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Executive Summary  
 
This study investigates the performance and returns of alternative assets, in particular, private equity 

within the buyout, venture capital and real estate sphere from 1982 to 2014. Further, it takes the 

perspective of a Danish pension fund to determine whether a higher allocation to these alternative 

assets is justifiable. 

First, the study shows that institutional investors can indeed use the commonly applied IRR and TVPI 

as a supplement to their portfolio allocation decisions as these measures are highly correlated with 

the relative performance measure KS-PME. Second, it is shown based on KS-PME that private equity 

has outperformed the MSCI World index overall, despite buyout being the only consistently 

overperforming fund type. Against expectations, European funds have on average performed better 

than American funds which, in turn, have performed better than funds from other continents. An 

interesting observation from the view of Danish pension funds is that Nordic funds seem to perform 

in line with their global peers.  

A significant overperformance is found for GPs who are on their third consecutive fund or later, 

whilst an overall inverse relation is uncovered between fund size and performance. This is particularly 

strong for real estate funds. Venture capital and real estate funds see eroded returns during recession 

periods, as opposed to buyout funds that on average maintain an overperformance. It is further shown 

that these usually extend their investment horizon in recession periods, which is offset by an increase 

in multiple compared to boom periods. Despite several significant results, a mere 17% of the variation 

in performance can be explained by the above parameters.  

From a Danish investor perspective, the main obstacles from investing in alternatives have been 

identified as ambiguous regulation, determination of illiquidity and leverage premia, search and 

monitoring costs, fee management, restriction of ticket sizes and first mover risk. Based on input from 

key persons in the industry, the study provides advice on how to handle and overcome these. 

Ultimately, upon weighing the overperformance and diversification with the obstacles, the study 

concludes that there are no particularly sound reasons, as to why the Danish pension funds should 

have a lower allocation to alternatives than the global average. In fact, due to their size, expertise and 

current allocation, Danish pension funds as a whole seem well-positioned towards the alternative 

asset class.
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Definitionsliste 

 

AUM Assets Under Management 

CAPM Capital Asset Pricing Model 

DPI Distributions to Paid-In Capital 

EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 

ESG Environmental, Social & Governance 

EV Enterprise Value 

FoF Fund of Funds 

GP General Partner 

IRR Internal Rate of Return 

LP Limited Partner 

MSCI Morgan Stanley Capital International 

NAV Net Asset Value 

NBIM Norges Bank Investment Management 

OLS Ordinary Least Squares 

PE Private Equity 

PME Public Market Equivalent 

RE Real Estate 

RoW Rest of World (alle kontinenter bortset fra Nordamerika og Europa) 

S&P Standard & Poor’s 

TVPI Total Value to Paid-In Capital 

US Nordamerika 

VC Venture Capital 
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1. Indledning 

Danske pensions- og livsforsikringsselskaber har omtrent 4.500 milliarder kroner under forvaltning, 

hvilket gør Danmark til det land i verden med den næststørste pensionsformue per indbygger 

(Forsikring & Pension, 2019). Samtidig ses en tydelig trend for stigende pensionsopsparinger, 

nationalt såvel som globalt, og i Danmark er tallet steget med 6,2% årligt de sidste 11 år.  

Det er centralt, at disse midler bliver forvaltet bedst muligt, idet pensionsformuen alt andet lige 

bidrager til at fastsætte levestandarden i de senere år. Kapitalforvaltning, herunder aktivallokering, er 

et omdiskuteret emne blandt forskere og praktikere, og den stigende interesse for investering i 

alternative aktiver har i de seneste år tilført yderligere nuancer til diskussionen. I manglen på 

matematiske allokeringsmodeller, der inkluderer alternativer, varierer porteføljeandelen heraf 

mærkbart på tværs af investorer, hvilket blandt andet kommer til udtryk i nedenstående figur, som 

viser aktivallokeringen for udvalgte sektorer og forvaltere. 

 
Figur 1.1: Aktivallokering for udvalgte sektorer og forvaltere 

 
Note: Baseret på nyest tilgængelige data. Procentsats på søjler viser allokering til alternativer. 

Kilde: Forsikring & Pension (2019), NBIM (2019), Yale (2019), Hentov, Petrov & Odera (2018) & egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af ovenstående, fylder alternative investeringer en mindre del af danske 

pensionskassers samlede portefølje. Sammenlignes allokeringen for NBIM, Yale og globale 

pensionsselskaber, ses væsentlige forskelle, hvilket næppe kan betragtes som optimum, omend det 

dog bør nævnes, at de nævnte investorer ikke er direkte sammenlignelige. I forlængelse heraf 

forekommer det interessant, at danske pensionsselskabers afkast i 2018 for fleres vedkommende var 

negativt, mens det for eksempelvis Yale Endowment, som dog har regnskabsafslutning i juni, var 

12,3%.  
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Det fremgår endvidere, at danske pensions- og livsforsikringsselskaber har mindre allokeret til 

alternativer end det globale gennemsnit. Der ses dog stigende interesse for disse, hvilket blandt andet 

bakkes op af etableringen af selvstændige investeringsenheder med fokus herpå samt Finanstilsynets 

oprettelse af Enheden for Alternative Investeringer. I forlængelse heraf har blandt andre Danica 

Pension og PFA også udtrykt ønsker om at investere flere midler i ejendomme og øvrige alternativer 

(Plesner, 2018; PFA, 2019). Interessen vurderes primært at skyldes et lavrentemiljø, som har presset 

investorer mod andre aktivklasser, samt at den europæiske PE-industri er modnet markant de seneste 

årtier (Forsikring & Pension, 2018). 

 

Det globale konsulenthus Bain & Company har i sin seneste rapport Global Private Equity analyseret 

en PE-industri, som fortsat leverer attraktive afkast og har udpræget interesse blandt internationale 

institutionelle investorer (Bain & Company, 2018). En udfordring herved er dog manglen på 

sammenligningsgrundlag i forhold til andre aktiver samt regulative krav i forbindelse med 

investeringer heri. Idet alternative aktiver, herunder PE, ikke handles på en børs eller anden offentlig 

tilgængelig markedsplads, kan disse betragtes som illikvide, hvilket vanskeliggør indsamlingen af 

valid data herom. Af denne årsag er gængse økonomiske værdiansættelsesmodeller, herunder CAPM 

(Sharpe, 1964), ikke direkte anvendelige (Sørensen & Jagannathan, 2013; Døskeland & Strømberg, 

2018). 

De hyppigste performancemål for PE er IRR samt TVPI, som i kombination er let anvendelige og 

fortolkelige (BVCA, 2015). Disse har dog en række ulemper, hvorfor man med fordel kan supplere 

med markedsækvivalente nøgletal, PME, som er brugbare til at undersøge, hvorvidt en investering 

har outperformet et markedsindeks. Litteratur på området er fortsat sparsom, men der synes at være 

konsensus om enkelte nøgletals berettigede anvendelse, herunder Kaplan Schoar PME (KS-PME), 

som diskonterer pengestrømme fra fonde med bagudrettet afkast på et udvalgt markedsindeks.  

  

Denne afhandling vil med udgangspunkt i primært markedsækvivalente nøgletal analysere 

performance for 4.381 fonde mellem 1982 og 2014. Enkelte lignende undersøgelser er tidligere 

foretaget på området og konkluderer, at udvalgte fondstyper skaber et merafkast på konsistent basis. 

Undersøgelsen har sin berettigelse, idet den dels tager udgangspunkt i nyere og mere omfattende data, 

og dels undersøger performance på flere parametre og fondstyper end tidligere studier. 
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Målgruppen er danske pensionskasser, hvorfor anden del af afhandlingen på baggrund af input fra 

industrien vil præsentere og diskutere udfordringerne ved at foretage alternative investeringer fra 

disses perspektiv. Baseret på ovenstående vurderes det, hvorvidt en større andel alternativer kan 

retfærdiggøres i danske pensionsporteføljer.  

Således søger afhandlingen at supplere den eksisterende litteratur i forhold til performance af 

alternative investeringer og samtidig tage et nyt perspektiv i form af danske pensionsselskaber. Det 

bør desuden nævnes, at undersøgelsen ikke søger at sammensætte en optimal portefølje, men snarere 

give et nuanceret bud på, hvorvidt man med pensionskassers investeringsprofil kan argumentere for 

en højere andel alternativer.  

 
1.1. Problemformulering 
Ovenstående overvejelser og interessefelt fører til afhandlingens problemformulering, som lyder: 

 
Hvad kendetegner afkast i alternative investeringer, og hvorledes kan en højere andel alternative 

investeringer retfærdiggøres i danske pensionskassers porteføljer? 

 
Problemformuleringen operationaliseres i tre overordnede erkendelsesspørgsmål, der vil danne 

rammen og strukturen for undersøgelsen: 

 
1. Kan institutionelle investorer med rette benytte IRR og TVPI til sammenligning af performance på 

tværs af aktivtyper? 

2. Hvad kendetegner historisk afkast for PE i forhold til aktiemarkedet?  

2.1. Har fonde konsistent PME på over 1? 

2.2. Har alle fondstyper samme afkast?  

2.3. Har fonde på tværs af kontinenter samme afkast? 

2.4. Har nordisk-baserede fonde samme performance som andre geografier? 

2.5. Har fondsstørrelse indflydelse på performance? 

2.6. Hvilken betydning har fondssekvens på afkast? 

2.7. Følger private equity de økonomiske konjunkturer? 

2.8. Har alle fondstyper samme risiko? 

3. Hvilke udfordringer er der ved alternative investeringer? 

 
Overvejelserne bag erkendelsesspørgsmål 1 og 2 forklares i afsnit 2.5., hvor begreber tillige defineres. 

Det tredje erkendelsesspørgsmål besvares i undersøgelsens kvalitative del i afsnit 6. 
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1.2. Afgrænsning 
Undersøgelsen har til hensigt at besvare ovennævnte problemformulering, herunder tilhørende 

erkendelsesspørgsmål. Det er i denne forbindelse nødvendigt at redegøre for de afgrænsninger, som 

enten er opsat i forbindelse hermed eller er eksterne og således ufravigelige. Det bør understreges, at 

nævnte afgrænsninger har til hensigt at indsnævre problemfeltet og øge fokus på de problemstillinger, 

der er centrale for en fyldestgørende besvarelse.  

 

Undersøgelsen fokuserer på alternative aktiver, og som konsekvens heraf er fokus alene på private 

investeringsobjekter, som ikke handles på børser eller lignende offentlige markedspladser. Af denne 

årsag er mængden af offentligt tilgængelig data på området begrænset. Det er gennem en LP lykkedes 

at få adgang til et unikt datasæt fra Preqin, som er en valid og anerkendt database for netop denne 

industri, hvorfor et anseeligt dataproblem synes delvist løst (Harris, Jenkinson & Kaplan, 2014).  

 

Undersøgelsen baseres på to datasæt. Første datasæt består af IRR for 10.341 fonde forud for sortering 

af enhver art, mens det andet datasæt inkluderer forskellige markedsækvivalente afkastmål, herunder 

KS-PME, for 1.516 fonde. Den nærmere redegørelse af begge datasæt ses i afsnit 4. Der er foretaget 

en række fravalg, som er gældende for begge stikprøver, herunder at fonde med utilstrækkelig 

information, og som således ikke kan levere data på samtlige parametre, udelades. Derudover 

frasorteres fondstyper med for få observationer, samt fonde som investerer i gældsinstrumenter. Efter 

endt sortering lyder de tilbageværende fondstyper, henholdsvis buyout, venture capital og real estate, 

hvilket udgør definitionen på alternativer i afhandlingen. Der er endvidere fokus på større outliers, 

som kan influere analyseresultatet, men det er erfaret, at disse automatisk frasorteres ved tidligere 

trin.  

Det er klart, at data kan være fejlbehæftet eller mangelfuld af flere årsager, såsom skæv 

indrapportering, hvilket ikke var et problem i samme omfang, såfremt undersøgelsen i stedet 

omhandlede noterede virksomheder. Det bemærkes endvidere, at Preqin er en amerikansk database, 

som i særdeleshed har sin eksistensberettigelse i kraft af national publicitetslovgivning, hvorfor 

overrepræsentation af amerikanske fonde potentielt kan påvirke resultaterne.  

 

Det erfares, at performancemålet Direct Alpha, som synes at være litteraturens foretrukne, relative 

afkastmål, ikke er tilgængeligt gennem Preqin. Som erstatning herpå benyttes en række lignende 



 12 af 122 

markedsækvivalente metoder, i særdeleshed KS-PME, som vil lede til samme overordnede 

konklusion. Valg af afkastmål drøftes nærmere i afsnit 3.2.1.  

 

Eftersom fondene i datasættet typisk har en længere levetid og sjældent distribuerer kapital i de tidlige 

år, vil der være et naturligt cut-off. Derfor er fonde med vintageår efter 2014 udeladt af analysen, 

hvilket understøttes af J-kurve-teorien, som beskriver, at der minimum skal gå tre til fire år, førend et 

meningsfuldt performancemål synes at forekomme (Froud & Williams, 2007). Datasættet indeholder 

fondsdata tilbage til 1982, som derfor markerer undersøgelsens start.  

 

Analysen foretages for danske pensionskasser, som generelt investerer globalt, hvorfor en geografisk 

afgrænsning synes unødvendig. Undersøgelsen vil derfor omfatte PE-fonde fra regionerne Europa, 

Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien, ”Australasia” og Mellemøsten, som for simplicitet inddeles 

i kategorierne Europa, US og RoW.  

 

1.3. Videnskabelige overvejelser 
Afhandlingen har til hensigt at producere ny viden, hvorfor en videnskabelig metode vil være 

gennemgående. Undersøgelsen er overordnet delt i to dele – en empirisk og en kvalitativ analyse. I 

bestræbelserne på at sikre valide og pålidelige resultater er der foretaget en række videnskabelige 

overvejelser, som præsenteres i det følgende. Afsnit 3 vil uddybe undersøgelsens metode.  

 

1.3.1. Empiriske studier  

De empiriske studier udgør undersøgelsens første del og foretages med udgangspunkt i en deduktiv 

tilgang, der således følger bevisførelsens vej (Andersen, 2014). Metoden baseres først og fremmest 

på eksisterende teorier og tidligere empiriske studier, som behandles særskilt i undersøgelsens 

teoriafsnit. På baggrund heraf er egne hypoteser udarbejdet og besvaret med udgangspunkt i det 

indsamlede datamateriale. En revision af teorien vil slutteligt finde sted, i takt med at den respektive 

hypotese fremføres, behandles og ultimativt be- eller afkræftes. Den deduktive proces er illustreret 

herunder.  
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Figur 1.2: Den deduktive proces 

 
Kilde: Bryman & Bell (2012) & egen tilvirkning 
 

Første del af undersøgelsen har til hensigt at be- eller afkræfte opstillede hypoteser på baggrund af et 

indsamlet datamateriale og foretages i et neopositivistisk paradigme, da det forudsættes, at der findes 

én sand virkelighed, omend man ikke er fuldstændig uafhængig i erkendelsen af denne (Darmer & 

Nygaard, 2005; Guba, 1990). Sandheden er således modificeret objektiv, og man bør stræbe mod at 

minimere den humane bias i erkendelsen af denne ved at udvælge og behandle data med størst mulig 

objektivitet. Validiteten vurderes at være høj, idet data er tilgået gennem den anerkendte database 

Preqin, som tillige benyttes af institutionelle investorer. Data vurderes endvidere at være pålidelig, 

idet Preqins indsamlingsmetoder primært baseres på national publicitetslovgivning. Der kan dog 

forekomme relativt flere observationer fra USA, idet kravet om gennemsigtighed for amerikanske 

institutionelle investorer er strammere end tilfældet i de fleste andre regioner. Det er således 

undersøgers opgave at sikre, at mængden af observationer herfra ikke modificerer sandheden.   

 

1.3.2. Kvalitative studier  

I modsætning til den empiriske analyse tager den kvalitative undersøgelse delvist udgangspunkt i den 

induktive metode, hvor der ikke eksisterer forudgående præmisser. Således baseres analysen primært 

på de foretagne interviews med nøglepersoner inden for investeringssektoren. Som supplement hertil 

vil der i begrænset omfang anvendes eksisterende teori samt tilgængelige relevante rapporter fra 

Finanstilsynet, brancheorganisationer mv. Det er i forlængelse heraf intentionen at generalisere disse 

resultater og formidle konklusionens budskaber til institutionelle investorer, til trods for at disse er 

fremkommet ved brug af interviews med udvalgte respondenter (Bryman & Bell, 2012; Rendtorff, 

2007). 

 

Analysen foretages i feltet mellem det neopositivistiske paradigme og kritisk teori, da det både 

forudsættes, at der for flere af de undersøgte objekter findes én sand virkelighed, omend det gælder 

for alle objekter, at disse ikke kvantificeres og testes (Guba, 1990). Således vil den kvalitative analyse 

blandt andet inddrage et reguleringsperspektiv i relation til investeringer i alternative aktiver, hvor 

Teori Hypoteser Dataindsamling Resultater
Be- eller 

afkræftelse af 
hypoteser

Revision af 
teori
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lovgivning ligger til grund. Denne kan dog tolkes forskelligt afhængig af undersøger, hvorfor 

sandheden fortsat erkendes som modificeret objektiv. Som supplement hertil anvendes tillige en 

kritisk ontologi, hvor sandfærdige resultater forekommer, omend disse er væsentligt påvirket af 

undersøgers værdier. Tilgangen har sin berettigelse, idet flere af de undersøgte faktorer ikke er direkte 

observerbare, og det er således den enkelte pensionskasse, som må træffe valg i denne henseende. 

Som undersøger er det nødvendigt at bestræbe sig på at levere en ”sand bevidsthed”, hvorom det 

gælder, at overvejelser og procedurer i forbindelse med alternative investeringer manifesteres (Guba, 

1990). Undersøger bør endvidere sikre, at erkendelsesmåderne er troværdige, hvilket i tilstrækkelig 

grad vurderes opfyldt, idet observationer af nøglepersoner i branchen inddrages i relevant omfang. 

Kvaliteten i anden del af analysen sikres således snarere ved en kritisk vurdering af den opfattelse, 

besvarelsen konstrueres i, end ved falsifikation/verifikation (Heldbjerg, 1997). 

 

1.4. Disposition 
Følgende afsnit har til hensigt at præsentere afhandlingens disposition.  

 

Kapitel 1 – Introduktion: Her præsenteres afhandlingens problemstilling, problemformulering samt 

dertilhørende underspørgsmål. Desuden beskrives målgruppe og afgrænsning, mens det teoretiske 

rammeværktøj gennemgås. 

 

Kapitel 2 – Teori: Her præsenteres udvalgt underliggende teori bag PE og porteføljeallokering 

generelt, inden performancemål gennemgås og drøftes. Dette efterfølges af en gennemgang af 

afhandlingens erkendelsesspørgsmål samt opbygning af hypoteser herom.  

 

Kapitel 3 – Metode: Følgende afsnit beskriver afhandlingens metode fra dataindsamling til 

analysetilgang. Dette inkluderer datasortering, valg af performancemål samt statistisk metode og vil 

redegøre for de metodiske overvejelser herom.  

 

Kapitel 4 – Tværsnitsanalyse: I dette afsnit beskrives det indsamlede datasæt med henblik på at 

give læser et overblik over dettes indhold. Fokus vil især være på udviklingen i PE og inddrage 

gængse problemstillinger samt temaer med udgangspunkt i teori og tidligere studier. 
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Kapitel 5 – Analyse og diskussion: Data analyseres med udgangspunkt i de opstillede 

erkendelsesspørgsmål, og hypoteserne herom vil blive henholdsvis be- eller afkræftede. Dernæst 

diskuteres resultaterne enkeltvis med henblik på at vurdere, hvilke faktorer der påvirker PE-afkast. 

 

Kapitel 6 – Udfordringer ved alternative investeringer: Følgende afsnit vil analysere og diskutere 

udfordringerne ved alternative investeringer baseret på tidligere undersøgelser og input fra 

nøglepersoner i industrien. I afsnittet forsøges det endvidere at foreslå, hvordan man som dansk 

institutionel investor kan forholde sig hertil.  

 

Kapitel 7 – Konklusion: Her opsummeres studiets konklusioner, mens en samlet anbefaling i forhold 

til afhandlingens problemformulering fremsættes.  

 

Kapitel 8 – Perspektivering og videre forskning: Med primært udgangspunkt i kapitel 6 vil dette 

afsnit drøfte emner til videre forskning, som vurderes at kunne tilføje yderligere nuancer til 

diskussionen om pensionskassers allokering til alternativer.  

 

2. Teoriafsnit  
I de seneste år har PE-industrien oplevet udpræget interesse fra litteraturen, og et tidligere relativt 

udokumenteret område har fået en større og stærkere vidensbase, hvorfor det findes relevant at 

inddrage en række analyser og teorier som fundament for undersøgelsen. I forlængelse heraf 

bemærkes det, at fundamental porteføljeteori samt afkastmodellering bør suppleres med empiriske 

undersøgelser for PE-industrien, idet førstnævnte ikke alene kan forklare sammenhænge grundet 

private aktivers natur. Det bør desuden understreges, at de fremførte teorier og tidligere 

videnskabelige undersøgelser ikke er udtømmende. 

 

2.1. Alternative investeringer 
Denne undersøgelse tager afsæt i private aktiver, og det er således relevant at belyse, hvad der forstås 

herved. Definitionen skal ses i forlængelse af afgrænsningen, hvor det blev beskrevet, at afhandlingen 

vil fokusere på investering i PE.  
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2.1.1. Definition og ligheder 

Ved alternativer forstås unoterede instrumenter, herunder private virksomheder, privatudstedte 

pantebreve, ejendomme, infrastruktur samt naturressourcer, og størstedelen af disse investeringer 

foretages gennem specialiserede finansielle konstruktioner, som oftest betegnes fonde. Tabel 2.1 

nedenfor angiver underkategorier til de respektive aktivklasser.  

 
Tabel 2.1: Segmentering af private investeringer 

Alternative aktiver 
PE Privat gæld Real Estate Infrastruktur Naturressourcer 

Buyout Direkte lån 
PE Real Estate Infrastruktur Energi Venture capital Nødlidende gæld Vækstkapital Landbrug 

Turnaround Mezzanin 
PE Real Estate FoF Infrastruktur FoF 

Metal og minebrug 
Andet PE Særlige situationer Skovbrug 

PE Secondaries Opstartsgæld 
Vand 

PE Real Estate Secondaries Infrastruktur Secondaries Naturressourcer FoF 
PE FoF Privat gæld FoF 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Ovenstående kategorier har naturligt forskellige karakteristika, omend de alle har til fælles, at de ikke 

handles på en børs. I forlængelse heraf er det ikke muligt at observere en markedspris, hvilket leder 

til udfordringer i fastsættelsen af kapitalomkostninger, værdiansættelse samt afkast, og dette vil 

senere blive berørt. Da en investor i de berørte aktivklasser ikke har mulighed for at sælge aktiverne, 

betragtes disse generelt som illikvide, hvorfor der typisk vil kræves en illikviditetspræmie som 

kompensation herfor. Det erfares dog, at markedet for secondaries er relativt likvidt for enkelte af 

ovenstående aktivklasser, hvilket berøres yderligere i afsnit 6.2.1. 

 

Investering i alternativer forudsætter indgående kendskab til aktivet forud for investering, da viden 

herom typisk er mangelfuld eller ikke offentligt tilgængelig. Investor bør derfor afsætte ressourcer, 

afhængig af investeringens størrelse og kompleksitet, til en dybdegående undersøgelse af forholdene 

omkring aktivet. Denne proces benævnes due diligence og betyder overordnet, at investor i 

forbindelse med investering i et unoteret aktiv får adgang til et såkaldt datarum af sælger med relevant 

materiale til gennemgang. Køber kan på baggrund heraf afgøre, hvorvidt en investering bør 

gennemføres (Døskeland & Strömberg, 2018). 

Mængden af forudgående undersøgelser indsnævrer investorfeltet markant, da omkostninger hertil i 

absolutte termer ofte er høje og blandt andet består af rådgivningshonorar samt øvrig teknisk bistand 



 17 af 122 

afhængig af aktivet (Prowse, 1998). Der er tillige tilknyttet en høj risiko for investor, såfremt 

investeringen ikke gennemføres, idet omkostningen må anses som sunk cost (Brealey, Myers, & 

Allen, 2011).  

 

En større del af alternative investorer, herunder i særdeleshed PE-fonde, fører en aktiv strategi og har 

således markant indflydelse på driften i ejerskabsperioden, hvilket typisk kræver anseelige ressourcer. 

Derfor vil investorfeltet i unoterede aktiver oftest være institutionelle eller større finansielle 

investorer, som har de fornødne ressourcer til at gennemføre de forudgående undersøgelser og den 

løbende opfølgning. Det bør i den forbindelse præciseres, at private investorers eventuelle 

begrænsede interesse for investering i unoterede aktiver ikke bør henføres til investeringens 

lønsomhed, men snarere til det, for investoren, økonomisk og praktisk mulige. Afledt heraf vil private 

investorer typisk investere gennem institutioner, som på vegne af flere investorer kan poole den 

samlede investeringsmasse og ultimativt opnå stordriftsfordele på due diligence-processen 

(Døskeland & Strömberg, 2018).  

 

2.2. Private Equity 
PE adskiller sig fra øvrige alternative aktiver ved, at investor erhverver en ejerandel af en fond frem 

for en direkte andel i det respektive aktiv. Strukturen har en række selskabsretlige samt 

lovgivningsmæssige fordele, som blandt andet tilsigter at begrænse investors potentielle tab samt 

sikre ledelsens handlemuligheder. PE-fonde har én eller flere Limited Partner(s) samt én General 

Partner. LPs er fondens investorer, som ikke har det daglige ansvar eller ledelse, men i enkelte tilfælde 

har mulighed for at besætte bestyrelsesposter (Sørensen, 2018). GP varetager den daglige ledelse af 

selskabet mod en kompensationsløsning, som uddybes nærmere senere. 

 

Strukturen for en typisk PE-fond vil blive forklaret herunder med primær fokus på buyout, da denne 

synes tilnærmelsesvis repræsentativ for de øvrige PE-typer i undersøgelsen. Således vurderes det, at 

teorien for buyout i rimelig grad kan overføres til fondstyperne venture capital og real estate.  

 

2.2.1. Struktur 

PE-fonde organiseres typisk som selskaber med begrænset hæftelse og benævnes også Limited 

Liability Company (Sørensen, 2018). De danske ækvivalenter vil være et aktie- og partnerselskab, 

hvor den primære forskel er skattetransparens ved sidstnævnte. Skattestrukturen vurderes ikke 
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relevant for denne undersøgelse, hvorfor yderligere behandling ej foretages. Da undersøgelsen 

omhandler observationer fra PE-fonde over hele verden, har det danske setup således ikke udpræget 

interesse for opgaven. Dette uddybes i tværsnitsanalysen i afsnit 4.  

 

GP tager initiativ til etablering af en PE-fond, fastsætter fondens ønskede størrelse og kontakter i 

forlængelse heraf eksisterende og nye potentielle investorer for at fundraise kapitalen. Som det 

indledningsvist blev forklaret, er LPs typisk institutionelle investorer, såsom forsikrings- og 

pensionsselskaber samt finansielle institutioner og velhavende privatpersoner. LPs committer sig til 

at indskyde et på forhånd aftalt beløb, som kan kaldes på fondens opfordring. Det bemærkes, at 

kapitaltilsagnet typisk ikke indskydes på én gang, men indbetales, efterhånden som GP foretager 

dennes investeringer (Ljungqvist & Richardson, 2003). LPs og GP underskriver en ejeraftale på 

vegne af PE-fonden, som fastlægger fondens overordnede forretningsplan, herunder 

investeringsmandat samt øvrige vilkår. Strukturen for PE ser typisk således ud.  

 
Figur 32.1: PE-struktur 

 
Kilde: Strömberg & Kaplan (2009) & egen tilvirkning 
 
2.2.2. Kompensation 

GPs har ofte et beskedent ejerskab på mellem 1% og 10% af PE-fonden, hvilket skaber en øget 

incitamentsstruktur. Disse varetager tillige driften af fonden gennem et såkaldt managementselskab, 

hvori GP’s medarbejdere er ansat, som modtager en i ejeraftalen aftalt kompensation bestående af et 

fast og variabelt vederlag. Det faste vederlag består af en management fee på omtrent 2% af 

kapitaltilsagnet i PE-fonden (Preqin, 2019). Dette varierer naturligvis og ses oftest marginalt lavere 

for real estate fonde. Den variable komponent består af carried interest, som typisk ligger omkring 

20% og afhænger af selskabets performance ved ophør. Denne beregnes med udgangspunkt i en 
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fastsat hurdle rate, hvorved forstås LP’s minimumskrav til forrentningen, som typisk ligger omkring 

8% (Døskeland & Strömberg, 2018). GP modtager således en andel af den forrentning, der ligger 

over hurdle rate, hvilket øger incitamentet.  

 

2.2.3. Levetid og værdiskabelse 

PE-fonde har typisk en levetid på 10 år, hvorefter fonden likvideres, og det resterende indestående 

udbetales til de respektive LPs (Sørensen, 2018). Det er kutyme, at det fastsatte provenu er investeret 

3-5 år efter fondens etablering, samt at den indbetalte kapital er fuldt udbetalt senest ved fondens 

ophør (Strömberg & Kaplan, 2009). Endvidere bemærkes det, at fondens levetid er et unikt kendetegn 

for PE-strukturen, da den er relativt kort sammenlignet med andre investeringer. Investeringsobjekter 

varierer, men klassiske kendetegn for eksempelvis buyout fonde kunne være modne selskaber med 

stabile pengestrømme og et betydeligt vækstpotentiale. Disse ejes i omtrent 3-7 år inden salg til en 

strategisk eller finansiel køber eller gennem en børsnotering (Strömberg & Kaplan, 2009).  

 

I forlængelse af ovenstående er det GP’s opgave at implementere en på forhånd fastlagt strategi. 

Klassiske eksempler herpå inden for buyout er spin-offs, opkøb af konkurrenter samt optimering af 

arbejdskapital, prisstruktur eller indkøbsfunktion. Samme fremgangsmåde synes at forekomme for 

venture capital, hvis investeringer oftest er i virksomheder på start-up stadiet, som i overvejende grad 

finansieres med egenkapital med forskellige aktionærrettigheder.  

 

Bernstein & Sheen (2016) fremhæver, at PE-fonde tager et aktivt ejerskab og generelt har positiv 

indflydelse på den operationelle drift, hvilket desuden understøttes af Olsson & Tåg (2015). Det synes 

således påvist, at buyout fonde generelt hæver produktiviteten for de virksomheder, som erhverves, 

og sågar for hele industrier, såfremt flere fonde har tilstedeværelse heri (Davis, et al., 2013; Sørensen, 

Lerner & Strömberg, 2012). Hvad angår beskæftigelse har Davis et al. (2013) vist, at denne er tæt på 

uændret for porteføljeselskabet efter overtagelse, og der er endda belæg for, at beskæftigelse stiger 

efter salg til en PE-fond (Boucly, Sraer, & Thesmar, 2011). Den positive effekt på beskæftigelse og 

ressourceoptimering beskrives af flere førende forskere (Wright, Bacon, & Ball, 2013; Bloom, Sadun, 

& Reenen, 2012).  

 

Real estate fonde investerer i udlejningsejendomme eller udviklingsprojekter, hvor førstnævnte 

inkluderer opkøb af erhvervs-, logistik- og boligejendomme for, på samme vis som for buyout og 
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venture capital fonde, at implementere en på forhånd fastlagt forretningsplan. Værdien af en 

ejendomsinvestering kan overordnet forklares ved to faktorer, henholdsvis stigning i Net Operating 

Income, som er ejendommens lejeindtægter fratrukket driftsomkostninger og et lavere 

markedsafkastkrav. Førstnævnte er typisk en signifikant del af forretningsplanen, idet sidstnævnte 

ikke kan influeres af GP. Demografi, erhvervsudvikling samt lokal lejelovgivning har afgørende 

indflydelse på lønsomheden i en given ejendomsinvestering. Blandt andet ses det, at den globale 

kapitalfond Blackstone har investeret massivt i danske boligejendomme med henblik på 

modernisering og genudlejning til højere lejeniveauer (Jensen & Alsen, 2018). I forlængelse heraf 

har den nordiske real estate GP, NREP, specialiseret sig i udviklingsprojekter, hvilket blandt andet 

inkluderer opførsel af studie- og ældreboliger (NREP, 2018).  

 

Der er tillige evidens for, at PE-fonde bruger flere finansielle værktøjer til at skabe værdi, som ikke 

benyttes af andre ejere i samme omfang (Døskeland & Strömberg, 2018). Leveraged Buyouts er 

klassiske eksempler herpå, idet disse køb finansieres med ofte aggressiv gearing, som til gengæld 

øger afkastpotentialet og størrelsen på virksomheder inden for målgruppen. Det samme gælder for 

real estate, hvor gæld også er et nøgleelement i finansieringen (Axelson, Strömberg, & Weisbach, 

2009). Det bemærkes i forlængelse af sidstnævnte, at finansieringen ofte baseres på lavere rente, idet 

gældsinstrumenterne typisk er noterede.  

 

2.2.4. Strategiske overvejelser 

Virksomheders overordnede mål, set fra et finansielt perspektiv, er først og fremmest at maksimere 

shareholder value og hermed øge værdien af aktionærernes beholdninger (Brealey, Myers, & Allen, 

2011). Set fra andre perspektiver hersker der imidlertid forskellige opfattelser af virksomhedens mål, 

og det diskuteres jævnligt, hvorvidt maksimering af aktionærernes beholdninger bør være 

dominerende. Således har flere fremført teorier om en samfundsmæssig bæredygtig 

forretningsmodel, som tager hensyn til alle involverede interessenter og ikke blot selskabets 

aktionærer (Nygaard, 2006; Savage, Nix, Whitehead, & Blair, 1991). Dette emne er tillige udviklet 

til såkaldt institutionel teori, hvor virksomheder søger at opretholde deres legitimitet i omverdenen 

og dermed involvere interessenter, som har indflydelse på virksomheden (DiMaggio & Powell, 1991; 

Kjær, 2006). Modsat findes den liberale økonom Milton Friedman, som udtaler: ”there is one and 

only one social responsibility of business - to use its resources and engage in activities designed to 
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increase its profits” (Friedman, 1970, s. 6). Den institutionelle teori kan tillige overføres til real estate, 

omend aktivets eksternaliteter synes mindre end for de øvrige fondstyper.  

 

Tidligere fremført kritik mod PE-strukturen inkluderer blandt andet, at de kortsigtede finansielle 

målsætninger påvirker interessenter, såsom ansatte, miljøet mv., negativt (Shleifer & Lawrence, 

1988; Rasmussen, 2008). Der foreligger dog ikke umiddelbart empirisk evidens herfor, men kritikken 

har bidraget til at give PE-fonde generelt et dårligt ry (Preqin, 2014; Sørensen, 2018). I forlængelse 

af ovenstående diskussion er institutionelle investorer mere optagede af ESG-temaer (Døskeland & 

Strömberg, 2018), hvilket blandt andet kommer til udtryk ved offentliggørelse af såkaldte negative 

lists med virksomheder eller sektorer, som ikke ønskes i porteføljen.  

Uagtet ændrede strategiske spilleregler for virksomheder og ejendomme er PE-fondes overordnede 

fokus at maksimere afkastet til dens LPs, og det vil derfor være det primære udgangspunkt i denne 

undersøgelse (Døskeland & Strömberg, 2018).  

 

2.2.5. Corporate Governance 

PE-fonde erhverver ofte en majoritetsandel i porteføljeselskabet og har i forlængelse heraf 

bestemmende indflydelse. Dette indebærer blandt andet retten til at indsætte bestyrelsesmedlemmer, 

erstatte direktionsmedlemmer samt opsætte og monitorere Key Performance Indicators (KPIs) 

(Bloom, Sadun, & Reenen, 2012). Dette synes, med undtagelse af direktionsaspektet, også at være 

gennemgående for real estate fonde. 

PE-fonden vil gennem aktivt ejerskab undgå en række corporate governance-problemstillinger 

forbundet med blandt andet spredt ejerskab, herunder free-rider problemet (Døskeland & Strömberg, 

2018). Set fra et investorsynspunkt er PE-strukturen desuden en fornuftig løsning på The Generic 

Corporate Governance Problem (Døskeland & Strömberg, 2018), idet et for koncentreret ejerskab 

vil medføre lav diversificering og derved høje kapitalomkostninger. Modsat vil en mindre ejerandel 

medføre svag kontrol med ledelsen af selskabet, og brugen af aktionærrettigheder vil heraf være 

begrænset. En undersøgelse foretaget af Edgerton (2011) viser desuden, at PE-kontrollerede 

virksomheder bruger færre ”corporate jets”, end tilfældet er med virksomheder med en spredt 

aktionærkreds, hvilket styrker argumentet.  

