling af betaværdi for fastnetaktiviteter, hvor formålet har været at 

udlede egenkapitalbeta (ugearede beta) og aktivbeta (gearede beta) for TDC. Styrelsen udleder betavær-

dien før opkøb og efter opkøb, hvorfor forfatterne har valgt at udregne WACC på baggrund af den aktiv-

betaværdi som styrelsen har fundet frem til før og efter opkøbet af TDC. Denne tilgang er valgt med 

baggrund i PWC’s undersøgelse af prisfastsættelse på aktiemarkedet, hvor 90% af respondenterne til un-

dersøgelsen svarede, at de benyttede betaværdier blev indhentende fra eksterne kilder som Reuters eller 

blomberg. 

Forfatterne af afhandlingen føler derfor med god grund, at de kan følge almindelig praksis på området, 

hvor betaværdien beregnes af eksterne kilder. Videre findes IT- og Telestyrelsen, som repræsentant for 

staten, at være en uvildig og troværdig kilde i forhold til deres tilgang i beregning af TDC’s beta. IT- og 

Telestyrelsens fremgangsmåde gennemgås nedenfor. 

IT- og Telestyrelsen har været meget præcise i deres tilgang til udregning af TDC betaværdi og baserer 

denne på tre forhold 1) markedsindeks 2) observationsfrekvens og 3) en nærmere angiven estimationspe-

riode. Denne metodiske fremgang skal sikre, at betaværdien bliver udregnet så den er så retvisende som 

muligt. IT- og Telestyrelsen anvender den nordiske OMX N 40 og det europæiske S&P Euro indeks, da 

de mener at disse repræsenterer en tilstrækkelig bred portefølje for de relevante investorer i TDC172. Her-

efter beregnes beta ud fra observationsfrekvenser, hvilket opdeles i daglige, ugentlige og månedlige ob-

servationer. Det må antages, alt andet lige, at de daglige observationer er mest retvisende, da de baserer 

sig på daglige værdier som giver mere statisk robuste estimater grundet mængden af observationer173. 

Udfordringerne ved den daglige måling kan dog være, at kurserne kan blive påvirket af udviklingen i 

aktien dagen forinden målingen, hvilket man kan diversificere sig fra ved månedlige observationer. Den 

månedlige observation kan dog være påvirket af den specifikke dag man vælger at anvende som repræ-

sentant for målingen. Den ugentlige måling kan ligeledes indeholde problematikker, da den kan være 

påvirket af større aktivitet på ugedagene omkring weekenden. 

                                                           
172 (Telestyrelsen, 2008, s. 3) 
173 Ibid. s. 3 
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For estimationsperioden gælder, at to forhold skal inddrages, hhv. længden af perioden og tidspunktet for 

periodens start174. Længden af den periode hvor betaværdien måles spiller en essentiel rolle for den esti-

merede betaværdi, da en lang målingsperiode kan give flere målinger og derfor mere retvisende estimater. 

En kort målingsperiode vil ikke være hensigtsmæssig, da uregelmæssigheder i markedet ikke bliver bort-

diversificerede. En lang målingsperiode vil derfor bedre kunne tage højde for uregelmæssigheder i mar-

kedet og effekten af disse vil være mindre jo længere måleperioden er, såfremt ændringerne i markedet 

ikke er permanente eller strækker sig på hele måleperioden. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse at en 

måleperiode på 5 år er mest retvisende, da forskning har vist, at betaværdien er mere eller mindre konstant 

i en sådan periode175. 

IT- og Telestyrelsen finder, at TDC egenkapitalbeta for perioden 2000–2005 er på 0,72 ved en månedlig 

og daglig observationsfrekvens og den ugentlige observationsfrekvens viser en betaværdi på 0,58, hvorfor 

0,72 må være retvisende. Dette begrundes med, at den daglige frekvens er den mest retvisende, jf. oven-

stående gennemgang, hvorfor det antages, at betaværdien på 0,72 er korrekt at anvende. Derudover viser 

den månedlige måling samme beta som den daglige måling, hvorfor dette ligeledes bestyrker antagelsen. 

TDC egenkapitalbeta ændrer sig dog marginalt i perioden 2003–2008, hvor den månedlige og daglige 

observationsfrekvens viser en egenkapitalbeta på 0,26 og den ugentlige 0,23, hvorfor den daglige og må-

nedlige er anses for værende mest retvisende ud fra samme argumentation som for oven. 

Markedsindekset der er anvendt er OMX N 40. Egenkapitalbetaværdien for TDC falder således med 0,46 

i de to forskellige estimationsperioder og dette forhold viser sig igen ved IT- og Telestyrelsens udregning 

af aktivbetaværdien, som i perioden 2000–2005 viser sig at være 0,53 og for perioden 2003–2008 0,17, 

her en ændring på 0,36. 

Nedgangen i betaværdien virker umiddelbart irrationel, da aktiens systematiske risiko reduceres gevaldigt 

og forklaringen på dette kan være en af mange. Forfatterne bidder mærke i, at der d. 2. december 2005 

blev fremsat offentligt tilbud til aktionærerne i TDC af Nordic Telephone Company og d. 1. februar 2006 

gennemførtes købet. IT- og Telestyrelsen oplyser i deres undersøgelse, at der i perioden d. 17. august 

2005 til 31. januar 2006 har været en del spekulation og en lav handelsfrekvens, hvorfor dette kan forklare 

det lave beta estimat176. 

                                                           
174 (Telestyrelsen, 2008, s. 4) 
175 Ibid. s. 4 
176 (Telestyrelsen, 2008, s. 4) 
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Ovenstående figur er taget fra IT- og Telestyrelsens undersøgelse177 og viser udviklingen i TDC’s egen-

kapitalbeta beregnet over 5 år gennem dagsværdier og måles i de to nærmere angive indeks, OMX og 

S&P. Figuren påviser ovenstående postulat omkring udviklingen i betaværdien, hvor denne indtil rygterne 

om opkøbet var på 0,70-0,80. Alt i alt viser dette, at det har påvirket aktiens systematiske risiko på en 

sådan måde, at der nærmest ikke har været risiko ved at investere i den. Dette er også udledt i det teoretiske 

afsnit om betaværdier, hvor en betaværdi på 0 er ensbetydende med, at investeringen er risikofri, da den 

er neutral overfor ændringer i det respektive indeks som den sammenlignes med. En betaværdi på 0 er 

risikofri, da der ikke er nogen samvarians mellem indekset og aktien. Den rationelle tankegang ville dog 

være, at betaværdien burde stige, da der ville være en del usikkerheder i forhold til selskabets drift efter 

opkøbet, hvorfor investeringen, alt andet lige, burde være mere risikobehæftet. 

I valget af beta benyttes i beregningerne for TDC’s WACC for 2005 samt 2006 den betaværdi, som op-

gøres for TDC i perioden 2003-2008 på: 0,17. 

Valget funderes i IT- og Telestyrelsens rapport, hvor de fastslår TDC’s aktivbeta for den seneste femårs 

periode mellem 2003-2008 til værende 0,17. IT- og Telestyrelsen forsvarer fremkomsten af denne aktiv-

betaværdi med det argument, at de beregner betaen på baggrund af en femårsperiode der inkluderer rygter 

om muligt opkøb af TDC samt en periode efter opkøbet af TDC. Betaværdien påvirkes således af kurs-

spekulation før opkøbet og lav handelsfrekvens efter opkøbet i perioden 2003-2008178. 

                                                           
177 Ibid. s. 5 
178 (Telestyrelsen, 2008, s. 5-6) 
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4.3.6.3 Anvendt rentesats og risikopræmie på gæld: 

Til beregning af TDC’s WACC har valget af rentesats givet anledning til en række overvejelser. Det 

gælder såvel lånerenten som den risikofri rente. 

Teoretisk set burde den risikofrie rente være lig med renten på en nul-kuponobligation der matcher tids-

horisonten for pengestrømmene179. Valget er dog faldet på en 10-årig dansk statsobligation som rentesat-

sen for den risikofri rente, med den gennemsnitlige pågældende rente fra perioden 2005-2006. Dette skyl-

des Danmark i perioden 2005-2006 havde solide kreditvurderinger fra de to kreditvurderingsbureauer 

Moody’s og Standard and Poor’s, som lå på hhv.180: 

Kreditvurderingsbureau Kreditvurdering 

Moody’s Aaa 

Standard and Poor’s AAA 

 

Det findes med den rating plausibelt, at afkastet på en 10-årige statsobligation må betragtes som værende 

så godt som risikofrit. Videre kan det angives, at renten på den 10-årige statsobligation i litteraturen oftest 

angives som den toneangivende rente ved estimering af den risikofri rente, da den 10-årige statsobligation 

matcher varigheden en investor beholder sine aktier og varigheden på en typisk budgetperiode181. 

Beregning af den risikofri rente er baseret på renten for en 10-årige statsobligation i perioden 2005-2006. 

Renten er baseret på Danske Statistiks datasæt over renten på en 10-årige statsobligation182, og beregnet 

til: 3,59%183 

Spørgsmålet omkring hvilken risikopræmie der knytter sig til TDC’s gæld for perioden, har været van-

skelig at fastslå. TDC’s kreditvurdering blev ændret løbende i 2006, som i takt med, at NTC opkøb blev 

effektueret. I januar 2006 meddelt TDC deres rating var, blev nedgraderet fra tidligere niveauer til BB fra 

BBB af Standard and Poor’s og Ba1 fra Baa1 af Moody’s i en meddelelse til fondsbørserne i København 

og New York184. Nedgraderingen betød TDC’s kreditvurdering gik fra ”investment grade” til ”speculative 

grade”185. Dette må alt andet lige have betydet en forøgelse i den risikopræmie långivere vil kræve for lån 

til TDC. Spørgsmålet er her hvad TDC kunne låne kapital til, da det ikke har været muligt at fremskaffe 

                                                           
179 (Sørensen, 2012, s. 44) 
180 (Danmarks Nationalbank, 2006, s. 167) 
181 (Sørensen, 2012, s. 44) 
182 (Dansk Statistisk, 2019) 
183 Se bilag 1 
184 (TDC, 2006) 
185 (Fidelity, 2019) 
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data på den nøjagtige rente på TDC’s lån for perioden. Det har hverken gennem observationer af rente på 

andre tilsvarende ratede obligationer fra samme periode, eller gennem TDC’s egne rapporter om gæld, 

årsrapporter og meddeler til investorer i fondsbørsmeddelelser været muligt. 

I mangel på bedre data, er derfor gjort brug af den gennemsnitlige rente på samtlige obligationer for 

perioden 2005-2006. Dette betyder formentlig nogle obligationer vil være ratede bedre end TDC’s obli-

gationer, mens andre givetvis vil have en lavere rating end TDC. Renten er beregnet ud fra et datasæt 

hentet hos Dansk Statistisk186, og givet som værende: 3,81%187 

TDC’s lånerente er derfor 0,22% højere end renten på den 10-årige statsobligation, da TDC har en lavere 

kreditvurdering end den danske stat, må det antages at være realistisk at TDC ikke kan lån til samme rente 

som staten. Forklaringen på, at TDC’s rente ikke er højere end de 3,81% begrundes ud fra to antagelser. 

TDC har som gennemgået en lav Beta i forhold til markedet, hvorfor markedsudsving ikke påvirker TDC 

i så høj grad som resten af markedet. Dette forhold må tale for TDC kan lån til en lavere rente end hvad, 

den faktisk kreditvurdering tilsiger. Videre var der i perioden høj konjektur i verdensøkonomien188, hvor-

for renten generelt var lav i perioden. Det virker derfor ikke realistisk, at rente skulle ligge meget over 

hvad gennemsnittet af samtlige obligationer gav i rente. 

Da renten er et af parametrene der kan ændre konklusionen omkring TDC’s WACC, vil diskussion om-

kring lånerenten blive taget op igen i en følsomhedsanalyse, en perspektivering og i konklusionen. 

4.3.6.4 Risikopræmie i markedet: 

Risikopræmien marked benyttes i beregning af ejernes afkasts krav gennem CAPM. Denne er udtryk for 

hvad investor kræver af merafkast for at være villige til at invester i markedet frem for investering i et 

risikofrit aktiv. På den måde er dette afkast udtryk for den ekstra nytte investoren ønsker for at påtage sig, 

den ekstra risiko det er at invester i markedet. Dette merafkast kan derfor ikke beregnes, på samme måde 

som en forbrugers nytte af et gode, ikke kan beregnes i virkeligheden. Derfor vil det merafkast som oftest, 

blive estimeret eller blive fundet gennem spørgerundersøgelser189. 

Danmarks Nationalbank opgjorde i 2003 risikopræmien gennem en estimering, for perioden 1970-2002 

til værende 5,2%190. Videre blev risikopræmien ved rundspørger i 2011 opgjort til at være 5,4% på det 

danske marked191. De to undersøgelser kommer altså til et resultat der er relativt tæt på hinanden. 

                                                           
186 (Dansk Statistisk, 2019) 
187 Se bilag 1 
188 (Berlingske, 2006) 
189 (Sørensen, 2012, s. 44) 
190 (Saabye, 2003, s. 80) 
191 (Sørensen, 2012, s. 44) 
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Risikopræmien på det danske marked må altså ligge et sted mellem 5,2-5,4%. Nationalbankens estimering 

af risikopræmien, som anvendes som beregningsgrundlag for ejernes afkastkrav er 5,2%, da en sådan 

estimering dækker over en længere periode og da vi i 2011 var i en recession, hvorfor investorer kunne 

tænkes at kræve en højere risikopræmie end hvad der almindeligvis kræves. 

I litteraturen anbefales det også at bruge en risikopræmie på mellem 4-6%192, hvorfor det også findes 

realistisk at benytte en risikopræmie på 5,2% 

Denne faktorer indgår i beregningen af ejernes afkastkrav, hvorfor det ikke vil blive afprøvet yderligere 

hvilke virkninger en ændring i denne faktor kan have, da der i følsomhedsanalysen vil blive foretaget en 

analyse af ejernes afkastkrav som helhed. 

4.3.6.5 Selskabsskattesats: 

Den danske selskabsskattesats for perioden 2005-2006 er fundet via SKAT’s hjemmeside til at være 28% 

for både år 2005 og 2006193. 

Skattesatsen betragtes som objektivt sand, da den kan observeres i ”virkeligheden” og findes i både lov-

tekster, administrative dokumenter samt via diverse styrelsers hjemmesider, hvorfor den ikke vil blive 

diskuteret yderligere. 