 

Der ses således en bedre balance mellem agent og principal, hvilket endvidere styrkes af 

formålstjenlige incitamentsstrukturer, som motiverer ledelsen af porteføljevirksomheden til at deltage 
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i at nå de ofte ambitiøse mål (Cumming, Siegel, & Wright, 2007). Jensen (1989) påpeger i forlængelse 

heraf, at ledelsen i virksomheder bør udbetale frie cash flows, såfremt disse ikke kan investeres i 

projekter med en positiv net present value. Han er således fortaler for PE-strukturen, hvor der føres 

aktiv kontrol med finansielle forhold samt udviklingen i cash flows. Endvidere argumenterer han for, 

at PE-fondes aktive kontrol medfører en forbedret kompensationsstruktur for ledelsen, hvormed 

empire building undgås. 

Slutteligt sikrer brug af fremmedfinansiering i virksomheder i højere grad, at ledelsen handler i 

aktionærernes interesse, da kreditorer opstiller klare rammer for servicering af gælden, hvorfor PE 

synes favorabel (Jensen, 1986).  

 

2.3. Porteføljeteori 
Følgende afsnit har til hensigt at belyse relevant porteføljeteori, som i udgangspunktet benyttes til 

porteføljeallokering og fastsættelse af aktivers afkastkrav samt værdiansættelse. Som det fremgår 

herunder, opstår en række udfordringer i brugen af moderne porteføljeteori på alternative 

investeringer, og tidligere empiri og teori inddrages som mulige løsninger herpå. Slutteligt vil teorier 

omkring praktiske allokeringsvalg blive diskuteret med udgangspunkt i Yale Endowment Model og 

Canadian Model (Døskeland & Strömberg, 2018). 

 

2.3.1. Moderne porteføljeteori 

Harry Markowitz (1952) anses som hjørnestenen i moderne porteføljeteori og udviklede blandt andet 

tangentporteføljen, som ved investering i et vilkårligt antal aktiver maksimerer afkastet ved en given 

standardafvigelse. Teorien beskriver tillige, hvordan investor kan reducere den usystematiske 

(virksomhedsspecifikke) risiko ved at tilføje aktiver, som ikke er perfekt korrelerede. Således vil 

diversifikationsgevinsten stige, desto flere mindre korrelerede aktiver som tilføres porteføljen.  

 

2.3.1.1. Begrænsninger 

Inkludering af aktiver i modellen kræver både kendskab til forventet afkast og standardafvigelse, 

hvilket medfører begrænset anvendelse på PE. Der ligger tillige en række forudsætninger til grund 

for moderne porteføljeteori, hvilke synes problematiske for PE, herunder ingen 

transaktionsomkostninger, hvorfor aktiver bør kunne handles på et friktionsløst og gennemsigtigt 

marked, ingen skatter, risikoaverse investorer, som ønsker det højest mulige afkast for en given risiko, 

samt ingen politisk eller investorpsykologisk indflydelse på porteføljevalget (Munk, 2017). Det 
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fremgår således, at modellen er vanskelig at anvende på unoterede aktiver, da de faktuelle forhold 

ikke opfylder antagelserne. Modellen kan med andre ord ikke appliceres direkte på ineffektive 

markeder, som PE-industrien synes at være (Malkiel & Fama, 1970).  

 

2.3.1.2. CAPM 

CAPM bygger videre på tangentporteføljen og er blevet en af de mest centrale prisligevægtssætninger 

i den finansielle teori, som bruges til at fastsætte forventet afkast for enkelte aktiver (Sharpe, 1964). 

Antagelserne bag CAPM er de samme som ved moderne porteføljeteori, og modellen tager 

udgangspunkt i aktivets markedskorrigerede risikoparameter, beta, som ej heller er observerbart for 

PE-fonde af samme årsager som tidligere nævnt. Det er således vanskeligt at fastsætte et pålideligt 

beta grundet datamangel, og netop dette har medvirket til udviklingen af nye afkastmetoder for PE 

og øvrige off-market industrier, såsom KS-PME og Direct Alpha (Sørensen & Jagannathan, 2013).  

Nylig litteratur forsøger at estimere den systematiske risiko på forskellige måder, blandt andet 

gennem et operationelt beta, som kan benyttes til fastsættelse af afkast. Litteraturen omfatter 

Cochrane (2005), Sørensen & Korteweg (2010), Driessen, Lin & Phalippou (2012), Jegadeesh, Pollet 

& Kräussl (2015) m.fl. Dette ligger dog uden for undersøgelsens fokus.   

 

2.3.1.3. Alpha 

Ifølge CAPM vil et observeret afkast, som ligger højere end det i modellen beregnede, defineres som 

et alpha. Det er undersøgelses forventning, at PE generelt har en markedsjusteret merperformance, 

og man kunne således være tilbøjelig til at konkludere, at PE skaber et positivt alpha. Dette ville 

imidlertid være en potentiel fejlslutning, idet merafkastet kan skyldes faktorer, som ikke fanges af 

risikoparameteret, herunder illikviditet. Amihud, Mendelson & Pedersen (2006) konkluderer, at 

unoterede aktiver generelt giver højere afkast og vice versa, hvilket bekræftes af Sørensen, Wang & 

Yang (2014), som forklarer det med illikviditeten på disse markeder.  

Døskeland & Strömberg (2018) argumenterer overordnet for, at der ikke eksisterer et positivt alpha i 

PE-industrien, idet dette ville medføre massiv kapitalindstrømning, som ultimativt presser prisen op 

på et ligevægtspunkt (Døskeland & Strömberg, 2018; Pastor & Stambaugh, 2012). Dog vurderer de, 

at et ”sandt” alpha kan eksistere, såfremt dette måles før management fees til GP. 
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2.3.2. Allokeringsmetoder 

Institutionelle investorer udarbejder periodevise mål for strategisk aktivallokering, hvor ønskede 

andele i noterede aktier, obligationer og alternativer fastsættes. Frekvensen heraf varierer, men det 

synes at være en fair antagelse, at dette som minimum sker én gang årligt i den, til bestyrelsen, 

underhørende investeringskomité. Som det indledningsvist blev beskrevet, er den aktuelle 

aktivfordeling yderst forskellig blandt investorer generelt, som i nogen grad kan henføres til disses 

investeringsprofiler.  

Som forklaret ovenfor er det ikke muligt at konstruere én optimal portefølje ved brug af gængse 

metoder, såsom Markowitzs model. McKinsey (2017) og Døskeland & Strömberg (2018) fremfører 

Yale Endowment Model samt Canadian Model som best practice fremgangsmåder inden for 

aktivallokering i relation til unoterede aktiver.  

Yale er i særdeleshed anerkendt for dens store andel allokeret i alternative investeringer, herunder 

PE, sammenlignet med øvrige universitetsfonde og andre forvaltere. David Swensen har ledet fonden 

siden 1985, som konsistent har outperformet markedsindekset. Modellens centrale 

investeringsprincipper er følgende; investér i aktier frem for obligationer, diversificér risikoen, søg 

muligheder i mindre effektive markeder, benyt outsourcing, fokusér på velkonstruerede 

aflønningsplaner mv. Det bør noteres, at fonden har adgang til de bedst performende GPs globalt, og 

det argumenteres blandt andet fra Døskeland & Strömberg (2018), at adgangen til disse er én af 

årsagerne til et positivt merafkast. På trods af markant interesse fra globale LPs har modellen dog vist 

sig vanskelig at imitere, men ikke desto mindre forbliver Yale Endowment et skoleeksempel blandt 

fortalere for alternative investeringer.  

Canadian Model har flere af de samme karakteristika som Yale Endowment Model, dog med et par 

tilføjelser. Modellen kræver langt flere ansatte og outsourcer således markant færre humane 

ressourcer. I forlængelse heraf har modellen en større andel allokeret til co-investeringer og andre 

mere ressourcekrævende investeringstyper. Der er således øget fokus på at reducere eksterne 

management fees, hvilket fra et dansk perspektiv også synes at være i pensionsselskabers interesse.  

 

2.4. Afkast på alternative investeringer 
Grundet private investeringers illikvide natur eksisterer der en række udfordringer i vurderingen af 

disses afkast. Modsat børsnoterede aktier, hvortil der dagligt kan observeres en handelskurs, har 

alternativer investeringer og de underliggende aktiver ikke nogen observerbar markedsværdi. I stedet 

benyttes såkaldte Net Asset Values, som GPs rapporterer til investorerne på kvartalsvis basis, samt 
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kaldt og distribueret kapital. Når GP foretager en investering i en ejendom, virksomhed eller lignende, 

kaldes et beløb hos de institutionelle investorer, og når denne investering realiseres, 

tilbagedistribueres indskud og afkast justeret for gebyrer. Et distinktivt kendetegn ved alternative 

investeringer er således disses cash flows, som modsat andre typer investeringer, eksempelvis 

obligationer, falder på vilkårlige tidspunkter. Denne timing besværliggør således applikationen af en 

matematisk værdiansættelsesmodel som nævnt i afsnit 2.3.1.1. 

 

Cash flows til og fra investorerne er faktuelle, mens NAV er af subjektiv karakter og hviler på et skøn 

foretaget af GP. Der forekommer således asymmetrisk information, idet LP har begrænset mulighed 

for at validere estimatet. Flere studier har i forlængelse heraf påvist, at fonde har en tendens til at 

underestimere fremtidige udbetalinger med omtrent 35% (Jenkinson, Sousa & Stucke, 2013; Brown, 

Gredil & Kaplan, 2016). Der kan spekuleres i adskillige motiver herfor, og én af de mest naturlige 

synes at være den negative signalværdi i at realisere beløb, der er lavere end forventet og tidligere 

udmeldt. Har en GP adskillige gange skuffet forventningerne, risikerer denne manglende opbakning 

til efterfølgende kapitalrejsning til nye fonde, hvilket bakkes op af Barber & Yasuda (2017). Disse 

påviser desuden, at overestimering af NAV primært kendetegnes af relativt dårligere performende 

fonde og hyppigst forekommer i forbindelse med kapitalrejsningsprocesser.  

 

2.4.1. Absolutte performancemål 

I lyset af ovenstående udfordringer er der udviklet flere performancemål til vurderingen af alternative 

investeringers afkast. De mest gængse i industrien er IRR, DPI samt TVPI og betragtes som absolutte 

performancemål, idet de alene og isoleret tager udgangspunkt i investeringer i én fond. Det er i 

afhandlingen antaget, at performancemål er justeret for gebyrer.  

 

2.4.1.1. IRR 

IRR er et performancemål, som kan benyttes til at sammenligne investeringer med forskellig timing 

og størrelse af cash flows. Det måler, hvilken diskonteringsrente, der skal benyttes for at opnå en 

nutidsværdi på 0 og kan beregnes ved følgende: 

 

0 = 𝑁𝑃𝑉 = &
𝐶𝐹)

(1 + 𝐼𝑅𝑅))

0

)12
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Hvor 𝐶𝐹) er investeringens cash flows, som falder på tidspunkt n, og N er fondslevetiden (BVCA, 

2015). Metoden nyder stor popularitet, idet den kan sammenligne og rangere private investeringer, 

tager højde for tidsværdien af penge og er relativt nem at applicere. Til trods for stor udbredelse har 

den dog væsentlige ulemper. Eksempler herpå er genplaceringsrisiko, idet IRR implicit antager, at 

realiserede cash flows geninvesteres til den samme rate, hvilket sjældent er realistisk og kan føre til 

under- eller overdrivelse af det realiserede afkast. Derudover kan IRR manipuleres af GP ved timing 

af cash flows, idet tidlige realiseringer eksempelvis kunstigt hæver målet. Dette behandles og 

illustreres i metodeafsnittet 3.2.1.1.  

 

2.4.1.2. Multipler 

DPI rapporteres som en multipel af distribueret over kaldt cash flow og vil således stige, efterhånden 

som investeringer realiseres. Når DPI er 1, vil fonden derfor være i break-even, hvorefter LPs 

begynder at realisere en profit. Den primære fordel ved DPI er dens simple beregning, applicering og 

forståelse, mens ulemper inkluderer, at den ikke tager højde for tidsværdien af penge og er begrænset 

anvendelig i begyndelsen af en fonds levetid. Som det ligeledes er tilfældet med IRR, giver DPI ingen 

indikation om størrelsen på afkastet i absolutte termer, hvorfor både IRR og DPI er uhensigtsmæssige, 

såfremt gensidigt udelukkende investeringer vurderes. En lignende multipel er TVPI, som inkluderer 

fondens NAV og derfor er mere passende til performancevurdering i begyndelsen af en fonds levetid 

(BVCA, 2015). 

 

2.4.2. Relative performancemål 

Ovenstående absolutte performancemål kan således benyttes til rangering af investeringer i unoterede 

aktiver, idet disse deler flere af de samme karakteristika, herunder illikviditet. Ud fra en investors 

aktivallokeringsbeslutning bør et relativt performancemål, som tillader sammenligning med andre 

aktivklasser, imidlertid benyttes. 

 

2.4.2.1. Index Comparison Method 

Det første relative performancemål blev introduceret i 1996 af Long & Nickels i form af Index 

Comparison Method (Long & Nickels, 1996). Denne simulerer, at kaldt og distribueret cash flow var 

blevet henholdsvis investeret og solgt eller shortet i et indeks. Merafkastet kan derefter bestemmes 

ved at sammenligne fondens realiserede IRR, inklusive NAV, med værdien af investeringen i 

indekset. Eksempel på beregning er vist i appendix 10.1.1. Metoden synes at have attraktive 
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karakteristika, men hviler på den tvivlsomme antagelse, at benchmarket ikke likvideres eller 

realiseres, som PE-fonden ultimativt bliver. Long & Nickels (1996) nævner desuden som en 

begrænsning, at en fond, der overperformer indekset markant, risikerer at slutte på en negativ 

indeksværdi, hvilket medfører, at en lang position i en portefølje bliver sammenlignet med en kort i 

et aktieindeks.  

 

2.4.2.2. PME+ 

Flere teoretikere har forsøgt at løse ovennævnte problemstilling, og et eksempel herpå er Rouvinez 

(2003), der introducerede PME+. Denne bygger videre på Long & Nickels’ metodologi ved at tilføje 

en faktor, lambda, som distributionerne tilbagediskonteres med, således at den endelige NAV matcher 

indeksværdien. Denne metode er dog også blevet kritiseret, idet den ikke direkte replicerer en fonds 

cash flows i et aktieindeks. Se beregningseksempel i appendix 10.1.2.  

 

2.4.2.3. KS-PME 

Et andet relativt performancemål er KS-PME, der blev introduceret i 2005 af Kaplan & Schoar og er 

ét af de mest benyttede relative performancemål. I modsætning til de ovenstående giver denne ikke 

en årlig rate for over- eller underperformance, men i stedet en ratio. En KS-PME over 1 betyder 

således, at fonden har outperformet markedet og vice versa. Denne beregnes ved at fremdiskontere 

samtlige cash flows med et indeksafkast og sammenligne den relative forskel: 

 
𝐾𝑆-𝑃𝑀𝐸 = 78(9:;<)

78(=>?@<)
 

 
Den primære kritik lyder, at målet ikke giver et årligt afkast og derfor med fordel kan suppleres af 

andre metoder. Sørensen & Jagannathan (2013) opstiller tre betingelser, under hvilke KS-PME er et 

validt og robust performancemål: 1) Markederne er friktionsløse og ”loven om én pris” holder, 2) LP 

har en logaritmisk nyttefunktion og 3) afkastet på hele LP’s portefølje er lig markedsafkastet. Såfremt 

disse er opfyldt, vil KS-PME være et validt performancemål uagtet risikoen i porteføljen, hvilket 

synes at være en attraktiv egenskab. Beregningseksempel ses i appendix 10.1.3. 

 

2.4.2.4. Direct Alpha 

Et sidste relativt performancemål, der i de seneste år har vundet indpas, er Direct Alpha, som deler 

mange træk med KS-PME, men i stedet opgives som årligt merafkast. Målet beregnes som en IRR 
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baseret på de fremdiskonterede cash flows, der blev introduceret i KS-PME. Dette betyder endvidere, 

at en positiv Direct Alpha nødvendigvis medfører en KS-PME over 1, ganske som forholdet mellem 

TVPI og IRR (Stucke, Griffiths, & Charles, 2014). Beregningseksempel ses i appendix 10.1.4. 

 

2.4.2.5. Opsummering 

I undersøgelsens underliggende datasæt er alene ICM, PME+ og KS-PME tilgængeligt, og med 

udgangspunkt i ovenstående udvælges KS-PME som det primære performancemål grundet dens 

attraktive egenskaber i forbindelse med danske pensionskassers aktivallokering. Dette valg uddybes 

nærmere i metodeafsnittet.  

 

2.5. Hypoteser 
Følgende delafsnit har til hensigt at opstille hypoteser baseret på afhandlingens erkendelsesspørgsmål 

samt eksisterende teori og tidligere undersøgelser herom. Dette resulterer i 10 hypoteser, som vil 

danne strukturen for undersøgelsens empiriske analyse.  

 

2.5.1. IRR og TVPI som estimatorer for KS-PME 

Det synes gennemgående, at anvendelse af absolutte performancemål som IRR og TVPI til at vurdere 

fondsperformance er branchestandarden, til trods for at det teoretisk ikke synes validt og 

tilstrækkeligt. I den forbindelse ønskes det at teste, hvor stor en del af KS-PME der kan forklares af 

disse performancemål. Såfremt korrelationen viser sig at være stærk, kan det retfærdiggøre brugen 

heraf som supplement til det primære performancemål i undersøgelsens tests. KS-PME baseres som 

nævnt på to dele, henholdsvis fonds- og markedsperformance, og det er således interessant at teste, 

hvor stor en del af målet der kan forklares af fondsperformance. Ses der en stærk korrelation, vil 

fondenes TVPI og IRR benyttes til at estimere KS-PME for de fonde, hvor målet ikke er tilgængeligt, 

hvilket næsten tidobler stikprøvestørrelsen. Det bør dog nævnes, at tests baseret på denne estimator 

alene vil blive benyttet som supplement til analysen, idet denne ikke bygger på faktiske observationer. 

Fremgangsmåden er i overensstemmelse med Harris, Jenkinson & Kaplan (2014), som får en 𝑅A	over 

0,9, men dog baserer deres undersøgelse på et andet datasæt. Af denne årsag forventes også her en 

stærk korrelation, hvilket fører til første hypotese, som lyder: 

 
H1: IRR og TVPI kan benyttes som estimatorer for KS-PME 
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2.5.2. Historisk PE-performance 

Som følge af den føromtalte begrænsede datatilgængelighed i forhold til performance, er det relativt 

sparsomt med eksisterende litteratur herom. Tidligere undersøgelser er baseret på kaldte og 

distribuerede cash flows fra enkelte LPs, som potentielt har været udsat for udvælgelsesbias. Senere 

undersøgelser har benyttet aggregeret performancedata på fondsbasis fra Preqin, Venture Economics, 

Cambridge Associates og Burgiss. Nedenfor ses en oversigt over udvalgte undersøgelser og 

konklusioner om performance for PE.  

 
Tabel 2.2: Oversigt over tidligere litteratur 

Forfatter År Mål Data Kilde Geografi Type Konklusion 
Ljungqvist & 
Richardson 

2003 IRR sammenholdt med 
udvikling på 
aktiemarkedet 

1981-
2001 

Amerikansk 
LP  

US VC, 
buyout 

Merafkast i intervallet 5-8% ift. 
aktiemarkedet. Skyldes primært 
illikviditet.  

Kaplan & 
Schoar 

2005 KS-PME, IRR & TVPI 1980-
2001 

Venture 
Economics 

US VC, 
buyout 

Marginal underperformance ift. 
S&P500 for begge typer. Konsistens 
i GP-performance. Konkav, positiv 
sammenhæng mellem performance 
og størrelse. 

Tomperi 2010 IRR - Preqin Globalt Real 
estate 

Positiv sammenhæng mellem 
performance og fondsstørrelse. 
Negativ sammenhæng mellem GP-
erfaring og -performance. 

Robinson & 
Sensoy 

2011 IRR, TVPI & KS-PME 1984-
2010 

GPs 85% US, 
15% EU 

VC, 
buyout 

Buyout og VC har KS-PME på hhv. 
1,18 og 1,03 baseret på S&P500. 

Evestment 2012 Forskellige PME-mål 1980-
2012 

Vanguard 
Group 

US Buyout Kun topkvartil-fonde outperformer 
signifikant. 

Higson & 
Stucke 

2012 ICM & KS-PME 1986-
2008 

Cambridge 
Associates & 
LPs 

US Buyout Buyout outperformer S&P500.  

Jones, Ewens 
and Rhodes-
Kropf 

2013 IRR 1980-
2007 

Venture 
Economics, 
LPs og Preqin 

US VC, 
buyout 

Gennemsnitlig IRR på 14%. 

Harris, 
Jenkinson & 
Kaplan 

2014 KS-PME 1984-
2008 

Burgiss US VC, 
buyout 

Buyout outperformer VC – IRR og 
TVPI forklarer ca. 90% af PME. 

Harris, 
Jenkinson & 
Kaplan 

2015 KS-PME 1984-
2010 

300 LPs US og EU VC, 
Buyout 

Follow-up studie. Buyout 
outperformer indtil 2006. VC 
outperformer i 90’erne og 
underperformer fra 00’erne. Ens 
performance mellem US og EU. 

Fischer & 
Hartzell 

2015 AME1 1980-
2013 

Preqin Globalt Real 
estate 

Outperformance ift. ODCE indeks 
frem til 2003. Underperformance 
derefter.  

Note1: Alternative Market Equivalent  

Kilde: Respektiv litteratur & egen tilvirkning 

 
Som det fremgår af ovenstående, har størstedelen af tidligere studier haft fokus på USA, og alene real 

estate undersøgelser benytter Preqin som primær datakilde. Der synes afhængigt af fokus og 

afgrænsning at være konsensus om generel outperformance i forhold til aktiemarkedet. Særligt bør 

fremhæves Harris, Jenkinson & Kaplan (2014), som tester fondsperformance for nordamerikanske 

fonde fra 1984 til 2008 i ét af de mest omfattende og anerkendte studier inden for dette felt. Studiet 
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baseres primært på KS-PME, og metoden i denne afhandling vil trække inspiration herfra, omend 

fokus og målgruppen er anderledes. For at vurdere hvorvidt alternative investeringer giver et 

tilstrækkeligt afkast og kompenserer for illikviditet mv., må det nødvendigvis først fastslås, hvorvidt 

de historisk har outperformet aktiemarkedet. Dette leder til følgende første hypotese: 

 
H2: Private equity har historisk outperformet aktiemarkedet 

 
I forlængelse af ovenstående findes det nødvendigt at nuancere resultaterne herom, således at eventuel 

outperformance kan præsenteres på et mere detaljeret grundlag. I den forbindelse formuleres otte 

delhypoteser, som tilsigter at beskrive mindre subgrupperinger i datasættet.  

 

2.5.2.1. Konsistens i outperformance på fondsbasis 

Tidligere studier med udgangspunkt i ældre data har fundet, at buyout fonde historisk har 

outperformet aktiemarkedet konsistent (Kaplan & Schoar, 2005; Robinson & Sensoy, 2011), mens 

performance for venture capital fonde har været mere svingende (Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2014). 

Venture capital fonde synes således alene at have outperformet i 80’erne og 90’erne, ifølge de fleste 

studier, og endda underperformet siden årtusindskiftet, hvilket potentielt kan forklares med deres 

investeringsprofil. Buyout fonde investerer typisk i mere modne selskaber med en gennemført og 

bevist forretningsmodel, mens venture capital typisk tager en større risiko. Sidstnævntes selskaber er 

oftest i start-up fasen, hvor fokus i de indledende år vil være at maksimere forbrugere eller toplinje 

snarere end bundlinje. Dette fører typisk også til højere afkast for de mest succesfulde investeringer, 

men samtidig en lavere succesrate (Bhagat, 2014). Den øgede risiko er endvidere afbildet i 

kalkulationsrenten, som for venture capital fonde typisk er væsentligt højere end for buyout og i 

særdeleshed real estate (Damodaran, 2009; Episcope, 2018).  

Når venture capital fonde i en årrække derfor menes at have underperformet markedet i gennemsnit, 

kan dette være et resultat af deres manglende evne til eller held i at udvælge de mest lovende start-

ups tidligt nok til en attraktiv værdiansættelse. For real estate har data på relative performancemål 

været mere sparsom, hvorfor dette vil blive nærmere undersøgt.  

I vurderingen af fondstypers indbyrdes performance må genplaceringsrisiko samt illikviditet 

nødvendigvis være gennemgående elementer, hvilket skyldes den generelle fondsstruktur samt 

investorers krav om at realisere investeringer inden for en rimelig horisont. Under denne antagelse 

kan IRR med rette benyttes som relevant supplerende mål mellem de forskellige fonde, hvilket 
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markant øger stikprøvestørrelsen og informationsværdien. Baseret på ovenstående ræsonnement og 

det teoretiske grundlag kan følgende to hypoteser opstilles: 

 
H2.1: Private equity har konsistent outperformet aktiemarkedet 

H2.2: Buyout fonde outperformer andre fondstyper 

 
2.5.2.2. Performance globalt 

I en verden, hvor der kan investeres globalt, må undersøgelsen nødvendigvis analysere performance 

på tværs af geografi. Størrelsen på danske pensionsselskaber resulterer i en ofte global allokering, 

som desuden bidrager til diversifikationen og øger antallet af mulige investeringsobjekter. Strammere 

rapporteringskrav for fonde i USA har sammen med en generelt mere moden industri medført, at de 

fleste tidligere studier alene omhandler amerikanske fonde. Der er endnu blot begrænset bevis for, at 

der skulle være forskelle på tværs af geografier, hvilket enten kan skyldes mangel på data eller 

tilnærmelsesvist ens performance globalt. Braun, Jenkinson & Stoff (2017) viser i en tværsnitsanalyse 

på transaktionsbasis, at buyout fonde med amerikansk fokus, mod forventning, har lavere median 

KS-PME end europæiske og asiatiske. Denne synes dog at være marginal og bliver ikke testet 

yderligere. I forlængelse heraf kan også nævnes Eling & Faust (2010), som tester hedge fund og 

mutual fund performance i vækstmarkeder og ej heller finder signifikante forskelle. Derimod har 

Chen et al. (2009) fundet stærke indikationer på, at venture capital fonde, der ligger i start-up områder 

(eksempelvis Silicon Valley), har tendens til at overperforme, hvilket kunne lede til en svag antagelse 

om amerikanske venture capital fondes overlegenhed.  

Der synes således at være modsatrettede påstande inden for diverse nicher af alternative investeringer, 

hvorfor det i denne afhandling ønskes at teste et bredere datasæt på tværs af kontinenter. På baggrund 

af ovenstående litteratur og undersøgelser forventes der ikke at foreligge signifikant bevis for 

forskelle i performance på tværs af geografi, hvorfor næste hypotese lyder: 

 
H2.3: Private equity performance varierer ikke på tværs af kontinenter 

 

2.5.2.3. Performance i Norden 

Såfremt ovenstående viser sig at være sandt, vil det for danske institutionelle investorer være oplagt 

at fokusere en større andel af deres investeringer lokalt, idet monitorerings- samt søgeomkostninger 

vil være relativt mindre. Det er et anerkendt problem blandt institutionelle investorer, at alternative 

investeringer medfører væsentlige søgeomkostninger grundet performanceforskelle blandt de bedst 
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og dårligst performende GPs (Døskeland & Strömberg, 2018). I forlængelse heraf synes det relevant 

at fokusere specifikt på Norden for at fastslå, hvorvidt det giver mening at placere større andele i 

lokale fonde. Trods begrænset materiale som følge af en relativt ny industri vil det vurderes, hvorvidt 

PE i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island performer på linje med den globale industri. 

Ovenstående overvejelser fører til nedenstående hypotese: 

 
H2.4: Nordisk-baserede fonde performer på linje med den globale industri 

	
2.5.2.4. Størrelse 

Det vil i forbindelse med udvælgelse af formueforvaltere være naturligt at antage, at fonde med størst 

AUM nødvendigvis vil være de mest kvalificerede og i forlængelse heraf præstere det bedste afkast. 

Dette er dog ikke en universel sandhed.  

For investeringsfonde, der fører en aktiv investeringsstrategi i børsnoterede instrumenter, er det 

eksempelvis gennem flere studier blevet påvist, at der findes et inverst forhold mellem skala og 

performance (Chen et al., 2004; Busse et al., 2014). Dette skyldes tilsyneladende, at forskellige 

instrumenter har begrænset kapacitet, hvorfor større fonde må benytte sig af en længere række 

investeringsstrategier i jagten på højere afkast. Et relevant forklarende ordsprog i denne forbindelse 

er, at de 10 bedste idéer gennemsnitligt typisk vil gøre det bedre end de 100 bedste (Ammann & 

Moerth, 2005). I forlængelse heraf kunne det ligeledes antages, at større buyout, venture capital og 

real estate fonde performer relativt dårligere, men dette synes ikke at være påvist i eksisterende 

litteratur.  

I tidligere studier er der således blot i mindre grad fundet signifikante sammenhænge mellem 

performance og størrelse. Harris, Jenkinson & Kaplan (2014) finder, at venture capital fonde i laveste 

kvartil har tendens til at underperforme, mens Tomperi (2010) viser en positiv sammenhæng mellem 

fondsstørrelse og performance, dog baseret på IRR. Kaplan & Schoar (2005), som undersøger buyout 

og venture capital, påviser en konkav, positiv sammenhæng mellem fondsstørrelse og performance. 

Sidstnævnte er dog baseret på et væsentligt ældre datasæt. 

Da succesfulde fonde alt andet lige har bedre forudsætninger for at rejse nye fonde, og det typisk ses, 

at fonde stiger i størrelse i forhold til deres foregående, kunne det antages, at der var en positiv 

korrelation mellem størrelse og afkast. Desuden er større fonde ikke underlagt begrænsninger i 

samme omfang som eksempelvis hedgefonde, idet både investerings- og fondsstørrelse varierer. I 

forlængelse heraf kan de 10 bedste idéer ofte være nok til at realisere 100% af kapitalen. Endvidere 

kan større fonde antageligvis, grundet prestige, lettere tiltrække det bedste talent, hvilket kan føre til 
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bedre performance og skabe en positiv spiral. Sidstnævnte er dog umiddelbart ikke bekræftet i 

litteraturen.  

Der er således ikke konsistens blandt tidligere studier, hvorfor det synes relevant at undersøge, 

hvorvidt fondsstørrelse er korreleret med fondsperformance. Med udgangspunkt i bagvedliggende 

teori og et nyere datagrundlag udfordres tidligere konklusioner med hypotesen: 

 
H2.5: Større fonde har tendens til at give højere afkast 

 
2.5.2.5. Fondssekvens 

Som investor er det en naturlig overvejelse, hvorvidt man bør placere kapital gennem forvaltere eller 

direkte i aktivet. Ræsonnementet på førstnævnte baseres på, at forvaltere må være bedre til konsistent 

at udvælge top-performende objekter, men ved investering i eksempelvis aktier findes yderst 

begrænset evidens for, at dette skulle være tilfældet (Wermers, 2011). I PE er situationen dog 

tilsyneladende en anden baseret på tidligere empiriske studier. Kaplan & Schoar (2005) finder med 

udgangspunkt i KS-PME stærk evidens for, at efterfølgende fonde har tendens til at performe bedre 

end forgangne. Studiet gentages af Harris, Jenkinson og Kaplan i 2014, hvor konklusionen er mindre 

entydig. Her findes ikke længere statistisk signifikans for, at buyout fonde efter år 2000 outperformer 

deres forgængere, hvilket giver anledning til en række spørgsmål i forbindelse med fondsudvælgelse 

for investorer. For venture capital fonde findes dog fortsat statistisk signifikans konsistent gennem 

datasættet.  

En typisk udfordring i appliceringen af disse resultater er LP’s manglende kendskab til den fulde 

performance for den forgangne fond på tidspunktet for den efterfølgende fonds fundraising 

(Phalippou, 2010). Følges dette ræsonnement, bør performance i stedet sammenlignes med den 

næstforegående fond (fx Axcel III vs. Axcel I), og her finder Phalippou (2010) væsentlig mindre 

sammenhæng. Som modsvar hertil bør det dog nævnes, at LPs generelt kan tilgå større mængder data 

i forbindelse med due diligence-processen forud for investering i nye fonde. Således kan disse 

formentlig danne et rimeligt overblik over performance for GP’s fonde på 

kapitalrejsningstidspunktet. Dette leder til sjette hypotese, som lyder: 

 

H2.6: Senere fonde fra samme GP performer bedre 
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2.5.2.6. Konjunkturer 

I enhver porteføljesammensætning er diversifikation et nøgleord. Veldiversificerede porteføljer er 

dels mindre udsatte for udsving i enkelte aktiver eller aktivklasser og dels robuste i forhold til udsving 

i økonomien (Munk, 2017). Ses der på pensionskassers afkast til kunderne i 2018, er der adskillige 

eksempler på overvægt i aktier, som medførte store tab, da markederne nedjusterede i fjerde kvartal 

(Houmann, 2019). Således har en større andel af danske pensionskunder haft fraværende eller endda 

negative afkast på deres pension, hvilket alt andet lige må anses som utilfredsstillende.  

I porteføljeallokeringssammenhæng er det derfor relevant at undersøge, hvorvidt PE-fondes afkast 

følger konjunkturerne, eller om disse er mere robuste end aktier. Fra et teoretisk synspunkt er der 

argumenter for begge sider. På den ene side kan der argumenteres for, at PE, idet de opererer på et 

privat marked, er mindre følsomme over for større udsving på aktiemarkederne. Modsat kan man ved 

eksempelvis selskaber og ejendomme argumentere for, at disses værdiansættelse baseres på 

markedsværdier (offentligt handlede selskaber eller niveauet for boligmarkedet generelt), hvilket 

naturligt påvirkes af konjunkturudsving. Med ovenstående udgangspunkt følger nedenstående 

hypotese: 

H2.7: Private equity performance er afhængig af konjunktursving 

 
2.5.2.7. Volatilitet 

Ved vurdering af en investerings lønsomhed estimeres både forventet afkast samt risikoen herved, og 

dette må nødvendigvis også testes for PE-performance. Et højere forventet afkast betyder ikke 

nødvendigvis, at investeringen er attraktiv for institutionelle investorer, såfremt det medfører 

ekstraordinære risici, og standardafvigelsen på investeringerne bør derfor analyseres nærmere. 

Investorer er ofte fokuserede på en investerings Sharpe ratio, som måler merafkast i forhold til 

standardafvigelse, og selvom denne ikke kan måles direkte for alternative investeringer, vil 

standardafvigelsen være et relevant input i vurderingen af disses attraktivitet (Sharpe, 1966). 

Risikoen mellem fondstyper er umiddelbart ikke kvantificeret i tidligere videnskabelige artikler, 

hvorfor der ved første anskuelse ikke er grund til at antage indbyrdes variation. Tages der dog 

udgangspunkt i afkastkravet for fondstyperne, ses det som tidligere nævnt, at eksempelvis real estate 

ligger væsentligt lavere end venture capital. Ud fra en logisk betragtning synes dette også at være 

plausibelt, idet ejendomme som aktivklasse vurderes mindre risikabel end virksomheder i start-up 

fasen. Hvorvidt forskellen er signifikant bør dog testes, hvilket leder til følgende hypotese: 

 
H2.8: Alle fondstyper har ikke samme risiko 
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3. Metode 
I det følgende vil undersøgelsens metode præsenteres, hvilket bør ses i forlængelse af afsnit 1.3., hvor 

den videnskabelige tilgang blev gennemgået. Idet tidligere undersøgelser på området har haft mindre 

entydige konklusioner, vil fokus især være på diskussion af den valgte fremgangsmåde. Dette er 

centralt for at opnå de mest robuste konklusioner og sikres ved at triangulere metoden fra tidligere 

studier.  

 

3.1. Data og indsamling 
Undersøgelsen benytter sig af både primært og sekundært data i kvalitativ såvel som kvantitativ form. 

I forbindelse med analyse af performance for PE-fonde måtte data herom nødvendigvis tilgås, hvorfor 

forfatterne indledningsvist i projektet rakte ud til flere danske investorer, databaseudbydere, fonde og 

universiteter. Formålet var at indsamle pengestrømsdata på fondsbasis til brug for beregning af både 

relative og absolutte performancemål – en ydelse, som fire dataaggregatorer udbyder globalt. To af 

15 pensionsselskaber vendte positivt tilbage og tilbød at stille data til rådighed, men det viste sig 

desværre, at ingen af disse havde den fornødne adgang til pengestrømsdata. Derimod kunne de 

gennem egen databaseadgang stille performancemål og andet relevant fondsdata til rådighed direkte, 

blot uden de bagvedliggende pengestrømme, og dette danner rammen for opgaven. Dét har 

konsekvensen, at kun tre af fire tidligere beskrevne relative performancemål er opgivet, og der kan 

således ikke laves analyser på Direct Alpha. Idet KS-PME, som er tilgængelig, dog baseres på samme 

fremgangsmåde, får dette ikke fortolkningsmæssige eller analysemæssige konsekvenser, og tests 

baseret på KS-PME vil således give samme overordnede konklusion. Manglen på cash flow data 

medfører endvidere, at det ikke er muligt at skabe egne indeks, som performancemålene kan baseres 

på. De relative performancemål er dog alle opgivet baseret på syv indeks, hvilket vurderes at være 

tilstrækkeligt til benchmarking og robusthedsanalyser. 