Den benyttede selskabsskattesats for årene 2005 og 2006 er dermed: 28% 

En af konklussionerne i forhold til pecking-order teorien var, at skattesatsen spiller ind på værdien af 

skatteskjoldet og dermed hvor meget gæld, det kan svare sig at optage i et selskab. Skattesatsen vil derfor 

indgå i følsomhedsanalysen, hvor det efterprøves hvad en højere eller lavere skattesats ville have af be-

tydning for resultatet af TDC’s WACC for henholdsvis 2005 og 2006. 

4.4 TDC’s beregnet WACC: 

De fundne værdier fra de foregående afsnit vil blive indsat i formelen for henholdsvis at beregne ejernes 

afkastkrav gennem CAPM, samt den gennemsnitlige kapitalomkostning ved brug af WACC. Beregnin-

gerne vil blive lavet for 2005 og 2006 for sig, hvor der til slut vil blive foretaget en sammenligning af 

resultaterne194. 

4.4.1 TDC’s WACC 2005: 

Fremgangsmåden er først og fremmest, at beregne ejernes afkastkrav på egenkapitalen gennem CAPM. 

                                                           
192 Ibid. s. 45 
193 (Skatteministreriet, 2019) 
194 For et overblik over beregningerne henvises der til bilag 2.  
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Ved brug af formelen: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∙ (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) 

Hvor de forskellige udledte værdier fra de ovenstående afsnit indsættes for de respektive faktorer: 

𝑅𝑓 = 3,59% 

𝛽 = 0,17 

𝐸(𝑅𝑀) = 5,2% 

Med de angivet værdier beregnes ejernes afkastkrav, således til at være: 

3,59% + 0,17 ∙ (5,2% − 3,59%) = 0,03865 

Så 𝐸(𝑅𝑖) for TDC er = 0,03865 ≈ 3,87% 

Herefter kan WACC beregnes, ved benyttelse af formelen: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (
𝐸

𝑉
) ∙ 𝑅𝐸 + (

𝐷

𝑉
) ∙ 𝑅𝐷 ∙ (1 − 𝑇𝐶) 

Hvor de følgende faktorer indgår beregning af TDC’s WACC for 2005: 

E = 43.795 

𝐷 = 31.131 

𝑉 = 43.795 + 31.131 = 74.926 

𝑅𝐸 = 𝐸(𝑅𝑖) = 3,87% 

𝑅𝐷 = 3,81% 

𝑇𝐶 = 28% 

Herefter beregnes 2005 WACC for TDC ved indsættelse i formelen: 

43.795

74.926
∙  3,87% +

31.131

74.926
∙ 3,81% ∙ (1 − 28%) = 3,40% 

TDC’s WACC for 2005 er altså 3,40%, hvilket er en forholdsvis lav WACC. Det kan skyldes det lave 

afkastkrav fra ejer og långiver, men diskussionen vil først blive udfoldet i det efterfølgende, når WACC 

for 2006 ligeledes er beregnet. 
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4.4.2 TDC’s WACC 2006: 

De eneste faktorer der har ændret sig, er gæld og egenkapital, hvorfor ejernes afkastkrav er uændret og 

TDC WACC for 2006 kan udregnes gennem følgende værdier: 

E = 3.751 

𝐷 = 62.676 

𝑉 = 43.795 + 31.131 = 66.427 

𝑅𝐸 = 𝐸(𝑅𝑖) = 3,87% 

𝑅𝐷 = 3,81% 

𝑇𝐶 = 28% 

TDC’s WACC for 2006 beregnes ved at indsætte de ovenstående værdier i formlen: 

3.751

66.427
∙ 3,87% +

62.676

66.427
∙ 3,81% ∙ (1 − 28%) = 2,77% 

WACC’en for TDC i 2006 er altså 2,77%, igen en forholdsvis lav WACC. Det kan her også hurtigt ses 

WACC’en for 2006 er lavere end den WACC TDC havde i 2005. 

I en konklusion, udelukkende begrænset til disse to beregninger kan det derfor konkluderes, at TDC ved 

opkøbet og den forøgede gældsoptagelse ikke led nogen skade i forhold til de gennemsnitligt vægtende 

kapitalomkostninger. Faktisk lader det til, hvis der udelukkende kigges på de to beregninger af WACC, 

at TDC har fået forbedret sine gennemsnitligt vægtede kapitalomkostninger. For at folde denne diskussion 

rigtigt ud, vil beregningerne blive afprøvet i en følsomhedsanalyse, hvilket gøres i det efterfølgende afsnit. 

4.4.3 Følsomhedsanalyse af TDC’s WACC: 

Da en sammenligning af TDC’s WACC fra 2005 og 2006, viste en forbedring i de vægtede kapitalom-

kostninger efter opkøbet og indskud af den stor mængde af gæld i TDC. Ønskes det i dette afsnit at afprøve 

dette resultat gennem en følsomhedsanalyse, hvor det undersøges hvordan de enkelte faktorer spiller ind 

på ændringer i WACC fra 2005 til 2006. 

For at behandle det opnåede resultat, vil det først være nødvendigt at redegøre for hvordan de forskellige 

faktorer og ændringer i disse ændrer på resultatet. Denne redegørelse vil blive gennemgået før der forsæt-

tes til selve beregning af ændringer i faktorerne. 
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WACC er som nævnt de vægtede kapitalomkostninger, hvor andelen af egenkapital i forhold til den totale 

passivside multipliceres med et afkastkrav for ejerne, og andelen gæld i forhold til de totale passiver 

multipliceres med et afkastkrav far långiverne multipliceret med 1 minus selskabsskattesatsen. 

Der er tre faktorer, som spiller ind ved resultatet af WACC’en, hvilket er ejernes afkastkrav, afkastkravet 

på gæld og skattesatsen. Det vil derfor blive undersøgt hvordan de tre nævnte faktorer vil påvirke TDC’s 

WACC, hvis de henholdsvis faldt eller steg i perioden. Før det forsættes til selve beregningerne, skal det 

lige klargøres hvordan ændringer i de forskellige faktorer i WACC vil ændre på resultatet for henholdsvis 

2005 og 2006. Egenkapitalen udgør en langt større andel af de totale passiver i 2005 i forhold til 2006, 

hvorfor et fald i ejernes afkastkrav medfører et større fald i WACC’en for 2005 end for 2006, hvor en 

stigning i WACC vil have modsat effekt. Omvendt vil et fald i långivers afkastkrav betyde, at WACC’en 

fra 2006 vil falde mere end 2005, igen med modsatrettet effekt hvis der skete en stigning. Stigningen i 

skattesatsen vil medføre en forøgelse i værdien af skatteskjoldet og dermed vil WACC’en fra 2006 falde 

mere end WACC’en fra 2005, da andelen af gæld er højere i 2006 end 2005.  

Der kan udefra ovenstående, opskrives et ønske, om at undersøge følgende: 

- Hvad skulle långivers afkastkrav være for at opnå en lavere WACC for 2005 end for 2006? 

- Hvad skulle ejerne afkastkrav være for at opnå en lavere WACC for 2005 end for 2006? 

- Hvor meget skulle långivers afkastkrav stige fra 2005 til 2006, hvis der for 2005 holdes fast i den 

oprindelige långivers afkastkrav, og WACC’en for 2005 skulle være lavere end WACC for 2006? 

- Hvad skal långivers afkastkrav være for 2005 hvis der holdes fast i en rente på 3,81% for 2006, 

for at WACC for 2005 er mindre end WACC for 2006? 

- Hvor meget skulle afkastkrav fra ejerne stige fra 2005 til 2006, hvis der for 2005 holdes fast i det 

oprindelige afkastkrav? 

- Hvordan ville WACC for begge perioder se ud hvis selskabsskatten enten var højere eller lavere 

end den givne skattesats? 

Først beregnes hvordan en stigning i afkastkravet på gæld for hele periode (2005-2006) ville påvirke 

resultatet. Dette gøres ved at sætte de to WACC-formler lig med hinanden og isolerer for  𝑅𝐷: 

43.795

74.926
∙  3,87% +

31.131

74.926
∙ 𝑅𝐷  ∙ (1 − 28%)  =

3.751

66.427
∙ 3,87% +

62.676

66.427
∙ 𝑅𝐷 ∙ (1 − 28%) = 0,05375 ≈  

5,38% 

Dette betyder, såfremt afkastkravet på gæld var 5,38% eller højere, at WACC for 2006 ville blive højere 

end WACC for 2005. 
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Efter samme fremgangsmåde ønskes det beregnet, hvad ejernes afkastkrav skulle ændres til før WACC 

for 2006 ikke længere er lavere end WACC for 2005. Der isoleres derfor for 𝑅𝐸 og WACC fra henholdsvis 

2005 og 2006 sættes lig hinanden: 

43.795

74.926
∙  𝑅𝐸 +

31.131

74.926
∙ 3,81% ∙ (1 − 28%)  =

3.751

66.427
∙ 𝑅𝐸 +

62.676

66.427
∙ 3,81 % ∙ (1 − 28%) = 0,027432 ≈   

2,74% 

Dette betyder, såfremt ejernes afkastkrav var 2,74 eller mindre, at WACC for 2006 ville blive højere end 

WACC for 2005. 

For at finde frem til hvor meget afkastkravet skal stige fra 2005 til 2006, hvis der holdes fast i långivers 

afkastkrav på 3,81% for 2005, er der gjort brug af Excel og dennes målsøgningsfunktion, som vist på 

nedenstående billede. 

 

Resultatet af målsøgningen er her: 4,68% 

Det betyder, såfremt långivers afkastkrav steg fra 3,81% til 4,68% eller over fra 2005 til 2006, så vil 

WACC for 2006 blive højere eller lig med WACC for 2005. 

På samme måde laves en målsøgning for, hvad skal långivers afkastkrav skal være for 2005, hvis der 

holdes fast i en rente på 3,81% for 2006, for at WACC for 2005 er mindre end eller lig med WACC for 

2006. 

Her er resultatet at långivers afkastkrav for 2005 skal være: 1,83% 
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Så hvis afkastkrav var på blot 1,83% i 2005 for så at stige til 3,81% i 2006, ville de to WACC være lig 

hinanden. 

For at finde frem til hvor meget ejernes afkastkrav skal stige fra 2005 til 2006, benyttes samme målsøg-

ningsfunktion i Excel. Se nedenstående billede. 

Resultatet bliver af denne målsøgning: 14,38% 

Altså skal ejernes afkast stige fra 3,86% til 14,38% fra 2005 til 2006 for WACC’en for 2006 er højere end 

eller lig med WACC for 2005. 

 

Sidst afprøves hvordan selskabsskattesatsen påvirker WACC, hvilket beregnes ved at sætte skattesatsen 

til henholdsvis 0% og 100% for at se hvordan en WACC vil se ud i de to ekstremer. 

Beregning af de to WACC med 0% i skat: 

43.795

74.926
∙  3,87% +

31.131

74.926
∙ 3,81% ∙ (1 − 0 %) =3,84% 

3.751

66.427
∙ 3,87% +

62.676

66.427
∙ 3,81% ∙ (1 − 0%) = 3,81 % 

Beregning af WACC med 100% i skat: 

43.795

74.926
∙  3,87% +

31.131

74.926
∙ 3,81% ∙ (1 − 1) =2,26% 

3.751

66.427
∙ 3,87% +

62.676

66.427
∙ 3,81% ∙ (1 − 1) = 0,29% 
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Resultatet fra den ovenstående følsomhedsanalyse vil blive medtaget i den endelig konklusion for TDC’s 

WACC og ændringen i denne fra 2005 til 2006, der følger i det nedenstående afsnit. 

4.4.5 Samlet konklusion omkring TDC’s WACC for 2005 og 2006: 

Gennem beregninger af TDC’s WACC for 2005 og 2006 og den efterfølgende følsomhedsanalyse blev 

der opnået følgende. Gennem de fastsatte værdier der blev udledt gennem observationer og indsamling af 

data fra tiden omkring opkøbet fremkom resultatet, at ejerne gennem deres gældsforøgelse i TDC efter 

opkøbet opnåede en lavere WACC og dermed en ”billigere” finansieringskilde til fremtidige projekter. 

Det ovenstående resultat blev herefter afprøvet gennem en følsomhedsanalyse, hvor de forskellige fakto-

rer og deres påvirkning af TDC’s WACC blev efterprøvet. Her fremkom der en række resultater, da både 

afkastkrav på gæld, ejernes afkastkrav og skattesatsen blev efterprøvet. 

Ejernes afkastkrav skulle enten være 2,74% eller lavere før WACC for 2006 ville blive lig med eller lavere 

end WACC for 2005. Det findes ikke realistisk at ejernes afkastkrav nogensinde skulle være så lavt, da 

den ”risikofri” rente i en 10-åroge statsobligation var på 3,59% i gennemsnit for perioden. Så i stedet for 

at sætte sine likvider i TDC ville det give en bedre forrentning at investere i det risikofri alternativ, og 

ejerne påtager sig ved investering i TDC en unødig risiko hvis afkastkrav for TDC er under 3,59%. 

Videre fandtes det, at ejernes afkastkrav fra 2005 til 2006 skulle stige fra 3,86% til 14,38%. Det virker ej 

heller realistisk at ejernes afkastkrav skulle stige så meget uden en betydelig ændring i deres risiko. Her 

kan der argumenters for, at gælden steg meget i 2006 mens der var et voldsomt fald i egenkapitalen, men 

det vigtigt at hold fast i, jf. Telestyrelsens rapport, at TDC’s beta var meget lav for perioden og altså selv 

ved en øget gældsoptagelse ikke i høj grad lod sig påvirke af markedsudsving. Ydereliger var gældsopta-

gelse led i en større udbytteudbetalingsplan ejerne førte ud i livet ved overtagelsen af selskabet, hvorfor 

det vil virke mærkværdigt at de efterfølgende forøger deres eget afkastkrav til TDC, da der allerede blev 

hævet likvider ud af TDC kort efter overtagelsen af selskabet. 

Med hensyn til skattesatsen fandtes det i forhold til Peckning-order teorien, hvordan denne påvirkninger 

WACC jo højere skattesats og jo højere værdien af skatteskjoldet er, hvilket danner incitament til gælds-

optagelse. WACC bliver lavere jo højere skattesatsen er og jo mere gæld der optages i selskabet indtil det 

punkt, hvor konkursomkostningerne overstiger værdien af skatteskjoldet. 

Med hensyn til rente på gæld fremkom to resultater. Først hvis der kun kunne lånes til 5,38% eller over, 

ville TDC’s WACC for 2006 overstige deres WACC for 2005. Til dette må det vurderes at være meget 

lidt sandsynligt, at TDC ikke kunne låne til en lavere værdi, da den gennemsnitlige rente lå på 3,81% for 

perioden, så TDC skulle låne til 1,5% over gennemsnittet før det ikke ville være en optimering af 
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kapitalstrukturen at optage den mængde gæld der var tilfældet. Gældsoptagelsen efter opkøbet ville ej 

heller forbedre kapitalstrukturen hos TDC, såfremt långivernes afkastkrav steg fra gennemsnittet på 

3,81% til 4,68%, eller afkastkrav blot lå på 1,83% i 2005 men steg til 3,81% i 2006. 

Der skete en nedgradering af TDC’s kreditvurdering efter opkøbet i 2006 så, alt andet lige, burde långiver 

have krævet et højere afkast på lån til TDC, efter opkøbet. Spørgsmålet er her om afkastkravet befinder 

sig inden for de to grænseværdier hvis der holdes fast i, at TDC kunne låne til gennemsnitsrenten i bare 

et af årene. Det virker dog ikke realistisk, at TDC ville kunne låne til en rente på 1,83% i 2005, da TDC 

derved ville kunne låne penge billigere end staten, der havde en gennemsnitsrente på 3,53% i perioden, 

selv om TDC faktisk både i 2005 og 2006 havde en dårligere kreditvurdering end staten. 

Dette leder til det sidste spørgsmål, om det er sandsynligt, at afkastkravet steg fra 3,83% til 4,68% fra 

2005 til 2006, altså en stigning på 0,87%, eller omregnet i procent en stigning på cirka 22,7% i låneom-

kostninger. Det må i denne henseende konkluderes, at det virker som en meget høj stigning i afkastkrav, 

selv med nedgraderingen i kreditvurderingen taget i betragtning. Det er dog afkastkravet på gæld der har 

været størst udfordringer med at få fastsat og det er ligeledes den faktor, hvor et udsving vil have størst 

betydning, da optagelse af gæld steg så voldsomt fra 2005 til 2006. 

Forfatterne føler sig rimelig sikre på, at der med en beregning af gennemsnitsrenten for periode 2005-

2006 er givet et retvisende billede af TDC’s faktiske kapitalstruktur for begge år. Dette, da det som nævnt 

er et samlet gennemsnit for obligationer udstedt i 2005-2006 og det af den grund virker usandsynligt, at 

TDC enten skulle ligge meget over eller under dette gennemsnit. Samtidig var rente på obligationer på sit 

højeste niveau oppe på 4,37%195 i gennemsnit for i december 2006, hvor renten de foregående måneder 

var lavere, hvorfor det virker usandsynligt at TDC skulle kunne låne til 0,31% højere end gennemsnits-

renten da den var højest. 

En bedre adgang til de faktiske afkastkrav på lån ville dog give et fuldstændigt retvisende billede og 

adgang til det for at belyse emnet ville være kærkomet. Det menes dog i mangel af bedre data, at resultatet 

er retvisende. 

Det må derfor ud fra selve beregningen af WACC’en for TDC for hhv. 2005 og 2006 samt følsomheds-

analysen konkluderes, at der gennem ændring i kapitalstrukturen fra 2005 til 2006 skete en forbedring i 

WACC’en. Dette betyder dermed at TDC i teorien, gennem ændringen i kapitalstrukturen, burde have 

adgang til ’billigere’ finansiering. 

                                                           
195 (Dansk Statistisk, 2019) 
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4.5 Gearingsniveau i TDC: 

Forfatterne benytter de samme årsrapporter der er benyttet til beregning af TDC’s WACC for at kunne 

udlede og tolke på TDC gearingsniveau for hhv. 2005 og 2006. Formålet er her at kunne sige noget om 

faktoren TDC’s gældsforpligtelser i forhold til egenkapital faktisk steg med fra 2005 til 2006, hvilket 

gøres gennem reformulering af årsrapporten. 

TDC’s årsrapport for 2005 viser følgende ved reformulering og ompostering af balancen, i mio. kr. 

Regnskabsår 2005 2006 

Finansielle forpligtelser 

Lån 

Pensionsforpligtelser 

I alt 

 

34.100 

332 

34.432 

 

58.749 

239 

58.988 

 

Finansielle aktiver 

Likvide beholdninger 

Værdipapirer og derivater 

I alt 

 

10.063 

3.696 

13.759 

 

3.455 

7 

3.462 

 

Netto finansielle forpligtelser 

(NFF = Finansielle forpligtelser 

– Finansielle aktiver) 

20.673 55.526 

 

Egenkapital (EK) 43.795 3.571 

 

FGEAR (NFF/EK) 0,47204 15,54915 

Reformuleret og omposteret balance for TDC’s årsrapport 2005 – 2006196. 

Aktiverne og forpligtelserne er blevet opgjort samlet, hvorfor forfatterne har valgt ikke at opdele posterne 

i kortfristede og langfristede forpligtelser. Afhandlingen har ikke til formål at sondre mellem de kortfri-

stede og langfristede forpligtelser, da hensigten er at udlede den finansielle gearing for selskabet det re-

spektive regnskabsår. Der kan være nogle afvigelser i den regnskabstekniske fremgang ved 

                                                           
196 Se bilag 3 
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reformuleringen og omposteringen af TDC’s årsrapport, men forfatterne har valgt at følge Ole Sørensens 

vejledninger og har på den baggrund valgt ovenstående fordeling af de forskellige poster197. 

TDC har før opkøbet i 2006 en gearing på 0,47204. Dette gearingsniveau stiger efter opkøbet i 2006 til 

15,54915, hvilket er en stigning på 15,07711. Egenkapital falder fra 43.795 mio. kr. til 3.571 mio. kr. og 

gælden stiger fra 49.729 mio. kr. til 77.198 mio. kr.198. Der sker altså efter opkøbet en større reduktion i 

TDC’s egenkapitalbeholdning mens der gennem en gældsforøgelse ses en stigning i gælden på 27.449 

mio. kr. eller på 62,72%, der må tolkes som en voldsom forøgelse af gearing i TDC. 

Det kan her udledes der efter opkøbet er sket en aggesiv gældsfinansiering i TDC som selskab, hvor den 

finansielle gearing kan forstås præcis som hvis man skiftede gear på en cykel: Jo højere gear cyklen sættes 

i jo færre omdrejninger skal der til for at accelerer hastigheden. På samme måde kunne de nye kapitalejere 

af TDC opnå højere og hurtigere afkast end hvad den tilbagestående egenkapital ellers ville tillade. Her 

bliver spørgsmålet dog, om dette højere afkast opvejer de højere finansielle omkostninger ved den øgede 

gældsoptagelse. Sagt på en anden måde, så påtager TDC sig en højere finansiel risiko i kraft af de øgede 

udgifter til gæld, men med muligheden for, at ejerne opnår større afkast på deres investering end det ellers 

ville være muligt med den tilbageværende egenkapital. Den finansielle risiko ligger selvsagt i ikke at 

kunne tilbagebetale långiver, og dermed en risiko for långiver gør misligholdelsesbeføjelser gældende og 

i sidste ende overtager råderetten over TDC’s aktiver. Hvis dette igen skulle sammenlignes med cykel-

metaforen, betyder dette, at med den højere fart som cyklisten opnår gennem at kører i et højere gear, 

opnås mulighed for at komme hurtigere frem til sin mål. Skulle cyklisten falde kommer denne også mere 

til skade ved faldet, grundet den højere fart. 

Her er det nærtliggende at sammenholde denne øgede finansielle risiko med TDC’s tildelte betaværdi for 

perioden efter opkøbet på 0,17. Her må det konkluderes, at kapitalejerne altså stort set har vurderet inve-

stering i TDC som værende tæt på risikofri, selv med den forøgede finansielle risiko. Dette kan sammen-

holdes med 88% af ejerkredsen består af de fem kapitalfonde under NTC, hvor der kun gradvist sælges 

ud af kapitalandele frem mod 2013. Det kan altså konkluderes, modsat hvad pecking-order ellers konklu-

derer omkring gældsoptagelse og en egenkapitals revsere, at den høje gældsoptagelse ikke sender signaler 

omkring TDC skulle være i finansielle uføre. 

Dette vil også blive sammenholdt med de opnåede resultater fra beregning af TDC’s WACC for hhv. 2005 

og 2006, samt de øvrige resultater opnået gennem afhandlingens konklusion. 

                                                           
197(Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang 4. udgave, 2012, s. 158-164) 
198 Jf. TDC’s årsrapport, se bilag 4 
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4.6 Sammenholdning af WACC, FGEAR og fakta om kapitalfonde: 

I Dette afsnit vil resultaterne fra WACC-beregningerne og resultatet opnået i FGEAR reformuleringen af 

TDC’s regnskab, blive holdt op imod fakta omkring kapitalfonde og selskaber disse opkøber. Da kapital-

fonde ofte benytter LBO i deres opkøb, derfor sammenholdes disse resultater med hvilke effekter gældfi-

nansieret opkøb har for målselskabet og samfundet.  Med fakta om kapitalfonde henvises der til Erhvervs-

udvalget Økonomiske Tema nr. 4 fra november 2006. 

Denne diskussion tages, som et ekstra lag til de opnåede resultater, da der ellers bare ville kunne konklu-

deres, at selv om der gennem FGEAR er påvist en høj gearing, optimerede ejerne TDC’s WACC fra 2005 

til 2006 gennem en stor gældsoptagelse. Så ved at sammenholde dette resultat, med de fakta der kom fra 

den ovennævnte rapport, udbygges konklusionen yderligere og gives et ekstra perspektiv, da der også 

skelnes til, om det har nogle samfundsgavnlige effekter den måde kapitalstrukturen optimeres på efter 

gældsfinansieret opkøb. 

Som nævnt er der allerede konkluderet både gennem FGEAR og WACC, at gearingen blev forhøjet efter 

opkøbet. I den ovennævnte rapport kommer Erhvervsudvalget også frem til, at der ved de flest gældsfi-

nansieret opkøb ses en øgning i gearingsniveauet i målselskabet199. Her kunne det videre være spændende 

at sammenholde resultaterne opnået i denne afhandling med, hvorvidt en høj gearing faktisk leder til flere 

besparelser i opkøbte selskaber, som ofte har været beskyldningerne fra politisk side200. Til dette svare 

rapporten, at beskæftigelse i selskaberne som hovedregel øges fra 1,1% til 1,7% årlig vækst i arbejdsplad-

ser efter opkøb201, samtidig stiger omsætninger ligeledes i de selskaber der bliver opkøbt, hvor selskaber-

nes omsætning før opkøb i gennemsnit er vokset med 0,5% årlig, går den til at vokse med 3,6% årligt202. 

Der skabes altså både vækst og arbejdspladser gennem disse typer af opkøb, lyder konklusionen i rappor-

ten. Der er altså intet der tyder på, at der spares hverken i medarbejderantallet eller selskabernes investe-

ringer efter opkøb. Til gengæld falder selskabernes effektive skattebetaling, hvilket opvejes i større eller 

mindre grad af de nye lønmodtagere der kommer gennem den øgede vækst i arbejdspladser, hvilket for-

højer skatteprovenuet fra lønmodtagere i Danmark til staten203. 

Faldet i den effektive skattebetaling er dog ikke overraskende, da dette som vist gennem beregninger af 

WACC resulterer i en optimering af kapitalstrukturen. Her kunne den danske stat, hvis den ønskede dette, 

fratage selskabserhververne dette incitament. Dette kunne den ved at nedsætte selskabsskatten, eller 

                                                           
199 (Erhvervsudvalget, 2006, s. 23) 
200 (K Forum, 2006) 
201 (Erhvervsudvalget, 2006, s. 16) 
202 Ibid. s. 18 
203 (Erhvervsudvalget, 2006, s. 26-28) 
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nedsætte fradraget på den rentebærende gæld, da en højere selskabsskattesats og fradragsrate som kon-

kluderet i Trade-off teorien er ensbetydende med et større incitament til, at optage gæld grundet den for-

højede værdi af skatteskjoldet204. Dette leder igen til en sammenholdning af rapporten med den diskute-

rede Pecking-order teori, at selskaber bør være påpasselig med optagelse af gæld, da det kan sende de 

forkerte signaler til ejerne og markedet. I det køber ved opkøb går ind og tager aktivt ejerskab over det 

købte selskab205, hvorfor øgningen af gæld sker med ejernes (NTC’s) fulde viden, hvoraf signalet der 

sendes ved optagelse af gæld, ikke har samme effekt i denne henseende, som anført ved Pecking-order 

teorien. 

Udbytteudlodningen af selskabernes egenkapital findes ligeledes ej heller problematisk, da ejerne ligeså 

vel som den kan hente likvider ud af selskabet, kan skyde likvider tilbage i selskabet om nødvendigt206. 

Ejerne virker derfor som en pengetank for det opkøbte selskab, hvorfor de signaler der sendes til markedet, 

formentlig også vil have en anden betydning end, hvad der normalt lægges i signalet om stor gældsopta-

gelse. Den sidste bemærkning ligger dog uden for afhandlingens afgræsning at undersøge. 

Konklusionen på dette afsnit vil blive inddraget i den endelige konklusion for afhandlingens økonomiske 

kap. Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at ejerne i deres måde at strukturerer et opkøbt selskabs 

kapitalstruktur på, ikke bare har gavnlige effekter for ejerne og selskabet, men ligeledes nogle afledte 

effekter. Dette kan tolkes i den øgede arbejdsefterspørgsel og vækst der er til gavn for samfundet generelt. 

Det ligger dog igen uden for afhandlingens sigte at foretage en nærmere analyse af de afledte effekter. 

Overordnet set kan der tegnes et positivt billede af gældsfinansiering og dettes rolle i opkøb af virksom-

heder i en samfundskontekst. 