 

Som følge af mangel på offentligt tilgængelig data i PE-industrien, gælder der asymmetrisk 

information og generelle udfordringer i forhold til eksempelvis et aktiemarked. Af den årsag blev det 

konkluderet, at den empiriske data af performance ikke kunne stå alene i vurderingen af danske 

pensionskassers allokering til PE. Den empiriske analyse må nødvendigvis bakkes op af et kvalitativt 

studie i forsøget på at afdække udfordringer ved at foretage investeringer i private fonde. Forfatterne 

rakte derfor ud til nøglepersoner i industrien, og den generelle tilbagemelding var, at det var et 

relevant studie, der fortjente mere opmærksomhed. Dette førte til syv interviews, navnlig fra Niels-
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Ulrik Mousten (næstformand i PFA), Helle Ærendahl Heldbo & Tobias Friis (Head of Fund Selection 

& Portfolio Manager i Lærernes Pension), en ansat i en investeringsfunktion i en dansk institutionel 

investor, der ønsker at forblive anonym, Peter Reedtz (stifter og direktør for Asset Allocation 

Instituttet), Jan Johan Kühl (Managing Partner i Polaris Private Equity og Næstformand for DVCA), 

Lene Møller Rønfeldt (CFO, Risk & Compliance Officer i Polaris Private Equity) samt Anne 

Andreasen og Katrine Witt-Andersen (Special Advisors i Enheden for Alternative Investeringer hos 

Finanstilsynet). Det er et bevidst metodisk valg at afdække både LP-, GP- og regulatorvinklen med 

det formål at opnå den mest nuancerede analyse og diskussion. Således mindskes risikoen for, at 

studiet bliver for ensidigt, og at konklusionen baseres på et for snævert grundlag. Det er i forlængelse 

heraf tillige et bevidst valg, at både bestyrelses- og investeringsfunktionen for LPs samt fundraising 

og rapporteringsfunktionen for GPs afdækkes.  

 

3.1.1. Kvantitativ data 

3.1.1.1. Preqin 

Det kvantitative datamateriale er som nævnt fra Preqin, idet det ikke har været muligt at indsamle 

data fra offentligt tilgængelige kilder, herunder børser eller officielle landestatistikker. Der findes 

enkelte andre databaser, som er specialiserede i historisk datamateriale for alternative aktivklasser, 

herunder Burgiss, Cambridge Associates samt Venture Economics. Preqin, som denne afhandling 

baseres på, anses dog som én af de mest prominente og anerkendte inden for industrien. Majoriteten 

af data leveres af LPs fra USA og Storbritannien, som af hensyn til national lovgivning skal indberette 

oplysninger til staten, hvorefter Preqin ansøger om udlevering heraf. De respektive 

lovgivningsmæssige instanser er Freedom Of Information Act (FOIA) i USA og FOIA 2000 i UK. 

Data leveres herudover direkte af GPs, og indsamlingsmetoden triangulerer således materialet til en 

vis grad (Preqin, 2019). FOIA’s data har i kraft af den omfattende indrapportering stor pålidelighed, 

og det ses blandt andet for buyout fonde, at institutionelle investorer qua deres ofte markante størrelse 

investerer i størstedelen af de heraf tilgængelige (Preqin, 2019). Dette øger alt andet lige validiteten 

af data for denne fondstype, hvilket forstærker undersøgelsens fundament. Dog må det samtidig 

forventes, at institutionelle investorer placerer kapital i de GPs, der historisk har leveret de højeste 

afkast, og der er således en risiko for, at fonde, der præsterer bedre end gennemsnittet, er 

overrepræsenterede. Indsamlingen for øvrige GPs kan tillige være fejlbehæftet, idet en fair antagelse 

er, at dårligst performende GPs ikke indberetter resultater og vice versa, hvilket skævvrider 

gennemsnittet. Harris, Jenkinson & Kaplan (2014) argumenterer dog med udgangspunkt i et studie 
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baseret på Burgiss for, at data er enslydende med disse fra Preqin, Venture Economics og Cambridge 

Associates. Det er således på baggrund heraf opfattelsen, at Preqins data har tilstrækkelig validitet og 

pålidelighed til undersøgelsens formål. 

 

3.1.1.2. Sortering 

Efter nærmere overvejelse er datasættet delt i to, henholdsvis et primært datasæt, der indeholder PME-

data på fonde, og et sekundært, der indeholder IRR- og TVPI-data. Dette skyldes, at antallet af 

observationer næsten tidobles, når der ikke frasorteres på manglende PME-data. Rådata er i forsøget 

på at øge pålideligheden sorteret gennem en tretrinstragt, som er illustreret herunder: 

1) Fonde med ukomplet data (tomme celler) frasorteres 

2) Fonde med vintageår uden for 1982 til 2014 frasorteres 

3) Kun udvalgte fondstyper inkluderes 

 
Figur 43.1: Sortering af datasæt 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.1.1.2.1. Ukomplet data 

Fonde med datamangel af nogen art er, som nævnt ovenfor, fjernet fra analysen. Dette sker for at 

sikre sammenlignelighed på de parametre, der analyseres, og kan betegnes som best practice inden 

for databehandling. Undersøgelsens faste stikprøvestørrelse styrker desuden robustheden i 

konklusionerne, og dette ville ikke være tilfældet, såfremt man lod fonde med manglende input indgå 

i analysen.  

 

1.043 obs.

870 obs.

450 obs.

1.516 obs.

PME-data

7.369 obs.

6.612 obs.

4.381 obs.

10.341 obs.
IRR-data

1. Ukomplet data

2. Vintageår

3. Fondstyper
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3.1.1.2.2. Vintageår 

Ved vintageår forstås det første år, en given fond kalder kapital fra sine investorer, og dette vil typisk 

forekomme i forbindelse med fondens etablering eller første investering. Her er 2014 valgt som sidste 

vintageår med udgangspunkt i J-kurven, som tilsiger, at fondes afkastprofil typisk vil være aftagende 

i de første år, derefter stige i takt med distributionerne og stagnere mod slutningen af fondenes levetid 

(Froud & Williams, 2007). Med udgangspunkt i en typisk fondslevetid på 10 år vurderes 4-5 års 

bagudsyn at være en passende balance mellem aktuel data og relevante afkast.  

 

3.1.1.2.3. Fondsudvælgelse 

I forbindelse med sortering har det været nødvendigt at foretage en nøje udvælgelse af fonde, der 

deler en række kendetegn, for at sikre en konsistent analyse. Af denne årsag er blandt andre Fund of 

Funds og gældsfonde frasorteret, idet det vurderes, at disse har en anderledes investeringsprofil end 

undersøgelsens primære fokus. Det samme gælder co-investeringer og secondaries, som tillige er 

sorteret fra. Slutteligt forholder det sig også delvist sådan for naturressource- og infrastrukturfonde, 

som dog havde været relevante at inkludere i analysen, men grundet for få observationer må 

frasorteres.  

 

Overordnet er det forsøgt at opdele de resterende fondstyper i kategorierne buyout, venture capital og 

real estate, hvor sidstnævnte henvender sig til ejendomsinvesteringer gennem fonde, dvs. real estate 

private equity. Ved buyout forstås i denne forstand forholdsvis modne selskaber, som enten behøver 

ny kapital til at vækste yderligere (growth eller buyout), eller som behøver en ny strategisk retning 

(turnaround). I forlængelse heraf forstås venture capital som investeringer i selskaber i stadierne fra 

seed til expansion. 

 

Ovenstående fondstyper deler overordnet, at der er tale om fonde, der investerer direkte i aktiver, ofte 

ved brug af et signifikant gældselement. Desuden gælder, at GP fører en aktiv investeringsstrategi 

med løbende interaktion i bestræbelserne på at øge værdien. Endvidere ses ingen potentiel øvre 

grænse for afkastet, hvilket eksempelvis er tilfældet med gæld, mens fondslevetiden er omtrent den 

samme for de valgte fonde, hvilket er centralt for flere antagelser og approksimationer. Med 

udgangspunkt i ovennævnte ses derfor nedenstående overblik over fondskategoriseringen, inklusive 

frasortering. 
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Tabel 3.1: Kategorisering af fondstyper 

 

 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
 

Ovenstående inddeling og sortering danner rammen for undersøgelsen, og kategoriseringen vil blive 

benyttet konsistent i det resterende af afhandlingen.  

 

3.1.2. Kvalitativ data 

Det indsamlede kvalitative data baseres primært på interviews, som indeholder en vis grad af 

subjektivitet. Disse må derfor nødvendigvis sammenholdes med gængs teori på området for at opnå 

generaliserbarhed og således ekstern gyldighed (Olsen & Pedersen, 2003). I forlængelse heraf bør 

pålideligheden af de primært indsamlede datakilder diskuteres, idet eksempelvis en GP kan have 

egeninteresse i at underdrive udfordringerne ved at investere heri. Dette kan betragtes som 

problematisk, hvorfor der i forsøget på at imødekomme det foretages interviews med repræsentanter 

fra både regulator-, LP- og GP-siden. Med udgangspunkt i disse foranstaltninger vurderes det samlede 

Preqin-kategori Medtaget Ny kategori  Undersøgelsens fondstyper 

Balanced Nej -   
Buyout Ja Buyout  Buyout 
Co-investment Nej -  Buyout 
Co-investment Multi-Manager Nej -  Growth 
Direct Lending Nej -  Turnaround 
Direct Secondaries Nej -   
Distressed Debt  Nej -  Venture Capital 
Early Stage Ja VC   Early Stage 
Early Stage: Seed Ja VC  Early Stage: Seed 
Early Stage: Start-up Ja VC  Early Stage: Start-up 
Expansion / Late Stage Ja VC  Expansion / Late Stage 
Fund of Funds Nej -  Venture 
Growth Ja Buyout   
Infrastructure Nej -  Real Estate 
Infrastructure Fund og Funds Nej -  Real Estate 
Infrastructure Secondaries Nej -   
Mezzanine Nej -   
Natural Resources Nej -   
Real Estate Ja Real Estate   
Real Estate Co-investment Nej -   
Real Estate Fund og Funds Nej -   
Real Estate Secondaries Nej -   
Secondaries Nej -   
Special Situations Nej -   
Timber Nej -    
Turnaround Ja Buyout   
Venture Ja VC   
Venture Debt Nej -   
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udbytte af interviews at give et godt overblik over danske pensionskassers udfordringer ved at 

foretage alternative investeringer.  

 

Interviewene har fulgt en semistruktureret interviewguide, og deltagerne har været informeret om 

indholdet heraf på forhånd. Denne tilgang er valgt for at sikre fleksibilitet til at fokusere på temaer, 

som de interviewede i særlig grad havde kendskab til. Hvor der er blevet givet tilladelse, er interviews 

optaget og efterfølgende transskriberet, og inkluderede, direkte citater er markeret med gult. 

Sidstnævnte fremgår af appendix 10.8. Dette gælder for alle, undtagen interviewet med Finanstilsynet 

samt den ansatte i en investeringsfunktion i en dansk institutionel investor. Referat for førstnævnte 

kan ses i appendix 10.7. 

 

3.2. Tilgang til dataanalyse 
Følgende afsnit har til formål at afdække tilgangen til dataanalysen og vil dels fokusere på valg af 

performancemål og dels på de statistiske tests, der ligger bag konklusionerne og antagelserne heri.  

 

3.2.1. Valg af performancemål 

3.2.1.1. Udfordringer ved IRR 

Som nævnt i afsnit 2.4.1. er IRR (og til dels TVPI) branchestandarden for performancemål. Idet denne 

dog per konstruktion indeholder en række ulemper, herunder genplacerings- og manipulationsrisiko, 

vil analysen tage udgangspunkt i PME-performancemål. Da tilgangen til performance går mod 

branchestandarden, forudsætter denne en nærmere forklaring. Ved genplaceringsrisiko forstås, at det 

ud fra et algebraisk synspunkt antages, at pengestrømme, der distribueres til investorerne, genplaceres 

til samme afkast som den samlede investering. Dette vil sjældent være tilfældet i praksis og er en klar 

ulempe ved IRR. Genplaceringsrisiko kan illustreres ved nedenstående numeriske eksempler. 
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Figur 53.2: Genplaceringsrisiko 

 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Begge ovenstående fonde investerer 10 i år 0 og returnerer 25 i år 2. Disse pengestrømme repliceres 

derefter, men med to års mellemrum for de to fonde. Til trods herfor har de begge samme IRR på 

58%, hvilket er problematisk, da det ignorerer tidsværdien af penge. Et lignende problem er 

manipulation, idet tidlige distributioner favoriseres, som det ses af nedenstående figur. 

 
Figur 63.3: Manipulation af IRR 

 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Her investeres 1 i år 0, mens 2 returneres i år 1. I år 7 tabes derefter 7, hvilket netto resulterer i 

negative pengestrømme. På trods heraf giver ovenstående en IRR på 78% (og 64%), som endvidere 

viser, at IRR kan indtage mere end én værdi, hvilket er en yderligere ulempe. Blandt andet på 
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baggrund heraf er det blevet vurderet, at PME-performancemål er mere passende til analysens formål. 

Til trods herfor anerkendes IRR som branchestandard, hvorfor analysens konklusioner løbende vil 

blive suppleret med tests baseret herpå, blot ikke som primært mål. 

 

3.2.1.2. PME 

Der synes at være konsensus i litteraturen om, at KS-PME er ét af de mest anerkendte og brugbare 

relative performancemål (Harris, Jenkinson & Kaplan, 2015; Sørensen & Jagannathan, 2013). 

Fravalget af ICM-PME skyldes blandt andet, at den hviler på den tvivlsomme antagelse, at 

benchmarket ikke likvideres eller realiseres, som PE-fonden nødvendigvis må. PME+ kritiseres for 

ikke direkte at replicere et aktieindeks grundet brug af lambda, hvorfor denne også fravælges. ICM-

PME, PME+ og KS-PME var de eneste tilgængelige gennem Preqin, hvorfor KS-PME vil danne det 

primære grundlag for analysen. Der henvises igen til appendix 10.1. for numeriske eksempler på 

beregningen af PME-performancemål. 

 

3.2.1.3. Valg af indeks 

Ved brugen af PME må et indeks nødvendigvis vælges, således at fondsperformance kan 

benchmarkes relativt. I den forbindelse har syv indeks været tilgængelige: Russell2000, Russell3000, 

S&P500, MSCI Europe, MSCI World, MSCI Emerging Markets og MSCI US REIT (Real Estate 

Investment Trust). MSCI World benyttes som det primære indeks, idet danske pensionsselskaber 

generelt antages at kunne investere globalt. Som supplement hertil anvendes S&P500 i 

overensstemmelse med størstedelen af tidligere undersøgelser på dette felt, mens et nyt blandet indeks 

er konstrueret (Harris, Jenkinson & Kaplan, 2014; Kaplan & Schoar, 2005). Dette er sammensat 

således, at real estate fonde er kædet sammen med MSCI US REIT, amerikanske venture capital og 

buyout fonde med S&P500, europæiske venture capital og buyout fonde med MSCI Europe og 

venture capital og buyout fonde fra resten af verden med MSCI World. Dette sker ud fra ønsket om 

at sammensætte et kombineret indeks, hvor de underliggende aktiver afspejles bedst muligt – 

eksempelvis er det relevant at undersøge, hvorvidt et privat ejendomsinstrument outperformer et 

offentligt, og dette er her forsøgt imødekommet.  

 

3.2.1.3. KS-PME estimat  

Det sidste performancemål i analysen er konstrueret på baggrund af data. Da der var signifikant flere 

fonde med IRR og TVPI end KS-PME (4.381 mod 450), er der foretaget en regression for at teste, 



 43 af 122 

hvorvidt forklaringsgraden i disse er tilstrækkelig til at forudsige KS-PME, hvor denne ikke er 

tilgængelig. Regressionen bliver gennemgået senere i analysen, men opsummeringsvist kan det 

nævnes, at forklaringsgraden vurderes tilstrækkelig til at forudsige KS-PME. Modellen inkluderer 

desuden dummy variable for fondstyper, og baseret på dennes output er der konstrueret en ny variabel 

kaldet PME Est. I tilfælde, hvor PME i forvejen var tilgængelig, er denne værdi naturligvis blot 

beholdt. Regressionen er foretaget for at sikre, at der er tilpas mange observationer for hver 

subgruppering i datasættet til at lave en pålidelig analyse, og fremgangsmåden er i primær 

overensstemmelse med Harris, Jenkinson & Kaplan (2014). For at sikre konsistensen med det 

oprindeligt valgte KS-PME nøgletal benyttes alene KS-PME for MSCI World til regressionen. 

 

3.2.1.4. Opsummering på performancemål 

Opsummeringsvist vil undersøgelsens primære performancemål være KS-PME, baseret på MSCI 

World. For at sikre robustheden i konklusionerne vil de statistiske tests dog, som supplement, også 

foretages på følgende nøgletal: 

• KS-PME baseret på S&P500 

• KS-PME baseret på mixed indeks 

• IRR 

• PME Est. 

I tilfælde af indbyrdes inkonsistens mellem performancemål i de statistiske tests, vil det alene være 

KS-PME MSCI World, der er afgørende. 

 

3.2.2. Statistisk metode 

Til vurderingen af hvorvidt et potentielt merafkast er signifikant, samt hvorvidt subgrupperinger i 

datasættet performer anderledes end øvrige, benyttes en klassisk hypotesetest. Eksempelvis kan en 

sådan bruges til at vurdere, hvorvidt gennemsnittet i KS-PME værdier er signifikant forskelligt fra 

én. Til formålet benyttes en t-test, idet den sande standardafvigelse på fondenes afkast er ukendt, 

mens populationens afkast antages at være normalfordelte (Stock & Watson, 2015). Som 

udgangspunkt kan normalfordelingsantagelsen betragtes som problematisk, idet der numerisk er en 

nedre grænse på -100% for IRR eller 0 for KS-PME og ingen øvre. Grundet en tilpas stor 

stikprøvestørrelse træder den centrale grænseværdisætning dog i kraft, hvorfor t-testen kan benyttes 

(Aczel, Sounderpandian, & Patille, 2006; Stock & Watson, 2015). Desuden ses i appendix 10.3.1. et 
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normalfordelingsplot, som indikerer, at antagelsen er rimelig, mens det endvidere synes at være i tråd 

med tidligere studiers fremgangsmåder (Kaplan & Schoar, 2005; Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2014). 

 

T-testen forudsætter, at en nulhypotese, H0, defineres. Testes der eksempelvis for generel forskel i 

performance i forhold til et aktieindeks, vil nulhypotesen være, at KS-PME er lig 1. 

Alternativhypotesen, H1, vil derimod lyde, at KS-PME er signifikant forskellig fra 1, i hvilket 

scenarie der er statistisk bevis for, at en subgruppering i datasættet enten over- eller underperformer 

aktiemarkedsindekset. Til vurdering af hvorvidt H0 kan forkastes, beregnes teststørrelsen ved 

følgende (Aczel, Sounderpandian, & Patille, 2006): 

 

𝑡 =
𝑋E − 𝜇
𝑆/√𝑛

 

 
Hvor 𝑋E betegner stikprøvegennemsnittet, 𝜇 betegner værdien, der testes på (her 1), S betegner 

stikprøvens standardafvigelse, og 𝑛 er antal observationer i stikprøven. Indsættes værdierne i 

ovenstående ligning, fås teststørrelsen, som skal holdes op imod en kritisk værdi, som kan aflæses i 

t-fordelingen på baggrund af antallet af frihedsgrader og signifikansniveauet. Antallet af 

frihedsgrader er 𝑛 − 1, hvor 𝑛 fortsat er antal observationer i stikprøven, mens signifikansniveauet, 

𝛼, defineres på forhånd (Aczel, Sounderpandian, & Patille, 2006). Det bemærkes endvidere, at den 

kritiske værdi bør aflæses på baggrund af ∝/2, idet der her er tale om en tosidet test. Som 

udgangspunkt benyttes et 𝛼 på 5% gennem hele undersøgelsen.  

 

I tråd med ovenstående kan der ligeledes foretages en t-test på indbyrdes forskelle i gennemsnit, 

hvilket også vil blive benyttet i undersøgelsen. Denne benævnes Welch’s t-test og har følgende 

teststørrelse (Aczel, Sounderpandian & Patille, 2006):  

 

𝑡 =
𝑋EN − 𝑋EA

O𝑠N
A

𝑁N
+ 𝑠AA
𝑁A

 

 
Hvor henholdsvis 𝑋EN og 𝑋EA er gennemsnittet for første og anden stikprøve, 𝑠NA og 𝑠AA betegner 

variansen for første og anden stikprøve, mens 𝑁N og 𝑁A er antallet af observationer i de respektive 

stikprøver. Welch’s benyttes, idet variansen mellem de testede stikprøver generelt ikke antages at 

være ens. Endvidere vurderes det ikke nødvendigt at teste præliminært herfor, idet der ikke er nogen 
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begrænsninger på modellen, sammenlignet med en Student’s t-test (Zimmerman, 2004). Welch’s 

adskiller sig i særdeleshed fra Student’s t-test ved beregningen af frihedsgrader, og der henvises til 

Aczel, Sounderpandian & Patille (2006) for en nærmere gennemgang. 

 

Den sidste hypotese tester for forskel i risiko mellem fondstyper, hvortil en F-test benyttes. Denne 

hviler igen på en antagelse om normalfordeling, samt at de underliggende stikprøver er udtrukket 

tilfældigt fra populationen. Sidstnævnte kan anses som delvist problematisk, idet Preqins 

dataindsamling, som nævnt, primært baseres på LPs, som antageligvis har en række 

investeringskriterier. Der henvises dog til Harris, Jenkinson & Kaplan (2014), som konkluderer, at 

der blot er mindre forskelle i fondsdata mellem forskellige databaser, og F-testen synes derfor brugbar 

og relevant. F-fordelingen baseres på forholdet mellem to 𝜒A-variable og er i forlængelse heraf 

asymmetrisk. Der henvises til Aczel, Sounderpandian & Patille (2006) for bagvedliggende formel. 

 

Der konstrueres endvidere to multiple regressioner i undersøgelsen, og der tages konsistent 

udgangspunkt i ordinary least squares metoden (Aczel, Sounderpandian, & Patille, 2006). Den første 

regression er af KS-PME på TVPI og IRR i ønsket om at øge antallet af observationer. Den anden 

model skal ses som afslutning på den empiriske analyse og forsøger at sammenfatte alle variable fra 

de underliggende hypoteser. Her vil faktorer som geografi, fondstype, fondssekvens, fondsstørrelse 

mv. blive testet i samme model i forsøget på at klarlægge, hvilke faktorer der har størst indflydelse 

på den samlede performance, samt hvor stor en del af variationen der kan forklares på baggrund af 

disse. Regressionen vil således alene blive foretaget på aktuelle KS-PME værdier for at sikre 

konsistens i forhold til tidligere foretagne tests. Det bemærkes her, at datasættet består af en længere 

række kvalitative faktorer, som vil optræde som dummy variable i modellen. I forlængelse heraf er 

det således kun fondsstørrelse, der indtager en numerisk værdi og deraf vil påvirke hældningen på 

modellen. Fondssekvens bemærkes desuden at kunne betragtes som en kategorisk variabel og deraf 

dummy, idet der ikke forventes at være et lineært forhold mellem stigningen heri og 

fondsperformance. Blev denne fejlagtigt betragtet som numerisk, ville senere observationer i fonde 

fra samme GP blive tillagt relativt mere vægt, hvilket ikke synes logisk.  

 

På regressionen hviler en række antagelser, som lyder: 1) Lineært forhold mellem den afhængige og 

de uafhængige variable (gælder kun for fondsstørrelse), 2) normalitet, 3) ingen multikollinearitet og 

4) homoskedasticitet (Stock & Watson, 2015). Variable er blevet justeret eller ekskluderet, hvor det 
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har været nødvendigt, og der henvises til appendix 10.3. for de relevante figurer. Modellen og dennes 

opbygning gennemgås i den empiriske analyse, og ovenstående har således blot til hensigt at 

præsentere og diskutere de metodiske overvejelser. 

 

4. Tværsnitsanalyse 
Nærværende afsnit har til hensigt at redegøre for undersøgelsens datagrundlag, der som nævnt består 

af to datasæt. De følgende afsnit vil redegøre for indholdet af disse og foretage en uddybende 

tværsnitsanalyse i forlængelse heraf. Afsnittet præsenterer således deskriptiv statistik med det formål 

at skabe et overblik over de respektive datasæt, som vil være formålstjenligt forud for analysen. 

  
4.1. Variable 
Begge stikprøver indeholder samme variable og afviger således alene på performancemål. Samtlige 

GPs har et unikt ID, hvorfor det er muligt at tracke historiske fonde fra samme GP. Det erfares 

eksempelvis, at den amerikanske PE-investor 3i Group plc har 10 fonde inkluderet i materialet. Som 

tidligere beskrevet ønskes det blandt andet at undersøge, hvorvidt tidligere fonde fra samme GP 

performer på linje med senere, og ID er således afgørende for gennemførelsen af denne analyse. 

Fondens vintageår vil indgå som en variabel i den empiriske analyse og er et udtryk for, hvornår 

fonden første gang kalder kapital. Det bør således ikke forveksles med en fonds etableringsår, da 

disse kan ligge forskudt af hinanden. Størrelsen på den enkelte fond måles i millioner euro og er et 

udtryk for det samlede investeringstilsagn fra LPs.  

 

PE-fonde er, som tidligere beskrevet, opdelt i buyout, venture capital samt real estate, som vil være 

gennemgående for den videre undersøgelse. Fondenes geografiske fokus opdeles i kategorierne 

Afrika, Sydamerika, Nordamerika, Europa, Asien, Australasien, Mellemøsten og Multiregional. Da 

klart størstedelen af observationerne er fra Nordamerika og dernæst Europa, samles de øvrige i en 

kategori for sig. Således betegnes de geografiske kategorier EU, US og RoW fremadrettet, hvor US 

dækker hele Nordamerika, jævnfør indledende definitionsliste. Det bør i øvrigt noteres, at variablen 

ikke forklarer GP’s beliggenhed, men alene det investeringsmæssige geografiske fokus.  

 

4.2. IRR-stikprøve 
IRR-stikprøven indeholder således i alt 4.381 observationer, og det forekommer interessant at 

redegøre nærmere for de overordnede faktuelle omstændigheder herom. Dette indebærer en 
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deskriptiv analyse af geografiske såvel som fondsmæssige forhold, herunder størrelse og 

performance.   

 

4.2.1. Udviklingen baseret på geografi 

Det bør indledningsvist nævnes, at udviklingen i antallet af PE-fonde ikke nødvendigvis er et udtryk 

for udviklingen i PE-fonde generelt, men det må formodes at være en god indikator herfor. Det samme 

gør sig gældende for sammensætningen på geografi og fondstype.  

Det er velkendt, at PE-industrien i US er mere moden og derved har større volumen, end det er 

tilfældet for de øvrige markeder. Endvidere blev det tidligere beskrevet, hvorledes Preqin har adgang 

til amerikanske LP’s rapporteringer grundet national lovgivning, hvorfor det kunne formodes, at disse 

indgår med en skæv fordeling i undersøgelsens data. I forlængelse heraf ses nedenfor udviklingen i 

datasættets fonde, opdelt på geografi over tid. 

 
Figur 74.1: Udviklingen baseret på geografi 

 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Det fremgår ovenfor, at antallet af PE-fonde har været stigende i undersøgelsesperioden fra 1982 til 

2014. Således er antallet af fonde i 1982 blot otte, heraf seks i US og to i RoW, hvorfor fonde med 

europæisk fokus ikke inkluderes i analysens første år. I løbet af 80’erne er situationen stort set 

uændret, omend europæiske fonde udgør en stigende andel, hvilket ses ved den stiplede linje og 

dertilhørende højreakse. I 90’erne stiger antal fonde markant og seksdobles i løbet af årtiet, mens 

europæiske fonde i slutningen af perioden udgør 19%. De to kriser i 00’erne, IT-krisen fra 2000 til 

2002 og finanskrisen fra 2007 til 2009 har tilsyneladende præget udviklingen. Således fremgår det, 
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at antallet af fonde i førstnævnte periode falder til omtrent det halve, mens antallet af fonde under 

finanskrisen for alvor reduceres fra 323 til 116, hvilket gør 2009 til dét vintageår med færrest fonde 

i de seneste 17 år. Det ses samtidig, at andelen af europæiske fonde er steget under begge kriser, 

hvilket dog potentielt kan henføres til, at størstedelen af observationerne er fra US. I 2014, som er 

undersøgelsens sidste vintageår, er 249 fonde inkluderet, herunder 158 i US, 54 i EU og de resterende 

37 i RoW. I appendix 10.4. ses en detaljeret redegørelse for nye fonde i undersøgelsesperioden, hvor 

det blandt andet kan konstateres, at der i 80’erne samlet var 181 fonde, i 90’erne 911 fonde, i 00’erne 

2.126 fonde og i 10’erne 1.163 fonde, men det er klart, at antal nye fonde i 10’erne er præget af cut-

off i 2014. Derudover specificerer selvsamme bilag antal fonde i RoW, hvor det ikke overraskende 

ses, at de mest centrale regioner er Asien, Australasien og Sydamerika. Der synes tillige at være en 

positiv tendens for nye fonde i Asien og Sydamerika, mens Afrika er det kontinent med færrest fonde, 

og der ses umiddelbart ingen synlig, positiv udvikling. Den samlede oversigt for antal fonde i US, 

EU og RoW ses herunder.  

 
Tabel 4.1: Fonde fordelt på vintage og geografi 

Vintage EU US RoW Total 
80’erne 14 159 8 181 
90’erne 139 695 77 911 
00’erne 443 1.374 309 2.126 
10’erne 215 746 202 1.163 

Fonde i alt 811 2.974 596 4.381 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Det kan således – ikke overraskende – konkluderes, at datasættet indeholder klart flest observationer 

fra US på i alt 2.974, hvilket omtrent svarer til 68% af undersøgelses samlede observationer. Dernæst 

følger EU med 811 observationer og de resterende regioner i RoW med 596 fonde. På trods af den 

store tværgående geografiske divergens vurderes antallet af observationer tilstrækkelig stort til at 

foretage analyser på tværs, hvilket bliver berørt senere.  

 

4.2.2. Udviklingen baseret på fondstyper 

Fordelingen mellem buyout, venture capital og real estate fremgår af tabel 4.2 nedenfor, hvoraf en 

rimelig fordeling mellem fondstyperne synes at forekomme, og dette styrker analysens grundlag. 

Antallet af buyout, venture capital og real estate fonde er således henholdsvis 1.845, 1.307 og 1.229. 

Som forventet indgår flest buyout fonde, hvilket blandt andet skyldes buyout industriens modenhed, 

herunder i særdeleshed i US. Udviklingen i antal fonde er illustreret i figur 4.2, og en stort set identisk 

kurve ses for buyout og venture capital frem til IT-krisens start i år 2000. Det bemærkes, at begge 
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fondstyper stiger relativt kraftigt som følge af den voksende interesse, der antageligvis viste sig for 

god til at være sand for fleres vedkommende. Begge fondstyper falder drastisk frem mod 2002, 

hvorefter tilliden til buyout fonde tilsyneladende genskabes relativt hurtigt i modsætning til venture 

capital, som blot stiger marginalt frem mod næste krise. Dette skyldes blandt andet, at flere af de 

konkursramte selskaber under IT-krisen var VC-backed, hvorfor tilliden til venture capital som 

investering har haft en faldende tendens i årene derefter. Både buyout og venture capital fondes værdi 

vurderes korreleret med markedet, da disses underliggende aktiver typisk værdiansættes med 

udgangspunkt i børsnoterede selskaber. Derfor er det heller ikke overraskende, at finanskrisen igen 

påvirker udviklingen for disse fondstyper negativt, som i store træk følger samme tendens som efter 

IT-krisen. Real estate fonde har til sammenligning været jævnt stigende frem mod slutningen af IT-

krisen, hvorefter efterspørgslen herpå stiger kraftigt. I modsætning til IT-krisen bliver antallet af nye 

fonde dog væsentlig reduceret i finanskrisen, hvilket formodes at skyldes forskellen på kriserne og 

deres underliggende årsager. Dog genetableres efterspørgslen hurtigt, og antal nye fonde stiger 

markant frem mod 2014, hvor de ligger på niveau med buyout.  

 
Figur 84.2: Udviklingen baseret på fondstyper 

 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Ovenstående viser antal fonde og er således ikke foreneligt med performance, hvorfor det kan være 

misvisende at drage konklusioner om de respektive PE-industrier på baggrund af udviklingen heri. 

Dette er primært et pejlemærke for industriens modenhed og efterspørgsel blandt disses investorer. 

Nedenstående tabel viser gennemsnit, median og vægtet gennemsnit (på størrelse) for Net IRR for de 

tre fondstyper, buyout, venture capital og real estate. Der ses store variationer i performance for alle 
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fondstyper på tværs af vintageår, som synes at følge økonomiske op- og nedture. Det bemærkes, at 

krisers indvirkning på fondes afkast ikke kan aflæses i den berørte periode, men i perioden forinden. 

Som eksempel kan nævnes fonde med vintage i 2000, og som derfor foretager første investering her, 

ikke påvirkes af krisen i samme grad som fonde med første investering i 1999. Dette ses overordnet 

for både buyout og venture capital fonde.   

 
Tabel 54.2: Net IRR over tid på fondstype 
 Buyout Venture capital Real estate 

  Net IRR (procent) Net IRR (procent) Net IRR (procent) 

Vintage Fonde Gns. Median Vægtet gns. Fonde Gns. Median Vægtet gns. Fonde Gns. Median Vægtet gns. 
1982 1 39,2 39,2 39,2 7 19,0 11,3 18,7 0 - - - 
1983 2 24,8 24,8 27,5 10 14,7 11,1 9,3 0 - - - 
1984 4 37,7 23,7 29,9 16 13,4 12,8 13,3 0 - - - 
1985 4 18,4 19,4 13,6 14 16,5 15,6 14,8 0 - - - 
1986 11 51,6 28,9 38,1 14 13,1 13,5 13,0 0 - - - 
1987 9 20,7 22,1 12,9 18 13,8 14,2 12,8 1 2,4 2,4 2,4 
1988 13 18,0 13,1 12,2 16 24,7 25,6 27,3 3 6,1 6,1 8,3 
1989 16 29,2 25,0 27,3 22 27,6 15,3 35,4 0 - - - 
1990 18 28,4 25,1 19,8 20 19,6 19,3 20,9 2 15,6 15,6 14,8 
1991 8 31,6 25,6 34,5 13 49,9 27,5 32,7 4 21,4 19,4 29,9 
1992 24 26,9 25,2 36,7 24 21,6 15,5 25,1 3 34,5 17,5 17,0 
1993 19 28,4 22,9 26,7 30 34,3 37,4 41,6 5 25,2 21,9 21,6 
1994 40 30,4 22,5 31,2 27 32,6 27,1 46,6 9 15,6 15,8 15,7 
1995 35 15,7 10,7 15,9 31 54,3 26,3 62,5 17 20,4 21,4 18,0 
1996 42 17,3 13,6 14,3 34 30,9 12,2 27,3 21 15,3 12,8 12,0 
1997 57 14,2 9,9 10,1 59 49,0 27,7 61,0 23 10,4 11,1 7,3 
1998 76 8,7 9,8 5,3 62 16,6 5,9 18,5 30 11,9 11,4 10,3 
1999 79 10,6 11,9 9,4 69 0,5 -3,0 -4,4 30 16,0 13,0 13,6 
2000 103 16,9 17,0 16,5 104 -0,9 -1,6 -1,5 31 17,1 17,8 16,6 
2001 64 24,5 24,2 26,9 71 3,3 3,5 3,7 33 18,6 18,6 21,2 
2002 47 21,3 18,1 22,8 41 5,3 3,9 3,6 37 15,4 13,9 19,4 
2003 53 23,8 19,7 23,3 38 0,3 2,7 1,0 35 22,7 15,2 21,2 
2004 61 20,2 15,3 17,4 44 1,6 1,3 -1,6 57 10,2 6,2 6,0 
2005 119 15,1 11,1 12,3 58 4,3 3,7 3,5 84 0,2 1,8 -2,3 
2006 147 9,6 10,6 8,1 76 4,3 5,0 3,7 106 -1,1 2,9 -1,1 
2007 146 12,6 2,0 10,2 79 7,8 8,0 10,7 98 3,2 6,8 4,4 
2008 120 14,4 13,0 15,3 75 8,9 9,5 6,5 83 7,3 8,6 4,2 
2009 52 14,6 12,3 15,5 27 11,3 9,1 11,0 37 16,9 14,8 19,2 
2010 72 15,4 15,0 13,5 29 18,4 16,2 15,1 80 15,5 15,2 14,9 
2011 93 15,1 14,8 15,4 46 20,9 18,9 20,0 103 18,1 16,8 19,7 
2012 99 20,5 16,9 19,6 45 16,6 14,2 17,5 82 15,8 13,9 15,3 
2013 111 15,4 14,7 18,0 43 21,3 17,4 18,7 111 15,4 14,4 14,0 
2014 100 17,9 16,5 17,9 45 27,7 15,4 29,8 104 15,7 14,1 14,6 
Gns. 1.845 16,7 14,0 14,8 1.307 14,8 8,5 9,4 1.229 11,8 11,4 10,3 
Gns. 80’erne 60 29,5 21,4 18,4 117 18,5 13,7 19,2 4 5,2 4,3 7,6 
Gns. 90’erne  398 16,9 13,9 13,0 369 27,5 11,5 19,3 144 15,5 13,9 12,0 
Gns. 00’erne 912 15,7 13,2 14,0 613 4,3 3,9 3,2 601 7,6 7,9 5,8 
Gns. 10’erne 475 16,9 15,4 17,5 208 21,2 17,9 20,9 480 16,1 14,9 15,8 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Den gennemsnitlige IRR for buyout fonde er 16,7% i perioden og opvejes markant af gyldne tider i 

80’erne med et gennemsnitligt afkast på knap 30%. Medianen ligger væsentligt under i de første 
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årtier, som alt andet lige må betyde, at udvalgte buyout fonde har klaret det væsentligt bedre end 

gennemsnittet. Det vægtede gennemsnit ligger tillige lavere end det aritmetiske, og der kan således 

argumenteres for, at større fonde har performet dårligere end mindre.  