4.7 Økonomisk konklusion: 

Det er gennem afhandlingens økonomisk kapitel forsøgt belyst, hvilke økonomiske incitamenter en køber 

har for at flytte gæld ned i målselskabet ved virksomhedsoverdragelser. Det er gennem analysen og oven-

stående diskussion påvist, at der gennem gældsoptagelse kan opbygges et skatteskjold der i henhold til 

M&M artikel fra 1963 kan medvirke til en forøgelse af selskabs værdi, gennem en ’”billigere” adgang til 

finansiering. Dette er i afhandlingen efterprøvet selv om det er fundet at de fleste af M&M’s økonomiske 

antagelser ikke har hold i virkeligheden. De affødte teorier omkring kapitalstrukturer er derfor blevet 

diskuteret og sammenholdt med en virkelig case i kraft af måling af TDC’s kapitalstruktur før og efter 

                                                           
204 (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield, & Jordan, 2011, s. 462) 
205 (Erhvervsudvalget, 2006, s. 13) 
206 Ibid. s 25 
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opkøbet i 2005-2006. Det blev gennem den regnskabslitterære metode vist, at WACC’en faldt fra 3,40% 

(2005) til 2,77% (2006), hvilket var et fald i de gennemsnitlig vægtende kapitalomkostninger hos TDC. 

Resultaterne blev videre efterprøvet gennem en følsomhedsanalyse, for at tage en diskussion omkring 

hvorvidt de opnåede resultater kunne siges at have hold i virkeligheden. Her blev det ikke fundet sand-

synligt, at de benyttede faktorer skulle have afviget i en sådan grad, at de ville ændre på WACC’em fra 

2005 til 2006. 

En fastsættelse af TDC’s FGEAR har i afhandlingen bidraget til at give et billede af, i hvilken grad gælden 

faktisk steg i TDC efter opkøbet. En reformulering af regnskabet for hhv. 2005 og 2006 viste en stigning 

i gældsfaktoren på cirka 15 gange, hvilket har medvirket til at udbygge de teoretiske antagelser omkring 

en optimal kapitalstruktur. Her advarer Pecking-order teorien mod de signaler en større optagelse af gæld 

sender til ejerne og markedet. Det blev fundet, at denne teori ikke stemmer overens med de faktiske hæn-

delser i TDC, hvilket bekræftes af to hensyn. Først og fremmest gennem IT- og Telestyrelsens beregnede 

betaværdi og dernæst gennem kapitalejernes aktive ejerskab af TDC, hvor gælden blev optaget med fuld 

opbakning fra kapitalejerne207. 

Videre viste en diskussion af de samfundsmæssige effekter en mulighed for, at disse gældsfinansierede 

opkøb ikke kun er en fordel for kapitalejerne, men også kan resultere i et merafkast til samfundet i kraft 

af flere lønmodtagere og dermed lavere ledighed, samt en øget vækst. 

Alt i alt må det derfor gennem case-studiet af TDC’s kapitalstruktur før og efter opkøbet konkluderes, at 

ejerne skabte et merafkast i form af ”billigere” adgang til finansiering, ved opbyggelse af et skatteskjold 

og derved opnåede lavere gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger gennem en forøgelse af gæld i 

TDC. Det kan gennem årsrapporten estimeres, om en sådan optimering er muligt, hvilket medfører en 

mulighed for et forhøjet afkast i kraft af en forøget finansiel gearing. Gældsoptagelse vil ikke blive tolket 

negativt af hverken kapitalejerne eller markedet, såfremt gældsoptagelsen finder sted som resultat af aktivt 

ejerskab af kapitalejerne. 

 

 

 

 

                                                           
207 (Erhvervsudvalget, 2006, s. 14-15) 
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5.Integreret kapitel: 

Dette afsnit har til formål at udlede hvilke incitamenter långiver har for at placere gælden i hhv. holding- 

eller målselskabet og hvilke styringsværktøjer, der kan gøres brug af til sikring af sin fordring og lånta-

gerens adfærd i kontraktforholdet. 

5.1 Aftaleloven og låneaftaler: 

Dette afsnit har til formål at klargøre hvilke juridiske rammer, der regulerer låneaftaler mellem bank og 

køber ved en virksomhedsoverdragelse, hvorfor formålet med aftaleloven gennemgås. 

Der er i dansk ret ingen lovbestemte formalia ved optagelse af banklån208. En låneaftale vil derfor falde 

tilbage på aftaleloven (AFTL) som lex generalis og reguleres ud fra dennes bestemmelser. AFTL har til 

formål at sætte rammerne for indgåelse af aftaler og regulere derfor hvilke rettigheder og forpligtelser de 

kontraherende parter har. 

AFTL vil derfor også i forbindelse med låneaftaler kunne benyttes som styringsværktøj af långiver eller 

låntager i forhold til, hvis der skulle opstå tvivl omkring hvorvidt aftalen er bindende eller ej. Ved en 

aftale forstås, at en part afgiver et tilbud og en anden part accepterer dette tilbud. Aftalen er derfor udtryk 

for de kontraherende parters fælles vilje, kaldet viljedogmet209. 

Der gælder i dansk ret et princip om aftalefrihed, hvorefter personer og virksomheder kan indgå de aftaler 

de ønsker, som retligt bindende aftaler.210 Aftalefriheden reguleres dog af nogle særlige bestemmelser i 

aftalelovens kap. 3. 

Aftaler anses for retligt bindende, såfremt begge parter er myndige, begge parter er i stand til at handle 

fornuftsmæssigt ved kontraktens indgåelse, ingen af parterne udsættes for forhold defineret i aftalelovens 

kap. 3 om hændelser, der klassificeres som ugyldige viljeserklæringer og begge parter skal kunne over-

skue kontraktens konsekvenser211. 

Bestemmelsen baserer sig på en rimelighedsnorm212, da den vurderer vilkårene i den indgåede låne-

aftale og på baggrund af disse kan lovgiver ved brug af bestemmelsen vurdere, om aftalen er urimelig. 

Ordlyden af aftalelovens § 36 er som følger: 

                                                           
208 (Kure, 2018, s. 259) 
209 (Andersen, Madsen, & m.fl., 2012, s. 20) 
210 Ibid. s. 19 
211 Ibid. s. 20-24 - Listen er ikke udtømmende, men opremser flere scenarier. 
212 (Madsen, 1986, s. 90) 
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Stk. 1: En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urime-

ligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder an-

dre retshandler. 

Stk. 2: Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, 

aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder. 

Aftalelovens § 36 giver således adgang til at kunne ændre eller tilsidesætte låneaftalen helt eller delvist, 

såfremt den kendes urimelig. Baggrunden for bestemmelsens vedtagelse findes i et ønske om at beskytte 

forbrugere og andre parter i kontraktforhold, da der kan være risiko for den stærke part, misbruger sin 

overlegne stilling til at skaffe sig fordele ved brug af vilkår, der kun tjener egne interesser213. Det skal dog 

bemærkes, at generalklausulen er tiltænkt beskyttelse af forbrugere mod standardvilkår, hvorfor bestem-

melsens anvendelse på professionelle forretningsmæssige forhold kan være begrænset214. Det forventes, 

at professionelle parter kan overskue de ting, som de indgår aftaler om, men dette synspunkt gør ikke, at 

bestemmelsen ikke kan bringes i brug, jf. praksis området, hvor også erhvervsdrivende i en underlegen 

position har gjort brug af bestemmelsen215. Det er værd at bemærke, at bestemmelsen ikke er begrænset i 

forhold til sin anvendelse i sager omhandlende aftalelovens kap. 3. Aftaler, som ikke tilsidesættes af af-

talelovens §§ 28-33 kan således tilsidesættes og erklæres ugyldige i medfør af aftalelovens § 36. 

Palle Madsen argumenterer i forhold til anvendelsen af bestemmelsen for, at det ikke kun er parternes 

subjektive forestillinger, men tværtimod i højere grad aftalerisikoen der skal fordeles mellem parterne216. 

Det er derfor et centralt element ved vurderingen af aftalens indhold, at man lader sig lede af aftalens type, 

karakter, form og tilblivelsesmåde samt parternes kommercielle status over for hinanden217. 

Som vejledning til brugen af generalklausulen mener Palle Madsen, at bedømmelsen skal foretages ud fra 

hvad der anses for almindelig og anerkendt forretningsskik på et bestemt område218, her låneaftaler. Her-

med menes, at der mellem de kontraherende parter skal forefindes en afbalanceret byrdefordeling. Det vil 

dog være svært at afbalancere byrdefordelingen i en låneaftale, da indgåelsen og opfyldelsen af aftalens 

indhold kræver, at den låntagende part kan opfylde de krav, som långiveren stiller denne. Låntagerens 

krav til långiveren vil derfor være at modtage finansiering mod overholdelse af nogle nærmere definerede 

                                                           
213 (Andersen, Madsen, & m.fl., 2012, s. 201) 
214 Ibid. s. 203 
215 Ibid, s. 204 
216 (Aftalefunktioner, 2. oplag, 1986, s. 90) 
217 Ibid. s. 91 
218 Ibid. s. 91 
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krav i den aftale, parterne indgår. Kravene kan dog modificeres af aftalelovens § 36, såfremt de kendes 

urimelige gennem en rimelighedsbetragtning. 

Sammenfattende kan aftalelovens § 36 regulere indholdet i et specifikt låneforhold, hvor der findes skæv-

heder mellem parternes interesser der gør, at aftalens/kontraktens vilkår findes urimelige. 

Det interessante er således, hvordan långiver beskytter sig i forhold til at sikre låntagers tilbagebetaling 

af de lånte midler. Långiver vil normalt strukturere låneaftalen således, at den pålægger låntageren en 

række forpligtelser, der opdeles yderligere i almindelig og særlige forpligtelser. De almindelige forplig-

telser vil typisk være tilbagebetaling af lånets hovedstol til långiver samt renter, provisioner og andre 

eventuelle omkostninger ved oprettelse af lånet219. De særlige forpligtelser gennemgås i efterfølgende 

afsnit. 

5.2 Klausuler der regulerer låneaftaler (låntagers særlige forpligtelser): 

De særlige forpligtelser långiver pålægger låntager i forbindelse med indgåelse af lånet har til formål, at 

sikre långiveren mod låntager ikke overholder sine almindelige forpligtelser i en låneaftale. Långiver be-

tinger sin låntager overholder disse særlige forpligtelser for lånets udbetaling, og ved låntagers eventuelle 

efterfølgende overtrædelse af de særlige forpligtelser, vil långiver kunne gøre misligholdelsesbeføjelser 

gældende og i sidste ende kræve lånet tilbage betalt. 

De særlige forpligtelser fungerer derfor som det altovervejende styringsværktøj i forbindelse med regule-

ring af låntagers adfærd i en låneaftale220. Disse særlige forpligtelser kaldes også undertakings eller co-

venants221, hvor udtrykket covenants herefter benyttes i afhandling som betegnelse for låntagers særlig 

forpligtelser. 

Covenants kan bl.a. bestå i, at låntager skal overholde visse finansielle nøgletal, eller ved at begrænse 

låntagers handlefrihed i forhold til optagelse af andre gældsforpligtelser, eller forpligte låntager til at fo-

retage visse handlinger222. 

Covenants der begrænser en låntagers handlefrihed kaldes restrictive covenants, mens covenants der for-

pligter låntager til at foretage bestemte handlinger kaldes affirmative covenants223. Der findes ligeledes 

covenants, der pålægger låntageren en vedligeholdelsespligt i forhold til overholdelse af eksempelvis 

                                                           
219 (Kure, 2018, s. 318) 
220 Ibid. s. 329 
221 Ibid. s. 329 
222 Ibid. s. 329 
223 Ibid. s. 330 
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finansielle nøgletal, hvilket betegnes som maintenance covenants. Incurrence covenants omfatter de for-

pligtelser, som långiveren skal overholde ved bestemte begivenheder, f.eks. udlodning af udbytte224. 

Långiver vil, hvis muligt, også pålægge låntager en forpligtelse til at løbende at informere långiveren 

omkring låntagers økonomiske udvikling, kaldet en informationsforpligtelse225. Dette giver långiver mu-

lighed for at kunne tage fornødne forholdsregler, hvis der skulle ske en forværring i låntagers økonomiske 

forhold og i sidste ende formindske et eventuelt tab. Det kunne f.eks. være at videresælge lånet. 

Yderligere forpligtelser långiver vil forsøge at pålægge låntager kunne være en forpligtelse til, at over-

holde gældende lovgivning226, da brug på visse bestemmelser kan have væsentlige konsekvenser for lån-

tagers tilbagebetalingsevne227. Det kan f.eks. være en forpligtelse til ikke at give pant i låntagers aktiver 

til anden side, da dette selvsagt vil have en negativ effekt i tilfælde af konkurs228, da konkursboets aktiv-

masse dermed formindsket. 

Långiver kan derudover betinge sig af en material adverse change (MAC-klausul) og en krydsmislighol-

delsesklausul i låneaftalen. MAC-klausulen sikre långiveren retten til, at kunne påberåbe sig låntagers 

misligholdelse ved en væsentlig forringelse i låntagers økonomiske situation229 og dermed, at långiver 

kan kræve lånet indfriet før låntagers eventuelle konkurs. En krydsmisligholdelsesklausul har til formål 

at give långiver mulighed for at påberåbe sig låntagers misligholdelse ved en eventuel misligholdelse af 

låntagers øvrige forpligtelser230. Långiver har dermed to værktøjer der kan bringes i brug i forbindelse 

med sikring af lånets tilbagebetaling ved en eventuel forværring af låntagers situation. 

Sammenfattende virker de gennemgåede covenants og klausuler der inkorporeres i låneaftalen, som sty-

ringsværktøjer for långiver til sikring af, at låntager tilbagebetaler lånet. Mængden og strengheden af de 

indgåede covenants og klausuler afhænger af parternes respektive forhandlings- og kommercielle styrke 

over for hinanden231. 

Sammenholdt med den efterfølgende økonomiske teori, vil disse covenants og klausuler blive benyttet i 

kapitlets analyse til vurdering af långivers præferencer i forhold til placeringen af akkvisitionsgælden efter 

opkøb af virksomhed. 

                                                           
224 (Kure, 2018, s. 330) 
225 Ibid. s. 332 
226 Ibid. s. 342 
227 Ibid. s. 342 
228 Ibid. s. 343 
229 Ibid. s. 361 
230 Ibid. s. 359 
231 Ibid. s. 332 
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5.3 Efterstilling af lån 

Långiver påtager sig risici i forbindelse med ydelse af lån og jo større risici der er forbundet med udste-

delse af lånet, desto strengere vil vilkårene i låneaftalen være. Det er i låntagers interesse af minimere 

disse risici for deraf at få nogle lempeligere vilkår for låneaftalen. I praksis vil långiveren overvælte så 

meget af risikoen på låntageren som muligt232. 