Som det ses i figur 4.3, er IRR faldet fra 80’erne til i 2014 at være 17,9%, men det bemærkes, at 

buyout i særdeleshed har klaret sig væsentligt bedre gennem IT-krisen end venture capital. 

Udviklingen er i tråd med eksisterende empiri på området, som understøtter høje afkast i buyout 

industriens begyndelse og generelt mere stabile afkast end venture capital frem mod 2014 (Døskeland 

& Strömberg, 2018). 

 
Figur 94.3: Net IRR på vintage år 

 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Venture capital fonde har i gennemsnit en IRR på 14,8%, som primært skyldes et godt årti i 90’erne, 

modsat buyout som excellerede i 80’erne. Således er den gennemsnitlige IRR knap 28% for denne 

periode, dog igen med en markant lavere median, som indikerer, at udvalgte fonde har præsteret 

væsentligt bedre end gennemsnittet. Overordnet synes 90’erne at være for venture capital, hvad 

80’erne var for buyout. Afkast for venture capital fonde fluktuerer dog mere end for buyout og real 

estate, hvor IT-krisen i særdeleshed har påvirket venture capital industrien negativt. Årsager hertil 

skal igen findes i, at klart størstedelen af de relativt unge IT-virksomheder var VC-backed. Det er 

velkendt, at investering i venture capital kan indeholde højere risiko end eksempelvis real estate, 

hvilket til dels kan forklare de svingende afkast. I forlængelse heraf undersøges standardafvigelsen 

for de tre fondstyper nærmere i analysen. Real estate fonde har en gennemsnitlig IRR på 11,8%, 

hvilket er det laveste for de tre fondstyper. Grundet de få observationer i 80’erne synes det lave afkast 

ikke sammenligneligt, og i de efterfølgende årtier vurderes hverken median eller vægtet gennemsnit 
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at afvige betydeligt fra det ordinære gennemsnit. Endvidere ses det af figur 4.3, at fonde med vintage 

i 2003 og fremefter oplevede markant faldende afkast, hvilket naturligvis bør ses i forlængelse af 

finanskrisen.  

 

4.2.3. Udviklingen baseret på størrelse 

De 4.381 fonde har en samlet størrelse på 2.121 milliarder euro, eller hvad der svarer til lidt over 15,8 

billioner DKK. Dette såvel som gennemsnitlig størrelse, sorteret på geografi, fondstype og årti, kan 

aflæses i tabel 4.3. Som illustration på forskellene i tabellen er figur 4.4 konstrueret og viser en ikke 

overraskende divergens.  

 
Tabel 64.3: Størrelse på fondstyper, geografi og årti 

1982-2014 US EU RoW Akk størrelse 
Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Fonde 

Buyout 857 1.066 804 415 489 848 123 290 424 1.395 
VC 193 964 200 16 167 98 17 176 393 226 
Real estate 369 944 391 63 155 408 69 130 128 501 
  1.419     494     209     2.121 

           
80’erne US EU RoW Akk størrelse 

Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Fonde 
Buyout 21 51 413 2 9 199 0 0 - 23 
VC 6 104 56 0 5 46 0,14 8 17 6 
Real estate 1 4 301 0 0 - 0 0 - 1 
  28     2     0     30 

           
90’erne US EU RoW Akk størrelse 

Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Fonde 
Buyout 138 268 515 50 97 516 7 33 205 195 
VC 41 296 138 2 36 54 3 37 71 45 
Real estate 37 131 281 1 6 235 3 7 401 41 
  216     53     12     281 

           
00’erne US EU RoW Akk størrelse 

Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Fonde 
Buyout 490 493 994 260 267 975 56 152 366 806 
VC 122 440 277 11 86 126 9 87 106 142 
Real estate 176 441 400 34 90 376 47 70 677 258 
  788     305     112     1.205 

           
10’erne US EU RoW Akk størrelse 

Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Total, mia. Fonde Gns. i mio. Fonde 
Buyout 208 254 819 102 116 882 61 105 578 371 
VC 24 124 196 3 40 85 5 44 105 32 
Real estate 155 368 420 28 59 474 19 53 357 201 
  387     134     84     605 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  

 
Det fremgår af tabel 4.3 samt figur 4.4, at den gennemsnitlige størrelse for buyout fonde er steget 

over tid på tværs af geografi til i 10’erne at være omtrent 850 millioner euro for europæiske og 

amerikanske fonde og cirka 370 millioner euro for RoW. Det bemærkes, at fonde i RoW er blevet 
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relativt større, sammenlignet med fonde i EU og US, hvilket formentlig kan henføres til store, 

asiatiske fonde, som er i fremdrift (Mendoza, 2018).  

Venture capital fonde ses at have en væsentlig mindre størrelse end buyout, hvilket også synes at 

stemme overens med empiri såvel som teori. Således befinder VC-backed virksomheder sig typisk i 

opstartsfasen og af denne årsag sælges til lavere værdier end tilfældet med modne selskaber med et 

betydeligt udviklingspotentiale. Der synes også at være en stigende trend i størrelse på tværs af 

geografi; dog er amerikanske venture capital fonde konsekvent større. Således har US-fonde i 

gennemsnit en størrelse på knap 200 millioner euro i indeværende årti, mens fonde i EU og RoW er 

på henholdsvis 85 og 105 millioner euro. 

Afslutningsvist medfører manglen på data for real estate fonde i 80’erne, at det kan være problematisk 

at fremføre konklusioner herom. Dog vurderes data tilstrækkelig fra 90’erne og frem, hvor 

fondsstørrelse ligger lavere end buyout, men højere end venture capital. Det ses tillige, at real estate 

fonde er tilnærmelsesvis identiske på størrelse på tværs af geografi i indeværende årti, i modsætning 

til tidligere, hvor fonde fra RoW gennemsnitligt har været større. Det ses eksempelvis, at globale 

GPs, som Blackstone, BlackRock, Morgan Stanley og Lone Star, har store, asiatiske fonde. I 

forlængelse heraf ses det, at de ti største fonde i RoW udgør knap 50% af den samlede værdi for de 

130 real estate fonde.  

 
Figur 104.4: Fondsstørrelse på type og geografi 

 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
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4.3. PME-stikprøve 
Undersøgelsens primære datasæt består som nævnt af 450 observationers afkast baseret på 

markedsækvivalente performancemål. KS-PME, ICM-PME og PME+ er blevet undersøgt, men i den 

videre analyse benyttes KS-PME som primært mål. Da mængden af observationer er sparsom, vil 

tværsnitsanalysen være begrænset, idet der senere vil blive argumenteret for, at de to datasæt deler 

mange karakteristika.  

Tabel 4.4 belyser gennemsnitlig KS-PME for de tre fondstyper i US, EU og RoW på forskellige 

vintageår. Datasættet indeholder ingen observationer fra 80’erne, og der kan således ikke drages 

nogen konklusioner for denne periode. Det samme er tilnærmelsesvist gældende for 90’erne, hvor 

der blot er 30 observationer, som derfor også begrænser validiteten. Dog er der henholdsvis 202 og 

218 observationer i 00’erne og 10’erne.  

 
Tabel 74.4: KS-PME på vintage og geografi 

 US EU RoW Antal fonde 
1982-2014 Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME 
Buyout 134 1,24 64 1,34 27 1,08 225 
VC 65 0,99 10 0,98 3 1,29 78 
Real estate 121 1,05 7 0,98 19 0,86 147 
Total 320 1,12 81 1,26 49 1,01 450 

        
 US EU RoW  
80’erne Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME   
Buyout 0 - 0 - 0 - 0 
VC 0 - 0 - 0 - 0 
Real estate 0 - 0 - 0 - 0 
Total 0 - 0 - 0 - 0 

        
 US EU RoW  
90’erne Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME   
Buyout 12 1,18 2 3,47 2 0,93 16 
VC 10 1,40 0 0,00 0 0,00 10 
Real estate 4 1,23 0 0,00 0 0,00 4 
Total 26 1,27 2 3,47 2 0,93 30 

        
 US EU RoW  
00’erne Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME   
Buyout 59 1,18 27 1,22 8 0,95 94 
VC 35 0,75 4 0,74 1 1,06 40 
Real estate 54 0,91 3 0,78 11 0,80 68 
Total 148 0,98 34 1,12 20 0,87 202 

        
 US EU RoW  
10’erne Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME Fonde Gns. KS-PME   
Buyout 63 1,31 35 1,31 17 1,16 115 
VC 20 1,21 6 1,14 2 1,41 28 
Real estate 63 1,17 4 1,13 8 0,95 75 
Total 146 1,23 45 1,27 27 1,12 218 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
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Som det fremgår af tabellen ovenfor og bekræftes i nedenstående figur, dominerer amerikanske PE-

fonde på tværs af fondstyper. Således udgør US-fonde 60% for buyout, 83% for venture capital og 

82% for real estate.  

 
Figur 114.5: Udvikling i antal fonde på fondstype og geografi 

 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Det ville naturligvis være interessant at foretage yderligere tværsnitsanalyser for datasættet, men 

grundet de relativt få observationer sammenlignet med IRR-observationer synes det ikke 

meningsfuldt i samme grad. Det vurderes endvidere, at IRR-datasættet giver et mere fuldendt 

historisk overblik.  

 

5. Analyse og diskussion 
Følgende afsnit har til hensigt at analysere samt diskutere kendetegn ved afkast på alternative 

investeringer. Det deles op i to overordnede erkendelsesspørgsmål, som skal ses i forlængelse af 

hinanden. Således vil erkendelsesspørgsmål 1 danne dele af fundamentet for besvarelsen af 

erkendelsesspørgsmål 2. Strukturen følger de i afsnit 2.5. opstillede hypoteser, og den empiriske 

analyse afrundes med en multipel regression for at undersøge, hvor stor del af variationen i afkast der 

kan forklares empirisk. Der henvises løbende til tværsnitsanalysen i afsnit 4 samt den udvidede 

tværsnitsanalyse i appendix 10.4. og 10.5., som læser med fordel kan betragte.  

 

5.1. IRR og TVPI som performancemål 
Dette afsnit tager udgangspunkt i H1 og undersøger således, hvorvidt institutionelle investorer med 

rette kan benytte IRR og TVPI som estimatorer og mål for afkast til trods for nævnte ulemper ved 
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disse. Idet KS-PME er det primære afkastmål i undersøgelsen, foretages en regression for at teste, 

hvor stor en del af variationen i PME der kan forklares af IRR og TVPI. Det bemærkes desuden 

indledningsvist, at en stærk korrelation er forventelig, idet de underliggende faktorer, blandt andet 

pengestrømme, er en central del i beregningen af KS-PME. I forlængelse heraf har KS-PME også sin 

primære berettigelse i porteføljeallokeringssammenhæng, mens IRR og TVPI kan være relevante, 

såfremt indbyrdes fondsperformance sammenlignes. H1 opsummeres nedenfor: 

 
H1: IRR og TVPI kan benyttes som estimatorer for KS-PME 

 
Indledningsvist ønskes det at sikre, at der er et lineært forhold mellem begge uafhængige variable og 

den afhængige. Forekommer det, at dette ikke er tilfældet, må variablene justeres for at afspejle det 

sande forhold. Derfor opstilles nedenstående to plot, hvoraf en klar lineær relation synes at fremgå.  

 
Figur 125.1: Lineært forhold mellem afhængig og uafhængige variable 

  
Kilde: STATA & egen tilvirkning 

 
Da det er fastslået, at der gælder en lineær relation mellem IRR og TVPI i forhold til KS-PME, 

foretages regressionen, og resultatet fremgår nedenfor. 
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Tabel 85.1: Regressionsoutput for KS-PME 

Antal observationer 538      
R2 0,876      
F-test 1.052      
P > F 0,000             

KS-PME MSCI World Koefficient Robust std. fejl T-værdi P-værdi 95% konfidensinterval 
Min. Maks. 

Net IRR 0,010*** 0,001 7,96 0,000 0,007 0,012 
Net Multipel 0,519*** 0,031 16,86 0,000 0,458 0,579 
Konstant 0,211*** 0,034 6,26 0,000 0,144 0,277 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  

 
Der observeres en 𝑅A på 0,876, hvilket indikerer, at 87,6% af variationen i KS-PME kan forklares på 

baggrund af IRR og TVPI. Det bemærkes endvidere, at regressionen er baseret på 538 observationer 

og altså hverken 4.381 (IRR-datasæt) eller 450 (PME-datasæt), hvilket skyldes, at 88 yderligere 

observationer måtte sorteres fra i PME-datasættet, idet andre PME-mål manglede for disse. Da det 

dog her ønskes at estimere KS-PME på det bedst mulige grundlag, giver det mening at inddrage dem 

i regressionen.  

 
Det vurderes, at næsten 88% forklaringsgrad er tilstrækkeligt til at kunne forudsige PME for de 

resterende, manglende observationer. Idet det dog forventes, at der er forskel i fondstyperne indbyrdes 

(buyout, venture capital og real estate), inkluderes disse i regressionen i forsøget på at øge 

forklaringsgraden yderligere.  

 
Tabel 95.2: Regressionsoutput for udvidet model 

Antal observationer 538      
R^2 0,881      
F-test 617      
P > F 0,000             

KS-PME MSCI World Koefficient Robust std. fejl T-værdi P-værdi 95% konfidensinterval 
Min. Maks. 

Net IRR 0,009*** 0,001 7,770 0,000 0,007 0,011 
Net Multipel 0,520*** 0,029 18,130 0,000 0,463 0,576 
D_Buyout 0,097*** 0,018 5,420 0,000 0,062 0,133 
D_Real estate 0,061*** 0,019 3,190 0,002 0,023 0,098 
D_VC Omitted (baseline) 
Konstant 0,145*** 0,036 3,990 0,000 0,074 0,217 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  
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Det ses i ovenstående, at forklaringsgraden stiger marginalt til 88,1%, samt at koefficienterne for Net 

IRR og Net Multipel ikke overraskende er tæt på uændrede. Da fondstyperne er kategoriske variable, 

optræder de i regressionen som dummys og påvirker således alene konstanten, hvorfor det også 

primært er denne, der ændres i ovenstående regression i forhold til den forrige. Det bemærkes 

endvidere, at samtlige variable er signifikante på et 1% signifikansniveau. 

I tråd med ovenstående kunne der desuden foretages regressioner på årti, geografi, fondsstørrelse 

mv., men for simplicitetens skyld undlades dette, og ovenstående model vil således benyttes til at 

estimere KS-PME for fonde, hvor denne mangler. Regressionsmodeller på henholdsvis årti og 

geografi bekræfter desuden, at den største forklaringsgrad opnås ved ovenstående model.  

  

5.1.1. Estimering af KS-PME 

Da det blev fastslået, at der var tilstrækkelig forklaringsgrad i regressionen ovenfor til at estimere 

KS-PME, vil dette blive forsøgt i nærværende afsnit. Modellen lyder som følger: 

 
𝑃𝑀𝐸R;<S = 0,145 + 0,009 · 𝑁𝑒𝑡𝐼𝑅𝑅: + 0,520 · 𝑁𝑒𝑡𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙: + 𝐷7_)@;<`ab + 𝜀: 

 
Hvor 𝑁𝑒𝑡𝐼𝑅𝑅: er netto IRR for den pågældende fond, 𝑁𝑒𝑡𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙: er TVPI for den pågældende 

fond, 𝐷7_)@;<`ab  er dummyvariablen for den pågældende fondstype, og 𝜀: er fejlleddet. Er der 

eksempelvis tale om en real estate fond med en TVPI på 1,5 og en IRR på 15%, fås således: 

 
𝑃𝑀𝐸R;< = 0,145 + 0,009 · 15 + 0,520 · 1,5 + 0,061 = 1,121 

 
Det ses, måske ikke overraskende, at en fond med 15% IRR, som har øget den kaldte kapital med 

50%, generelt vil have outperformet aktiemarkedet. Det bemærkes endvidere, at IRR indsættes som 

absolut tal snarere end i procent grundet datasættets opbygning. Ovenstående er benyttet til at 

konstruere den nye variabel kaldet PME Est, og hvor den aktuelle KS-PME har været tilgængelig, er 

denne naturligvis blot benyttet. 

 

5.1.2. Beskrivelse og diskussion af ny variabel 

For at sikre brugbarheden af den nye, konstruerede variabel følger en kort sammenligning mellem 

aktuelle KS-PME værdier og estimerede. I det nedenstående er estimerede og aktuelle værdier 

således adskilt, idet andet ville skabe overlap i sammenligningen. 
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Tabel 105.3: Sammenligning af aktuel og estimeret PME 

Sammenligning Observationer Gns. Net IRR (%) Gns. TVPI Gns. KS-PME 
Aktuel KS-PME 538 13,299 1,643 1,190 
Estimeret KS-PME 3.843 14,990 1,843 1,296 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Det fremgår ovenfor, at de estimerede værdier har en signifikant højere gennemsnitlig PME end de 

aktuelle, hvilket umiddelbart kan synes problematisk. Modsat ses det, at både IRR og TVPI-multiplen 

i gennemsnit er væsentligt højere for de fonde, hvor KS-PME er estimeret. Som udgangspunkt burde 

KS-PME derfor ud fra et logisk perspektiv være højere.  

 

Ses der på fordelingen i de aktuelle KS-PME værdier fra afsnit 4.3., forekommer én af forklaringerne 

på forskellen i det ovenstående. Det fremgår her, at der er en klar overvægt af fonde fra 00’erne og 

10’erne i forhold til 80’erne og 90’erne, hvilket ikke i samme grad er gældende for IRR-datasættet. I 

relation hertil kan to modsatrettede argumenter fremføres. For det første indikerer flere tidligere 

undersøgelser, at både buyout og venture capital signifikant outperformede aktiemarkederne i 80’erne 

og 90’erne (Harris, Jenkinson & Kaplan, 2014; Robinson & Sensoy, 2011). Af denne årsag synes det 

naturligt, at flere fonde fra disse årtier vil øge gennemsnittet.  

Det modsatte argument lyder, at aktiemarkedet havde to signifikante fald i 00’erne, hvorpå en større 

del af aktuelle KS-PME værdier er baseret. Af denne årsag vil det alt andet lige kræve lavere IRR og 

TVPI at opnå en høj KS-PME, hvilket risikerer at skævvride tidligere fondes estimerede KS-PME. 

Det noteres dog i den forbindelse, at det aktuelle KS-PME gennemsnit fortsat er signifikant over 1 

trods en signifikant andel af fonde med vintage i 00’erne, hvilket kunne indikere en robusthed over 

for konjunktursving – dette bliver behandlet i afsnit 5.2.7. 

 

5.1.3. Delkonklusion 

Uanset hvilke af ovenstående argumenter der har mest vægt, noteres forskellen, hvorfor 

undersøgelsen er forsigtig med at drage konklusioner baseret på den estimerede KS-PME. Den 

vurderes dog fortsat at tilføre værdi til analysen baseret på en forklaringsgrad på mere end 88%. 

Konklusionen på H1 må således være, at Net IRR og Net Multipel fortsat har deres berettigelse til 

brug i praksis, også til porteføljeallokering, idet de har en høj korrelation med KS-PME. Det er dog 

fortsat forfatternes klare opfattelse, at KS-PME fra et teoretisk synspunkt er mere retvisende, når 

aktivklasser sammenlignes, hvorfor dette forbliver undersøgelsens primære performancemål. 
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5.2. Overordnet test af performance 
I bestræbelserne på at konkludere hvorvidt en højere andel af alternative aktiver, herunder PE, kan 

retfærdiggøres i danske pensionskassers porteføljer, er det afgørende, hvordan PE har performet, 

sammenlignet med andre aktivklasser og i særdeleshed aktiemarkedet. Således er undersøgelsens 

andet erkendelsesspørgsmål, hvad der historisk kendetegner afkast for PE i forhold til et aktieindeks. 

Der er en klar forventning om, at PE-industrien outperformer aktiemarkedet, hvorfor følgende 

nulhypotese opstilles. 

 
H02: PE har historisk performet på linje med eller dårligere end aktiemarkedet 

 
Mod alternativhypotesen, som lyder, at PE historisk har outperformet aktiemarkedet. Som følge af 

forventningen om et merafkast udføres en ensidet t-test på individuelt niveau for nedenstående 

markedsækvivalente afkastmål. 

 

Det ses nedenfor, at KS-MSCI World, KS-Mixed samt PME Est. er signifikante på et 1% 

signifikansniveau, hvilket indikerer, at der er tale om robuste empiriske resultater. Særligt interessant 

er det, at KS-Mixed er signifikant, idet dette understreger, at alternative investeringer i nogen grad 

skaber et merafkast i forhold til disses børsnoterede ækvivalenter. Det ses yderligere, at KS-PME 

baseret på S&P500 også er signifikant, dog på et 5% niveau. Mulige årsager til divergens i signifikans 

kan findes i det geografiske udgangspunkt for S&P500 og MSCI World, hvor førstnævnte alene 

baseres på amerikanske virksomheder. Det fremgår af udviklingen i nævnte indeks, at de amerikanske 

virksomheder i gennemsnit – over undersøgelsens periode – har klaret sig bedre end virksomheder, 

der indgår i MSCI World-indekset (Standard & Poor's, 2019; MSCI, 2019).  

 
Tabel 115.4: T-test for historisk outperformance for PE 
 

Testvariabel Obs. Middel Std. fejl T-værdi P-værdi 
95% konfidensinterval 

Min.  Maks. 

KS-MSCI World 450 1,133 0,022 6,029*** 0,000 1,089 1,176 
KS-S&P500 450 1,040 0,021 1,902** 0,029 0,999 1,081 
KS-Mixed 450 1,101 0,022 4,652*** 0,000 1,058 1,143 
PME Est. 4.381 1,283 0,016 17,619*** 0,000 1,251 1,314 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  
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Baseret på KS-MSCI World leverer de undersøgte fonde i gennemsnit cirka 13% højere afkast end 

aktiemarkedet over investeringens periode. Man bør dog være varsom med at konkludere, at dette er 

et reelt alpha, jævnfør teoriafsnittet, og undersøgelsens anden del vil således komme med bud på, 

hvilke faktorer der kan forklare en merperformance. KS-S&P500 estimerer fondes merafkast til 4% 

og således noget lavere end ovenfor, mens KS-Mixed estimerer fondes outperformance til 10,1%. 

Slutteligt har PME Est. et markant højere merafkast på ca. 28%, der sammenlignet med de øvrige 

nøgletal kan virke fejlbehæftet. Det bør dog noteres, at PME Est. beregnes med udgangspunkt i 4.381 

observationer og således inkluderer markant flere fra 80’erne og 90’erne. I forlængelse heraf blev det 

tidligere vist, at IRR såvel som TVPI i gennemsnit er højere for fonde med manglende PME-data. 

Estimatet tager dog ikke højde for aktiemarkedets bevægelser i selvsamme årtier, hvorfor studiet ikke 

drager yderligere konklusioner på baggrund heraf. 

 

Der synes således at forelægge robuste resultater, der viser en klar generel outperformance på tværs 

af fondstyper, og nulhypotesen kan derfor forkastes. Dette findes ikke overraskende, idet LPs vil 

kræve et merafkast for den ekstra risiko, de påtager sig i kraft af investeringens illikvide natur. Det 

forekommer endvidere evident, at hypotesen ikke alene bør ligge til grund for en nuanceret anbefaling 

om pensionskassers aktivallokering. For at sikre en fyldestgørende besvarelse herpå vil otte 

delhypoteser blive besvaret i det følgende. 

 

5.2.1. Test af performance over tid  

Det blev netop konkluderet, at PE-fonde overordnet har outperformet aktiemarkedet i undersøgelsens 

periode. Det blev dog ikke påvist, hvorvidt dette er en konsistent tilstand, og det kunne således være 

interessant at undersøge, hvorvidt afkast varierer. Det er forventningen, at der er konsistent 

outperformance, hvorfor analysen søger at forkaste nedenstående nulhypotese.  

 
H02.1: Private equity har ikke outperformet aktiemarkedet konsistent 

 
Mod alternativhypotesen, at PE-fonde har outperformet aktiemarkedet konsistent. Testen udføres på 

samme vis som ovenfor, og der testes på samme fire performancemål per årti. Det noteres, jævnfør 

tværsnitsanalysen, at der ikke er observationer i PME-datasættet for 80’erne, hvorfor disse ej er 

udfyldt i tabel 5.5. 
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Tabel 125.5: T-test for outperformance på tværs af årtier 

 
Obs. 

KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 
Obs. 

PME Est. 

Testvariabel Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi 

80’erne - - - - - - - 181 1,935 8,406*** 
90’erne 30 1,396 2,166** 1,357 2,067** 1,317 1,921** 911 1,533 10,674*** 
00’erne 202 0,993 -0,246 0,898 -3,461 0,935 -2,183 2.126 1,138 9,635*** 
10’erne 218 1,226 10,144*** 1,128 6,321*** 1,225 9,850*** 1.163 1,249 7,861*** 
Total 450             4.381     

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  

 

Resultaterne for KS-MSCI World, KS-S&P500 samt KS-Mixed er relativt entydige, hvoraf det 

konkluderes, at 90’erne og 10’erne er signifikante. Således kan nulhypotesen forkastes på et 5% 

signifikansniveau for 90’erne, mens det samme er tilfældet for 10’erne på 1% niveau. Det bemærkes 

dog, at antal observationer i 90’erne blot er 30, hvorfor testens antagelser kan udfordres på dette 

punkt. I mangel af bedre datamateriale accepteres disse resultater dog, idet PME Est. når til samme 

konklusion for dette årti. Det noteres i øvrigt, at der ikke er outperformance for 00’erne, hvor det 

gennemsnitlige afkast for KS-MSCI World i overvejende grad er lig indeks – altså 1. Det ses tillige 

på KS-S&P500, at PE-fonde synes at have underperformet indekset i dette årti. Baseret på t-værdien 

for denne teststørrelse er underperformance endda signifikant på 1% niveau.  

Totalt opnås der - set på tværs af alle fondstyper – ikke et konsistent merafkast for den ekstra risiko, 

der ifølge teori og praksis pålægges LPs ved investering i unoterede aktiver. PME Est. værdier er 

klart signifikante for alle årtier med t-størrelser omkring ni, og det bemærkes endvidere, at målet 

inkluderer 181 observationer for 80’erne, hvorfor det er muligt at teste performance herpå. 

 

Den gennemsnitlige outperformance på tværs af fondstyper viser sig således ikke at være konsistent 

baseret på PME-datasættet, idet resultaterne for 00’erne er insignifikante. Underperformance for dette 

årti ligger endda mellem 10% og 1%, afhængig af valg af indeks. Baseret på det primære 

performancemål ses det på konfidensintervallet i appendix 10.2., at det gennemsnitlige merafkast 

med 95% sikkerhed ligger mellem -7% og +5%, hvorfor intet entydigt synes at kunne konkluderes. 

00’erne forekommer således som et relativt underperformende årti, hvilket også indikeres i 

tværsnitsanalysen, hvor det blandt andet blev vist, at venture capital fonde i både US og EU havde en 

gennemsnitlig KS-PME på cirka 0,75 – således et markant lavere afkast end aktiemarkedet i samme 

periode. De lave afkast kan til dels henføres til kriserne. 
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PME Est. viser en konsistent outperformance på tværs af fonde. Denne var på hele 94% for 80’erne, 

og de observerede fonde har således i gennemsnit præsteret næsten dobbelt så godt som aktiemarkedet 

i daværende årti. Det samme gør sig til dels gældende i 90’erne med en outperformance på 53%. PME 

Est. er som nævnt en estimator for et markedsækvivalent afkast ved brug af IRR og TVPI, og jævnfør 

tværsnitsanalysen ses det i 80’erne, at det gennemsnitlige IRR var på næsten 30% for buyout. Det 

samme synes at være kendetegnet for 90’erne, blot for venture capital, hvilket kan forklare den 

tilsyneladende store outperformance.  

 

Det kan således konkluderes, at der ikke er konsistens på tværs af fondstyper, omend amerikanske og 

europæiske buyout fonde havde gennemsnitlige merafkast på hhv. knap 18% og 22% i 00’erne i 

forhold til det globale aktiemarked, jævnfør tabel 4.4 i tværsnitsanalysen. I bestræbelserne på at be- 

eller afkræfte nulhypotesen på det bedst mulige grundlag er der behov for yderligere analyse på 

fondsniveau, så det er muligt at afgøre, hvorvidt der hersker konsistent outperformance for enkelte 

fondstyper. Output hertil ses nedenfor.  

 
Tabel 135.6: T-test for outperformance på tværs af årtier og fondstyper 

 
Obs. 

KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 
Obs. 

PME Est. 

Testvariabel Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi 

Buyout             
80’erne 0 - - - - - - 60 2,441 4,962*** 
90’erne 16 1,435 1,792** 1,419 1,1716* 1,381 1,719* 398 1,421 10,335*** 
00’erne 94 1,171 4,231*** 1,058 1,1417* 1,138 3,364*** 912 1,370 18,772*** 
10’erne 115 1,286 8,586*** 1,184 6,239*** 1,266 7,990*** 475 1,221 11,587*** 
Total 225             1.845     

Venture capital             
80’erne 0 - - - - - - 117 1,707 9,198*** 
90’erne 10 1,399 1,015 1,339 0,981 1,339 0,981 369 1,746 6,552*** 
00’erne 40 0,754 -3,691 0,681 -5,419 0,705 -4,910 613 0,956 -1,364 
10’erne 28 1,208 2,687*** 1,096 1,358* 1,156 2,038** 208 1,535 3,184*** 
Total 78             1.307     

Real estate             
80’erne 0 - - - - - - 4 1,035 0,326 
90’erne 4 1,233 0,852 1,153 0,661 1,005 0,021 144 1,301 9,369*** 
00’erne 68 0,887 -2,419 0,804 -4,171 0,789 -4,924 601 0,971 -1,609 
10’erne 75 1,141 5,640*** 1,054 2,177** 1,187 6,085*** 480 1,153 12,153*** 
Total 147             1.229     

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
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Baseret på tabel 5.6 kan det konkluderes, at buyout fonde har en konsistent outperformance i 

undersøgelsesperioden. Således er det gennemsnitlige merafkast for de tre årtier med data 

henholdsvis 44%, 17% og 29%, hvilket kan betragtes som en betydelig outperformance. Det er dog 

fortsat klart, at den direkte kobling mellem merafkast og et reelt alpha ikke kan udledes heraf. 

Resultatet findes endvidere interessant, idet finansielle kriser tilsyneladende ikke har eroderet 

fondstypens outperformance. Eksempelvis kunne det formodes, at konsekvenser af kriserne i 00’erne 

ville medføre vanskelige betingelser i buyout industrien, hvilket dog ikke synes at være tilfældet i 

samme grad som for andre fondstyper, omend outperformance er lavere for denne periode. 

Sammenhæng mellem outperformance og konjunktur analyseres nærmere i afsnit 5.2.7. Det kan 

således konkluderes, at buyout fonde ikke er direkte medvirkende årsag til inkonsistens i forhold til 

merafkast over tid. Årsagen skal derimod findes blandt venture capital og real estate, hvor alene 

outperformance i 10’erne er signifikant. Den generelle outperformance for PE er i særdeleshed 

reduceret i 00’erne med gennemsnitlige afkast for både venture capital og real estate, som ligger langt 

under markedsafkastet. Det fremgår i forlængelse heraf, at der er statistisk signifikans for 

underperformance for begge fondstyper i perioden.  

Dog bør det nævnes, at gennemsnitlig PME i 90’erne for begge fondstyper ligger betydeligt højere 

end 1, hvorfor manglende signifikans potentielt kan skyldes for få observationer med stor variation.  

 

Det kan således opsummerende konkluderes, at nulhypotesen ikke kan forkastes, idet der forekommer 

inkonsistent performance baseret på KS-MSCI World, hvilket understøttes af KS-S&P500 samt KS-

Mixed. De manglende observationer i 80’erne bør dog af naturlige årsager ikke lægges til grund for 

konklusionen. Modsat bør PME Est. inddrages, idet et mindre dataproblem synes løst for de første 

årtier og således giver en mere retvisende performanceindikation. Det er desuden interessant, at 

buyout fonde, sammenlignet med venture capital og real estate, leverer et konsistent merafkast, hvor 

sidstnævnte fondstyper alene outperformer i 10’erne og dermed har en afgørende betydning for 

hypotesens konklusion.  

 

5.2.2. Test af performance på fondstyper 

Som indikeret ovenfor, såvel som i undersøgelsens teoriafsnit, bør der være forskel på indbyrdes 

performance mellem fondstyper. Det er således hensigten med følgende afsnit at be- eller afkræfte, 

hvorvidt denne forskel eksisterer på signifikant vis i de undersøgte datasæt. Det ønskes derfor 
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undersøgt, om buyout fonde har et højere afkast end øvrige fondstyper. Nulhypotesen lyder med 

udgangspunkt i det teoretiske afsnit.  

 
H02.2: Alle fondstyper har samme performance 

 
Baseret på det teoretiske afsnit herom samt ovenstående test forventes buyout at outperforme de 

øvrige fondstyper. Det bemærkes, i modsætning til tidligere, at denne delanalyse foretages på tværs 

af tid. Som foreskrevet i metodeafsnittet benyttes Welch’s t-test til at teste forskelle i de respektive 

middelværdier, og en tosidet test benyttes. Nedenfor foretages tre individuelle tests for forskelle på 

tværs af fondstyper for hvert af de fem udvalgte performancemål. Det er i den forbindelse en fordel, 

at der blot er tre subgrupperinger, hvorfor udførslen af Welch’s t-test for denne hypotese er 

overskuelig. 

  
Tabel 145.7: Welch’s t-test for fondstyper 

 
Obs. 

KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 
Obs. 

Net IRR PME Est.  
Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi   

Buyout 225 1,248  1,148  1,221  1.845 16,742  1,378  
VC 78 0,999  0,914  0,948  1.307 14,783  1,338  
Difference   0,249 3,223*** 0,234 3,314*** 0,273 3,801***   1,959 1,717* 0,040 0,802 

               
Buyout 225 1,248  1,148  1,221  1.845 16,742  1,378  
Real estate 147 1,026  0,941  0,998  1.229 11,840  1,081  
Difference   0,222 5,461*** 0,207 5,146*** 0,223 5,290***   4,903 7,436*** 0,297 14,241*** 

               
VC 78 0,999  0,914  0,948   1.307 14,783  1,338  
Real estate 147 1,026  0,941  0,998   1.229 11,840  1,081  
Difference   -0,027 -0,347 -0,027 -0,383 -0,050 -0,693   2,944 2,606*** 0,257 5,425*** 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  

 
Det fremgår af ovenstående, at der er en stærk signifikant forskel i afkast mellem buyout og venture 

capital på tværs af MSCI World, S&P500 og Mixed. Således outperformer buyout venture capital, 

hvor de respektive PME-værdier er på henholdsvis 1,25 og 1. Dermed er der ikke belæg for at 

konkludere, at venture capital i undersøgelsens periode præsterer et højere afkast end MSCI World. 