Långiveren kan også gøre brug af andre metoder, hhv. aftalt efterstilling og strukturel efterstilling. Ved et 

efterstillet lån forstås et lån, hvor retten til tilbagebetaling fortrænges af de kreditorer, som lånet er efter-

stillet. Den efterstillede part vil, som konsekvens af efterstillingen først få indfriet sit tilgodehavende hos 

selskabet, når de øvrige kreditorer har fået indfriet deres krav, såfremt der er midler tilbage.233 

Aftalt efterstilling omfatter et subordineret lån, som ydes på det vilkår, at den långivende part accepterer 

at stå tilbage i fyldestgørelsesrækkefølgen.234 Långiveren skal i denne situation sikre sig, at låntagerens 

øvrige kreditorer accepterer at stå tilbage i en eventuel konkurs således, at de bliver indfriet efter långive-

ren er blevet indfriet. Kreditorerne vil ofte modsætte sig dette, da der er en betydelig risiko forbundet ved 

at være efterstillet, men lånet kan være stort og det kan bruges på diverse investeringer, hvorfor der kan 

være nogle strategiske hensyn at tage højde for. For selskabet gælder, at formålet med optagelse af et 

efterstillet lån skal sikre forøgelse af selskabets kreditværdighed over for andre långivere.235 

Långiveren kan også gøre brug af en strukturel efterstilling, som opnås gennem udstedelse af lån til lån-

tagerens forskellige koncerner, hvilket kunne være udstedelse af lån til datterselskab frem for holdingsel-

skab.236 Ved strukturel efterstilling findes der en seniorkreditor og en eller flere juniorkreditorer. 

Seniorkreditor yder seniorlånet, mens juniorkreditor yder juniorlånet. Seniorlånet vil blive ydet til drifts-

selskabet, mens juniorlånet ydes til driftsselskabets moderselskab. Denne form for efterstilling sikrer lån-

giveren, at øvrige kreditorer bliver efterstillet, uden at der skal indgås aftale om dette. Midler fra drifts-

selskabet kan kun føres op til moderselskabet gennem selskabslovens regler om udbytteudlodning og det 

er betingelse, at det ikke sker til skade for driftsselskabets kreditorer, jf. selskabslovens § 179, stk. 2. 

5.4 Konkursloven i et låneaftaleperspektiv: 

Konkursloven (KL) regulerer, hvordan låntagers aktivmasse skal fordeles mellem låntagers kreditorer i 

tilfælde af, at det værst tænkelige scenarie i en udlånssituation forekommer for långiver, nemlig låntagers 

                                                           
232 Henrik Kure – Finansieringsret, s. 238 
233 Ibid. s. 411  
234 Ibid. s. 411 
235 Ibid. s. 412 
236 Ibid. s. 413 
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konkurs. Dette afsnit vil således gennemgå de retsvirkninger en konkurs har for långivers adgang til fyl-

destgørelse. 

5.4.1 Konkurslovens formål: 

Konkursloven har til formål at beskytte samtlige kreditorer mod debitors manglende betalingsevne, hvor-

for der er tale om universalforfølgning. Dette skal tilsikre selskabets kreditorer en så vidt mulig ligelig 

adgang til, at få deres krav dækket237. 

En konkurs har dens retsvirkning, at debitor bliver frataget råderetten over sin formue så længe boet, er 

under behandling, hvorfor debitor mister sin ret til at disponere over aktiver og andre værdier238. 

5.4.2 Konkursens indtræden Konkurslovens § 17: 

Konkurslovens (KL) § 17 Stk.1regulerer, hvornår en debitor kan betegnes som værende konkurs og deraf 

hvornår debitor skal tages under konkursbehandling. 

Ordlyden af KL § 17 stk. 1 tilsiger derfor: 

”Er en skyldner, insolvent, skal hans bo, tages under konkursbehandling, når det begæres 

af skyldneren eller en fordringshaver.” 

Lovteksten definerer ikke hvilken type person der som skyldner kan tages under konkursbehandling, da 

såvel fysiske som juridiske person kan tages under konkursbehandling, jf. KL § 17 stk. 1, såfremt perso-

nen findes at være insolvent. 

KL § 17, stk. 2 fastslår hvornår en skyldner antages at være insolvent og ordlyden af bestemmelsen er 

som følger: 

”En skyldner er insolvent, hvis han ikke han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden 

som de forfalder, medmindre betalingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.” 

I KL’s forstand lægges der altså ved konkursvurderingen af insolvens vægt på illikviditet i modsætning 

til insufficiens (at skyldners passiver overstiger dennes aktiver) eller underbalance239. Denne forskel mel-

lem insolvent og insufficiens kendes også fra bl.a. common law lande, hvor der skelnes mellem forskellen 

på cash flow insolvency og balance sheet insolvency240. Debitor kan dermed godt råde over en mængde 

                                                           
237 (Dahl, Møgelvang-Hansen, & Riis, 2014, s. 388) 
238 Ibid. s. 388 
239 (Petersen & Ørgaard, 2016, s. 320) 
240 (Keay & Walton, 2017, s. 17) 
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illikvide aktiver, og dermed har han en større formue til rådighed. Debitor har enten ikke ønske om at 

omsætte disse aktiver til likvider, ellers har han ikke muligheden for at omsætte aktiverne til likvider. 

Bestrider debitor sin insolvent overfor kreditor, er det kreditor der har bevisbyrden for der faktisk forelig-

ger insolvent, jf. dommen U 1985.914H241. Dette kan i praksis gøres forholdsvist nemt, ved kreditor på-

viser manglende betalinger eller tilskyldninger fra kreditors side til debitor omkring betaling. Debitor kan 

modsvare kreditor ved at statuere, at den manglende betalingsevne blot er midlertidig, jf. dommene U 

1977.1 H og U 1986.442/2 H242. 

Nyere domme på området har derfor slået fast, at det ikke er afgørende om debitor har en positiv egenka-

pital, men derimod en samlet likviditetsvurdering, jf. U 2014. 2575 V243. 

5.4.3 Konkursorden konkurslovens Kap. 10 §§ 93-98: 

Udgangspunktet for kreditorernes fyldestgørelse i et konkursbo er som nævnt i indledningen tiltænkt som 

værende ligelig. Dette kan også udledes af KL § 10, C. Det fremgår dog af KL, at vise kreditors fordringer 

behandles før de øvrige kreditorers, hvilket betegnes som en konkursorden. 

Afhandlingens integrerede kapitel har til formål at undersøge långivers præferencer i forhold til placering 

af akkvisitionsgælden. Konkursordens bestemmelser gennemgå derfor ikke hver for sig men samlet i dette 

afsnit. Dette gøres for at give læseren en forståelse af hvornår en långiver ville se sig fyldestgjort i forbin-

delse med en konkurs. 

KL § 93: omhandler gæld der er stiftet i forbindelse med konkursboets behandling, herun-

der omkostninger ved konkursen, salær til bobestyrer osv. 

KL § 94: omkostninger i forbindelse med et eventuelt forsøg på rekonstruktion, herunder 

gæld debitor er har optaget med samtykke fra rekonstruktør, retsafgifter osv. 

KL § 95: manglende betaling til medarbejder i boet herunder; aflønning af medarbejder i 

boet, erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, feriegodtgørelse. Skifteret kan dog 

nægte nærtstående til boets ejer fyldestgørelse. 

KL § 96: betaling af diverse afgifter blandt andet miljøafgifter og afgifter på særlige vare-

grupper. 

                                                           
241 (Petersen & Ørgaard, 2016, s. 320) 
242 Ibid. s. 333 
243 Ibid. s. 334 
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KL § 97: fyldestgørelse af simple kreditorer, det er i denne gruppe en långiver på et banklån 

ville befinde sig, og ville dermed blive godtgjort ligeligt med andre kreditor i denne gruppe 

efter kreditorer i fra § 93-96 er fuldt godtgjort. 

KL §98: krav på renter der er påløbet efter konkursen, diverse bøder fra offentlige myndig-

heder, samt gaveløfter. 

Långiver af akkvisitionsgæld vil derfor i henhold til ovenstående gennemgang, blive fyldestgjort gennem 

de tilbageværende aktiver i konkursboet efter kreditorer tilhørende KL §§ 93-96, da långiver vil tilhøre 

KL § 97. Dette påvirker selvsagt långivers muligheder for, at få fuld tilbagebetaling på lånet i tilfælde af 

låntagers konkurs. Det vil derfor også blive behandlet, hvordan KL § 17 og konkursordenen efter KL kap. 

10, vil påvirke långiveres præferer for placering af lån efter opkøbet. 

5.5 Principal-agent teori: 

Dette afsnit har ved kort gennemgang af principal-agent teorien til formål, at give læseren en forståelse 

for hvilken betydning der ligger bag forholdet mellem agenten og principalen. Forholdet mellem agenten 

og principalen udledes for at angive fundamentet for den teoretiske tilgang til analysen i afhandlingens 

integrerede analyse afsnit. 

5.5.1 Principalen og agenten: 

Principal-agent teorien fik sit indtræf i økonomisk teori i 1973 og blev uafhængigt af hinanden, udviklet 

af Stephen Ross244 og Barry Mitnick245, som havde hver sit bud på en passende betegnelse. Forskellen på 

de to tilgange udspringer fra Stephen og Barry’s forskellige forståelser af teorien. Stephen Ross er ansvar-

lig for den økonomiske principal-agent teori grundet relationen til kompensationskontrakter, hvorimod 

Barry Mitnick tog udgangspunkt i institutionelle forhold, hvor kerneområdet for teorien blev organisati-

oners adfærd.246 Det viser sig dog, at principal-agent teorien er meget ældre end Stephen og Barry’s forsk-

ning og den kan således spores helt tilbage til The Indian Contract Act fra 1872, hvor definitionen af en 

agent og en principal lød som følger247. 

”Agent” and ”principal” defined: An “agent” is a person employed to do any act for an-

other, or to represent another in dealings with third persons. The person for whom such act 

is done, or who is so represented, is called the “principal”. 

                                                           
244 (Mitnick, 2006) 
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246 (Mitnick, 2006) 
247 (The Indian Contract Act, 1872, s. 40) 
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Ovenstående betegnelse af principal/agentforholdet får karakter af den danske fuldmagtsbetegnelse i af-

taleloven, da agenten får kompetencer til at handle for principalen over for tredjemand248. Det antages af 

den grund, at agenten handler ud fra det, som principalen siger/ønsker agenten skal. Forholdet mellem 

agenten og principalen kan derfor fastslås som et under/overordnelsesforhold. 

Stephen Ross definition af principal-agent forholdet er ikke meget anderledes end det, som følger af The 

Indian Contract Act og lyder som følger:249 

”An agency relationship has arisen between two (or more) parties when one, designated as 

the agent, acts for, on behalf of, or as representative for the other, designated principal, in 

a particular domain of decision problems.” 

Det kan ud fra definitionerne på principal/agentforholdet fastslås, at teorien kræver to eller flere parter, 

hvor deres rolle bestemmes over for hinanden i forhold til teorien. Principalen vil blive defineret som den 

kontraktpart, som engagerer en anden part, som her er agenten. Agenten skal ud fra principalens ønsker 

udføre en nærmere angivet opgave eller forholdet sig til et nærmere specificeret forhold. 

5.5.2 Moral hazard: 

Moral hazard er en opførsel en person kan tillægge sig i et kontraktforhold, og udspringer af det forhold, 

at parterne i kontraktforholdet har asymmetrisk information250 omkring hver af parternes respektive ind-

sats i forhold til opnåelse af kontraktens formål. Moral hazard i et principal/agentforhold udspringer af 

principalen ikke har mulighed for direkte overvågning af agenten og dennes handlinger. Principalen øn-

sker, at agenten agerer efter de forskrifter, som principalen har opstillet for agenten, hvor resultatet af den 

manglende overvågning kan resultere i, at agenten efter aftalens indgåelse vil handle i egen interesse. 

Moral hazard er således et ex post problem, da usikkerheden omkring agentens ageren indtræder efter 

aftalen, er indgået. At agenten har mulighed for at skjule sin indsats og handlinger for principalen kaldes 

hidden action251. 

Et velkendt eksempel på moral hard kommer fra forsikringsbranchen, hvor en part, når denne er forsikret 

uden at der er direkte overvågning, kan være mere risikovillig252. En person der har tegnet forsikring for 

sit hjem mod tyveri vil, alt andet lige, have mindre incitament til at huske at låse døren når han forlader 

huset, modsat en person, der ikke er forsikret. Moral hazard betegner således risikoen for, at en parts 

                                                           
248 AFTL § 10, stk. 2 
249 (Ross, 1973, s. 134) 
250 (Auronen, 21 maj, 2003, s. 7) 
251 (Bergen, Dutta, & Walker jr., 1992) 
252 (Christensen & Rasmussen, 2013, s. 416) 
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adfærd kan ændre sig når denne f.eks., er forsikret eller når principalen ikke kan overvåge agenten efter 

kontrakten er underskrevet. 

5.5.3 Overvågning og værdien af information: 

I kraft af principalens ønske omkring agentens overholdelse af kontrakten, har principalen mulighed for 

gennem kontrakten at påvirke agentens opførsel ved brug af covenants og klausler (hvor udvalgte co-

venants og klausuler der typisk ses i låneaftaler er gennemgået ovenfor). Principalen har mulighed for at 

overvåge agent, hvor fuld overvågning af agentens handlinger kan være umulighed, eller meget omkost-

ningsfuldt, eller begge dele. 

Agenten kan ved at skjule sine handlinger for principalen, handle på en måde der er egen optimerende, 

hvilket betegnes som hidden action253. Gennem hidden action kan agenten opføre sig på en måde, der 

betegnes som moral hazard (som gennemgået i afsnittet ovenfor). 

For at kunne sige noget om hvilken værdi information har og dermed hvilken pris principalen skal ”betale” 

for overvågningen af agentens handlinger, inddrages Bengt Hölmstroms model fra 1979. Modellen pris-

fastsætter den information principalen kan obsevere gennem agentens handling i et marked med imperfekt 

information254. 

Der opstilles først en model hvor det antages, at det kun er payoff (profitten) på kontrakten, som kan 

observeres. Der udledes i denne henseende nogle antagelser omkring principalen og agentens nyttefunk-

tion255: 

Principalens nyttefunktion er givet ved: G(w) 

Agentens nyttefunktion er givet ved: H(w,a) 

Principalens nyttefunktion er her udelukkende betinget af den merværdi (w), som principalen opnår ved 

indgåelse af kontrakten. Agentens nyttefunktion er givet ved (w), hvilket er merværdien der opnås ved, at 

kontrahere med principal frem for det næstbedste alternativ samt (a), der er den indsats agenten skal yde, 

for at efterleve kontrakten. 

Heraf kan det konkluderes, at agenten har incitament til at fravige fra det aftalte handelsmønster, grundet 

principalen og agentens forskellige nyttefunktioner, hvorfor agenten i principalens øje vil kunne siges at 

have tillagt sig en moral hazard opførsel. 

                                                           
253 (Bergen, Dutta, & Walker jr., 1992) 
254 (Moral Hazard and Observability) 
255 (Hölmstrom, 1979, s. 75) 
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Det næste spørgsmål der behandles, er derfor hvor meget principal skal observere agenten og hvilken 

værdi dette har. Til besvarelse af dette værdiansættes informationen der observeres i forhold til agentens 

indsats. Hvis informationen der udledes, fortæller noget omkring agentens indsats bør løsningen rykke 

tættere på den optimale løsning256. Principalen kan derved deducere i hvilken grad agentens handlinger 

påvirker output for kontrakten. Dette er dog kun sandt i tilfælde, hvor information siger noget omkring 

agents indsats og hvor værdien af informationen er mindre end agentens indsats257. Ellers vil løsningen 

have samme eller mindre værdi for parterne, såfremt informationen ikke benyttes. 

Principalen skal altså overveje hvor meget det vil kost at fremskaffe informationen omkring agentens 

handlinger og hvor meget informationen faktisk siger omkring agentens opførelse (hvor informativ den 

er). 

5.6 Analyseafsnit: Principal-agent forholdet i låneaftaler: 

Dette afsnit har til formål at udlede de kontraherende parters forhold til hinanden i en låneaftale og der-

igennem give læseren en forståelse for anvendelsen af den behandlede teori. 

Stephen Ross udvider principal/agentforholdet til at vedrøre alle kontraktuelle forhold, hvilket kan være 

arbejdsgiver/arbejdstagerforhold og i denne afhandling specifikt kontraktforholdet mellem långiver (ban-

ken) og låntageren (køberen)258. 

”Essentially all contractual arrangements, as between employer and employee or the state 

and the governed, for example, contain important elements of agency.” 

I et ansættelsesforhold skal arbejdstageren gøre som principalen ønsker for at få sin løn og undgå fyring 

eller andre ansættelsesretlige sanktioner. Dette kan sammenlignes med køberens forhold til långiveren. I 

låneforholdet anses banken for værende principalen og låntageren vil være agenten, da banken yder lån 

til låntageren på baggrund af en kontrakt, som indeholder nogle betingelser, som låntageren skal efterleve 

for at få adgang til den finansiering banken stiller til rådighed. låntageren vil af den grund være underlagt 

bankens instruktionsbeføjelser og agerer derfor som banken ønsker. Långiveren kan ikke være agenten i 

dette forhold, da det ikke er banken der skal agere efter nærmere specificerede vilkår/betingelser for at få 

adgang til finansieringen. Bankens interesse er at opstille rammer for låntagerens handlefrihed forstået på 

den måde, at låntageren skal kunne tilbagebetale lånet, ellers vil banken – alt efter kontraktens vilkår – 

kunne opsige kontrakten og kræve lånet tilbagebetalt. 
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Moral hazard opstår i det finansielle marked mellem banken og låntageren, når banken har udstedt sit lån 

til låntageren. Det er banken der påtager sig den største del af risikoen i låneforholdet ved ikke at kunne 

styre låntagers adfærd efter kontraktindgåelsen. Dette viser sig f.eks. i situationer, hvor låntageren inve-

sterer i risikofyldte projekter, hvoraf dennes tilbagebetalingsevne reduceres grundet forøget risiko for at 

miste det lånte. Låntageren får udstedt lånet på baggrund af ex ante forhold, som långiveren gerne ser, at 

låntageren overholder i et ex post perspektiv, altså efter kontrakten er indgået. Der vil dog altid være risiko 

for, at låntageren ikke overholder hvad han har lovet efter indgåelse af kontrakten og konsekvensen af 

dette er, at der er risiko for, at banken ikke får tilbagebetalt det udstedte lån. Denne antagelse modificeres 

dog af de coventants, som banken kan gøre brug af før udstedelse af lånet. Moral hazard kan således 

minimeres ved at banken og låntageren indgår aftaler om låntagerens overholdelse af nærmere fastsatte 

bestemmelser i låneaftalen. Banken betinger sig således af et værktøj, som kan påvirke låntagerens adfærd 

ex ante og ex post. Covenants vil derfor have en adfærdsregulerende virkning på låntageren, hvor denne 

skal indgå aftale om nogle krav inden kontraktens indgåelse, som skal overholdes efter kontraktens ind-

gåelse. Kontraktøkonomisk fjernes den asymmetriske information mellem låntager og banken, hvorved 

banken får kontrol over låntagers adfærd, så denne handler som banken ønsker. 

Banken kan sikre sig låntagerens overholdelse af covenants ved at bestemme, at låntageren skal give 

banken dokumentation for, at denne overholder aftalen. Dette kan f.eks. være gennem et finansielt co-

venant, hvorefter låntageren påtager sig at overholde en låneklausul. Banken kan kræve en erklæring fra 

låntageren i låneaftalen om begrænsninger i selskabets finansielle handleevne. Det kan være alt fra be-

grænsninger i forbindelse med udlodning af udbytte, kapitalnedsættelse, ændring i selskabets ejerforhold, 

investering (generelt i risikofyldte investeringer) og retten til at optage andre lån, hvorved der kommer 

flere kreditorer, som banken skal konkurrere med ved en evt. konkurs. Ovenstående giver banken den 

fordel, at låntageren ikke foretager dispositioner, som er uhensigtsmæssige for banken. Omvendt vil ulem-

pen for låntageren være, at virksomhedens handlemuligheder begrænses. Overtrædelse af covenants kan 

have den konsekvens, at banken vil kræve lånet indfriet førtidigt eller tilbagebetalt. 

Sammenfattende vil banken sikre sig låntagerens tilbagebetaling af lånet gennem covenants, som kan 

udformes på alle tænkelige måder. Der findes at være aftalefrihed, jf. aftaleloven, hvorfor banken kan 

udforme covenants som den ønsker, så længe låntageren kan acceptere indholdet af dem. 

Der opstilles derfor to tænkte situationer i de efterfølgende afsnit, der gør det muligt, at drage nogle kon-

klusioner omkring hvor långiver helst ser akkvisitionsgælden placeret, efter købet er effektueret. 
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5.6.1 Antagelser i analyseafsnittet: 

I det nedstående analyseafsnit foretages en juridisk og økonomisk afvejning af långivers præferencer i 

forhold til hvor denne ser akkvisitionsgælden placeret efter et opkøb. Afvejningen foretages ud fra det 

juridiske retsgrundlag, hhv. aftaleloven og konkursloven samt klausuler. I økonomisk henseende anven-

des den gennemgåede principal-agent teori. Formålet er at kunne lave en logisk slutning omkring hvor 

låntager fortrækker lånet placeres. 

I det følgende afsnit vil analysen blive inddelt i to forskellige 

situationer, hvor lånet i situation 1 placeres hos kapitalejerne 

(holdingselskabet) og situation 2, hvor lånet bliver placeret i 

målselskab. Dette er vist ved figuren til højre. 

I forbindelse med analysen er der gjort en række antagelser om-

kring holdingselskabet og målselskabet: 

Det antages, at der i forbindelse med opkøb er stiftet et single purpose vehicle (SPV) i form af et 

holdingselskab, hvis eneste funktion er ejerskab af målselskabet. SPV’et bliver skudt ind mellem 

de ”reelle” ejere og målselskabet i selskabsstrukturen. Dette ses ofte i forbindelse med opkøb259 

og ses derfor som en realistisk antagelse. 

Det antages, at målselskabet har mere end én kreditor. Selskaber har som oftest flere kreditorer, 

enten i form af lån fra låneinstitutter eller leverandørkrediter. Det findes af den grund realistisk at 

inddrage overvejelserne om långivers forhold til de øvrige kreditorer. Der tages som nævnt i af-

græsningen ikke hensyn til de andre kreditors stilling ved en evt. konkurs. 

Det antages, at kontraktvilkårene mellem de kontraherende parter er mulige at overskue, da der er 

tale om to professionelle parter. Dette bevirker, at AFTL generalklausul om hel eller delvis til-

sidesættelse af urimelige kontraktvilkår ikke finder anvendelse. 

Der vil på baggrund af de gjorte antagelser vil blive foretaget en analyse indenfor det aftaleretlige grundlag 

for lån, konkursloven og principal-agent teori. 

 

 

 

                                                           
259 (Hansen & Lundgren, Køb og Salg af virksomheder 5. udgave, 2014, s. 53) 
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5.6.2 Principal-agent teoretisk analyse: 

Dette afsnit vil udarbejde en afvejning af incitamentsstrukturen i en låneaftale og hvordan den kan opbyg-

ges så långiver (principal) kan sikre sig, at låntager (agenten) overholder sine forpligtelser. Svaret kan 

findes gennem en analyse og praktisk anvendelse af covenants og gennem den overvågning principalen 

kan foretage af agenten. Ovenstående analyse dannes på bag-

grund af to forskellige situationer. Situation 1 betegner det for-

hold, hvor lånet udstedes til holdingselskabet og situation 2 be-

tegner det forhold, hvor lånet flyttes til målselskabet efter opkøb.  

Situation 1: 

Der gælder her de samme antagelser, som gjorde sig gældende i forhenværende analyseafsnit. Herved 

indeholder holdingselskabet ikke andre aktiver og passiver end den lovpligtige indskudte selskabskapital 

samt ejerskab over målselskabets kapitalandele. 

Holdingselskabet er fuldt ud afhængigt af udbytteudlodning fra målselskabet og spørgsmålet er da, hvilke 

covenants der ville give mening at indsætte i låneaftalen, set fra kreditors perspektiv, da holdingselskabet 

ikke besidder sønderligt mange aktiver eller passiver. Maintenance covenants ville ikke have den store 

effekt. Dette begrundes gennem en række simple argumenter.  

Holdingselskabet besidder ikke aktiver, udover de ejede kapitalandele i målselskabet, hvorfor der ikke er 

noget at vedligeholde ud over de ejede kapitalandele Herefter bliver spørgsmålet om holdingselskabet kan 

yde en grad af kontrol over målselskabet, så det faktisk kan siges, at holdingselskabet kan styre udviklin-

gen i kapitalandelenes værdi, eller om det er væsentlige eksterne faktorer, der påvirker værdien af kapi-

talandelene. Målselskabets ejere (låntager/holdingselskabet) kan indkalde til generalforsamling og gen-

nem generalforsamlingen kan de indsætte en ledelse, hvis opgave i målselskabet vil være ansvaret for den 

strategisk og daglige ledelse af selskabet. Afhandlingen afgrænser sig fra at behandle spørgsmål om kom-

petencefordelingen mellem ledelse, direktion og generalforsamling. Hensigten er blot at stille spørgsmål 

til hvor meget kontrol holdingselskabet, kan yde over målselskabet. Det kan ud fra den teoretiske gen-

nemgang af beta i det økonomiske kap. lægges til grund, at der altid vil være udsving i markedet, hvilket 

kan påvirke kapitalandelene i en grad.  

Herefter bliver spørgsmålet, hvem der skal stå for værdiansættelsen af målselskabets kapitalandele. Lån-

givers udfordring bliver her, hvorvidt kapitalandele værdiansættes korrekt. Långiver kan sikre sig, at hol-

dingselskabet opfører sig på en ønskværdig måde i forhold til vilkårene i låneaftalen ved at overvåge 

holdingselskabet og udviklingen i målselskabet samtidig. Dette giver långiver en idé om målselskabets 

udvikling, hvilket danner basis for holdingselskabets tilbagebetalingsevne. Overvågning kan være 
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omkostningsfuldt, da det er en ressourcekrævende proces, hvor der er risiko for, at den indhentede infor-

mation er værdiløs. Dermed indhenter långiver ingen reel information om holdingselskabets adfærd, andet 

end at påføre sig selv omkostninger260. 

Sammenfattende udleder ovenstående diskussion, at en maintenance covenant ikke vil være optimal til 

styring af låntagers adfærd i forbindelse med det pågældende låneforhold, da der først og fremmest må 

stilles spørgsmål til holdingselskabet kontrol over ledelsen i målselskabet. Derudover kan der være andre 

faktorer der kan have indflydelse på målselskabets udvikling, hvorfor det ligger uden for holdingselska-

bets kontrolsfære, fuldt ud at kontrollere den økonomiske udvikling i målselskabet. 

Videre vil en krydsmisligholdelsesklausul heller ikke have den store relevans, da holdingselskabet er et 

SPV, hvilket kun har til formål, at eje kapitalandele i målselskabet. Det findes derfor ikke sandsynligt, at 

holdingselskabet har mere end én långiver, hvorfor krydsmisligholdelsesklausulens indhold ikke kan gø-

res gældende overfor holdingselskabet. Der kan ej heller aftales efterstilling, da der ikke er andre långivere 

i selskabet, hvorfor der ikke er nogen krydsmisligholdelse i tilfælde af brud på låneaftale. 

En MAC-klausul ville være mere anvendelig end en krydsmisligholdelsesklausul, da den vil kunne be-

nyttes i tilfælde af eksterne faktorers påvirkning af kapitalandelens værdi. Mac-Klausulen vil tillade lån-

giver at tage kontrol over kapitalandelene inden der indtræffer konkurs i målselskabet, hvorfor råderetten 

over disse aktiver kan sikre långiver en del af sin fordring. Klausulen vil dog i alle tilfælde have samme 

effekt som en anticiperet misligholdelse, hvorfor långiver påtager sig en standspunktsrisiko i forhold til 

at bevise, at der er tale om en misligholdelse261. 