Det bemærkes i øvrigt, at de gennemsnitlige afkast reduceres betragteligt, såfremt S&P500 eller 

Mixed benyttes som indeks. Særligt interessant er det, at et markedsækvivalent afkast baseret på 

S&P500 er væsentligt lavere, hvilket igen må henføres til konsistent højere afkast i perioden for netop 

dette indeks. Dette ændrer dog ikke på de primære testresultater og ses snarere som et supplerende 

relativt parameter.  
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Det samme gør sig gældende mellem buyout og real estate, hvor der klart kan føres belæg for, at 

buyout outperformer – igen med et signifikansniveau på én procent. Dog indikerer t-værdierne, at 

resultaterne er mere robuste for denne test end den forrige, hvilket også bekræftes af de 

bagvedliggende p-værdier. Det gennemsnitlige merafkast for real estate fonde ligger dog på omtrent 

samme niveau som venture capital, hvilket med udgangspunkt i forskellen i teststørrelserne indikerer 

en forskel i variation. Det kan samtidig konkluderes, at der ikke er signifikant forskel på afkast 

mellem venture capital og real estate, idet t-værdierne ligger væsentligt under de kritiske værdier. Det 

er derfor ikke muligt at konkludere, at venture capital outperformer real estate eller omvendt, hvilket 

er en interessant observation, idet venture capital investorer i teorien ofte pålægges en højere risiko, 

sammenlignet med real estate. Dette skyldes ikke mindst venture capital fondes performance i 

00’erne.  

 

Såfremt konklusionerne i stedet baseres på IRR, ændres disse marginalt. Således leverer buyout 

fortsat et højere afkast end venture capital, dog kun på et 10% signifikansniveau, hvorfor resultatet 

ikke synes robust. Der eksisterer fortsat en klar outperformance mellem buyout og real estate, mens 

det ses, at venture capital i modsætning til tidligere tests outperformer real estate.  

 

Afslutningsvist kan det opsummeres, at buyout fonde i gennemsnit leverer et højere afkast end 

venture capital og real estate fonde, hvorfor nulhypotesen kan forkastes. Det samme er gældende, 

såfremt man i stedet analyserer på IRR og således ikke inddrager den simultane aktieudvikling, 

omend resultaterne er mindre klare.  

 

5.2.3. Test af performance på geografi   

Det blev konkluderet ovenfor, at PE generelt outperformer markedet, dog ikke på konsistent basis og 

på tværs af fondstyper. I forlængelse heraf ønskes det undersøgt, hvorvidt performance varierer på 

tværs af geografi, og der er indledningsvist en forventning om, at fonde generelt har samme 

performance globalt. Dette leder til følgende nulhypotese.  

 
H02.3: Performance er den samme på tværs af geografi 

 
Alternativhypotesen vil i dette tilfælde lyde, at der er forskel i performance på tværs af geografi, og 

fremgangsmåden er den samme som i forrige delanalyse. Således foretages en Welch’s t-test på tværs 

af geografier, og output ses nedenfor.  
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Tabel 155.8: Welch’s t-test for geografi 

 Obs. 
KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 

Obs. 
NetIRR PME Est.  

Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi   
US 320 1,119  1,025  1,050  2.974 14,534  1,269  
EU 81 1,262  1,166  1,367  811 15,134  1,283  
Difference   -0,144 -2,330** -0,141 -2,231** -0,317 -5,318***   -0,600 -0,699 -0,015 -0,471 

               
US 320 1,119  1,025  1,050  2.974 14,534  1,269  
RoW 49 1,009  0,930  0,991  596 15,543  1,350  
Difference   0,109 2,000** 0,095 1,785* 0,059 1,065   -1,009 -0,907 -0,082 -1,221 

               
EU 81 1,262  1,166  1,367  1.307 15,134  1,283  
RoW 49 1,009  0,930  0,991  1.229 15,543  1,350  
Difference   0,253 3,435*** 0,235 3,141*** 0,376 5,123***   -0,409 -0,339 -0,067 -0,976 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  

 
PME-datasættet indeholder 320 observationer fra US og indikerer således en moden PE-industri, 

sammenlignet med EU og RoW, som tillige blev underbygget i det teoretiske afsnit. Naturlig 

selektionsbias i kraft af Preqins forsyningskilder bør naturligvis medtages, omend disse ikke i 

tilstrækkelig grad kan nedveje de faktiske omstændigheder for PE-industrien i US. På trods af disse 

forhold outperformer US-fonde ikke EU-fonde, hvilket ses på tværs af alle tre aktuelle PME-mål. 

Derimod leverer europæiske fonde i gennemsnit et merafkast på cirka 14 procentpoint i forhold til 

nordamerikanske fonde, hvilket alt andet lige ikke er i tråd med forudgående undersøgelser. 

Ydermere ses det, at EU outperformer RoW med cirka 25 procentpoint, hvorfor det på baggrund heraf 

kan konstateres, at europæiske fonde overordnet performer markant bedre end fonde fra US og RoW. 

Det bemærkes dog, at 65 af de i alt 78 venture capital fonde, som indgår i analysen, er fra US hvorfor 

den føromtalte underperformance for disse har en stærk indvirkning på ovenstående output og således 

risikerer at skævvride resultatet for andre fondstyper. Derfor afrundes den empiriske analyse med en 

fuld regressionsmodel, som søger at inddrage alle faktorer.  

 

Det er interessant, at IRR såvel som PME Est. gennemgående er insignifikante uagtet geografi, idet 

det i praksis betyder, at man som investor opnår samme afkast, uanset om der investeres i Europa, 

USA eller et andet sted i verden. Sidstnævnte er med forbehold, idet det naturligvis ikke er muligt at 

generalisere et globalt afkast (foruden EU og US) på baggrund af 49 observationer. Det er velkendt, 

at 80’erne var et særdeles eftertragtet årti for buyout industrien i US, ligesom det var gældende for 

venture capital i 90’erne. Det kan og bør således udfordres, at der ingen data er herfor i PME-

datasættet, hvilket ultimativt kan medføre biased analyseresultater.  
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IRR og således også PME Est. kan benyttes i denne henseende, idet de inkluderer 51 buyout og 104 

venture capital fonde fra 80’erne og henholdsvis 268 og 296 for 90’erne. Det er dermed et betydeligt 

datamateriale, som reelt bør indgå i vurderingen heraf, men som grundet udfordringerne med IRR 

som målemetode ikke kan benyttes direkte som grundlag. PME Est. er en fornuftig erstatning herfor 

og viser, at den gennemsnitlige outperformance for både EU og US er cirka 27%.   

 

Nulhypotesen kan dermed forkastes, idet der er forskel i afkast på tværs af geografi, og der er således 

statistisk belæg for, at EU outperformer både US- og RoW-baserede fonde. Det forekommer dog 

problematisk, at der ikke indgår observationer for 80’erne og til dels 90’erne for amerikanske venture 

capital fonde og i særdeleshed buyout fonde, idet disse årtier præsterede ekstraordinært godt 

sammenlignet med markedet. Dog vurderes henholdsvis 00’erne og 10’erne at være de mest relevante 

årtier for en dansk institutionel investor, hvorfor konklusionen fortsat synes valid.  

 

5.2.4. Test af performance for nordiske fonde 

I forlængelse af den geografiske analyse, hvor det blev konkluderet, at europæisk-baserede fonde 

generelt leverede bedre afkast end andre verdensdele, vil det her blive analyseret, hvorvidt det samme 

gælder for nordiske fonde i forhold til resten af verden. Idet det forventes, at fonde med senere 

fondssekvens har en tendens til at performe bedre, kunne en præliminær antagelse lyde, at nordens 

fonde ville performe dårligere end det globale gennemsnit, da der er tale om en forholdsvis ung 

industri. I mangel på teori herom opstilles følgende nulhypotese.  

 

H02.4: Nordisk-baserede fonde performer på linje med den globale industri 

 

Mod alternativhypotesen, at nordisk-baserede fonde performer anderledes end den globale industri. I 

PME-datasættet findes blot 21 nordiske fonde, hvilket svækker sandsynligheden for at finde 

signifikante tendenser. Derimod risikeres det, at fonde, der ikke repræsenterer det sande billede, 

bliver tillagt for stor vægt. Et glimrende eksempel herpå kunne være Axcels fond III, som blandt 

andet indeholdt en investering i Pandora. Denne er anerkendt som én af de bedste buyout cases i nyere 

tid (Heldbo, 2019), og selvom en sådan fond fra et nordisk perspektiv ville trække gennemsnittet 

markant op, vurderes den ikke repræsentativ for hele markedet. Det ønskes således indledningsvist at 

danne et overblik over de nordiske fonde indeholdt i datasættet, hvilket ses nedenfor. 
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Tabel 165.9: Oversigt over nordiske fonde 

Fond Vintage Størrelse 
(mEUR) Type Land Net 

Multipel 
Net 
IRR 

KSS&P 
500 

KSMSCI 
World 

KS 
Mixed 

PME 
Est 

CapMan Equity VII 2002 57 Buyout Finland 1,83 12,3 1,25 1,15 1,07 1,15 

CapMan Real Estate I 2005 200 Real estate Finland 1,25 14,1 0,94 0,94 0,74 0,94 

Altor Fund II 2006 1.150 Buyout Sverige 1,96 11,1 1,2 1,41 1,68 1,41 

Segulah IV 2007 565 Buyout Sverige 1,46 8 0,71 0,8 0,95 0,8 

CapMan Technology 2007 2007 100 VC Finland 1,09 1,6 0,67 0,78 0,9 0,78 

Altor Fund III 2008 2.000 Buyout Sverige 2,25 19,1 1,32 1,52 1,78 1,52 

FSN Capital III 2008 380 Buyout Norge 1,64 12,2 0,86 0,96 1,07 0,96 

CapMan Hotels RE 2008 333 Real estate Finland 1,59 5,6 0,74 0,95 0,84 0,95 

CapMan Buyout IX 2009 295 Buyout Finland 1,12 2,2 0,59 0,71 0,84 0,71 

EQT VI 2011 4.750 Buyout Sverige 1,86 17,5 1,16 1,29 1,46 1,29 

Litorina Kapital Fund IV 2011 272 Buyout Sverige 1,29 8 0,83 0,91 1 0,91 

Axcel IV 2011 487 Buyout Danmark 1,46 14,2 1,01 1,09 1,21 1,09 

FSN Capital IV 2013 602 Buyout Norge 2,01 28,2 1,45 1,55 1,67 1,55 

NeoMed V 2013 92 VC Norge 1,42 12,6 0,96 1,05 1,15 1,05 
Capman Nordic Real Estate 
Fund 2013 273 Real estate Finland 1,35 15,6 1,09 1,16 1,19 1,16 

Vaaka Partners Buyout II 2013 150 Buyout Finland 1,7 19,9 1,19 1,28 1,36 1,28 

Altor Fund IV 2014 2.124 Buyout Sverige 1,27 14,7 1,03 1,05 1,08 1,05 

Sentica Buyout IV 2014 129 Buyout Finland 1,24 8,4 0,91 0,98 1,04 0,98 

Erhvervsinvest III 2014 117 Buyout Danmark 1,33 11,2 0,96 1,02 1,13 1,02 
NREP Nordic Strategies 
Fund 2014 400 Real estate Danmark 1,58 24,9 1,26 1,34 1,38 1,34 

KJK Fund II Balkan 
Discovery 2014 75 Buyout Finland 1,99 27,9 1,48 1,58 1,76 1,58 

Gennemsnit 
 

693   1,56 13,78 1,03 1,12 1,20 1,12 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Som det fremgår af ovenstående, er der primært tale om buyout fonde med vintageår fra 2002 og 

fremefter. Det ses desuden på fondsnumrene, at det i overvejende grad er senere fonde fra de nordiske 

GPs, hvilket med udgangspunkt i teori kunne ændre den præliminære antagelse om lavere afkast. 

Desuden ses TVPI at variere mellem 1,09x og 2,25x, mens IRR varierer mellem 1,6% og 28,2%, 

hvilket begge indikerer rimelige spænd uden store outliers. Til sammenligning havde Axcel III en 

Net Multipel på 5,80x og en IRR på 67,7% – desværre var PME ikke tilgængelig herfor (Preqin, 

2019). Dette viser desuden den føromtalte ufuldstændighed af PME-arket, idet flere fonde mangler, 

hvilket blot styrker den metodiske overvejelse om at supplere med Net IRR og PME Est. 

I ovenstående ses det desuden baseret på PME, at de nordiske fonde på tværs af alle indeks har et 

gennemsnit på mere end 1, hvilket indikerer en, i visse tilfælde, svag outperformance. Der er dog 

umiddelbart intet i tabellen, der skulle antyde, at nordiske fonde performer dårligere end den globale 
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industri generelt. I tråd med den generelle fremgangsmåde foretages derfor en tosidet t-test på Norden 

mod resten af verden, og output ses nedenfor. 

 
Tabel 175.10: Nordiske fondes performance i forhold til den globale industri 

 
Obs. 

KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 
Obs. 

Net IRR PME Est. 

 Middel t-værdi Middel t-værdi Middel t-værdi Middel t-værdi Middel t-værdi 
Geografi 

Globalt 429 1,133  1,041  1,096  4.262 14,606  1,277  
Norden 21 1,120  1,029  1,205  119 21,118  1,491  
Difference   0,013 0,218 0,011 0,195 -0,109 -1,513  -6,512 -2,840*** -0,214 -2,219** 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Tages der først udgangspunkt i det primære nøgletal KS-MSCI World, ses blot en marginal forskel 

på gennemsnittet, hvilket ikke giver anledning til overvejelser om anderledes performance i Norden 

i forhold til resten af verden. Det samme gælder de resterende aktuelle KS-PME nøgletal, selvom 

KS-Mixed er tæt på 10% signifikant og desuden ville være det under en énsidet test. 

Fokuseres i stedet på IRR, ses et overraskende billede. Baseret på 119 nordiske fonde mod 4.262 

synes der at være signifikant statistisk evidens på 1% niveau for, at nordiske fonde performer bedre. 

Gennemsnittet for fondene er her på 21,1%, mens det for globale er 14,6%, hvilket kan anses som en 

mærkbar difference. Det bør dog igen bemærkes, at dette datasæt indeholder fonde som Axcel III, 

men blandt 118 andre fonde synes det ikke at blive tillagt nok vægt til at skævvride resultaterne. 

Tværtimod ville det også have indflydelse på standardafvigelsen og deraf teststørrelsen. Ses der 

endvidere på PME Est., foreligger ikke overraskende en lignende konklusion, dog blot på et 5% 

signifikansniveau.  

Uagtet vægten på IRR-data synes der ikke at foreligge bevis for, at nordiske fonde skulle være mindre 

konkurrencedygtige end fonde i andre geografier – tværtimod ses tendenser for det modsatte. Det 

formås således ikke at forkaste nulhypotesen. Dette udgør en interessant observation for danske 

pensionskasser, idet disse tilsyneladende med fordel kan fokusere dele af deres alternative 

investeringer lokalt uden at gå på kompromis med afkast. Fordelene herved inkluderer blandt andet, 

at det er nemmere at opbygge og bevare relationer med GPs, at monitoreringsomkostningerne alt 

andet lige vil være lavere (idet det eksempelvis er nemmere at deltage i investorpræsentationer i DK 

end i USA), og at mulighederne for co-investeringer og derved at omgå gebyrer sandsynligvis vil 

være bedre. 
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5.2.5. Test af performance på fondsstørrelse  

PE-industrien har gennem en længere årrække oplevet stigende interesse, hvilket i særdeleshed 

markeres ved stigende fundraising og historisk høje investeringstilsagn. Buyout repræsenterer 

umiddelbart størstedelen af denne interesse med flere nye såkaldte megafonde, som i naturlig 

forlængelse heraf har medført, at GP’s gennemsnitlige opkøb har nået et rekordhøjt niveau (Harris, 

Jenkinson & Kaplan, 2014; Bain & Company, 2018). Målt på årligt investeringstilsagn er real estate 

næstmest efterspurgt efterfulgt af venture capital, selvom dette også kan være påvirket af strukturelle 

forskelle. Dette understøttes af dataanalysens figur 4.4, som viser en klar variation i størrelse mellem 

fondstyper. I forlængelse af teoriafsnittet er det som institutionel investor interessant, hvorvidt man i 

jagten på afkast bør søge mod en bestemt størrelse fonde, eller om dette ikke har indflydelse herpå.  

Baseret på tidligere undersøgelser forventes en positiv korrelation mellem performance og størrelse, 

hvorfor nulhypotese opstilles som følger. 

 
H02.5: Fondsstørrelse har ikke indflydelse på performance 

 
Mod alternativhypotesen som lyder, at fondsstørrelse har indflydelse på performance, hvor der igen 

er tale om en tosidet test ved brug af Welch’s t-test. Undersøgelsen kan ikke foretages på tværs af 

fondstyper grundet de førnævnte strukturelle omstændigheder, og der kan således argumenteres for, 

at tre identiske hypoteser bør formuleres, nemlig én for hver fondstype. Selve testen foretages på 

dette grundlag, og i forlængelse heraf er følgende subkategorier formuleret for de respektive 

fondstyper.  

 
Tabel 185.11: Størrelseskategorisering for fondstyper 

Kategori Buyout Venture capital Real estate 
Mindre < 500 < 150 < 250 
Mellem ≥ 500 < 1.500 ≥ 150 < 300 ≥ 250 < 750 
Stor ≥ 1.500 ≥ 300 ≥ 750 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
Det ses af tabel 5.11, at kriterier for en mindre buyout fond er under 500 millioner euro, mens det 

samme er 150 og 250 millioner euro for henholdsvis venture capital og real estate fonde. Samme 

niveau gør sig gældende for kategorisering som mellem og store fonde og er et direkte udtryk for den 

faktiske størrelsesfordeling fundet i dataanalysen. Variationen fondstyperne imellem bakkes som 

nævnt op af Bain & Company (2018), Harris, Jenkinson & Kaplan (2014) samt Kaplan & Schoar 

(2005).  
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Det fremgår af figur 5.2, at der efter grupperingen synes at være en fair fordeling for den enkelte 

fondstype, omend antallet af observationer fortsat er få for venture capital. Samme tilstand gælder 

ikke for IRR-datasættet, hvor nederste grænse umiddelbart kan synes for høj, idet klart størstedelen 

af fondene indgår i denne gruppering for alle fondstyper – dog mest synlig for buyout og venture 

capital.  

 
Figur 135.2: Antal fonde sorteret på kriterier 

  
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  
 
Der kan med udgangspunkt i Bain & Company (2018) argumenteres for, at undersøgelsens 

segmentering endda er relativt lav, idet knap 50% af investeringstilsagn til buyout i 2017 udgjordes 

af fonde med minimum fem milliarder dollars. På baggrund heraf kunne der således argumenteres for 

højere cut-off punkter. Det erfares samtidig fra tværsnitsanalysen, at den gennemsnitlige 

fondsstørrelse for buyout ligger omkring 800-1.000 millioner euro. Begge observationer understreger 

blot, at der i nyere tid er etableret flere større fonde, som trækker gennemsnittet op.  

 

Som dansk pensionskasse med +50 milliarder under forvaltning er det naturligvis en udfordring for 

denne undersøgelse og den endelige besvarelse af problemformuleringen, at de ovennævnte grænser 

er relativt lave. Det vil alt andet lige kræve højere monitorerings- og søgeomkostninger at placere 

mindre kapitalandele som følge af fondsstørrelsesbegrænsninger, og dette er blandt andet én af 

årsagerne til, at NBIM ikke investerer i PE (Døskeland & Strömberg, 2018). Med udgangspunkt i 

undersøgelsens datamateriale vurderes nuværende grænser dog passende, og output ses nedenfor. 
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Tabel 195.12: Welch’s t-test for fondsstørrelses indflydelse på performance 

Buyout Obs. 
KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 

Obs. 
NetIRR PME Est. 

Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi 

Stor 70 1,212  1,100  1,195  232 15,091  1,278  
Mellem 73 1,241  1,150  1,197  390 14,214  1,267  
Difference   0,029 0,468 0,050 0,790 0,002 0,036   -0,878 -0,927 -0,011 -0,320 

               
Mellem 73 1,241  1,150  1,197  390 14,214  1,267  
Mindre 82 1,285  1,187  1,264  1.223 17,862  1,432  
Difference   0,044 0,548 0,037 0,463 0,067 0,870   3,648 3,946*** 0,165 4,725*** 

               
Stor 70 1,212  1,100  1,195  232 15,091  1,278  
Mindre 82 1,285  1,187  1,264  1.223 17,862  1,432  
Difference   0,073 1,068 0,087 1,343 0,070 1,039   2,771 2,815*** 0,154 4,631*** 

             

VC Obs. 
KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 

Obs. 
NetIRR PME Est. 

Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi 

Stor 20 1,051  0,966  0,986  199 5,369  0,898  
Mellem 30 0,833  0,765  0,774  268 13,602  1,169  
Difference   -0,218 -1,468 -0,201 -1,487 -0,212 -1,548   8,233 2,664*** 0,272 2,592*** 

               
Mellem 30 0,833  0,765  0,774  268 13,602  1,169  
Mindre 28 1,141  1,038  1,107  840 17,391  1,496  
Difference   0,308 1,775* 0,273 1,745* 0,332 2,098**   3,789 1,193 0,327 2,813*** 

               
Stor 20 1,051  0,966  0,986  199 5,369  0,898  
Mindre 28 1,141  1,038  1,107  840 17,391  1,496  
Difference   0,090 0,471 0,072 0,422 0,121 0,696   12,021 7,245*** 0,599 8,088*** 

             

Real estate Obs. 
KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 

Obs. 
NetIRR PME Est. 

Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi 

Stor 46 0,949  0,885  0,898  155 8,008  0,946  
Mellem 65 0,999  0,908  0,963  398 8,329  0,990  
Difference   0,051 0,734 0,023 0,324 0,066 0,944   0,321 0,229 0,044 1,259 

               
Mellem 65 0,999  0,908  0,963  398 8,329  0,990  
Mindre 36 1,173  1,073  1,189  676 14,785  1,165  
Difference   0,173 2,888*** 0,165 2,819*** 0,226 3,086***   6,456 6,682*** 0,174 7,043*** 

               
Stor 46 0,949  0,885  0,898  155 8,008  0,946  
Mindre 36 1,173  1,073  1,189  676 14,785  1,165  
Difference   0,224 3,084*** 0,188 2,497** 0,291 3,530***   6,778 5,043*** 0,219 6,757*** 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  

 
Med udgangspunkt i undersøgelsens primære data for buyout ses det, at der ikke er nogen signifikant 

sammenhæng mellem størrelse og performance, hvilket er i tråd med tidligere undersøgelser, blandt 

andet Harris, Jenkinson & Kaplan (2014). Det er med et alpha på 10% muligt at konkludere, at mindre 

venture capital fonde performer bedre end mellemstore. Den gennemsnitlige PME for mindre og store 
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fonde indikerer, at der er en klar forskel, og den manglende signifikans kan således tænkes at skyldes 

for få observationer. Det er dog ikke muligt at konkludere endeligt på baggrund af ovenstående.  

Derimod ses en klar sammenhæng mellem performance og størrelse for real estate fonde – således 

eksisterer et inverst forhold mellem performance og størrelse, hvor mindre fonde performer markant 

bedre end større fonde ned på et 1% signifikansniveau. Denne observation er i modstrid med Tomperi 

(2010), som finder en positiv korrelation mellem performance og størrelse – dog med udgangspunkt 

i IRR og således ikke direkte sammenligneligt. Det bemærkes desuden, at resultaterne for real estate 

i ovenstående analyse også gælder ved brug af IRR som performancemål.  

 

Øvrig litteratur for PE real estate performance er sparsom, og ovenstående anses som en brugbar 

tilføjelse, selvom mængden af observationer er få. Dette retfærdiggøres dog delvist af undersøgelsens 

argumenter for og brug af KS-PME som performancemål, som bør foretrækkes frem for IRR eller 

øvrige ikke-markedsækvivalente mål. Desuden bemærkes det, at konklusionerne bekræftes af øvrige 

supplerende performancemål.  

 

Ovenstående konklusion synes tvetydig på tværs af fondstyper, omend retningen baseret på de 

gennemsnitlige PME-værdier taler for et inverst forhold. Dette understøttes af IRR-observationerne, 

hvor der ses en klar trend for alle fondstyper med højere IRR for mindre fonde og vice versa. Det kan 

således konkluderes på et 1% signifikansniveau, at der er et tydeligt negativt forhold mellem størrelse 

og performance for buyout, real estate og til dels venture capital. Forskelsværdien i buyouts IRR er 

dog fortsat relativt lille, mens den for de mindre og større venture capital fonde er på hele 12 

procentpoint. Datamangel synes ikke at være et problem i denne henseende og kan således understøtte 

de respektive konklusioner fra PME-afsnittet.   

 

Overordnet kan nulhypotesen forkastes, idet undersøgelsen viser, at størrelse har indflydelse på 

performance for enkelte fondstyper, og forholdet synes at være inverst. Hypotesen gælder som nævnt 

for alle fondstyper, og man kunne således vælge at dele denne op og undlade at forkaste for buyout 

og venture capital fonde. Undersøgelsen er i tråd med tidligere observationer af Chen et al. (2004), 

Busse et al. (2014), Ammann & Moerth (2005) samt Harris, Jenkinson & Kaplan (2014). Det er fortsat 

et relevant problem at benytte IRR som måleenhed, og de signifikante forskelle kan derfor ikke 

tilskrives be- eller afkræftelsen af denne hypotese. 
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5.2.6. Test af performance på fondssekvens 

I forlængelse af ovenstående synes det relevant at undersøge, hvorvidt senere fonde performer bedre 

end tidligere med udgangspunkt i dette nyere og mere omfattende datasæt. Ræsonnementet lyder, at 

succesfulde GPs er mere tilbøjelige til at kunne rejse nye fonde, samt at GP’s erfaring gradvist øges, 

i takt med at nye fonde rejses og investeres. Her må validiteten af data dog diskuteres, idet det 

risikeres, at GPs, hvis tidligere fonde har underperformet, undlader at rapportere seneste tal. Denne 

problemstilling imødekommes dog til dels i form af, at en stor del af de rapporterede tal stammer fra 

LPs, hvorfor det bagvedliggende datamateriale vurderes passende til undersøgelsen. De indledende 

overvejelser fører til følgende nulhypotese.  

 
H02.6: Fondssekvens har ikke indflydelse på performance 

 
Mod en alternativhypotese som lyder, at fondssekvens har indflydelse på performance. I denne 

undersøgelse defineres fondssekvens som 1, 2 eller 3+, hvilket her svarer til første, anden eller senere 

fond fra samme GP. Såfremt erfaring spiller en rolle, vil senere fonde fra samme GP alt andet lige 

performe bedre end tidligere, og som nævnt i afsnit 2.5. ses der i litteraturen både klare og mindre 

klare indikationer på, at dette skulle være tilfældet.  

Skulle det vise sig, at senere fonde generelt performer bedre, bør det øge incitamentet for LPs til at 

bruge ressourcer på at udvælge de rette GPs til at varetage deres investeringer. Resultaterne fremgår 

af nedenstående tabel. 

 
Tabel 205.13: Sammenhæng mellem fondssekvens og afkast 

 
Obs. 

KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 
Obs. 

NetIRR PME Est. 

 Middel t-værdi Middel t-værdi Middel t-værdi Middel t-værdi Middel t-værdi 
Fond 1 vs. Fond 2 
1 89 1,011  0,933  0,994  1.645 15,003  1,304  
2 93 1,115  1,016  1,075  974 13,859  1,264  
Difference   -0,104 -1,728* -0,082 -1,430 -0,082 -1,284   1,144 1,246 0,040 1,035 
                      
Fond 1 vs. Fond 3+                         
1 89 1,011  0,933  0,994   1.645 15,003  1,304  
3+ 268 1,179  1,084  1,145   1.762 15,088  1,272  
Difference   -0,169 -3,276*** -0,150 -2,986*** -0,151 -2,815***   -0,085 -0,089 0,032 0,821 

Fond 2 vs. Fond 3+ 
                        
                        

2 93 1,115  1,016  1,075   974 13,859  1,264  
3+ 268 1,179  1,084  1,145   1.762 15,088  1,272  
Difference   -0,064 -1,201 -0,068 -1,370 -0,070 -1,311   -1,229 -1,433 -0,008 -0,235 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
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Som det fremgår af ovenstående, ses der på tværs af performancemål ingen helt klare konklusioner. 

Tages der derimod blot udgangspunkt i KS-PME, fremgår en interessant tendens. Fondssekvens 3+ 

eller derover har her en tendens til at outperforme fond 1 ned på 1% signifikansniveau, mens det 

mellem 1 og 2 blot gælder for 10%. Det bør dog nævnes, at der konsekvent benyttes en tosidet test, 

og at flere værdier ligger på grænsen til højere signifikans. For flere insignifikante variable gælder 

det således, at disse ville blive signifikante ved ændring af H0 til énsidet. I bestræbelserne på at sikre 

konsistensen gennem analysen forbliver dette dog blot en observation, der ikke vil blive konkluderet 

eller kommenteret yderligere på. Fondssekvens 3+ outperformer konsekvent fondssekvens 1 ned på 

1% signifikansniveau på samtlige PME-performancemål, hvilket er en central observation i 

forbindelse med GP-udvælgelse. Der ses imidlertid ingen statistisk evidens for, at fondssekvens 3+ 

skulle performe bedre end fondssekvens 2, selvom middelværdierne synes at indikere en tendens 

hertil.  

 

I forlængelse af tidligere afsnit sløres billedet markant, når der i stedet tages udgangspunkt i det mere 

omfattende IRR-dataark. Her ses, at IRR er på omtrent samme niveau for fondssekvens 1 og 3+, mens 

den gennemsnitligt er marginalt lavere for fondssekvens 2. Som tidligere nævnt, skyldes dette 

formentligt, at IRR-arket indeholder markant flere observationer fra 80’erne og 90’erne, hvor det 

tidligere er blevet påvist, at fondsperformance generelt var sublim for både buyout og venture capital. 

Desuden var industrien på dette tidspunkt relativt ny, hvorfor der dengang har været færre fonde i 

fondssekvens 3+ end i dag. Det var således forventeligt, at der ville være færre (eller ingen) 

signifikante resultater baseret på dette dataark, idet der ganske enkelt var færre etablerede GPs i en 

periode, hvor industrien leverede gode afkast.  

Modsætningsvist kan de aktuelle KS-PME værdier i højere grad betragtes som et øjebliksbillede, idet 

de primært er baseret på nyere data og afspejler en mere moden industri med flere etablerede GPs. 

Det er således en interessant observation fra danske pensionsselskabers perspektiv, at mere etablerede 

fonde har en generel tendens til at overperforme, hvilket understreger essensen af at bruge 

substantielle ressourcer på dels at udvælge de rette GPs og dels at skabe relationer til de mest 

velrenommerede og etablerede spillere i industrien – dette berøres yderligere i afsnit 6.4. Ovenstående 

er desuden i overensstemmelse med Harris, Jenkinson & Kaplan (2014) samt Kaplan & Schoar 

(2005), som inddeler fonde i kvartiler baseret på KS-PME og en række benchmark baseret på 

fondstype og vintageår. Her findes der bevis for, at nogle GPs har en tendens til konsekvent at være 

placeret i de øvre kvartiler og vice versa.  
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På baggrund heraf synes det altså at kunne konkluderes, at fonde i fondssekvens 3 eller derover har 

en tendens til at give de højeste relative afkast, mens det samme, dog i mindre grad, gælder for fonde 

i fondssekvens 2. I forlængelse af ovenstående forkastes nulhypotesen.  

 

5.2.7. Test af performance i forhold til økonomiske konjunkturer 

I enhver portefølje er diversifikation et centralt investeringskriterie, og aktivers konjunkturfølsomhed 

har længe været et diskussions- og fokusemne for investorer (Preqin, 2019b). Minimal 

konjunkturfølsomhed anses hyppigt som én af årsagerne til obligationers popularitet, som dog er 

faldet i takt med renteniveauet. Ses der på alternative investeringer generelt, er klassiske eksempler 

på mindre konjunkturfølsomme aktiver skov og jordbrug. Flere investorer har i løbet af undersøgelsen 

tilkendegivet, at de anser skov som et relativt sikkert aktiv med lav volatilitet.  

 

Selvom undersøgelsen er afgrænset fra skov og lignende aktiver, er det naturligt at overveje, i hvilken 

grad PE-afkast varierer med aktiemarkederne, som her antages at definere konjunkturerne. I mangel 

af bedre defineres en række recessionsperioder (lavkonjunkturer) på baggrund af udviklingen i MSCI 

World i et givet år. Såfremt indekset falder mere end 10%, bliver året kategoriseret som en recession. 

Med udgangspunkt i en gennemsnitlig fondslevetid på 10 år vurderes fonde med vintageår i 

recessionsåret samt tre år tilbage potentielt at blive hårdest ramt, idet recessionen sker i deres 

investeringsperiode. De tre år er desuden sat ud fra en betragtning om at sikre en nogenlunde ligelig 

fordeling mellem fonde i og uden for recession. 

På den baggrund kan en ny variabel konstrueres med udgangspunkt i fondenes vintageår, som – i to 

yderligheder – kategoriserer alle fonde i enten boom eller recession. Det vil dernæst blive vurderet, 

hvorvidt der er forskel på performancemålene for disse kategorier.  

 
H02.7: PE-performance er uafhængig af konjunkturer 

 
Mod alternativhypotesen som lyder, at PE-performance er påvirket af konjunkturer. Som tidligere 

beskrevet, er der præliminært en forventning om, at denne må forkastes, idet de underliggende aktiver 

i fondene typisk er værdiansat baseret på markedspriser. Med udgangspunkt i ovenstående plottes 

udviklingen i MSCI World-indekset (og S&P500 for reference) fra primo 1982 til 2018, hvilket ses 

nedenfor.  

 



 78 af 122 

Figur 145.3: Udvikling i MSCI World og S&P500 – 1982 til 2018 

 
Note: Primo 1982 er lig indeks 100 

Kilde: MSCI (2019), Standard & Poor’s (2019) & egen tilvirkning  

 
Heraf fremgår det umiddelbart, at indekset er faldet i 1990, som generelt betegnes som en 

nedgangsperiode, i år 2000, hvor IT-boblen brast, i år 2008, under finanskrisen, og slutteligt i år 2018, 

hvor aktiemarkederne faldt markant mod årets slutning. Konkret fører ovenstående til følgende 

recessionsår og dertilhørende reccesionsperioder. 
 
Tabel 215.14: Recessionsperioder 

År Fald Recessionsperiode 
1990 -18,7% 1987 - 1990 

2000 -14,1% 

1997 - 2002 2001 -17,8% 

2002 -21,1% 

2008 -42,1% 2005 - 2008 

2018 -10,4% 2015 - 2018 

Kilde: MSCI (2019), Standard & Poor’s (2019) & egen tilvirkning  

 
Det bemærkes endvidere, at undersøgelsen afgrænses til fonde med vintageår fra 1982 til 2014, 

hvorfor sidste recessionsperiode ikke får nogen praktisk betydning. Testresultaterne ses nedenfor.  
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Tabel 225.15: Welch’s t-test for fondsperformance gennem konjunkturer 
 Obs. 

KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 
Obs. 

NetIRR PME Est.  
Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Middel T-værdi Buyout 

Boom 135 1,275  1,173  1,257  831 19,378  1,377  
Recession 90 1,209  1,111  1,167  1.014 14,582  1,378  
Difference   0,065 1,013 0,062 0,949 0,090 1,426   4,796 4,804*** -0,001 -0,019 
                      
VC                         
Boom 38 1,257  1,142  1,195   537 21,422  1,668  
Recession 40 0,754  0,699  0,713   770 10,154  1,108  
Difference   0,503 3,788*** 0,443 3,691*** 0,482 3,979***   11,268 5,279*** 0,560 5,424*** 
                          
Real estate                         
Boom 89 1,134  1,048  1,159   668 16,281  1,170  
Recession 58 0,860  0,777  0,751   561 6,551  0,975  
Difference   0,274 4,772*** 0,271 4,730*** 0,408 7,448***   9,730 11,173*** 0,195 8,723*** 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Ovenstående viser en række interessante tendenser, set fra et porteføljeallokeringsperspektiv, og 

fokus lægges indledningsvist på aktuelle KS-PME værdier. Heraf fremgår det, at der ned på et 1% 

signifikansniveau er statistisk evidens for, at venture capital og real estate fondes relative performance 

i forhold til aktiemarkedet er lavere i recessionsperioder. Derimod ses for buyout fonde det modsatte, 

nemlig ingen signifikant ændring i relativ performance. Dette antyder således, at buyout fonde er 

mere robuste i nedgangsperioder og opretholder outperformance mod aktiemarkedet, mens både 

venture capital og real estates relative performance falder signifikant og baseret på middelværdierne 

endda i gennemsnit underperformer. Ikke overraskende synes venture capital at være den mest 

konjunkturfølsomme aktivklasse, idet KS-PME gennemsnitligt falder med mere end 50 procentpoint. 

 

Fokuseres på de andre parametre, bekræftes ovenstående i overordnede træk. En interessant 

observation, som også kunne udledes fra KS-PME, er, at buyout fondes IRR falder signifikant til 

trods for disses tilsyneladende robusthed. Dette synes således blot at antyde, at faldet ikke er 

tilstrækkeligt til at erodere outperformance mod aktiemarkederne. Resultaterne viser endvidere, at 

gennemsnitlig IRR relativt falder væsentlig mere for både venture capital og real estate end buyout, 

hvilket bekræfter ovenstående tendenser.  

 

En anden interessant observation lyder, at PME Est., som blandt andet er baseret på IRR, er nærmest 

uændret for buyout fonde i henholdsvis recession og boom. Stoler man på regressionsmodellens 

forklaringskraft, må dette nødvendigvis betyde, at TVPI for de samme buyout fonde stiger, og dette 

viser sig også at være tilfældet jævnfør appendix 10.6. Det fremgår, at TVPI for buyout fonde i 
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boomperioderne gennemsnitligt er 1,85, mens det for fonde i recessionsperioderne er 1,92. Dette må 

nødvendigvis betyde, at fondene øger den gennemsnitlige investeringslevetid i recessionsperioder, 

hvilket er i tråd med teorien. En potentiel forklaring herpå, samt buyout fondenes tilsyneladende 

robusthed over for konjunkturudsving, kan findes i naturen af de underliggende aktiver. Idet buyout 

fonde typisk investerer i modne selskaber med stabile cash flows, vil der ofte være likviditet og 

fleksibilitet i selskaberne til at overleve midlertidige, mindre gode perioder (Opler & Titman, 1993). 

Dette kan eksempelvis ses i kontrast til venture capital, hvis selskaber ikke på samme måde råder 

over denne fleksibilitet, mens real estate baseret på undersøgelsen synes at ligge i midten af spektret. 

Sidstnævnte kan til dels forklares ved, at ejendomspriser generelt restituerer langsommere end aktier 

efter en recession i kraft af deres mindre likvide natur. I forlængelse heraf indikeres desuden fortsat, 

at aktiverne generelt er værdiansat baseret på markedspriser, idet buyout fondene synes at forlænge 

deres investeringsperioder, indtil salgspriserne igen når et tilfredsstillende niveau. 

 

Opsummeringsvist kan nulhypotesen forkastes, idet der er statistisk evidens for, at venture capital og 

real estate fondes merperformance påvirkes af konjunkturerne i modsætning til buyout fonde, som 

ikke synes mere eksponerede mod konjunkturer end aktier. Dette vurderes at kunne forklares med 

den øgede fleksibilitet i disse fondes aktiver i forhold til real estate samt venture capital og ses blandt 

andet i en længere gennemsnitlig investeringslevetid.  

 

5.2.8. Test på variation i performance 

I forlængelse af konjunkturbevægelser er det desuden relevant at undersøge, hvorvidt variationen i 

fondsafkast er den samme. Det er hidtil antaget, at der generelt er forskellig variation i afkastene 

mellem fonde, idet Welch’s t-test har været et gennemgående værktøj i analysen af 

fondsperformance. Uanset resultatet af følgende test har det dog været et bevidst valg med denne 

fremgangsmåde for at styrke validiteten af resultaterne, som anført i Zimmermann (2004). Det vil her 

blive specificeret, hvorvidt forskelle i standardafvigelser er gældende konsistent mellem fondstyper. 

Et populært performancemål i porteføljesammenhæng er Sharpe ratio, som udover gennemsnitligt 

afkast tager udgangspunkt i risikofri rente samt standardafvigelse. Derfor vurderes det centralt at måle 

forskellen i standardafvigelse, omend det ikke forsøges at udlede og sammenligne Sharpe med andre 

aktivklasser grundet tidligere diskuterede udfordringer herved. Disse lyder blandt andet kunstigt lave 

standardafvigelser i forhold til aktier grundet mindre frekvent rapportering samt 
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uhensigtsmæssigheder ved sammenligning af IRR og aktieafkast. Ovenstående overvejelser leder til 

følgende nulhypotese.   

 
H02.8: Alle fondstyper har samme standardafvigelse 

 
Mod alternativhypotesen som lyder, at der er indbyrdes forskel på standardafvigelse mellem de 

undersøgte fondstyper, og det forventes som nævnt, at nulhypotesen forkastes. Til formålet benyttes 

en F-test, som beskrevet i metodeafsnittet. Resultaterne ses i det nedenstående. 

 
Tabel 235.16: Forskelle i standardafvigelse for fondstype 
 

Obs. 
KS-MSCI World KS-S&P500 KS-Mixed 

Obs. 
NetIRR PME Est. 

 Std. afv. F-værdi Std. afv. F-værdi Std. afv. F-værdi Std. afv. F-værdi Std. afv. F-værdi Buyout vs. VC 
Buyout 225 0,444  0,436  0,435  1.845 20,619  0,753  
VC 78 0,630  0,568  0,580  1.307 37,420  1,667  
Difference   -0,186 0,497*** -0,131 0,590*** -0,145 0,562***   -16,801 0,304*** -0,913 0,204*** 
                      
Buyout vs. RE                         
Buyout 225 0,444  0,436  0,435   1.845 20,619  0,753  
Real estate 147 0,339  0,337  0,370   1.229 15,845  0,396  
Difference   0,105 1,715*** 0,099 1,675*** 0,065 1,381**   4,774 1,693*** 0,358 3,626*** 
                          
VC vs. RE                         
VC 78 0,630  0,568  0,580   1.307 37,420  1,667  
Real estate 147 0,339  0,337  0,370   1.229 15,845  0,396  
Difference   0,291 3,454*** 0,231 2,838*** 0,210 2,458***   21,575 5,577*** 1,271 17,750*** 

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 

 
Som det fremgår ovenfor, er standardafvigelserne ganske, som antaget, varierende på tværs af 

fondstyper. Venture capital synes generelt at have den højeste variation efterfulgt af buyout og 

dernæst real estate, hvilket er i overensstemmelse med teorien og eksempelvis afspejles i de typiske 

afkastkrav for fondstyperne. Resultaterne er signifikante ned til 1% signifikansniveau på tværs af alle 

performancemål og fondstyper, blot med undtagelse af buyout vs. real estate for KS-PME Mixed. 

Denne er dog fortsat signifikant på et 5% niveau og antyder således ikke, at variationen mellem disse 

skulle være ens.  

Det er især værd at notere de absolutte størrelser af standardafvigelserne set i forhold til 

middelværdien for de respektive fondstyper. Et godt eksempel herpå er IRR for venture capital, som 

har en middelværdi på 14,8% og en standardafvigelse på 37,4%. Denne er således langt over det 

dobbelte af det gennemsnitlige fondsafkast, hvilket i høj grad understreger vigtigheden i, at LPs 

udvælger de rette fonde. Dette er i tråd med tidligere empiri, som viser, at det generelt er muligt at 

finde konsistent merperformance i PE i modsætning til mere effektive markeder (Harris, Jenkinson, 
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& Kaplan, 2014; Døskeland & Strömberg, 2018). Det samme gælder standardafvigelserne på 

eksempelvis KS-PME MSCI World for alle fondstyper, hvor en signifikant underperformance ligger 

inden for blot én standardafvigelse.  

 
Endvidere findes det interessant, at standardafvigelsen for real estate er højere ved KS-Mixed end 

ved de øvrige KS-PME mål. Dette indikerer overraskende, at variationen i performance i forhold til 

MSCI US REIT er større end variationen i forhold til både MSCI World og S&P500, hvilket går imod 

hensigten med konstruktionen af indekset. Omvendt noteres en modsat (mindre) tendens for buyout 

fonde, idet disse har lavest variation i forhold til dette indeks, hvorfor konstruktionen ud fra et 

empirisk (og teoretisk) synspunkt fortsat synes at have sin berettigelse.  

 
Opsummeringsvist noteres en fuldstændig konsistent forskel i standardafvigelse indbyrdes mellem 

fondstyper, ganske som forventet, hvorfor nulhypotesen forkastes. Dette styrker legitimiteten af 

fravalget af almindelige t-tests til vurdering af forskelle i fondsafkast. Desuden ses på de absolutte 

størrelser, at standardafvigelsen for samtlige fondstyper er relativt stor i forhold til middelværdien, 

hvilket indikerer, at det er centralt med grundig udvælgelse af GPs, uanset investeringsfokus.  

 
5.3. Regressionsmodel på KS-PME  

5.3.1. Supplerende statistiske overvejelser  

Den empiriske analyse vil afslutningsvist bestå af en multipel regression, som har til hensigt at belyse, 

i hvilken grad tilgængelige variable kan forklare variationen i KS-PME MSCI World. Det er 

intentionen, at modellen skal supplere de forgangne delkonklusioner og således ikke fungere som en 

individuel hypotese, og det er samtidig forventningen, at forklaringskraften vil være relativt lav 

grundet førnævnte omstændigheder. 

 
Regressionen vil ske gradvist og bestå af tre modeller, hvor det forventes, at forklaringsgraden vil 

stige som følge af tilføjede variable. Grundet PE-industriens private natur er det vanskeligt at 

indsamle uafhængige variable, og modellen er således begrænset til det af Preqin indsamlede data. 

Endvidere opstilles de følgende regressionsmodeller som nævnt på baggrund af OLS, og de afledte 

antagelser er behandlet i appendix 10.3. De vigtigste overvejelser vil dog kort blive kommenteret. 

Antagelsen om et lineært forhold mellem den afhængige og de uafhængige variable gælder alene for 

variablen størrelse, og efter logaritmisk justering vurderes denne tilstrækkelig opfyldt. Dette gælder 

desuden for antagelsen om homoskedasticitet, hvor fejlleddene for beregnede værdier af KS-PME 
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ikke bør variere nævneværdigt og optimalt have samme spredning. Som det fremgår af appendix, 

synes dette at være tilfældet, omend der er en mindre tendens til højere varians, desto højere KS-

PME. For at sikre homoskedasticitet benyttes funktionen ”robust” i regressionskodningen i STATA, 

hvorfor der korrigeres herfor i koefficienterne (Stock & Watson, 2015). Slutteligt er multikollinearitet 

behandlet, og korrelationsmatrix fremgår tillige af appendix. Undersøgelsen har desuden overvejet 

øvrige statistiske problemstillinger, såsom endogenitet og mangel på kontrolvariable, og da der ikke 

forelægger umiddelbar evidens for, hvordan disse bør håndteres i undersøgelsen af performance for 

PE, er de udeladt. Såfremt det ved senere og nærmere dybdegående analyse viser sig, at der er 

endogenitet, kan der ske fejlslutninger, og eventuelle kausalitetssammenhænge kan vise sig forkerte. 

Til formålet kunne benyttes instrumentale variable (TSLS), der også kan reducere omitted variable 

bias, som i naturlig forlængelse af ovenstående omkring databegrænsninger ikke kan udelukkes at 

forekomme (Stock & Watson, 2015).  

 
5.3.2. Modeller 

Det blev tidligere konkluderet, at der er forskel i performance på tværs af fondstype, geografi, 

vintageår og ikke mindst størrelse, og det er i forlængelse heraf interessant at analysere disses 

forklarende kraft på den samlede variation. I tråd med tidligere studier, herunder Kaplan & Schoar 

(2005), tages den naturlige logaritme af den uafhængige variabel, størrelse. Dummy for vintage i 

80’erne udelades, idet der ikke er observationer herfor. Grundmodellen vil, bortset fra den naturlige 

logaritme af størrelse, alene bestå af dummy variable, hvorfor det primært er konstanten, der påvirkes. 

 
Model 1 – Grundmodel: 

𝐾𝑆efR = 𝛽2 + 𝛽N · ln(𝑆𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒) + 𝐷7_)@;<`ab + 𝐷lb_mn>o: + 𝐷8:)<>mb + 𝜀 

 
Hvor den afhængige variabel er KS-PME, mens de forklarende variable 𝐷7_)@;<`ab , 𝐷lb_mn>o: samt 

𝐷8:)<>mb  alle er dummy variable og således kan antage værdierne 0 eller 1. Under 𝐷7_)@;<`ab  indgår 

henholdsvis buyout, venture capital og real estate, og så fremdeles for de to øvrige dummys, hvorfor 

én af disse naturligt angives som baseline. 𝜀	angiver modellens fejlled.  

 
Model 2 – Konjunkturers effekt på performance: 

𝐾𝑆efR = 𝛽2 + 𝛽N · ln(𝑆𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒) + 𝐷7_)@;<`ab + 𝐷lb_mn>o: + 𝐷8:)<>mb + 𝑫𝑩𝒐𝒐𝒎 + 𝜀 

 
Tilføjelsen 𝐷t__u er en dummy for boom eller recessionstilstand og således et udtryk for 

konjunkturen. Det blev tidligere konkluderet, at der er en stærk sammenhæng mellem performance 
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for venture capital og real estate samt konjunktur, mens denne tilstand ikke i samme grad er gældende 

for buyout fonde. Det er i forlængelse heraf interessant at se konjunkturens fulde indflydelse på KS-

PME, når flere variable inkluderes.  

 
Model 3 – Sekvenseffekt på performance: 

𝐾𝑆efR = 𝛽2 + 𝛽N · ln(𝑆𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒) + 𝐷7_)@;<`ab + 𝐷lb_mn>o: + 𝐷8:)<>mb + 𝐷t__u + 𝑫𝑺𝒆𝒌𝒗𝒆𝒏𝒔 + 𝜀 

 
𝐷|b}~b);  følger tillige en tidligere hypotese, og der indgår således også tre dummys for denne. Det 

blev tidligere konkluderet, at sekvens har indflydelse på KS-PME, og det vil blive undersøgt, hvorvidt 

denne indgår som en signifikant forklarende parameter i regressionsmodellen.  

Output for samtlige tre ovenstående regressionsmodeller ses herunder, hvor de respektive 

koefficienter er markeret på signifikansniveau, hvilket indikerer variablens forklaringsgrad på 

variationen i KS-PME.  

 
Tabel 245.17: Regressionsoutput KS-PME 
 

 Model 1  Model 2  Model 3 

Variable  Grundmodel  Konjunktur  Sekvens 

KS-PME  Koef. T-værdi P-værdi  Koef. T-værdi P-værdi  Koef. T-værdi P-værdi 

ln (Størrelse)  -0,020 -1,18 0,240  -0,014 -0,83 0,407  -0,033* -1,70 0,090 
D_Buyout  Omitted (baseline)  Omitted (baseline)  Omitted (baseline) 
D_Venture capital  -0,271*** -3,52 0,000  -0,262*** -3,35 0,001  -0,268*** -3,45 0,001 
D_Real estate  -0,200*** -4,59 0,000  -0,199*** -4,61 0,000  -0,201*** -4,66 0,000 
D_Vintage_90’erne  0,385** 2,11 0,035  0,352* 1,91 0,057  0,362** 1,98 0,048 
D_Vintage_00’erne  Omitted (baseline)  Omitted (baseline)  Omitted (baseline) 
D_Vintage_10’erne  0,210*** 5,78 0,000  0,102 1,10 0,273  0,100 1,09 0,277 
D_EU  0,215*** 3,06 0,002  0,214*** 2,93 0,004  0,177** 2,46 0,014 
D_US  0,148*** 2,78 0,006  0,148*** 2,71 0,007  0,120** 2,14 0,033 
D_RoW  Omitted (baseline)  Omitted (baseline)  Omitted (baseline) 
D_Boom      0,131 1,26 0,208  0,121 1,18 0,238 
D_Recession    Omitted (baseline)  Omitted (baseline) 
D_Sekvens (1)          Omitted (baseline) 
D_Sekvens (2)          0,701 1,13 0,260 
D_Sekvens (3+)          0,157*** 2,59 0,010 
Konstant  1,100*** 8,36 0,000  1,041*** 7,62 0,000  1,082*** 7,75 0,000 

             
Antal observationer  450    450    450  
𝐹(𝑘 − 1,𝑛 − 𝑘 − 1)   10,78    10,71    9,15  
𝑅A   0,1526    0,1583    0,1741  
MSE     0,4327       0,4317       0,4286   

Note: ***) 1 pct. signifikansniveau, **) 5 pct. signifikansniveau, *) 10 pct. signifikansniveau 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning  
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Det bemærkes indledningsvist, at grundmodellens forklaringsgrad 𝑅A er på 15,26%, hvilket vurderes 

for lavt til at forudsige KS-PME. Det bør dog noteres, at samtlige parametre på nær ln(størrelse) er 

særdeles signifikante og således kan forklare dele af variationen i PE-fondes performance. F-testen 

er tillige på knap 10,8, hvilket indikerer, at minimum én af de inkluderede parametre er forskellig fra 

nul, og der testes således for flere koefficienter samtidig i modsætning til en almindelig t-test. Der er 

en negativ sammenhæng mellem performance og fondstyperne venture capital og real estate, hvilket 

er i tråd med tidligere resultater, idet buyout er baseline. Vintage er tillige signifikant, hvorfor fonde 

fra 90’erne eller 10’erne resulterer i bedre performance end fra 00’erne. Dette blev bekræftet i 

hypotesen for vintageår, hvor venture capital fonde i særdeleshed præsenterede lave afkast. Fra en 

institutionel investors synspunkt kan det diskuteres, hvorvidt vintageår bør indgå i måling af 

performance, idet denne ikke har mulighed for at disponere ud fra dette i investeringsøjemed. Trods 

dette er vintage inkluderet, idet det anses som en vigtig forklarende faktor for det bagvedliggende 

data. Dernæst viser inkluderingen, at performance varierer over tid, og undersøgelsens resultater 

derfor bør korrigeres herfor ved fremtidig brug.  

 

Model 2 inkluderer konjunkturvariablen, hvor signifikant indflydelse på performance ikke 

konstateres. Fortegnet for D_Boom er dog som forventet, idet en fond i en højkonjunktur alt andet 

lige har bedre chancer for at levere høje afkast end under en recession, og det bør således fortsat være 

en institutionel investors fokus. Det findes desuden interessant, at investering i PE-fonde i op- og 

nedgangstider kan have indflydelse på disses performance, selvom dette dog blot er signifikant på et 

20% signifikansniveau. Overordnet har modellen en marginalt højere forklaringsgrad, omend dette 

alene kan skyldes tilføjelsen af en variabel, hvilket er en af ulemperne ved brugen af 𝑅A. 

 

Sekvens er inkluderet i regressionens fulde model og tester, hvorvidt senere fonde fra samme GP har 

bedre performance. Det bemærkes, at den naturlige logaritme af størrelse er blevet signifikant på et 

10% niveau, hvilket styrker belægget for, at størrelsen har en negativ indvirkning på performance i 

tråd med tidligere resultater. Dernæst er det interessant, at GPs i fondsseksvens 3+ præsterer bedre 

end fonde i 1 eller 2, hvilket fra et investorperspektiv indikerer, at investering bør foretages hos GPs, 

der har erfaring fra flere tidligere fonde. Regressionen resulterer i en forklaringsgrad på 17,41%, 

hvilket viser, at sekvens har sin berettigelse i bestræbelserne på at forklare variationen i KS-PME.  
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5.4. Delkonklusion 
Der er foretaget en række tests baseret på undersøgelsens to datasæt med henblik på at be- eller 

afkræfte de på forhånd ti opstillede hypoteser. Overordnet findes det, at investorer med rette kan 

benytte IRR og TVPI i aktivallokeringssammenhæng, idet der forekommer en stærk sammenhæng 

mellem disse og KS-PME MSCI World. Denne konklusion er benyttet til at danne et nyt 

performancemål som supplement til de primære. 

 

Det konkluderes, at industrien over hele perioden har outperformet aktieindekset, selvom dette alene 

er sket på konsistent basis for buyout fonde. I forlængelse heraf ses det, at både real estate og venture 

capital gennemsnitligt har lavere afkast end aktiemarkedet i løbet af 00’erne. Endvidere konkluderes 

det, at buyout fonde outperformer både real estate og venture capital på signifikant vis, mens det mod 

forventning ses, at europæiske fonde har en tendens til at outperforme både amerikanske og 

resterende regioners fonde. Det bemærkes dog i den forbindelse, at der er manglende observationer 

fra 80’erne og 90’erne, men dette vurderes mindre relevant fra et investorperspektiv. Der ses ingen 

klar underperformance blandt nordiske fonde i forhold til globalt, hvorfor stigende allokering hertil 

synes oplagt fra et dansk perspektiv i relation til søge- og monitoreringsomkostninger.  

 

Endvidere observeres mod forventning ingen positiv sammenhæng mellem fondsstørrelse og 

performance for buyout fonde og til dels venture capital fonde. Tværtimod ses tendenser for det 

modsatte, omend på et insignifikant niveau. For real estate fonde gælder et stærkt inverst forhold 

mellem fondsstørrelse og performance, hvilket vurderes at være et vigtigt bidrag til den nuværende 

litteratur. Yderligere ses, at senere fonde fra samme GP for alle fondstyper har en tendens til at 

performe bedre end tidligere. Venture capital og real estate fondes merperformance påvirkes stærkt 

af konjunkturer, og begge fondstyper underperformer signifikant i recessionsperioder. Omvendt ses, 

mod forventning, at buyout opretholder en merperformance i forhold til aktiemarkedet i 

nedgangsperioder, hvilket ikke synes at fremgå af tidligere litteratur. Nærmere analyse heraf viser, at 

disse typisk forlænger investeringsperioden og i gennemsnit øger multiplen. Slutteligt ses det ganske 

som forventet, at variationen blandt de tre fondstyper varierer, hvilket er interessant i 

diversifikationssammenhæng. Opsummeres alle variable i samme model, fås en forklaringsgrad på 

17,41%, hvilket indikerer, at øvrige variable må inkluderes og diskuteres.  
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6. Udfordringer ved alternative investeringer 
Der blev i forrige afsnit fundet en generel merperformance i forhold til MSCI World, som er stærkere 

for nogle subgrupperinger end andre. Denne merperformance er i overensstemmelse med 

forventningerne, idet mere illikvide investeringer nødvendigvis kræver en risikopræmie. Desuden 

blev det fastslået, at enkelte subgrupperinger var mere robuste end andre i op- og nedgangstider, mens 

det sås, at der var markant forskel i den generelle variation mellem fondstyper. Dette bidrager til 

argumentet om, at alternative investeringer øger diversifikationen i en samlet portefølje, hvilket ej 

heller er overraskende. Udvides undersøgelsens afgrænsning, ses desuden aktivklasser som 

infrastruktur eller skov, som antageligt også er forholdsvis robuste i forhold til udsving i 

konjunkturerne. Når alle relevante faktorer i datasættet inddrages i samme model, ses det dog, at det 

fortsat blot er 17,41% af den samlede variation i afkast, der kan forklares. Den relativt lave 

forklaringsgrad er forventelig, idet der er tale om et ineffektivt marked uden komplet information og 

med manglende transparens. Forklaringsgraden kan anses som et udtryk for, at der er aspekter ved 

alternative investeringer, som ikke er afbilledet i datamaterialet. I forlængelse heraf synes det relevant 

at undersøge, hvilke øvrige faktorer der bør overvejes ved investering i alternativer, herunder i 

særdeleshed hvilke udfordringer der er forbundet hermed.  

 

Det følgende afsnit vil søge at præsentere de væsentligste udfordringer ved investering i alternativer 

og give bud på, hvordan institutionelle investorer kan forholde sig hertil. Det bemærkes, at der ikke 

er tale om en udtømmende liste, ej heller et facit til hvordan udfordringerne behandles. Det bør i 

stedet anses som en række overvejelser, man som dansk pensionskasse kan gøre sig i fastsættelsen af 

allokering til alternativer. I forhold til den overordnede problemformulering inddrages afsnittet for at 

sikre en nuanceret diskussion af både fordele, herunder merafkast og diversifikation som tidligere 

drøftet, og ulemper eller udfordringer ved at investere i alternativer.  

Undersøgelsen vil primært tage udgangspunkt i input fra nøglepersoner i industrien samt teori og 

tidligere studier herom.  

 
Følgende emner vil blive diskuteret: 

• Regulering 

• Illikviditets- og kreditrisiko 

• Investeringsgebyrer  

• Søgeomkostninger og prestige 



 88 af 122 

• Størrelse på investeringstilsagn 

• Omdømme- og first mover risiko  

• Fremtidsudsigter 

 
Ovenstående vil naturligvis vægte forskelligt afhængigt af investor, hvorfor det vil blive benyttet som 

oplæg til diskussion. I forlængelse heraf vil Preqins nylige publikation Investor Outlook H1 2019 

(Preqin, 2019b) blive inddraget, i hvilken en række investorer på globalt plan har opstillet deres 

fokusområder i relation til fremtidig allokering til alternativer.  

 

6.1. Regulering  

Danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet 

og skal i forlængelse heraf leve op til en række krav. Dette gælder for så vidt angår alle aspekter af 

de respektive forretningsområder, hvor undersøgelsen dog alene behandler de investeringsmæssige 

krav.  

 

Det erfares, at reguleringen på området for alternative investeringer af flere årsager ud fra et 

investorsynspunkt synes mangelfuld baseret på input fra industrien, og det er således interessant at 

belyse, i hvilken grad dette har indflydelse på investeringsprocessen i forhold til alternative aktiver. 

En ansat i en investeringsfunktion i en dansk institutionel investor frygter blandt andet, at 

Finanstilsynet måske er gået over gevind, hvilket i sidste ende kan føre til suboptimale porteføljer.  

 

Som følge af et lokalt fokus vil alene den danske regulering blive behandlet i bestræbelserne på at 

besvare problemformuleringen fyldestgørende. Dog bør man som institutionel investor i alternativer 

naturligvis også interessere sig for regulering i relation til selve investeringen og risikoelementet i 

denne. Et relevant eksempel i forlængelse heraf er ATP’s store tab på investeringer i solcelleanlæg i 

Spanien som følge af ændret subsidiepolitik (Reedtz, 2019), men dette gennemgås ikke nærmere.   

 

6.1.1. Prudent Person 

Solvens II-direktivet blev implementeret i 2016 og har medført ændrede rapporteringsvilkår for 

livsforsikringsselskaber og pensionskasser, hvilket er udmøntet i det såkaldte prudent person-princip. 

Princippet beskriver overordnet, at selskaberne skal tilrettelægge investeringer, så disse varetager 
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kundernes interesser bedst muligt og er således Finanstilsynets fortolkning af solvensdirektivet 

(Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 2016).  

 

Da det af et høringssvar fremgik, at selskaberne fandt prudent person-princippet uklart, har 

Finanstilsynet udstedt en række vejledninger for efterlevelse heraf. Dette skete senest i juni 2018 ved 

publiceringen af Vejledning om alternative investeringer og gode investeringsprocesser i lyset af 

prudent person-princip, hvor Finanstilsynet bevidst lagde vægt på alternative aktiver grundet 

udviklingen heri (Finanstilsynet, 2018). De investeringsansvarlige for alternative aktiver i de 

respektive pensionskasser blev tillige inviteret til et netværksmøde i november 2018, hvor to 

repræsentanter fra Finanstilsynet – i dette tilfælde samme personer, som er interviewet i forbindelse 

med denne undersøgelse – berettede om reguleringens formål, værdi og konsekvenser 

(Finansforeningen, 2018). Reguleringen på området er således relativt ny, og det erfares, at 

pensionsselskaberne befinder sig i en omstillingsfase, hvor de fortsat er ved at implementere og forstå 

princippet. Finanstilsynet oprettede endvidere Enheden for Alternative Aktiver i slutningen af 2017, 

hvilket understreger et behov for øget fokus på regulering. Undersøgelsen vil ikke gennemgå 

vejledningen kronologisk, idet det antages, at målgruppen er bekendt med denne, dog gengives 

væsentlige dele herfra i de følgende afsnit. Vejledningen definerer seks såkaldte PPP-kriterier, som 

er, at ”det enkelte selskab skal kunne identificere, måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere 

om de risici, der er forbundet med dets investeringer” (Finanstilsynet, 2018).  

 

6.1.2. Organisatoriske kompetencer og ressourcer 

Finanstilsynet fastslår, at danske pensionskasser skal have de fornødne kompetencer til at forstå og 

håndtere alternativer med henblik på at overholde PPP-kriterierne, som skyldes disses manglende 

transparens og markedsværdiansættelse. Det er ledelsens opgave at sikre, at selskabet besidder de 

fornødne kompetencer på tværs af organisationen. Eksempelvis kan dette være i et investeringsteam, 

som investerer i PE for første gang og derfor enten skal sørge for at tiltrække interne ressourcer, som 

har faglig indsigt og erfaring inden for aktivklassen, eller alternativt søge ekstern rådgivning 

(Finanstilsynet, 2018).  

 

6.1.2.1. Interne teams 

Finanstilsynets krav hertil vurderes rimelige, og det er også opfattelsen, at undersøgelsens 

interviewdeltagere ikke finder det vanskeligt at efterleve disse. Peter Reedtz fra Asset Allocation 



 90 af 122 

Instituttet (AAI) begrunder vigtigheden i, at pensionskasser besidder de fornødne kompetencer med 

evnen til at kunne foretage en fyldestgørende due diligence forinden investering i aktivet, samt 

kontrol af investeringen efter denne er foretaget (Reedtz, 2019). Han understreger endvidere, at man 

som pensionskasse naturligvis bør bestræbe sig på at reducere omkostninger mest muligt, men at man 

øger risikoen ved at tro, at man kan gøre det hele selv: ”Det kan være lidt naivt, hvis der sidder fem 

mand i en pensionskasse i København og tror, at de kan styre det hele” (Reedtz, 2019). Et eksempel 

på en falleret investering som følge af manglende interne ressourcer er flere danske 

pensionsselskabers syndikerede direkte lån til belysningsvirksomheden Hesalight, som for nyligt blev 

erklæret konkurs (Vorre, 2018; Reedtz, 2019). Konsekvensens kan således i yderste tilfælde være, at 

investeringen i alternative aktiver bliver tabt, såfremt pensionskassen ikke forinden har sikret, at 

denne reelt kan analysere og udfordre indholdet i et eventuelt investeringsprospekt. Dette bekræftes 

også af Døskeland & Strömberg (2018), netop med fokus på PE, som fremhæver vigtigheden i at 

opbygge såkaldte in-house teams, der er i stand til at varetage alle facetter af investeringen. 

Overordnet bør det således være en forudsætning for entré på det alternative marked, at institutionelle 

investorer vurderer, hvorvidt de besidder fornødne interne kompetencer.  

 

Allokering til alternative investeringer er steget markant over de seneste år (Preqin, 2019), og der er 

således eksempler på, at det ikke er muligt at følge med udviklingen. Head of Fund Selection i 

Lærernes Pension, Helle Ærendahl Heldbo, oplyser, at ”vi på det unoterede område har haft en 

ressourcesituation, der gjorde, at vi ikke kunne ligge højere i allokering til private equity end, lad os 

sige, 5%” (Heldbo, 2019). Det er klart, at antallet af fornødne ressourcer afhænger af, hvilken type 

alternativ investering der ønskes foretaget. Såfremt investering alene sker i PE-fonde, vil det 

eksempelvis være hensigtsmæssigt, at der oparbejdes en back office-funktion, som kan kontrollere 

investeringen, idet selve asset management aspektet typisk foretages af GP. Direkte investeringer 

kræver naturligvis en større medarbejderstab, idet alle aspekter af disse skal foretages internt. 

Finanstilsynet definerer blandt andet screening, due diligence, værdiansættelse, 

investeringsbeslutning, asset management og controlling som afgørende fokusområder 

(Finanstilsynet, 2018; Mousten, 2019). Det er ligeledes opfattelsen, at direkte investeringer kræver et 

stort fokus: ” … at foretage direkte investeringer ville kræve en større administrativ ressource her, 

end vi har, så vi prøver at få pakket det ind i en fondsstruktur sammen med andre co-investorer” 

(Heldbo, 2019).  
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Valg af aktivklasser afhænger tillige af den respektive pensionskasses størrelse og strategi i øvrigt, 

idet PFA eksempelvis har foretaget direkte investeringer i både Nykredit, TDC og verdens største 

vindmøllepark, Walney Extention. Bestyrelsen i PFA er i forlængelse heraf opmærksom på 

Finanstilsynets krav hertil, hvor Niels-Ulrik Mousten, næstformand i PFA, udtaler: ”… man skal for 

det første have noget ekspertise, før man kan investere (…) man skal følge op på det bagefter. Det 

skal værdiansættes, og der ligger en stor mid-office opgave bagefter” (Mousten, 2019). Han mener 

dog fortsat, at det er en meget vanskelig opgave at leve op til Finanstilsynets krav herom.  

 

6.1.2.2. Opbygning af enheder 

Det er endvidere opfattelsen, at investorer i relation til ressourcer og overholdelse af regulering 

bevæger sig gradvist frem ved investeringen i alternativer, hvilket bekræftes af både Reedtz (2019), 

Heldbo (2019) og Mousten (2019). Således udtaler Peter Reedtz, ”at det også er sundt, at det sker 

gradvist, og det er også lidt det, tilsynet er ude efter. De er nervøse for, at man ikke har 

kompetencerne til det; både risikostyringen og håndteringen” (Reedtz, 2019). Niels-Ulrik Mousten 

nævner endvidere: ”Det er en rejse, hvor man starter i fonde, bevæger sig over i secondaries, co-

investments og dernæst direkte investeringer” (Mousten, 2019). Ovenstående bekræfter således, at 

der eksisterer en generel, inkremental tilgang til investering i alternative aktiver, hvor man i 

særdeleshed bør fokusere på at oparbejde interne ressourcer, således at tilsynets seks PPP-kriterier 

overholdes.  

 

6.1.2.3. Bestyrelsens kompetencer 

Reguleringen fremhæver desuden, at bestyrelsen skal besidde de fornødne kompetencer, således at 

den er i stand til at forstå og udfordre investeringsindstillinger fra direktionen og investeringskomitéer 

i øvrigt (Finanstilsynet, 2018). Stigende andele i alternative aktiver har i særdeleshed medvirket til, 

at danske pensionsselskaber har ændret bestyrelsessammensætning, hvor der historisk ikke har været 

samme vægt på investeringskompetencer (Mousten, 2019). Dette kan dels skyldes en mere lempelig 

regulering forinden implementeringen af Solvens II-reglerne, og dels at noterede aktiver var mere 

eftertragtede end tilfældet i dag, hvorfor kompleksiteten i indstillingerne har været mindre (Mousten, 

2019). Niels-Ulrik Mousten beskriver den historiske udvikling: ”For en del år siden valgte man at 

sige, at man skulle have en særlig sagkyndig, så blev det til to. For nogle år siden besluttede vi, at 

det var klogt at få yderligere sagkyndige ind, og så gik man så fra fire til tre pladser på hver side 

(repræsentanter fra arbejdsgiver og fagforening, red.)” (Mousten, 2019). Endvidere bekræftede 



 92 af 122 

Finanstilsynet i 2013, at bestyrelserne i lyset af selskabernes seneste generalforsamling står stærkere, 

hvilket synes at understrege pensionsselskabernes efterlevelse af reglerne på dette område 

(Finanstilsynet, 2013).  

 

6.1.2.4. Anbefaling 

Opsummeringsvist kan det konkluderes, at man som investor bør være opmærksom på flere forhold 

i relation til ressourcer og kompetencesammensætning, inden man investerer i alternative aktiver. 

Tilsynet kræver, at investor har styr på interne processer og kan efterleve PPP-kriterierne, og der 

lægges blandt nuværende investorer vægt på, at allokering sker gradvist. Investor bør således først og 

fremmest afklare, hvorvidt afdelingen for alternative aktiver er robust og kan forstå alle finansielle 

aspekter ved investeringen. Dernæst bør den afgøre, hvilke alternative investeringer afdelingen kan 

håndtere, hvor investering gennem fonde vil være en naturlig start. Finanstilsynet synes fortsat at 

have vanskeligt ved at fastslå vejen til en korrekt rapportering, og det anbefales derfor, at investor 

holder sig opdateret omkring inspektionsrapporter fra Finanstilsynet samt gængse publiceringer. Det 

erfares eksempelvis, at Lærernes Pension, som den første blandt danske pensionskasser, er inspiceret 

med talrige påbud, og det er således interessant at agere ex post (Heldbo, 2019). Anbefalingen er i 

tråd med retningslinjer for best practice i henhold til efterlevelse af princippet fra 

brancheorganisationen Forsikring & Pension (Forsikring & Pension, 2018). Det erfares endvidere, at 

Finanstilsynet er i besiddelse af en såkaldt ”checkliste” for bestyrelsens kompetencer, som dog ikke 

kan udleveres (Finanstilsynet, 2019).  