En sidste række covenants som långiver kan benytte til effektiv styring af låntagers adfærd ville være en 

kombination af incurrent- og restrictive kalusuler. Långiver kan ved brug af incurrent klausulen kræve, at 

når der sker udbytteudlodning fra målselskabet til holdingselskabet, så anvendes dette som tilbagebetaling 

på lånet. Restrictive klausulen vil forbyde låntager i, at føre udbytte videre op i selskabsstrukturen fra 

holdingselskabet til de ”reelle” ejerne. Overvågning af holdingselskabet vil i en sådan situation kunne 

begrænses til situationer, hvor målselskabet udbetaler udbytte til holdingselskabet, eller hvis der blev 

overført likvide midler fra holdingselskabet til ejerne. Dette ville stadig kræve overvågning af eksterne 

parter, da det kræver overvågning af, hvornår udbytte går fra målselskab til holdingselskab. Dette burde 

dog, alt andet lige, formindske informationen der er nødvendig for at sikre, at holdingselskabet ikke hand-

ler på en måde kreditor vil opfatte som moral hazardous. 

                                                           
260 (Hölmstrom, 1979) 
261 (Kure, 2018, s. 362) 
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I situation 1 vil långiver være nødsaget til at benytte en kombination af overvågning og andre adfærdsre-

gulerende foranstaltninger for at sikre, at holdingselskabet ikke agerer på en måde, der har karakter af 

moral hazard. Det er fundet, at långiver kan gøre brug af en MAC-klausul samt den nævnte kombination 

af incurrent- og restrictive covenants, hvor maintenance covenants, efterstilling og krydsmisligholdelses-

klausuler ikke havde nogen effektiv styring af låntagers adfærd. Løsningerne kræver dog overvågning af 

låntager og den økonomiske udvikling i målselskabet, da dettes kapitalandele er holdingselskabets aktiver, 

som långiveren kan bruge til at få indfriet sit lån. Overvågning er dog omkostningsfuldt, hvorfor prisen 

på overvågning ikke skal overstige værdien af den information, långiveren får ved brug af klausuler. 

Situation 2: 

I denne situation flyttes gælden ned i målselskabet. Ændringen fra situation 1 til situation 2 er dermed, at 

målselskabet bliver låntager i låneforholdet, hvor långiver fortsat er den samme. Dette forsimpler forhol-

det mellem principalen og agenten, da holdingselskabet, som led mellem det faktiske cash flow og långi-

ver, fjernes. Långiver kan derfor i princippet nøjes med at overvåge målselskabet, da det reelt set var 

målselskabet der sikrede likviditet til betaling af holdingselskabets lån i situation 1. Forskellen på situation 

1 og 2 er således, at långiver ikke længere skal bekymre sig omkring holdingselskabets opførsel, så længe 

dette ikke påvirker målselskabets cash flow og deraf tilbagebetalingsevne. 

Ovenstående låneforhold åbner muligheden for forenkling i de covenants der kan tages i brug til styring 

af målselskabets adfærd i forbindelse med overholdelse af låneaftales forpligtelser. Det kan f.eks. være 

gennem et maintenance covenant, som bestemmer hvor meget gæld der må være som procentdel af måls-

elskabets EBIT. Maintenance covenanten kan også bestemme, at målselskabets soliditetsgrad skal være 

på et bestemt niveau. En tredje mulighed vil være begrænsning i målselskabets adgang til at optage flere 

lån, eller begrænsning i adgang til at fører midler ud af selskabet, da dette ville påvirke selskabet ratio 

mellem egenkapital og gæld på regnskabets passivside negativt. 

Det skal erindres, at mængden og graden af kontrol långiver kræver inkorporeret i låneaftalen ikke kun 

afhænger af lånets størrelse og risikoen, men ligeledes det forretningsmæssige forhold der er mellem lån-

giver og målselskabet. Hvis långiver er meget usikker på den adfærd målselskabet ville udvise efter låne-

aftalens indgåelse, kunne der også indgås et restrictive covenant, som f.eks. kan forhindre udbytteudbeta-

linger før lånet er tilbagebetalt. Herved sikrer långiver sig, at målselskabet ikke udlodder midler, der kan 

bruges på tilbagebetaling af lånet, hvilket resulterer i en minimering af uønsket adfærd. Långiver kan også 

betinge sig af et restrictive covenant som tilsiger, at målselskabet ikke må optage yderligere gæld uden 

långivers samtykke. 
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Maintenance covenanten unødvendigøre i en vis grad de to nævnte restrictive covenants, da maintenance 

covenanten der f.eks. bestemmer, at målselskabet skal opretholde en vis soliditetsgrad. Soliditetsgraden 

afhænger af forholdet mellem egenkapital og aktiver, hvorfor gældsoptagelse og udbytteudlodning vil 

medvirke til et fald i soliditetsgraden. Långiver kan således ved brug af maintenance convenanten be-

grænse sine overvågningsomkostninger, da låntagers regnskab vil afsløre hvorvidt låneaftalens forplig-

telser overholdes. 

Långiver vil kunne gøre brug af en krydsmisligholdelsesklausul, da målselskabet vil have mere end én 

kreditor. Det er derfor relevant at inkorporere en sådan klausul i låneaftalen, da det sikrer långiver i at 

kunne gøre sine misligholdelsesbeføjelser gældende og kræve sit lån tilbagebetalt. Efterstillingen er lige-

ledes en god idé, da långiver, i tilfælde af konkurs, sikrer sig sin fordring før øvrige efterstillede kreditorer 

i konkursordenen. MAC-klausuler har samme relevans i situation 2 som i situation 1, dog forbliver stand-

punktsrisikoen den samme.  

Långiver kan ved regulering af låntagerens adfærd i situation 2 nøjes med at gøre brug af en maintenance 

covenant, som fastsætter et nærmere mål for selskabets soliditetsgrad i låneperioden. Långiver har videre 

en række sikkerhedsforanstaltninger der kan inkorporeres i låneaftalen, såsom krydsmisligholdelsesklau-

suler og efterstilling af øvrige kreditorer i målselskabet. Långiver kan også gøre brug af en MAC-klausul, 

men indeholder stadig samme standpunktsrisiko som nævnt i situation 1. 

5.6.3 Delkonklusionen for Princip-agent teori: 

Det kan konkluderes, at der for långiver er klare præferencer i forhold til lånets placering. Ved lånets 

placering i situation 1 er fundet at være forbundet med øgede omkostninger, både i kraft af den krævede 

overvågning og mængden af adfærdsregulerende covenants til sikring af låntagers adfærd. I situation 2 er 

det fundet, at der kan ske en forenkling i antallet af covenants, da det reelt kun er nødvendigt med et 

maintenance covenant. Samtidig har långiver bedre mulighed for at sikre sig tilbagebetaling gennem brug 

af krydsmisligholdelsesklausuler og efterstillinger. Dette leder, alt andet lige, til en formindskelse i over-

vågningsomkostningerne i situation 2. 

5.7 Konkursloven analyse afsnit: 

I nærværende afsnit gennemgås den juridiske retstilling långiver kan påberåbe sig i tilfælde af konkurs, 

hvor lånet henholdsvis befinder sig i holdingselskabet, som anvist i situation 1. Herefter gennemgås situ-

ation 2, hvor lånet befinder sig i målselskabet. 
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Situation 1: 

Hvis lånet befinder sig i situation 1, vil det i alle henseender i forhold til akkvisitionsgælden være 

SPV’et/holdingselskabet, der anses for værende låntager og dermed debitor. Holdingselskabet kan mod-

tage midler til betaling af lånet fra de ”reelle” ejere i selskabsstrukturen eller fra holdingselskabet, da 

holdingselskabet ejer målselskabet og er derfor berettiget til at mod-

tage udbyttebetalinger, som kan benyttes til afbetaling af akkvisitions-

gælden. Reglerne for indskud af midler fra ejerne vil som udgangs-

punkt ikke blive behandlet, hvorfor der ikke tages stilling til dette, jf. 

afhandlingens afgrænsning. 

Det betyder, at långiver som holdingselskabets kreditor i realiteten er strukturelt efterstillet samtlige kre-

ditorer i målselskabet, hvorved forstås, at kreditor i holdingselskabet kan modtage betaling, såfremt det 

er muligt at udlodde udbytte fra målselskab til holdingselskabet (for fuldgennemgang af udbyttereglerne 

henvises til afhandlingens juridiske retsgrundlag). Sammenfattende betyder det, at holdingselskabet kun 

kan modtage udbytte, såfremt det ikke er til skade for kreditorerne i målselskabet, jf. SL § 179, stk. 2, 

hvorfor kreditorerne i målselskabet i teorien vil opnå dækning før kreditor i holdingselskabet262 (for en 

fuld gennemgang af efterstilling af lån se afsnit herom i kapitlets juridiske retsgrundlag). Dette leder til 

en række problemstillinger i forhold til konkursordenen, da holdingselskabet kun kan tilbagebetale lånet 

i kraft af udbyttebetalinger fra målselskabet. 

Hvis lånet forbliver i holdingselskabet, kan långiver have meget svært ved at vurdere, hvornår debitor 

(låntager) faktisk er konkurs i lovens forstand, jf. KL§ 17. Holdingselskabet vil først være konkurs, når 

det ikke kan opfylde sine forpligtelser, som de forfalder og betalingsudygtigheden ikke er forbigående, jf. 

KL § 17 stk. 2. 

Betalingerne på lånet vil i realiteten være afhængige af målselskabets tilstand, hvorfor holdingselskabet 

reelt set anses for værende konkurs, når målselskabet faktisk anses for værende konkurs, da der ikke er 

mulighed for at udlodde udbytteudbetaling til tilbagebetaling på det udstedte lån. Målselskabets betalings-

udygtighed kan være forbigående, såfremt der er tale om et dårligt regnskabsår eller en økonomisk situa-

tion, som forværres.  

Der vil på baggrund af ovenstående være tale om anticiperet misligholdelse, såfremt kreditor erklærer 

holdingselskabet konkurs før målselskabets egentlige konkurs. Kreditor tager herved en standpunktsrisiko 

og har derfor bevisbyrden, såfremt konkursen bestrides af holdingselskabet, jf. dommen U 1985.914H263. 

                                                           
262 (Kure, 2018, s. 413) 
263 (Petersen & Ørgaard, 2016, s. 330) 
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Spørgsmålet om hvorvidt der er tale om en forbigående betalingsudygtighed, skal afgøres ved en samlet 

likviditetsbetragtning af holdingselskabet, jf. dommen U 2014.2575 V264. 

Holdingselskabets eneste aktiver vil være målselskabets kapitalandel. Långiver vil derfor i tilfælde af 

konkurs i holdingselskabet, kun kunne overtage ejerskabet over målselskabets kapitalandele. Her ville 

långiver kun kunne tage værdier ud fra målselskabet, såfremt det ikke er til skade for målselskabets kre-

ditorer og øvrige interessenter, jf. SL § 179. 

Går målselskabet konkurs, vil holdingselskabet også være konkurs i kraft af at have mistet sin eneste 

indtægtskilde. I henhold til KL’s kap. 10 omhandlende konkursorden vil målselskabets kreditorer, jf. §§ 

93-98 blive godtgjort før långiver, da denne indtræder som ejer af målselskabet gennem holdingselskabets 

konkurs. Långiver vil derfor være efterstillet samtlige kreditorer i målselskabet og kan udelukkende få 

adgang til værdier i målselskabet, såfremt de samlede kreditorer i målselskabet er fuldt ud fyldestgjorte.  

Det betyder formentlig, at långiver ikke vil se sig fuldt tilbagebetalt i kraft af målselskabets kreditorers 

får adgang til aktiver før långiver i begge ovennævnte tilfælde, jf. en efterstillings- og konkursordens 

betragtning. 

Situation 2: 

I tilfældet hvor lånet er flyttet ned i målselskabet, har lån-

giver til akkvisitionsgælden én til én de samme rettigheder, 

som de øvrige kreditorer i målselskabet. Långiver har såle-

des samme adgang og ret til at kræve målselskabet konkurs 

i henhold til KL § 17, som selskabets øvrige kreditorer, da 

konkursvurderingen ikke afhænger af eksterne parter, som 

ved vurderingen af holdingselskabets konkurs. Målselskabets insolvens afhænger således alene af måls-

elskabets betalingsdygtighed og ikke af holdingselskabets betalingsdygtighed. Herved elimineres noget 

af den usikkerhed, som fandtes i situation 1, hvor holdingselskabets værdier afgang af målselskabets kon-

kurs eller overlevelse. Det antages også, at långiver har en bedre viden omkring faktisk betalingsdygtighed 

hos målselskabet end en ekstern part, grundet den kreditvurdering, der med alt sandsynlighed, ligger til 

grund for lånets udstedelse. Långiver vil som hovedregel blive godtgjort på lige fod med de øvrige kredi-

torer inden for samme klasse, såfremt konkursen skulle indtræffe i målselskabet, jf. KL § 10, C. Det 

betyder, at kreditor bliver fyldestgjort efter KL § 97, da det må antages at lånet anses som en simpel 

fordring, jf. KL § 97. Långiver vil dog være efterstillet gæld, som stiftes i forbindelse med behandling  af 

                                                           
264 Ibid. s. 334 
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boet og godtgørelse af målselskabets medarbejdere og afgifter til staten mv., jf. KL §§ 93 – 96. Långiver 

har også mulighed for at indgå interkreditoraftaler, hvor långiver stilles bedre end nogle af de øvrige 

kreditorer i samme konkursklasse,  gennem en aftalt efterstillelse hvilket ville være helt i overensstem-

melse med KL § 10, C, sidste led. 

Sammenfattende kan det fastslås, at der er en række fordele for kreditor ved at flytte akkvisitionsgælden 

fra holdingselskabet til målselskabet efter opkøb, jf. ovenstående konkursretlige perspektiv. Dette vil blive 

sammenholdt med de øvrige resultater opnået i kapitlets konklusion. 

5.8 Konklusion for integreret kapitel: 

I dette afsnit vil der blive opsamlet på de konklusioner der er gjort gennem de forskellige analyseafsnit i 

afhandlings integrerede kapitel. Det er gennem kapitlets analyseafsnit forsøgt at belyse, hvilke præferen-

cer har i forhold til akkvisitionsgældens placering i hhv. holding- eller målselskabet. 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at der mellem to kontraherende parter findes aftalefrihed, hvorfor 

låneaftalens indhold reguleres af parternes aftale. Det er derfor op til parterne at styre og forhandle vilkå-

rene for låneaftalen gennem kontraktens incitamentsstruktur, hvorfor låneaftalen styres ex post af co-

venants, som adfærdsregulerende værktøjer. 

Analysen har behandlet 2 forskellige situationer, hvor gælden i situation 1 er placeret i holdingselskabet 

og situation 2 i målselskabet. Det blev her fundet, at der i situation 1 er øgede omkostninger til overvåg-

ning, da långiver ikke kan nøjes med kun at overvåge låntager, men reelt også skal overvåge udviklingen 

i målselskabet. Det bliver videre fundet, at der i situation 1 skal bruges en kombination af incurrent og 

restrictive covenants til sikring af låntagers adfærd samt, at de sikkerhedsklausuler der ellers ville kunne 

benyttes ikke, fandtes effektive. I situation 2 blev det fundet, at der kunne ske en forenkling i antallet af 

covenants, da et maintenance covenant gennem bestemmelse af en vis soliditetsgrad kunne sikre låntagers 

adfærd i samme grad som ved en kombination af et incurrent og et restrictive covenant. Det blev endvidere 

fundet, at der i situation 2, modsat situation 1, kunne gøres brug af sikkerhedsklausuler, hhv. krydsmis-

ligholdelse og efterstilling af øvrige kreditorer. Ved at strukturer låneaftale på en måde så denne, indehol-

der de nævnte sikkerhedsklausuler opnår långiver, derfor også en langt højere sikkerhed for dækning af 

lånet, hvorved risikoen ved udstedelse af lånet falder markant. 

Fra en konkursmæssig betragtning blev det fundet, at en del af usikkerhedselementet omkring låntagers 

faktiske konkurs samt at gøre denne gældende, jf. KL § 17 blev fjernet ved en flytning af gæld fra situation 

1 til situation 2. Det er ligeledes udledt, at långiver ved en placering af gæld i målselskabet har større 

mulighed for at opnå delvis fyldestgørelse i henhold til konkursordenen, jf. KL kap. 10. 
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Det kan ud fra ovenstående analyse konkluderes, at långiver har klare økonomiske og juridiske fordele 

ved at placere gælden i målselskabet frem for holdingselskabet. Derved findes det fastlagt, at långiver har 

klare præferencer i forhold til lånets placering efter opkøbet. 
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6. Perspektivering: 

De resultater der er funder frem til i afhandlingen vil i dette afsnit benyttes til at komme med et bud på, 

hvordan fremtiden for selvfinansieringsforbuddet og gearede opkøb af selskaber kan se ud. 

Det er i den juridiske analyse blevet fastslået, at der ikke er konformitet mellem hvordan udbytteudlodning 

og fusionssituationer dømmes i et selvfinansieringsperspektiv. Erhvervsstyrelsen holder her fast i, at fu-

sioner ikke kan tillades, hvis der er elementer af selvfinansiering i forbindelse med fusionen. Dette be-

grunder de gennem argumentet, at hvis der blev åbent op for tilladelse til at fusionere i et selvfinansie-

ringsperspektiv, så ville et lille selskab kunne optage en meget stor mængde gæld for derefter at fusionere 

med et selskab, der kunne dække denne gæld. Udbytteudlodning tillades med den begrundelse, at udbytte 

ikke bliver ulovliggjort af, at nye ejere benytter samme muligheder for udbytteudlodning, som forelå de 

tidligere ejere. 

Dette giver et billede af, at Erhvervsstyrelsen lukker øjnene for hvordan selskaber bliver opkøbt i dag, da 

store dele af selskabsopkøb i forvejen finansieres gennem gældsoptagelse i gennem de såkaldte LBO’er. 

Retsstillingen er således, at udbytteudlodning tillades og fusioner forbydes, hvilket resulterer i en retstil-

stand, hvor køberen vælger at foretage udbytteudlodning fra målselskabet til finansieringen af opkøbet. 

Analysen har dog påvist, at slutresultatet ville være det samme, hvis finansieringen var sket i form af en 

fusion. Forfatteren mener her, at ovenstående resultat kan udledes gennem politiske holdninger, men rea-

liteten er, at der tillades en manøvre, der leder til præcis samme resultat, som ville være tilfældet med en 

fusion. 

Det kunne have været spændende at sammenligne denne analyse med andre selvfinansielle manøvre, som 

ikke er tilladte, hvilket kan være spaltninger og koncernlån, herunder cash-pool ordninger. Disse manøv-

rer kunne ligesom fusionsreglerne indeholde en tilsvarende, hvis ikke bedre kreditorbeskyttelse end ud-

bytteudlodningsregler. Forfatterne mener derfor, at selvfinansieringsforbuddet skal lempes for deraf at 

skabe konformitet på retsområdet. 

Økonomisk har afhandlingen gennem sine resultater givet et billede af hvilke økonomiske hensyn der kan 

ligge bag købers ønske om at skubbe gæld ned i målselskabet efter opkøb. Det blev i afhandlingens øko-

nomiske analyse påvist, at selv store gældsætninger som set i tilfældet med TDC-opkøbet, ikke havde en 

skadende effekt på selskabet finansielle tilstand, tværtimod, så havde det en værdiskabende effekt. Videre 

er resultaterne sammenholdt med Økonomistyrelsens rapport omkring fakta om kapitalfonde, hvor der 

ligeledes ikke er fundet en skadelig sammenhæng mellem opkøbene og den samfundsøkonomiske påvirk-

ning. 
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Det har fra forfatternes side været svært at fremskaffe data omkring regnskaber og finansielle data for 

opkøbte selskaber, hvorfor det kunne være spændende at foretage en større undersøgelse af den finansielle 

stilling disse selskaber har før og efter opkøbet. Det ville i forfatternes øjne være anbefalingsværdigt, hvis 

enten Dansk Statisk eller National Banken fik til opgave, at indhente og opbevare data omkring hvilke 

værdiskabende og værdiforringende effekter disse opkøb har på samfundet samt antal af konkurser i op-

købte selskaber. Det ville være en god ide, da afhandlingen netop har påvist, at der er klare økonomiske 

incitamenter fra købers side til at skubbe gæld ned i målselskabet efter opkøbet. Der burde udarbejdes en 

undersøgelse af hvilke selskaber disse værdiskabende forbedringer kan foretages i, da det ville give et 

billede af, hvilke typer af virksomheder, et sådant gældfinansieret opkøb virker positivt for. 

Forfatterne har udarbejdet analysen på baggrund af et selskab, men forfatterne mener stadig, at de fundne 

incitamenter for placering af gæld i målselskabet kan gøres gældende i lignende handelssituationer, netop 

på baggrund af den finansielle teori. 

Videre er det i afhandlingens integrerede del udledt, hvilke interesser der kan ligge til grund for långivers 

ønske i flytning af gæld fra holding- til målselskabet. Afhandlingen har påvist, at der ligger såvel juridiske 

som økonomiske hensyn bag et sådant ønske. 

Når de 3 dele af afhandlingens analyse sammenholdes, kan forfatterne derfor alt i alt foreslå, at selvfinan-

sieringsforbuddet lempes. Lempelsen funderes i, at der både fra køber samt långiver er incitamenter for 

at flytte gælden ned i målselskabet, men også fordi lovgivning på nuværende tidspunkt ikke er konform i 

forhold til behandlingen af de forskellige muligheder, der forefindes i forbindelse med at flytte gælden. 

7. Afhandlingens hovedkonklusion: 

Gennem afhandling har forfatterne ønsket at opnå en forståelse for hvordan selvfinansieringsforbuddet 

kunne ændres så der fandtes konformitet mellem udbytteudlodning og fusioner, dertil en økonomisk effi-

ciens for transaktionsparterne. 

Dette er blevet gjort ved i første omgang at undersøge selve forbuddet, dettes formål og indhold. Herefter 

blev retstilstanden analyseret gennem Procuritas-dommen U 2006.145H hvor det fandtes, at udbytteud-

lodning havde status af lex specialis i forhold til selvfinansieringsforbuddet. Forbuddets formål og indhold 

forbyder værdier i at forlade et opkøbt selskab til finansiering af sin egen overtagelse, da dette kan være 

til skade for målselskabets kreditorer. På denne baggrund blev det undersøgt om der kan tilsiges at være 

en højere grad af kreditorbeskyttelse indeholdt i udbytteudlodningsreglerne end der findes i reglerne om-

kring fusioner i et selvfinansieringsperspektiv. 
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Hertil konkluderes det, at dette ikke er tilfældet og graden af kreditorbeskyttelse er lige så høj, hvis ikke 

bedre i forbindelse med fusioner end ved udbytteudlodning, da fusioner ikke udelukkende afhænger af 

målselskabets ledelses vurdering af forsvarligheden. 

Det er gennem den økonomiske analyse af TDC-casen fundet, at der forelå klare incitamenter til flytning 

af gæld fra køber ned til målselskabet ved gældsfinansierede opkøb. Gældsoptagelsen medførte et fald i 

de samlet vægtende kapitalomkostninger (WACC) hos TDC, hvormed fremtidig fremskaffelse af kapital 

i teorien burde kunne gøres til en lavere pris end før opkøbet. Det blev ved måling af kapitalstrukturen 

gennem finansiel gearing fundet, at gearingen i TDC steg ca. 15 gange efter opkøbet, hvorfor der dermed 

ikke var egenkapital til dækning af selskabets gæld. Selv ved en følsomhedsanalyse blev det ikke fundet 

sandsynligt at rykke meget på de opnåede resultater, hvorfor der økonomisk blev fundet det nævnte inci-

tament for at flytte gæld. 

Afhandlingens integrerede spørgsmål omkring långiver som transaktionspart, blev besvaret ved analyse 

af gældens placering i hhv. holding- eller målselskab. Det blev fundet, at långivers overvågningsomkost-

ninger og behov for brug af covenants og klausuler blev minimeret ved at placere gælden i målselskabet. 

Videre blev det fundet, at låneaftalen kunne struktureres på en efficient måde for långiver ved at placere 

lånet i målselskabet, hvorved långiver opnåede en langt højere sikringsgrad af sin fordring. 

Det kan samlet konkluderes, at der ikke forefindes konformitet mellem selskabslovens behandling af ud-

bytteudlodning i forhold til fusioner i en selvfinansieringskontekst. Det anbefales derfor, at selvfinansie-

ringsforbuddet i SL § 206, stk. 1 ændres, så der opnås mere konformitet. Analysen har fundet, at sikringen 

af kreditorerne ved fusioner er tilsvarende, hvis ikke bedre end ved udbytteudlodning, hvorfor en lempelse 

af forbuddet uden minimering i sikringen af kreditorerne ses som en efficient løsning. Det er ydermere 

fundet, at der gennem analysen af TDC-casen er fundet, at der er en økonomisk værdiskabende effekt for 

ejerne ved at skubbe gæld ned i målselskabet ved gældsfinansierede opkøb. 

Det kan derfor samlet siges der forefindes juridisk og økonomiske faktorer, der taler for en lempelse af 

selvfinansieringsforbuddet. Juridisk set vil lempelsen forsimple reglerne omkring selvfinansiering, så det 

ikke kun er aktører med ressourcer og særlig viden omkring hvordan et debt push-down kan foretages, 

der har mulighed for at foretage disse opkøb. Økonomisk vil selvfinansiering øge adgangen til optimering 

af kapitalstrukturer ved at tillade flytning af gæld. Til slut kunne dette også føre til en samlet besparelse i 

låne- og overvågningsomkostninger, da långiver har færre omkostninger og en reduceret risiko ved at lade 

lånet placeres i målselskabet frem for holdingselskabet ved gældsfinansierede opkøb. 

Derved er det fundet, at den foreslåede lempelse ville være juridisk konform samt økonomisk efficient for 

transaktionens parter. 
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Bilag: 



Rentesatser,A1:R20 ultimo (pct p.a.) efter type og tid Bilag nr. 1 
Enhed: pct. pro anno

2005M01 2005M02 2005M03 2005M04 2005M05 2005M06 2005M07 2005M08 2005M09 2005M10 2005M11 2005M12 2006M01 2006M02 2006M03 2006M04 2006M05 2006M06 2006M07 2006M08 2006M09 2006M10 2006M11 2006M12
10 årig statsobligation 3,67 3,77 3,74 3,45 3,31 3,12 3,2 3,08 3,09 3,39 3,43 3,3 3,45 3,54 3,84 4,07 3,97 4,13 3,98 3,8 3,67 3,71 3,67 3,89

3,59458333

Rentesatser, ultimo (pct p.a.) efter type og tid
Enhed: pct. pro anno

2005M01 2005M02 2005M03 2005M04 2005M05 2005M06 2005M07 2005M08 2005M09 2005M10 2005M11 2005M12 2006M01 2006M02 2006M03 2006M04 2006M05 2006M06 2006M07 2006M08 2006M09 2006M10 2006M11 2006M12
Obligationsrentegennemsnit: Samtlige serier3,62 3,66 3,64 3,39 3,36 3,3 3,29 3,29 3,34 3,72 3,8 3,69 3,71 3,81 4 4,13 4,1 4,21 4,16 4,15 4,14 4,35 4,3 4,37

3,81375
0,0381375



Billag Nr. 2
WACC beregning 2005 2006
Gæld 31.131 62.676
Egenkapital 43.795 3751
Beta ϐ 0,17 0,17
Selskabsskattesats 28% 28%
samlet passivside (V) 74.926 66.427
Egenkaptial andel af 
passiver (E/V) 58% 6%
Gæld andel af passiver 
(D/V) 42% 94%
Risikofri rente(RF) 3,59% 3,59%
afkastkrav på gæld 
(RD) 3,81% 3,81%
Ejernes afkastrkav  
E(rm)-Rf 1,61% 1,61%
RE 3,87% 3,87%
Risikopræmie på aktier 5,20% 5,20%

WACC 3,40% 2,81%



Bilag 3
2006 2005

Finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser
Lån 58749 Lån 34100
pensionsforpligtelser 239 Pensionsforpligtelser 332
Finansielle forpligtelser i alt 58988 Finansielle forpligtelser i alt 34432

Finansielle aktiver Finansielle aktiver
Likvide beholdninger 3455 Likvide beholdninger 10063
Værdipapirer og derivater 7 Værdipapirer og derivater 3696
Finansielle aktiver i alt 3462 Finansielle aktiver i alt 13759

NFF 55526 NFF 20673

FGEAR 15,54915 FGEAR 0,47204