 

6.1.3. Udfordringer ved PPP-kriterierne 

6.1.3.1. Risikopræmier 

Afsnittet herunder har alene til hensigt at belyse reguleringen for fastsættelse af risikopræmier, idet 

selve diskussionen af disse fremgår senere i analysen. Identificering af risici er blandt de seks PPP-

kriterier i tilsynets vejledning, hvor det forventes, at selskaberne kan kvantificere risikoen i 

forbindelse med investeringen (Finanstilsynet, 2018). Dette vil resultere i et afkastkrav, som benyttes 

i vurderingen af, hvorvidt investeringen bør gennemføres eller ej. Det mest centrale risikoelement er 

illikviditetspræmien, idet investeringer i alternativer aktiver alt andet lige er mindre likvide end 

noterede, som kan sælges på daglig basis. Det synes plausibelt, at præmien varierer afhængigt af 

aktiv, og eksempelvis vil investering i PE-secondaries, for hvilke der efterhånden er et relativt likvidt 

marked, modsvares af en lavere præmie i forhold til direkte investeringer (Heldbo, 2019). Uagtet 
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aktivvalg er det en kendsgerning, at Finanstilsynet ønsker et øget fokus på estimeringen af denne, idet 

selskabernes håndtering historisk har været mangelfuld og alene fokuseret på afkast-risiko forholdet 

uden hensyntagen til de underliggende risikopræmier (Forsikring & Pension, 2014). Det forekommer 

som en vanskelig opgave for pensionskasserne at fastsætte disse, idet der tilsyneladende ikke 

eksisterer en best practice-tilgang (Reedtz, 2019). Det synes dog gennemgående, at fastsættelsen af 

likviditetspræmier – for de pensionskasser, som beregner denne – sker med udgangspunkt i forventet 

spread, dvs. forskellen mellem aktivets værdi og den formodede salgspris på et sekundært marked. 

Det bekræftes af både GP og LP, at dette spread er faldende, i takt med at industrien for alternative 

aktiver modnes (Heldbo, 2019; Kühl, 2019).  

 

Katrine Witt Andersen fra Finanstilsynet understreger desuden, at investeringens længde har en 

afgørende indflydelse på likviditetspræmien (Witt Andersen, 2019). Dette kan forekomme 

problematisk, idet investeringens længde ikke altid er kendt, og der kan være uventede faktorer, der 

gør investeringsperioden kortere eller længere. Selskaber, som undlader at kvantificere denne, 

argumenterer i forlængelse heraf overordnet for, at der føres en køb-og-hold strategi, hvorfor 

likviditetsrisikoen ikke har indflydelse på afkast (Finanstilsynet, 2014). Tobias Friis fra Lærernes 

Pension udtaler, at ”Finanstilsynet er meget tilfredse med, at vi bare har gjort os nogle tanker – det 

er lidt dér, de gerne vil hen” (Friis, 2019). Dette synes på basis af ovenstående at være den rette 

tilgang til efterlevelsen af kravet herom. 

 

Blandt andre risikopræmier kan nævnes kreditpræmie, hvor gearingsrisiko tillige bør indgå i den 

samlede vurdering af afkastpotentialet for investeringen. Buyout fonde har eksempelvis ofte en lavere 

soliditetsgrad med risiko for, at selskabet kan blive insolvent, såfremt driftsindtjeningen mod 

forventning falder. Seneste lokale eksempel herpå er legetøjskæden Top-Toy, som var ejet af 

kapitalfonden EQT gennem fond VII. Fonden har et investeringstilsagn på 66% fra institutionelle 

investorer, som isoleret set har tabt på denne investering (EQT, 2019; Statstidende, 2019). 

Ovenstående er et eksempel på, at det kan synes vanskeligt, men ikke desto mindre centralt, at 

kvantificere denne risiko. Kreditrisiko understreger desuden, at investor uagtet en køb-og-hold 

strategi bør forholde sig til likviditetspræmien, idet ændret kreditvurdering af aktiverne kan udløse et 

tidligere salg for at reducere gældsrisikoen.  
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Opsummerende bør det konkluderes, at det er vanskeligt at kvantificere risici for unoterede aktiver. 

Dog synes Finanstilsynet i nogen grad at acceptere, at investor blot har gjort sig tanker herom, og det 

kan således understøtte, at der ikke findes én statisk beregning på den samlede præmie.  

 

6.1.3.2. Horisontdivergens  

Danske pensionskasser har ofte mulighed for at føre langsigtede investeringsstrategier, hvilket er i 

tråd med omstændighederne for alternative aktiver. Investering i PE-fonde vil således typisk vare op 

til ti år, mens PFA’s investering i Nykredit er en såkaldt evergreen (Mousten, 2019). Det er i 

investeringsperioden pensionsselskabers ansvar at opgøre forventet afkast, som dels sker i form af 

identificering af indledende risici ved investeringen, men også den løbende måling heraf. Der synes 

at være et mismatch herimellem, hvor forventet afkast ikke nødvendigvis er lig løbende afkast. 

Således beskriver flere institutionelle investorer, at Finanstilsynet sætter spørgsmål ved, at afkast for 

alternative investeringer er negativt de første år af investeringsperioden trods et ultimativt positivt 

afkast. Dette er eksempelvis tilfældet ved investering i PE-fonde, som bedst kan illustreres med J-

kurven, jævnfør tidligere afsnit herom. Man skal som investor således finde en løsning, hvor man kan 

argumentere for det løbende afkast, hvilket indtil nu ikke er set, og der er således igen mangel på best 

practice. Set ud fra et reguleringsperspektiv er det således ikke problematisk, at man løbende forsøger 

at måle afkast for alternative investeringer, som dog ikke kan sammenholdes med det faktiske, 

forventede afkast på investeringen. Dette er stærkt misvisende, og det synes at være gennemgående, 

at flere af de opstillede kriterier ikke er fuldstændig tilegnet investering i alternativer. Det er dog 

samtidig vurderingen, at Finanstilsynet med rette kan opsætte disse krav qua aktivernes natur, idet 

det løbende afkast relativt hurtigt kan blive negativt, såfremt investeringen går mod forventningerne.  

 

Det er i disse situationer – ofte – ikke muligt at belyse udviklingen på baggrund af offentligt 

tilgængelige informationer, og det er derfor af afgørende karakter, at pensionsselskaber kan levere 

informationer til Finanstilsynet, såfremt det påkræves. Omvendt er der tillige et behov for, at 

Finanstilsynet anerkender det muliges kunst og således accepterer, at én af betingelserne for 

investering i eksempelvis PE er, at der vil være en periode med negative afkast. Løsningen synes 

således at være, at man som institutionel investor har argumentationen på plads og kan præcisere 

årsager til diskrepans i forhold til forventet afkast. Denne fremgangsmåde understøttes af Friis (2019) 

og Heldbo (2019). Dette er desuden i tråd med brancheorganisationens vejledning, som foreskriver, 

at pensionskasser bør dekomponere realiseret samt forventet afkast (Forsikring & Pension, 2018).  
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6.1.3.3. Markedsdata  

PPP-kriterierne overvåge og kontrollere suppleret med måle indebærer blandt andet, at danske 

pensionskasser skal sammenholde afkast for selskabets investeringer med markedsudviklingen, 

hvilket af flere årsager er vanskeligt. Det erfares, at tilsynet er særdeles opmærksomme på valg af 

indeks, hvor noterede benchmarks ikke må benyttes på unoterede aktiver (Heldbo, 2019). Det er 

således pensionsselskabers opgave at finde eller konstruere et passende indeks, som imiterer et 

markedskonformt afkast i samme periode og for samme aktiv som investeringen, hvilket ifølge Friis 

(2019) er nærmest umuligt. Det erfares i forlængelse heraf, at Preqin anvendes som primær database 

for udtræk af benchmark for PE, hvilket ligeledes ligger til grund for denne empiriske undersøgelse. 

Databasen forekommer som en midlertidig løsning på dataproblematikken, omend den har en 

svaghed ved at beregne benchmark bagudrettet. Således ses det, at fonde med en dårlig performance 

i ét kvartal typisk ikke indberetter til Preqin, førend et bedre kvartal er realiseret. Dette medfører, at 

benchmark ændres bagudrettet og således vanskeliggør pensionskassers brug heraf (Heldbo, 2019; 

Preqin, 2019). Det er herudover problematisk at finde retvisende markedsindeks for øvrige 

alternativtyper, herunder infrastruktur, da indekset skal afspejle aktivklassen specifikt, eksempelvis 

vindenergi.  

 

Det er overordnet vurderingen, at Finanstilsynet med rette kan kræve, at der sammenlignes afkast for 

nogenlunde ensartede aktiver. Dog bør tilsynet tage en aktiv rolle i at løse dataproblematikken og 

fortsat acceptere, at der ikke foreligger et perfekt datagrundlag for disse aktivklasser, hvorfor 

benchmark må blive derefter. En løsning herpå kunne blandt andet være, at danske pensionskasser 

pooler disses investeringer og fører statistik på baggrund heraf. Dette vil give et brugbart benchmark, 

og rapporteringen forbedres således for de respektiver institutioner under tilsyn. Det erfares 

endvidere, at udvalgte pensionsselskaber i forvejen samarbejder om risikorapportering, hvorfor dette 

ville være en oplagt mulighed (Heldbo, 2019).  

 

Det er dernæst uklart, hvem der bør have ansvaret for dataindsamlingen, databehandlingen og de 

administrative opgaver i forbindelse hermed. Finanstilsynet kunne være et bud herpå, omend det fra 

flere involverede ikke vurderes realistisk i lyset af ressourcemangel (Heldbo, 2019). Et andet bud er 

Forsikring & Pension, som i forvejen fører statistik med industrien. Slutteligt kan nævnes et 

samarbejde mellem LP og GP, hvor GP udleverer performancedata for tidligere investeringer i den 

pågældende GP’s speciale, såsom infrastruktur eller buyout. Dette kan dog være vanskeligt, idet 
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fuldstændig dataudlevering typisk ikke er indeholdt i et eksisterende aftalegrundlag, men kunne være 

et krav ved valg af fremtidige forvaltere (Rønfeldt, 2019). Det erfares endvidere fra fortrolige kilder, 

at flere pensionskasser har indledt denne proces i april 2019. 

 

6.2. Risikopræmier 
Som netop drøftet kræver Finanstilsynet, at danske institutionelle investorer som del af deres 

afkastestimering fastsætter risikopræmier på deres investeringer. Til trods for at der tilsyneladende 

ikke eksisterer nogle forskrifter eller retningslinjer for, hvordan disse beregnes, synes grundidéen om 

højere afkastkrav som funktion af illikviditet og gearing at være velfunderet. 

 

6.2.1. Illikviditetsrisiko 

I vurderingen af illikviditetsrisiko bør man i realiteten anskue den fra flere vinkler. Der er dels låst 

investeringstilsagn, hvorved forstås kapital, som skal holdes i yderst likvide instrumenter i tilfælde 

af, at denne bliver kaldt. I forlængelse heraf har man ikke indflydelse på, hvornår distributionerne 

falder, og dette resulterer nødvendigvis i en vis genplaceringsrisiko. Derudover bør det naturligvis 

indgå som en overvejelse, at man ikke – på samme måde som med en aktie – kan sælge sin andel i en 

fond eller virksomhed uden videre. 

 

6.2.1.1. Låst investeringstilsagn 

Hvad enten man beregner afkast på baggrund af IRR, TVPI eller et relativt performancemål, vil 

hovedkomponenterne være pengestrømme på kaldt og distribueret basis. I mangel af bedre mål er 

disse blevet branchestandarden, selvom de ignorerer investeringstilsagnet, som i princippet er låst 

gennem investeringsperioden i en fond. Dette betyder således, at en ofte signifikant andel af 

pensionskassernes allokering til alternativer skal holdes til lav eller ingen rente, indtil det bliver kaldt. 

Helle Ærendahl Heldbo udtaler i den forbindelse: ”Vi har udestående 6-7% af vores samlede aktiver, 

som bare står som udestående tilsagn, som ikke er blevet trukket. Og vi ved jo ikke, hvornår de bliver 

trukket – det kunne være om to dage eller tre måneder eller tre år” (Heldbo, 2019). Dette skyldes, at 

der fra LP’s vinkel er væsentlig uklarhed om, hvornår kapital bliver kaldt, idet det afhænger af 

timingen af GP’s investeringer. Denne usikkerhed udgør en alternativomkostning for institutionelle 

investorer, da disse midler kunne have været investereret i instrumenter med højere forventet afkast. 

Det er dog tilsyneladende ikke kutyme at lade denne alternativomkostning afspejle i 

performancemålingen af en investering. Niels-Ulrik Mousten udtaler blandt andet: ”Du kan ikke 



 97 af 122 

investere midlerne i andre risikable aktiver. Du er nødt til at have det i noget forholdsvist lavrisiko 

og likvidt, og det fjerner et afkastpotentiale. Det er der aldrig nogen, der regner på” (Mousten, 2019). 

Da alternativomkostningen ikke afspejles i investorernes performancemål, må den nødvendigvis 

inkluderes som del af en illikviditetspræmie i afkastkravet. 

 

6.2.1.2. Genplaceringsrisiko 

I takt med distribution af kapital til investorerne må disse nødvendigvis placere en andel af dette i 

nye alternative investeringer, såfremt de ønsker at fastholde deres samlede allokering. Dette kræver 

væsentlige ressourcer, idet de ikke blot kan geninvestere i samme fond. Selv hvis investorerne ønsker 

at investere i en senere fond fra samme GP, kræver det en ny due diligence proces, som kan være 

både tids- og ressourcekrævende. Det er således ikke givet, at man som institutionel investor har 

mulighed for at investere den distribuerede kapital umiddelbart efter udbetalingen. Såfremt der ikke 

er nogle aktuelle alternative investeringsobjekter, risikerer investorerne, at den distribuerede kapital 

bliver forrentet til lav eller ingen rente, indtil en ny fond eller investering er blevet identificeret. Dette 

står i kontrast til de børsnoterede markeder, hvor det er lettere at hæve og sænke allokeringer, når en 

forvalter først er udvalgt. Helle Ærendahl Heldbo udtaler blandt andet: ”Selvfølgelig laver man due 

diligence på det før man går ind og tegner, på small cap for eksempel, og det er selvfølgelig en lang 

proces. Men i dét øjeblik man har en forvalter inde, så kan du bare hive penge ind og ud ligeså tosset 

du vil” (Heldbo, 2019). Denne risiko bør også indgå og behandles i illikviditetspræmien som en 

genplaceringsrisiko. Netop denne er, som omtalt i afsnit 3.2.1., tillige ét af de primære kritikpunkter 

af IRR, idet antagelserne herom bidrager til kunstigt at oppuste afkastmålet. 

 

6.2.1.3. Sekundære markeder 

Slutteligt bør illikviditetspræmien tage højde for investeringens illikvide natur. Såfremt en investor 

ønsker at frasælge en fondsinvestering, sker dette på et sekundært marked, idet der af gode grunde 

ikke findes et offentligt marked herfor. I takt med at industrien er modnet, synes markedet dog at 

bevæge sig i en mere effektiv retning. Jan Johan Kühl, Managing Partner i Polaris, udtaler i den 

forbindelse: ”Da jeg kom til her for 12 år siden, der var det nærmest eller tæt på utænkeligt, at nogen 

kunne finde på at sælge en andel i fond (…) Virkeligheden er, at man i dag kan handle med relativt 

små spreads, og der er masser af likviditet” (Kühl, 2019). Der synes således at være en tendens til, 

at fondsandele i stigende grad kan handles med minimale tab, hvilket desuden bakkes op af Heldbo 

(2019), som endda nævner, at nogle fonde handles til en præmie på det sekundære marked. Såfremt 
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det vurderes, at der er tale om en fond, som vil være vanskelig at handle, må dette nødvendigvis 

afspejles i illikviditetspræmien i afkastkravet, men der synes at være en tendens til, at dette i fortsat 

faldende grad er tilfældet. 

 

6.2.1.4. Afrunding 

I forlængelse af ovenstående diskussion står det klart, at investorerne bør kompenseres for den 

illikviditet, der påtages, som foreskrevet i Finanstilsynets vejledning. Desværre har det ikke været 

muligt at få adgang til yderligere retningslinjer om, hvordan en sådan illikviditetspræmie i 

afkastkravet bør fastsættes. Under interviewet udtalte Finanstilsynets repræsentanter, at det kommer 

an på investeringens natur, og at investorerne må foretage en vurdering i den konkrete sag 

(Finanstilsynet, 2019). I forlængelse heraf vurderes det ikke, at tilsynet udsteder vejledninger herom 

i nærmeste fremtid. 

  
Litteraturen på området er tillige forholdsvist begrænset. Petersen, Plenborg & Schøler (2006) anslår 

et risikotillæg som følge af manglende omsættelighed for PE-fonde på omtrent 3,3 procentpoint, 

hvilket synes at være i nogenlunde overensstemmelse med praksis. Peter Reedtz (2019) mener, at den 

skal ligge på et par procentpoint, mens Heldbo (2019) som udgangspunkt mener, at den skal være 

omtrent 3 procentpoint. Det vurderes, at dette bør være et emne til videre forskning, eventuelt med 

udgangspunkt i Direct Alpha, som annualiserer KS-PME til et årligt merafkast. Alternativt kunne 

Finanstilsynet eller en privat udbyder udstede en rettesnor til beregning heraf, så konsistens på tværs 

af pensionssektoren sikres.  

 
En helt anden løsning kunne være at supplere branchestandarden for performancemål til at inkludere 

investeringstilsagnet. Såfremt det forudsættes, at det sekundære marked er forholdsvist likvidt, og at 

fondsandele derfor kan handles med relativt små spreads, vil risikotillægget kunne omgås ved at 

inkludere beregninger på det fulde investeringstilsagn. I et lavrentemiljø, hvor risikofrie aktiver er 

tilnærmelsesvist afkastløse, kunne en multipel som distribueret kapital over investeringstilsagn eller 

en IRR-beregning med udgangspunkt i kapitaltilsagn investeret i vintageåret potentielt være en 

mulighed. Dette anses dog ligeledes som et emne til videre forskning og skal således ikke betragtes 

som en anbefaling på dette stadie.  

 

Uanset fremgangsmåde vil illikviditet være et centralt emne for danske investorer, og det er vigtigt, 

at det behandles konsistent. Der kan dog argumenteres for, at den danske pensionssektor med sin 
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størrelse og relativt – i forhold til eksempelvis USA – lille allokering til illikvide aktivklasser er udsat 

for minimal illikviditetsrisiko. Lærernes Pension, som dog er et relativt ungt, hastigt voksende 

pensionsselskab, udtaler blandt andet i den forbindelse: ” … vi regner med en voksende balance de 

næste 10-15 år (…) og det er jo meget rart, når man sidder med sådan en illikvid aktivgruppe. Det 

betyder, at vi ikke har problemer med at honorere vores tilsagn” (Friis, 2019; Heldbo, 2019). I sådan 

et tilfælde vil der således kunne argumenteres for mindre illikviditetsrisiko i forbindelse med 

investeringstilsagnet. 

 
6.2.2. Kreditrisiko 

Præcis som det gælder for illikviditetsrisiko, kræver Finanstilsynet, at en kreditrisiko fastlægges. 

Dette krav er fastsat som følge af den ofte høje gearing, som fonde, både inden for virksomheder og 

ejendomme, placerer i deres aktiver. Kreditrisikoen kan således betragtes som sandsynligheden for 

insolvens, hvilket naturligt vil være stigende i takt med gælden. Et glimrende lokalt eksempel er, som 

nævnt, Top-Toy, som gik konkurs i slutningen af 2018, idet den var for højt gearet i forhold til 

indtjeningen. 

 
6.2.2.1. Gældsniveauer  

Ses der på udviklingen i gældsniveauet inden for buyout fonde, står det også klart, at det er et relevant 

problem. Nedenstående viser udviklingen i gearingsniveauet (Gæld/EBITDA) for amerikanske LBO-

transaktioner siden 2001 (Bain & Company, 2018). 

 
Figur 156.1: Udvikling i belåning for buyout fonde 

 
Kilde: Bain (2018) & egen tilvirkning  
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Som det fremgår af ovenstående, lå niveauet på omtrent 4x i 2001, mens det op til finanskrisen steg 

til over 6x. Derefter faldt niveauet igen til 2001-niveau, mens det dog hurtigt returnerede til omtrent 

6x igen. Det fremgår således, at gældsniveauet for buyout fonde (i hvert fald i USA) er tilbage på 

niveauet inden finanskrisen, hvilket kunne anses som problematisk. Det ses endvidere, at långiverne 

generelt over tid er blevet mere konservative, idet junior gæld fylder en mindre del af den samlede 

lånepakke end tidligere.  

Ovenstående blev blandt andet kommenteret af Bain Capitals Co-Managing Partner Jonathan Lavine, 

som i april 2019 advarede om, at for aggressive antagelser om vækst og synergier i transaktioner førte 

til værdiansættelser og gearing, som ville være uholdbare i en økonomisk nedgangsperiode (Espinoza 

& Jenkins, 2019). I forlængelse heraf ses det desuden af Bains rapport, at EV/EBITDA-multiplerne 

er steget fra 7,7x i gennemsnit i 2009 til 11,2x i 2017, hvilket naturligt vil presse gældsniveauerne op 

(Bain & Company, 2018). 

 

Med udgangspunkt i ovenstående står det klart, at gearing udgør en væsentlig risiko i investeringerne, 

og dette bør investorer tage højde for. For ejendomme gælder det samme ræsonnement, selvom det 

vil være mere lokalt forankret. Eksempelvis kan man i Danmark gennem realkredit låne op til 80% 

på boligejendomme, hvorfor disse typisk vil være højt gearede. For venture capital forholder det sig 

lidt anderledes, idet virksomheder i tidligere stadier ofte er primært egenkapitalfinansierede. Venture 

capital fondes egenkapitalinvesteringer vil dog ofte være sikret tilstrækkeligt i særlige aktieklasser, 

således at deres positioner i realiteten har flere gældskarakteristika, i tilfælde af at investeringerne 

ikke lever op til forventningerne. 

 

6.2.2.2. Afrunding 

Det fremgår heraf, at de fleste fondstyper vil have en kreditrisiko, dog i varierende grad. Det 

bemærkes desuden fra den empiriske analyse, at det blot er en mindre andel af fondene, der giver et 

negativt afkast. Totalt har 664 fonde, svarende til cirka 15% af stikprøven, en TVPI på mindre end 1. 

Dette understreger desuden én af fordelene ved at investere gennem fonde, nemlig at man som 

udgangspunkt får bedre diversificering end ved co-investeringer og lignende. Således kan det sagtens 

være tilfældet, at EQT VII, hvor Top-Toy var én af investeringerne, får et solidt afkast. 

 

Danske investorer kan med fordel udvælge fonde, der har et mere operationelt perspektiv, snarere 

end fokus på financial engineering. Dette synes i stigende grad at være retningen for GPs, selvom 
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gæld fortsat udgør et centralt element i størstedelen af transaktioner. Lærernes Pension udtaler i den 

forbindelse: ”Vi går efter nogen, som skaber værdi – altså går ind og aktivt har operational hands 

på de ting, der foregår i virksomhederne (…) De har jo kørt de her maskiner igennem i årevis” 

(Heldbo, 2019). Denne trend bekræftes også af Jan Johan Kühl, som mener, at investorer har fokus 

på, at personafhængighed i GPs mindskes, så replicérbarheden af afkast øges (Kühl, 2019).  

 

I forhold til fastsættelse af kreditrisikopræmien i afkastkravet bør dette, formentlig i højere grad end 

illikviditetspræmien, vurderes på baggrund af den enkelte investering, idet der er forskel på både 

graden og risikoen ved gearing for forskellige aktivklasser. Et oplagt værktøj vil her være 

følsomhedsanalyser ved forskellige økonomiske scenarier for at sikre, at man ikke er overeksponeret. 

Dette er desuden i tråd med tilsynets tidligere kritik, idet det i 2014 blev konstateret, at halvdelen af 

selskaberne ikke foretog sådanne (Forsikring & Pension, 2014). Hvad angår overholdelse af 

Finanstilsynets nuværende vejledning, vil det være centralt, at overvejelser og beregninger 

dokumenteres, således at det står klart, at grundlaget for præmiefastsættelsen er velfunderet. I 

fremtiden vil det også her være oplagt, at Finanstilsynet udsteder en klar vejledning for, hvordan en 

kreditpræmie kan beregnes. 

 

6.3. Investeringsgebyrer 

6.3.1. Management fee 

Et hyppigt omdiskuteret emne inden for fondsverdenen er omkostningerne forbundet med 

investeringer heri, hvilket betegnes management fee. Denne trækkes årligt som en andel af det 

samlede kapitaltilsagn og varierer for buyout i Europa typisk mellem 1,5% og 2,5%, hvilket ligger 

nogenlunde på linje med venture capital fonde og marginalt over real estate (Døskeland & Strömberg, 

2018). Dette dækker den løbende drift af fonden, som primært omfatter betaling af 

managementselskabet for dets ydelser.  

Selvom disse gebyrer umiddelbart kan virke høje, er det dog centralt at notere, at branchestandarden 

for beregning af afkast er netto gebyrer. Dette er også tilfældet for afkastmålene i den empiriske 

analyse, hvilket betyder, at den fundne merperformance sker, efter gebyrerne er fratrukket. De høje 

gebyrer er dog én af årsagerne til, at PE i særdeleshed har haft en negativ konnotation i offentligheden 

i nyere tid (Kühl, 2019). En nylig undersøgelse fra 2018 afslørede, at LPs generelt fandt, at 

management fees, varierende mellem 1,23% og 1,98%, var rimelige med et inverst forhold til 

fondsstørrelse (Private Equity International, 2018). Investorer er således mere tilbøjelige til at betale 
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relativt højere fees til mindre fonde, hvilket principielt synes irrationelt, såfremt der relativt er samme 

afkastforventning. Som det ses i den empiriske analyse, findes der dog et inverst forhold mellem 

fondsperformance og størrelse, hvilket dette kan være et udtryk for. Spændet mellem 1,23% og 1,98% 

ligger desuden under det aktuelle niveau, hvilket må anses som et resultat af den relativt let 

tilgængelige, risikovillige kapital, man i dag ser på markedet. Helle Ærendahl Heldbo udtaler i den 

forbindelse: ”Der er jo ingen tvivl om, at fondene lige nu har kronede dage, fordi der er rigtig meget 

kapital, som gerne vil over i unoterede. For fem-seks år siden der var det et andet billede” (Heldbo, 

2019). 

 

6.3.2. Indbyrdes samhandel 

Et andet eksempel på gebyrer i industrien forekommer, når fonde handler med hinanden, eksempelvis 

ved at foretage en virksomhedstransaktion. I Danmark, hvor antallet af fonde på tværs af fondstyper 

er relativt begrænset, er det ikke uvant, at man som institutionel investor risikerer at være involveret 

på begge sider. Niels-Ulrik Mousten udtaler i den forbindelse: ”Det er jo altså noget, som 

pensionskasser er mere og mere irriterede over efterhånden som private equity fonde jo handler 

virksomheden med hinanden. (…) Pensionskasserne er trætte af, at de hver sjette eller syvende år 

skal have deres aktiver gennem gebyrmaskinen” (Mousten, 2019). 

 

6.3.3. Gebyrspektret 

Der er flere måder, hvorpå gebyrproblematikken kan håndteres. Såfremt det helt ønskes at omgå 

gebyrerne, kan man gå mere aktivt ind i co- eller direkte investeringer, som blandt andet PFA i 

stigende grad har gjort. På den måde undgås fondenes gebyrer, men det sætter til gengæld væsentligt 

større krav til den organisatoriske struktur, idet man nødvendigvis må have de fornødne interne 

ressourcer til at foretage og varetage disse, som tidligere drøftet. Jan Johan Kühl udtaler herom: ”Det 

er jo udelukkende et cost argument. De får ikke taget diskussionen om, hvad prisen skal være herovre, 

så kører de det i stedet igennem (…) Der har du haft nogle triste sager rundt omkring, hvor det 

pludselig fylder ganske meget. Du har ikke den spredning, du naturligt har ovre hos os” (Kühl, 2019). 

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at en Managing Partner i en GP ser udfordringer ved at 

omgå fondsgebyrerne, men pointerne synes dog valide. At co-investere vil kræve et helt ekstra 

investeringsteam, som kan foretage den nødvendige due diligence, og det kan principielt anses som 

et spørgsmål om, hvordan man ønsker at allokere sine ressourcer. Niels-Ulrik Mousten (2019) fastslår 

dog, at co- og direkte investeringer er et område, som pensionsselskaber gradvist vil bevæge sig mere 
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mod. Han nævner desuden, at pensionsselskaber principielt hellere vil have såkaldte evergreens med 

langsigtet ejerskab og stabile cash flows. 

  

I modsatte ende af spektret ses FoF, som foretager fondsudvælgelsen for investorerne. Ved at gå 

gennem FoF outsourcer investorerne således en stor del af søgeomkostningerne, og det begrænser 

naturligvis de påkrævede interne ressourcer. Fordelen ved disse er desuden, at man signifikant 

mindsker koncentrationsrisikoen, idet investeringerne spredes ud over mange fonde og øger 

diversifikationen. Modsætningsvist betyder dette, at investorerne skal betale to forskellige 

management fees, hvilket risikerer at påvirke nettoafkastet negativt. I den forbindelse udtaler Helle 

Ærendahl Heldbo: ”Vi har tidligere signet i FoF for at få så bred en portefølje som muligt (…) Men 

når én virksomhed klarer sig godt, Pandora fx, så bon’er det overhovedet ikke ud i det samlede afkast, 

og så betaler du til gengæld dobbelt management fee og dobbelt performance fee” (Heldbo, 2019). 

 

6.3.4. Afrunding 

Håndtering af gebyrer, såsom management fee, vil således være et spørgsmål om individuelle 

præferencer i forhold til at opbygge interne ressourcer eller outsource. Uanset udfaldet står det klart, 

at investering i alternativer resulterer i en meromkostning i forhold til investeringer i noterede aktiver. 

Det vurderes dog, at pensionskasser som udgangspunkt skal være varsomme med at foretage direkte 

investeringer, hvilket er en holdning, Reedtz (2019) tilslutter sig: ”Man kan godt lave due diligence 

på nogle fonde, hvor man så går med i – det giver mening. Men at lave investeringerne sådan direkte 

går ikke”. Det er forfatternes holdning, at man som dansk institutionel investor som minimum bør 

alliere sig med sektoreksperter eller lignende i form af fonde, såfremt man ønsker at foretage sådanne 

– et eksempel på dette kunne være PFA, PKA og ATP’s samarbejde med Macquarie om overtagelsen 

af TDC. 

 

6.4. Søgeomkostninger og prestige  
Interessen for alternative aktiver skyldes blandt andet, at der kan opnås et merafkast, og det blev i 

den empiriske analyse konkluderet, at dette var tilstede. I modsætning til investering i noterede 

instrumenter kræves flere ressourcer ved investering i alternative aktiver, idet der ikke eksisterer et 

offentligt tilgængeligt marked, og graden af markedseffektivitet er af afgørende karakter herfor. Et 

lidt skævt eksempel herpå er forskningsprojekterne, hvor aber overordnet har været bedre til at 
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udvælge noterede instrumenter, såsom aktier og obligationer, end specialister på området (Close, 

2014). 

 

Kaplan & Schoar (2005) viser imidlertid, at GPs inden for buyout og venture capital, som 

outperformer i én fond, har en tendens til at outperforme i den næste og vice versa. Der er således 

belæg for, at man som investor bør bruge ressourcer på at identificere de bedste managere og på den 

måde ”udvælge vinderne”. Disse ressourcer er omfattet af søgeomkostninger, som i litteraturen 

defineres som omkostninger forbundet med køb og salg af aktiver, hvor der ikke er et likvidt marked 

(Finans Danmark, 2018). Peter Reedtz oplyser ” … at investere i alternativer går hånd i hånd med, 

at man bruger rigtig mange ressourcer på at finde de rigtige forvaltere” (Reedtz, 2019). Blandt 

influerende faktorer herpå kan nævnes historik, relationer, investeringstilsagn og prestige.  

 

De bedste GPs har ofte let adgang til likviditet, hvorfor de kan tillade sig at ”sætte spillereglerne”, og 

det er således LP’s opgave at overbevise GP om deres berettigede tilstedeværelse i næste fond. Peter 

Reedtz underbygger dette: ”De allerbedste, navnlig i USA, er lidt en lukket fest” (Reedtz, 2019). Som 

eksempler herpå kan nævnes Advent International blandt buyout, Sequoia Capital blandt venture 

capital og Blackstone for real estate (Heldbo, 2019; Reedtz, 2019; Preqin, 2019). Adgangen hertil 

kan synes vanskelig for nye investorer, men grundet danske pensionskassers størrelse og lange 

historik vurderes dette ikke som et væsentligt problem.  

 

En løsning på det såkaldte prestigeproblem er FoF, hvor investorer kan fusionere investeringstilsagn, 

og fondsmanager i forlængelse heraf kan investere i Sequoia Capital, Advent International mv. Blandt 

førende FoF kan nævnes J.P. Morgan, som markedsfører sig på ekstraordinært gode relationer med 

de bedste GPs i verden (Reedtz, 2019). 

 

6.5. Størrelse på investeringstilsagn  
Danske pensionskasser har i gennemsnit cirka 170 milliarder kroner under forvaltning, hvor selskaber 

som PFA, Danica og PKA trækker dette op med henholdsvis 600, 550 og 270 milliarder. Der er 

således tale om betydelige formuer, som årligt skal investeres, rebalanceres, kontrolleres mv. i 

relation til det tidligere afsnit om PPP-kriterierne. 
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6.5.1. Globalt fokus 

Det ses i forlængelse heraf, at der er et mismatch mellem pensionskasser og de danske alternative 

investeringsobjekter, blandt andet i GP-sektoren, hvorfor pensionskasser kan have vanskeligt ved at 

placere kapital i danske aktiver, således at disse opfylder investeringskriterierne. Der er tale om en 

balance mellem en tilpas stor investering i relation til pensionsselskabets størrelse samt et ønske om 

diversifikation. Niels-Ulrik Mousten tilføjer: ”De danske pensionskasser er for store til den danske 

økonomi. Punktum finale (…) alt der hedder venture bruges der ikke ressourcer på, fordi det fylder 

alt for lidt (…) problem for nystartede fonde, der måske har en cap på 1,5 mia. kr., hvor vi måske 

ikke vil investere under 150 mio. euro. Det hænger ikke sammen. Det er et typisk problem” (Mousten, 

2019). I forlængelse heraf ses således et lokalt mismatch mellem de, som har investeringskapaciteten, 

og de, der har behov for finansieringen.  

 

Udfordringen ved at placere en tilpas stor investering anses snarere som et samfundsmæssigt problem 

end et LP-problem, idet globale investeringer i dag kan foretages uden hindringer af nogen væsentlig 

art. Niels-Ulrik Mousten uddyber: ”Pensionskasser i Danmark er så store, at vi også går sammen 

med andre partnere (…) I Asien har vi investeret sammen med en af Singapore-fondene (…) vi er 

med i den klub af de helt store pensionskasser i verden” (Mousten, 2019). Dette bekræftes desuden 

af Reedtz (2019) og Heldbo (2019). Det vurderes i forlængelse heraf ikke, at 

monitoreringsomkostninger for større fonde er et væsentligt problem, idet der fortsat er stor 

transparens og gode relationer med globale partnere, hvorfor eksisterende udfordringer primært har 

praktisk karakter. Dette kan eksempelvis være deltagelse på generalforsamling mv., som opstår 

grundet den geografiske distance mellem ledelse og aktionær, og i de fleste tilfælde kan løses med 

IT-redskaber.  

 

Der indgår tillige et politisk element i investeringsallokeringen, idet pensionskasser trods 

ovenstående foretager mindre danske investeringer, velvidende at det ikke nødvendigvis er det 

økonomisk mest optimale (Mousten, 2019). Det blev tidligere belyst, at bestyrelsen i blandt andet 

PFA primært består af arbejdstager- og arbejdsgiverforeninger, hvorfor disse alt andet lige må antages 

at have en interesse i danske investeringer, hvilket delvist kan forklare nævnte disposition. 
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6.5.2. Nordiske buyout fonde 

Det ses, at Axcel, som er én af Danmarks største kapitalfonde, rejste 4,6 mia. kr. i sin seneste fond V 

mod 1,1 mia. kr. i dens første (Axcel, 2019). Trods en væsentlig vækst i fondenes størrelse, hvilket 

isoleret set er positivt og en indikation på efterspørgsel herpå, er der fortsat blot kapacitet til en relativt 

lille investering for en pensionskasse med flere hundrede milliarder under forvaltning. Dette skyldes 

endvidere, at GP typisk har en forudsat forventning om fondens investorsammensætning, hvilket 

begrænser maksimumindskud (Kühl, 2019). Med Niels-Ulrik Moustens proforma minimumsgrænse 

på 150 mio. euro ville PFA således have et ejerskab på ca. 20% af Axcels nyeste fond, hvilket 

vurderes uholdbart.  

 

Såfremt norske og svenske kapitalfonde inddrages i analysen, er mulighederne for større indskud alt 

andet lige bedre, idet det blandt andet ses, at den norske kapitalfond FSN Capitals seneste fond V var 

på 1 mia. euro (FSN Capital, 2019). De seneste svenske fonde i EQT og Nordic Capital var på 

henholdsvis 6,8 mia. euro og 4,3 mia. euro og således væsentligt større end danske og til dels norske 

kapitalfonde (EQT, 2019; Nordic Capital, 2019). Udviklingen i fondsstørrelse ses i øvrigt også at 

gælde nordiske fonde, da eksempelvis EQT netop søger kapital til fond VIII på 10,8 mia. euro. 

Størrelsen på FSN’s seneste fond er tillige næsten fordoblet i forhold til den forrige. Der er således 

bedre nordiske muligheder for investering i PE, omend disse synes begrænset i Danmark. Peter 

Reedtz udtaler bekræftende: ”Der er et mismatch mellem størrelsen på de institutionelle investorer 

og de tilgængelige fonde. Derfor er mange af de nordiske, europæiske og nogle af de mindre 

amerikanske fonde slet ikke interessante for de store danske investorer” (Reedtz, 2019). Til 

sammenligning har den største buyout fond i datasættet, Blackstone Capital Partners V, et 

investeringstilsagn på knap 16 mia. euro. 

 

6.5.3. Nordiske real estate fonde 

Samme billede ses, når fokus rettes mod real estate. Således ses det, at den største nordiske fond i 

datasættet, svenske Niam Nordic V, har et investeringstilsagn på knap 720 mio. euro, hvilket ligger 

mærkbart under de største buyout fonde. Til sammenligning er den største danske fond, NREP Nordic 

Strategies Fund, som har et samlet tilsagn på 400 mio. euro. Derudover kan blandt nordiske fonde 

nævnes Capman, Brunswick Real Estate og Mengus, som dog alle har lavere fondsstørrelse. Som 

tidligere nævnt vil en dansk fond eksempelvis dog grundet belåningsstrukturen i ejendomme typisk 

have mindre størrelse. Til sammenligning har Blackstone Real Estate Partners VII, som er den største 
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real estate fond i datasættet, en størrelse på 10,3 mia. euro. Det bemærkes i forlængelse heraf, at 

investorer fortsat kan få adgang til det danske ejendomsmarked gennem større internationale fonde, 

idet disse i stigende grad investerer heri (Jensen & Alsen, 2018). 

 

6.5.4. Parallel til NBIM 

Problemet kan sammenlignes med NBIM, som har en formue under forvaltning på omtrent syv 

billioner danske kroner (Norges Bank Investment Management, 2019). Den markante formue gør det 

således vanskeligt at placere meningsfulde andele i alternativer og i særdeleshed PE, idet én promille 

af den samlede formue udgør cirka syv milliarder kroner. Døskeland & Strömberg (2018) konkluderer 

på vegne af den norske regering, at investeringer i PE er ressourcekrævende sammenholdt med 

ejerandelen og dermed det ultimative afkastpotentiale. Det konkluderes dog samtidig, at NBIM har 

gode muligheder for at opbygge stærke interne ressourcer samt indgå i LP-venlige kontrakter omkring 

feestruktur, og konklusionerne herfra synes overførbare til de danske pensionskasser, omend disse er 

mindre og for de flestes vedkommende allerede til stede i aktivklassen. Det kan i forlængelse af 

analysen for NBIM diskuteres, hvorvidt danske investorer bør føre aktive investeringsstrategier. 

Eksempelvis vil co-investeringer, som er investering direkte i aktivet sideløbende med en fond, samt 

direkte investeringer, som nævnt, reducere en lang række fees til eksterne partnere. Dernæst er LP 

ved direkte investering mindre afhængig af andre aktører i forhold til timing af exit, hvilket bør 

resultere i en mindre illikviditetspræmie i afkastkravet (Døskeland & Strömberg, 2018). Slutteligt vil 

investor ofte kunne investere betydeligt mere kapital på én gang, end tilfældet er i de fleste PE-fonde, 

som det blandt andet ses ved PFA’s investering i TDC.  

Først og fremmest er dette et ressourcespørgsmål, som tidligere diskuteret under reguleringen, hvor 

graden af LP’s erfaring i alternativer bør afspejle den aktive investeringsstrategi. Dernæst bør GP’s 

professionalisme ej underkendes, og det vil som LP være vanskeligt at imitere denne kundskab ved 

opbygning af interne ressourcer (Reedtz, 2019). Som supplement til nordiske fonde findes 

tilstrækkelige store fonde – endda såkaldte megafonde – som vil kunne håndtere investeringstilsagn, 

der lever op til LP’s minimumskrav. EQT og til dels Nordic Capital vil være reelle bud herpå. 

 

6.5.5. Afrunding 

Det kan konkluderes, at danske pensionskassers formuer under forvaltning vanskeliggør investeringer 

i det nordiske PE-marked grundet høje søge- og monitoreringsomkostninger samt for lave 

investeringstilsagn. Der ses lokalt på tværs af fondstyper et mismatch mellem disses størrelse og 
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pensionssektoren, hvilket som følge af fondenes begrænsede kapacitet indskrænker antallet af 

nordiske investerbare objekter. Som resultat herpå ses to overordnede trends for pensionsselskaber; 

dels søges der mere mod udlandet (Heldbo, 2019), og dels foretages co- og direkte investeringer i 

stigende grad (Mousten, 2019). Til trods for at der blandt alle fondstyper ses en stigende trend i 

forhold til størrelsen, synes denne ikke at opveje de pågældende mismatch, men anses snarere som et 

nationalt problem end et investeringsmæssigt problem. Således kan og bør pensionsselskaber med 

rette fokusere deres alternative investeringer globalt for at sikre sammenhæng mellem omkostninger 

og investeringstilsagn. I forlængelse af tidligere diskussioner vurderes det fortsat centralt, at danske 

pensionsselskaber allierer sig med sektoreksperter eller lignende i forbindelse med co- eller direkte 

investeringer uagtet interne kapaciteter. 

 

6.6. Omdømme- og first mover risiko 

6.6.1. Omdømmerisiko 

Omdømmerisiko bør også være en central overvejelse, når danske investorer fastsætter deres 

aktivallokering. Blandt buyout, venture capital og real estate bør man som pensionskasse især 

overveje sin allokering til PE, hvis omdømme i offentligheden historisk har været mindre godt. I en 

rapport fra 2014 fastslog Preqin i forlængelse heraf, at over 59% af investorer mente, at den offentlige 

attitude over for PE som aktivklasse var negativ (Preqin, 2014). Som resultat heraf er der mindre 

råderum og fleksibilitet i forhold til skandaler og konkurser inden for denne aktivklasse, idet kritiske 

og negative historier lettere ender på forsiden af medier. I den forbindelse kan der argumenteres for, 

at investering i alternativer medfører en vis ”overskriftsrisiko”.  

 

Desuden forekommer alternativer som aktivklasse mindre forståelig blandt offentligheden, idet flere 

af disse aktiver ikke er tilgængelige investeringsobjekter for de fleste privatpersoner. For investorer, 

som ikke forvalter kapital på vegne af andre og således har færre interessenter at tage hensyn til, vil 

det være underordnet, men for pensionskasser, der investerer danskernes pension, bør det være en 

central overvejelse. Blandt andet som resultat heraf tilbyder flere pensionskasser, at man baseret på 

egne risikopræferencer kan sammensætte sin allokering som en andel af henholdsvis en lav- og 

højrisikofond: ”Vi har jo to fonde; en lav- og højrisikofond. Medlemmer kan så melde ind, om de 

ønsker en høj, mellem eller lav risikoprofil” (Mousten, 2019). Derved sættes allokeringen i højere 

grad i pensionshavernes hænder, hvilket umiddelbart burde mindske risikoen for utilfredse kunder. 

 



 109 af 122 

6.6.2. First mover risiko 

I forlængelse af ovenstående er en yderligere udfordring ved alternative investeringer karriere- og 

first mover risiko. Peter Reedtz udtaler i den forbindelse: ”I hele den institutionelle verden er man jo 

meget benchmark-orienteret, fordi alle, der arbejder i den, har en karriererisiko. Det er ikke folk, der 

sidder og investerer deres egne penge, det er et job, de har. Det vil sige, at de selvfølgelig gør det 

professionelt og så godt de kan, men de er også nervøse for at træde ved siden af” (Reedtz, 2019). 

Han uddyber desuden, at danske pensionsselskabers samlede allokering typisk også i høj grad er 

påvirket af ”tommelfingerregler og snusfornuft”, som ikke har meget at gøre med matematisk 

optimering. Dette stemmer overens med den nuværende udvikling i alternative investeringer, som i 

store træk følger en gradvis opskalering. Naturligvis bør dette ses i relation til udfordringen ved at 

skalere hurtigt op i alternativer, men principielt kunne flere selskaber godt følge PKA’s model og 

etablere egne alternative investeringsenheder. Der synes således i overordnede træk at være en 

inkremental tilgang til aktivallokering, hvor man er påpasselig med at være first mover. Der kan 

derfor argumenteres for, at allokeringen i den danske institutionelle sektor følger en ”lemmingeffekt” 

(Reedtz, 2019). I forlængelse heraf uddybes det: ”I virkeligheden er der meget om, at man ikke vil 

skeje ud i forhold til en eller anden konsensusopfattelse af, hvordan man allokerer sin portefølje, 

fordi så risikerer man i hvert fald ikke at miste sit job. Det kan godt være, at det går lidt skidt med 

porteføljen, men det gør det også for alle de andre, og så er det ikke så slemt” (Reedtz, 2019). Dette 

bekræftes også af Niels-Ulrik Mousten. 

 

6.6.3. Afrunding 

Da selskaberne rapporterer afkast kvartalsvist, synes det vanskeligt at besvare, hvordan man som 

pensionskasse skal forholde sig til ovenstående. Vigtigst af alt bør man have en transparent, klar og 

entydig strategi i forhold til allokering, således at pensionskunderne er veloplyste om, hvordan deres 

penge investeres. Desuden synes det centralt med fuld intern og ekstern opbakning til den valgte 

strategi, således at karriererisiko og enkeltindividers ansvar mindskes. Det er afgørende at sikre, at 

enkeltindividers interesser ikke kompromitterer kundernes, da det kan lede til suboptimale 

porteføljer. Et centralt element og emne til videre forskning vil i den forbindelse være 

kompensationsstrukturen for porteføljeforvaltere. 
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6.7. Fremtidsudsigter 
Det står således klart, at der er væsentlige udfordringer ved at investere i alternativer i forhold til 

børsnoterede værdipapirer. Hvordan disse vægtes i forhold til fordelene, vil naturligt være en 

vurdering for det enkelte pensionsselskab.  

 

Med udgangspunkt i Preqins seneste Investor Outlook udgivelse, står det dog klart, at institutionelle 

investorer globalt forventer at allokere mere til alternativer i fremtiden (Preqin, 2019). Det ses 

indledningsvist, at investorerne i undersøgelsen, som antages at være repræsentative, har en 

gennemsnitlig målsat allokering på 50,7% til alternativer totalt. Med denne afhandlings afgrænsning 

ligger den gennemsnitlige allokering på 20,1%, og det resterende er således afsat til infrastruktur, 

naturressourcer, privat långivning mv. Med udgangspunkt heri forventer henholdsvis 46% og 36% at 

øge allokeringen til PE (buyout og venture capital) og ejendomme, mens blot henholdsvis 5% og 9% 

forventer at sænke den. Samme forventede udvikling ses lokalt, omend fra et markant lavere 

udgangspunkt. Størstedelen af danske pensionsselskaber har således kommunikeret en strategi om, at 

de på sigt ønsker at allokere mere til alternativer (Finanstilsynet, 2018). Som eksempler herpå kan 

blandt andre nævnes PFA, som øgede sine alternative investeringer markant i 2018 med 21 mia. kr. 

til 18,8% af den samlede portefølje og forventer en lignende udvikling i 2019 (PFA, 2019). Det 

samme er tilfældet for Lærernes Pension, som trods en balance, der vokser 14% om året, forventer at 

øge andelen i alternativer fra 12% til 18% i løbet af de næste fem år (Heldbo, 2019). 

 

Sammenholdes allokeringen med institutionelle investorer globalt, som omtalt ovenfor, synes der dog 

at være kapacitet til yderligere alternative investeringer, når disse delmål er opnåede. Peter Reedtz 

udtaler i den forbindelse: ”Inden for de sidste ti år, er det gået fra 10% til 30% i alternativer, og når 

jeg taler med folk, er det ikke nødvendigvis fordi, at man sætter en stopper dér. Det er klart, at man 

ikke skal op og have 60% eller 80%, men det kunne da sagtens blive både 40% og 50%” (Reedtz, 

2019), hvor de 10-30% henviser til målsætningen for allokering til alternativer. Han uddyber desuden, 

at det er sundt, at udviklingen sker gradvist. Spørger man pensionskasserne selv, lyder et lignende 

svar. Niels-Ulrik Mousten fortæller, at det er likviditeten, der sætter grænsen, mens Helle Ærendahl 

Heldbo nævner, at hun sagtens kan se grænsen hævet yderligere til 20%, hvilket med Lærernes 

Pensions hastigt voksende balance kræver, at ”skruen altså sættes i vandet” (Heldbo, 2019). Med 

PFA’s mere end 320 mia. kr. investeret i obligationer, er der heller ikke meget, der tyder på, at 

likviditeten foreløbigt vil være en begrænsende faktor for investering i alternativer (PFA, 2019). 



 111 af 122 

6.8. Delkonklusion 
Opsummeringsvist er der på grundlag af denne afhandling ikke belæg for, at danske institutionelle 

investorers allokering til alternativer burde ligge væsentligt under det globale gennemsnit. Tværtimod 

betyder størrelsen på aktørerne i den danske pensionssektor, at de har den fornødne prestige og 

ressourcer til at opbygge tilstrækkelige interne kapabiliteter til at foretage alternative investeringer 

globalt. Der forekommer et mismatch mellem den danske buyout, venture capital og real estate 

industri og den danske pensionssektor baseret på størrelse, men dette synes ikke at være af særlig 

problematisk karakter, idet der i forvejen investeres globalt. Lokale tilsagnsbegrænsninger får således 

alene den konsekvens, at pensionskasserne i højere grad fokuserer deres investeringer i andre 

markeder.  

 

Størrelsen på pensionsselskaberne betyder endvidere, at der er kapacitet til at påtage sig illikviditet, 

selvom der naturligvis vil være en øvre grænse herfor. Den synes dog ikke at være nået endnu og vil 

formentlig heller ikke blive det foreløbigt. Endvidere vil størrelsen betyde, at pensionskasserne er 

gunstigt positionerede i forhold til forhandling af gebyrer. Den empiriske analyse viser dog et 

merafkast efter gebyrer er fratrukket, hvorfor dette blot kan anskues som en ekstra fordel.  

 

Der er en tendens til, at pensionsselskaber bevæger sig mod co- og direkte investeringer, efterhånden 

som erfaring i alternativer stiger. I lyset af erfaringer og regulering vurderes det fortsat, at 

pensionsselskaberne bør alliere sig med sektoreksperter eller lignende ved foretagelse heraf. Ud fra 

et diversifikationssynspunkt synes det mere hensigtsmæssigt at investere gennem fonde.  

 

Uklarhed, om hvordan man bør forholde sig til reguleringen, forbliver en udfordring. Det må antages, 

at dette fremstår mere klart, når flere pensionsselskaber har været under inspektion, så en indbyrdes 

sparring kan forekomme. Det må endvidere forventes, at best practices i forhold til fastsættelse af 

illikviditetspræmier, kreditpræmier og benchmarks offentliggøres af brancheorganisationen 

Forsikring & Pension, Finanstilsynet eller en af dem godkendt privat udbyder. 
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7. Konklusion 
Formålet med denne afhandling var at undersøge, hvad der kendetegner afkast for alternative aktiver, 

samt vurdere hvorvidt en højere andel heri kan retfærdiggøres i danske pensionsselskabers 

porteføljer. Det findes indledningsvist, at investorer med rette kan benytte IRR og TVPI i 

aktivallokeringssammenhæng, idet der forekommer en stærk sammenhæng mellem disse og KS-PME 

MSCI World.  

 

Det konkluderes, at private equity over hele den undersøgte periode har outperformet aktieindekset, 

omend dette alene er sket på konsistent basis for buyout fonde. I forlængelse heraf ses det, at både 

real estate og venture capital gennemsnitligt har lavere afkast end aktiemarkedet i 00’erne. 

Europæiske fonde har mod forventning outperformet både amerikanske og resterende regioners 

fonde, men der tages forbehold for manglende observationer i 80’erne og 90’erne. Dette vurderes dog 

mindre relevant i fremtidig allokeringsøjemed. Nordiske fonde performer på linje med globale, 

hvorfor stigende allokering hertil synes oplagt fra et dansk perspektiv i relation til søge- og 

monitoreringsomkostninger.  

 

Endvidere findes mod forventning ingen positiv sammenhæng mellem fondsstørrelse og performance 

for buyout og til dels venture capital fonde, mens der for real estate fonde gælder et stærkt inverst 

forhold. Fondssekvens konkluderes tillige at have indflydelse på performance, idet senere fonde fra 

samme GP performer bedre end tidligere. Venture capital og real estate fondes merperformance 

eroderes af konjunkturer, og begge fondstyper underperformer signifikant i recessionsperioder. Dette 

gælder dog ikke for buyout, og nærmere analyse heraf viser, at disse typisk forlænger 

investeringsperioden og i gennemsnit øger TVPI i nedgangstider. Slutteligt ses det ganske som 

forventet, at standardafvigelsen blandt buyout, venture capital og real estate fonde varierer, hvilket er 

interessant i diversifikationsøjemed. Den afsluttende regressionsmodel for KS-PME konkluderer, at 

nævnte variable alene forklarer 17,41% af variationen. 

 

Det er fundet, at de væsentligste udfordringer ved investering i alternativer er regulering, fastsættelse 

af risikopræmier, søgeomkostninger og prestige, investeringsgebyrer, omdømme og first mover risiko 

samt størrelsen på investeringstilsagn.  
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Det konkluderes i den forbindelse, at danske pensionskasser gradvist bør opbygge deres andel i 

alternative aktiver, således at de fornødne ressourcer besiddes til at opfylde Finanstilsynets 

reguleringskrav, herunder de rette kompetencer i bestyrelse og investeringskomité. Der konstateres 

en mangel på best practice samt uklare vejledninger, og det bemærkes således, at fremtidige 

inspektionsrapporter bør ligge til grund for videre ageren i forbindelse hermed. Der forekommer en 

horisontdivergens mellem LPs og Finanstilsynet, og i imødekommelsen heraf bør LPs være i stand 

til at dekomponere både realiseret og forventet afkast. Det konkluderes endvidere, at der i manglen 

på data til benchmarking af afkast bør implementeres et samarbejde pensionsselskaberne imellem, 

såfremt Finanstilsynet ikke indleder et sådant. 

 

Ved fastsættelse af illikviditetspræmie bør overvejelser om investeringstilsagn, genplaceringsrisiko 

samt aktivets likviditet indgå, mens kreditpræmien må baseres på en række scenarieanalyser for hver 

enkelt investering. I begge tilfælde anbefales det, at der fra regulatorisk side udstedes nogle 

retningslinjer til, hvordan disse konkret kan beregnes. Danske pensionskasser bør endvidere vurdere, 

hvorvidt de besidder de interne ressourcer til at omgå investeringsgebyrerne, der opstår ved 

investering gennem fonde. Såfremt investorerne foretrækker at foretage direkte eller co-investeringer, 

er det centralt, at de både har et investerings- og overvågningsteam til varetagelse heraf. I alle tilfælde 

anbefales det, at der samarbejdes med industrieksperter på området inden for både køb af ejendomme 

og virksomheder.  

 

Da alternative aktiver udgør et ineffektivt marked, eksisterer søgeomkostninger i høj grad, hvorfor 

LPs bør afsætte ressourcer til at udvælge de bedste forvaltere. Faktorer, som influerer disse, er blandt 

andet historik, relationer, investeringstilsagn og prestige, og danske pensionskasser vurderes 

overordnet at være stærkt positionerede i den forbindelse. Der forekommer et mismatch i størrelsen 

mellem den danske pensionssektor og danske fonde, og som resultat heraf søger danske institutionelle 

investorer mod udlandet. Dette konkluderes dog at være et nationalt problem snarere end et 

investeringsproblem og styrker blot diversifikationen.  

 

Slutteligt konkluderes, at investering i alternativer er behæftet med en signifikant omdømme- og first 

mover risiko. Herved forstås, at flere af de underliggende aktivklasser, i særdeleshed private equity, 

har en negativ konnotation i det offentlige lys. I forlængelse heraf synes den nuværende 

aktivallokering i den danske pensionsindustri at følge en lemmingeffekt, hvor pensionsselskaberne er 
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opmærksomme på ikke at disponere anderledes end konkurrenterne. Derfor vurderes det centralt at 

sikre interesseoverensstemmelse mellem kunder og ansatte i investeringsfunktionen. 

 

Baseret på den empiriske analyse står det således klart, at de primære fordele ved investering i 

alternative aktiver er merafkast og diversifikation. Selvom nævnte udfordringer vil indgå med 

forskellig vægt afhængig af investor, vurderes der ikke at være særlige hindringer for stigende 

allokering til alternative aktiver. Tværtimod synes danske pensionsselskaber qua deres størrelse, 

ekspertise og nuværende allokering at være gunstigt positionerede i forhold til markedet. 

 

8. Perspektivering og videre forskning 
I forsøget på at besvare problemformuleringen på bedst mulig vis, er der løbende blevet foretaget en 

række fravalg. Såfremt disse begrænsninger ikke var blevet underlagt undersøgelsen, ville 

resultaterne potentielt være anderledes med flere nuancer. Disse betegnes i det følgende som emner 

til videre forskning, men ligger uden for denne undersøgelses fokus.  

 

8.1. Databegrænsninger 
Det er en klar begrænsning, at undersøgelsen er afgrænset til fondstyperne buyout, venture capital og 

real estate inden for PE. Såfremt mere data havde været tilgængeligt, havde inkludering heraf styrket 

analysen. Det ville endvidere være ideelt med data for samtlige alternative aktivklasser, som 

beskrevet i tabel 3.1, herunder i særdeleshed infrastruktur og naturressourcer, idet disse stadigt vinder 

mere indpas hos institutionelle investorer. De betragtes ofte som robuste aktivklasser gennem 

konjunkturer, og det havde været relevant at undersøge, hvorvidt dette understøttes i deres afkast. 

Desuden havde både co- og direkte investeringer været relevante, idet pensionssektoren synes at 

bevæge sig i retning heraf, mens secondaries havde givet et relevant input til illikviditetsdiskussionen. 

Yderligere havde det også været interessant med en opbrydning af RoW-segmentet, især med henblik 

på performance for asiatiske fonde.  

Slutteligt havde det været optimalt med cash flow data for alle fonde, idet den aktuelle KS-PME i 

givet fald ville være tilgængelig for 4.381 fonde og ikke blot 450. Dermed ville fejlmarginen i den 

nuværende estimering af KS-PME elimineres og føre til en mere robust konklusion.  
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8.2. Direct Alpha 
Såfremt cash flow data havde været tilgængeligt på fondsbasis, havde det været relevant at supplere 

undersøgelsen med beregninger af Direct Alpha på samme indeks, som KS-PME i den empiriske 

analyse er baseret på. Direct Alpha ville, som tidligere nævnt, kunne annualisere KS-PME til et årligt 

merafkast, hvilket, i en vurdering af hvorvidt alternative investeringer skaber et alpha, synes mere 

hensigtsmæssigt og intuitivt. Idet performancemålet giver et merafkast over tid i %, ville dette være 

lettere at sammenholde med eventuelle risikopræmier, herunder i særdeleshed illikviditets- og 

kreditpræmien. Derfor vurderes Direct Alpha også i højere grad end KS-PME at være i tråd med 

Finanstilsynets rapporteringskrav, herunder PPP-kriterierne.  

 

8.3. Performancemål baseret på investeringstilsagn 
I forlængelse af ovenstående diskussion af performancemål synes det relevant at vurdere, hvorvidt 

nye performancemål burde introduceres med udgangspunkt i investeringstilsagn snarere end kaldt 

kapital. Dette skyldes, at man som investor fastlåser et tilsagn ved fondens etablering, og 

usikkerheden om timingen for kapitalkald medfører, at denne nødvendigvis må investeres i likvide, 

tilnærmelsesvis risikofrie investeringer. De mest gængse performancemål, herunder de, som indgår i 

denne undersøgelse, baseres på kaldt kapital og medtager således ikke alternativomkostningen ved ej 

at kunne investere sit investeringstilsagn i risikoaktiver. Investorer mister derved et afkastpotentiale, 

hvilket aktuelt afspejles i illikviditetspræmien for afkastkrav. Et sådant performancemål vil 

nødvendigvis tage højde for den risikofrie rente (eller afkastet på tilsagnet) i perioden mellem fondens 

etablering og kapitalkald, men den nærmere algebra vil være et emne til videre forskning.  

 

8.4. Matematisk model for illikviditetspræmie 
Der findes endnu ikke nogen matematisk model eller best practice for fastsættelse af 

illikviditetspræmie. Én af de store udfordringer ved estimeringen heraf er, at den bør baseres på den 

individuelle investors karakteristika. Desuden vil fastsættelsen afhænge af graden af likviditet i det 

underliggende aktiv, herunder horisont og spread på det sekundære marked. Det virker åbenbart, at 

danske institutionelle investorer har vanskeligt ved at fastsætte deres illikviditetspræmie, og det er 

yderligere belyst, at flere undlader at forholde sig til den. Finanstilsynet har ej heller udstedt 

anbefalinger om, hvordan denne fastsættes, og i mangel på en best practice synes en sådan matematisk 

model at kunne være løsningen. En dynamisk model med udgangspunkt i graden af likviditet i det 
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underliggende aktiv samt investors likviditetspræferencer- eller krav som nyttefunktion kunne være 

løsningen, men den underliggende algebra vil være et emne til videre forskning. Uagtet om dette er 

løsningen, står det klart, at der er behov for tydeligere retningslinjer for, hvordan illikviditetspræmien 

estimeres. 

 

8.5. Benchmark 
Det forekommer evident, at danske pensionsselskaber har vanskeligt ved at efterleve Finanstilsynets 

krav om løbende benchmarking af deres investeringer, specielt i de første år af disses levetid. I den 

forbindelse er der behov for forskellige benchmark baseret på investeringsår og -fokus. 

Problematikken kan som nævnt løses på forskellige måder, herunder ved Finanstilsynets egen 

indblanding eller ved samarbejde pensionsselskaber imellem. Et emne til videre forskning vil være, 

hvordan disse indeks til benchmark konstrueres på bedst mulig vis. 

 

8.6. Kompensationsstruktur for porteføljemanagere 
Der synes at forekomme en lemmingeffekt blandt porteføljemanagere og andre involverede i 

aktivallokeringsprocessen. I et ideelt scenarie tages der hverken højde for prestige eller karriererisiko 

i investeringsbeslutninger, men netop dette vurderes at influere den nuværende tilgang. Et emne til 

videre forskning vil således være, hvordan man undgår suboptimale beslutninger som følge af 

egeninteresser for ansatte. Dette kunne potentielt løses gennem kompensationsstrukturer, 

organisationskultur eller lignende.  
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10.1. Beregningseksempler på performancemål 
10.1.1. Index Comparison Method 

ICM-PME 
Periode   Pengestrømme Index Index afkast Teoretisk investering   Replikeret 

1  -100 100 0,00% 100,00  -100 
2  -70 110 10,00% 180,00  -70 
3  50 120 9,09% 146,36  50 
4  100 100 -16,67% 21,97  100 

NAV p5   50 110 10,00% 24,17   24,17 

 IRR 6,50%    PME 1,00% 
 Difference 5,50%      

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

10.1.2. PME+ 

PME+ 
Periode   Pengestrømme Index Index afkast Teoretisk investeringsværdi   Diskonteret 

1  -100 100 0,00% 100,00  -100,00 
2  -70 110 10,00% 180,00  -70,00 
3  50 120 9,09% 154,65  41,71 
4  100 100 -16,67% 45,45  83,42 

NAV p5   50 110 10,00% 50,00   50,00 

 IRR 6,50%    Lambda 0,83 

 Difference 5,37%    PME 1,14% 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
 

10.1.3. KS-PME 

KS-PME 
Periode Kaldt Distribueret Index DPI Diskonteret kaldt Diskonteret distribueret KS-PME 

1 100,00 0,00 100 0,00 120,00 0,00 0,00 
2 70,00 0,00 105 0,00 80,00 0,00 0,00 
3 0,00 50,00 115 0,29 0,00 52,17 0,26 
4 0,00 100,00 117 0,88 0,00 102,56 0,77 
5 0,00 50,00 120 1,18 0,00 50,00 1,02 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

 



10.1.4. Direct Alpha 

Direct Alpha 
Periode Cashflows Index   Diskonterede cash flows 

1 -100,00 100  -120,00 
2 -70,00 105  -80,00 
3 50,00 115  52,17 
4 100,00 117  102,56 
5 50,00 120   50,00 

   IRR 0,91% 

   Direct Alpha 0,91% 
 

Kilde: Egen tilvirkning 
 
 

 

 



10.2. Fulde t-test resultater inkl. konfidensinterval  
 

Testvariabel Obs. Middel Std. fejl T-værdi P-værdi 
95% konfidensinterval 

Min.  Maks. 
KS-MSCIWorld        

80’erne 0 - - - - - - 
90’erne 30 1,396 0,183 2,166** 0,019 1,022 1,770 
00’erne 202 0,993 0,030 -0,246 0,597 0,933 1,052 
10’erne 218 1,226 0,022 10,144*** 0,000 1,182 1,270 
Total 450       

KS-S&P500               
80’erne 0 - - - - - - 
90’erne 30 1,357 0,173 2,067** 0,024 1,004 1,710 
00’erne 202 0,898 0,029 -3,461 1,000 0,840 0,956 
10’erne 218 1,128 0,020 6,321*** 0,000 1,088 1,168 
Total 450       

KS-Mixed               
80’erne 0 - - - - - - 
90’erne 30 1,317 0,165 1,921* 0,032 0,979 1,654 
00’erne 202 0,935 0,030 -2,183** 0,985 0,876 0,994 
10’erne 218 1,225 0,023 9,850*** 0,000 1,180 1,270 
Total 450       

PME Est.               
80’erne 181 1,935 0,111 8,406*** 0,000 1,716 2,155 
90’erne 911 1,533 0,050 10,674*** 0,000 1,435 1,632 
00’erne 2.126 1,138 0,014 9,635*** 0,000 1,110 1,166 
10’erne 1.163 1,249 0,032 7,861*** 0,000 1,187 1,311 
Total 4.381             

 

Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
 

 



10.3. Test for antagelser i statistiske tests 
10.3.1. Normalfordeling 

 

 
Kilde: STATA & egen tilvirkning  
 
10.3.2. Heteroskedasticitet 

10.3.2.1. PME Est.  

 
Kilde: STATA & egen tilvirkning  

 

 



10.3.2.2. Fuld model  

 

 
Kilde: STATA & egen tilvirkning  

 
 
10.3.3. Multikollinearitet 

10.3.3.1. Korrelationsmatrix - PME Est.  

 KS-PME NetIRR NetMultiple D_Buyout D_VC D_RE 
KS-PME 1,000      
NetIRR 0,837 1,000     
NetMultiple 0,925 0,585 1,000    
D_Buyout 0,265 0,065 0,036 1,000   
D_VC -0,097 0,000 0,082 -0,556 1,000  
D_RE -0,211 -0,071 -0,123 -0,533 -0,407 1,000 

 
Kilde: STATA & egen tilvirkning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.3.3.2. Korrelationsmatrix - Fuld model  

 

 
 

Kilde: STATA & egen tilvirkning  
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10.4. Udvidet tværsnit for udvikling i antal fonde 

 
 Afrika Sydamerika Asien Australasia Multiregional Europa Mellemøsten USA Total 

80’erne 0 0 7 1 0 14 0 159 181 
1982 0 0 2 0 0 0 0 6 8 
1983 0 0 1 0 0 0 0 11 12 
1984 0 0 1 0 0 1 0 18 20 
1985 0 0 2 0 0 1 0 15 18 
1986 0 0 1 0 0 2 0 22 25 
1987 0 0 0 0 0 3 0 25 28 
1988 0 0 0 1 0 3 0 28 32 
1989 0 0 0 0 0 4 0 34 38 

90’erne 6 12 39 14 0 139 6 695 911 
1990 0 1 1 0 0 9 0 29 40 
1991 0 0 2 0 0 4 0 19 25 
1992 1 1 2 1 0 8 1 37 51 
1993 0 0 2 1 0 7 1 43 54 
1994 0 0 3 0 0 11 0 62 76 
1995 0 2 3 1 0 8 0 69 83 
1996 2 1 3 3 0 9 1 78 97 
1997 0 2 4 1 0 27 2 103 139 
1998 2 3 9 5 0 23 0 126 168 
1999 1 2 10 2 0 33 1 129 178 

00’erne 10 36 190 37 11 443 25 1.374 2.126 
2000 0 2 11 3 1 39 6 176 238 
2001 2 1 7 4 1 43 1 109 168 
2002 0 4 9 3 0 29 0 80 125 
2003 0 0 6 1 0 38 1 80 126 
2004 1 0 15 4 2 21 3 116 162 
2005 1 6 31 6 1 53 2 161 261 
2006 3 6 27 5 1 70 2 215 329 
2007 0 11 38 5 3 61 3 202 323 
2008 3 5 34 5 1 54 6 170 278 
2009 0 1 12 1 1 35 1 65 116 

10’erne 6 29 132 20 4 215 11 746 1.163 
2010 1 5 19 7 1 33 1 114 181 
2011 2 8 32 1 0 43 2 154 242 
2012 0 5 21 2 0 45 3 150 226 
2013 1 7 36 6 2 40 3 170 265 
2014 2 4 24 4 1 54 2 158 249 

Fonde i alt 22 77 368 72 15 811 42 2.974 4.381 
 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.5. Udvidet tværsnit for udvikling på geografi 
 

Vintage EU US RoW Total 

80’erne 14 159 8 181 
1982 0 6 2 8 
1983 0 11 1 12 
1984 1 18 1 20 
1985 1 15 2 18 
1986 2 22 1 25 
1987 3 25 0 28 
1988 3 28 1 32 
1989 4 34 0 38 

90’erne 139 695 77 911 
1990 9 29 2 40 
1991 4 19 2 25 
1992 8 37 6 51 
1993 7 43 4 54 
1994 11 62 3 76 
1995 8 69 6 83 
1996 9 78 10 97 
1997 27 103 9 139 
1998 23 126 19 168 
1999 33 129 16 178 

00’erne 443 1.374 309 2.126 
2000 39 176 23 238 
2001 43 109 16 168 
2002 29 80 16 125 
2003 38 80 8 126 
2004 21 116 25 162 
2005 53 161 47 261 
2006 70 215 44 329 
2007 61 202 60 323 
2008 54 170 54 278 
2009 35 65 16 116 

10’erne 215 746 202 1.163 
2010 33 114 34 181 
2011 43 154 45 242 
2012 45 150 31 226 
2013 40 170 55 265 
2014 54 158 37 249 

Fonde i alt 811 2.974 596 4.381 
 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.6. Buyout performance under konjunkturer 
 
Periode Obs.  Net IRR TVPI 

Boom 831 19,38% 1,85 
Recession 1.014 14,58% 1,92 

 
Kilde: Preqin (2019) & egen tilvirkning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.7. Møde med Finanstilsynet - referat 
 

Mødetidspunkt:  

3. april 2019 kl. 12.30 

Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø 

 

Mødedeltagere: 

KWA: Katrine Witt Andersen – Special Adviser 

AA: Anne Andreasen – Chief Special Adviser 

AL: Alexander Baungaard 

NM: Niclas Milvertz 

 

Der var et ønske om, at samtalen ikke blev optaget. NM fører referat og fremsender dette til godkendelse hos 

Finanstilsynet. 

 

” 

Kort indledning af projektet.  

 

1. Hvad er jeres rolle i Finanstilsynet?  

 

Begge sidder i Enheden for Alternative Investeringer og fører tilsyn med livsforsikringsselskaber og 

tværgående pensionskasser. AA har arbejdet i finanstilsynet i lidt under ét år og er ny i reguleringsøjemed. AA 

har tidligere arbejdet med eksportfinansiering. KWA arbejder i samme enhed og har været i Finanstilsynet i 

syv år. Det oplyses, at afdelingen er relativ ny og blev oprettet i slutningen af 2017.  

 

2. Hvordan imødekommer Finanstilsynet pensionskassers stigende allokering til alternative 

investeringer – anses det som en positiv udvikling? 

 

Overordnet har Finanstilsynet ikke noget imod alternative investeringer. Man skal dog kunne kontrollere risici 

og have styr på de seks punkter beskrevet i Prudent Person-vejledningen. Den gælder ikke kun for 

enkeltinvesteringer men også for hele porteføljer i forhold til, hvad forsikrings- eller pensionstager er stillet i 

udsigt. Alternative investeringer er mere heterogene, men man kan ikke partout sige, at de er mere risikofyldte 

end noterede aktiver, da det kan variere meget. Der er forskellige risici, og dem må man forholde sig til 

undervejs i investeringsperioden. Der er i dette tilfælde det problem, at aktiverne ikke er noterede.  

 



3. I nævner gearing og illikviditet som væsentlige årsager til den højere risiko. Er I stødt på 

empirisk belæg for, at alternative investeringer som helhed skulle være væsentligt mere risikable 

end traditionelle? 

 

Man kan ikke sige, at der er én illikviditetspræmie – det er ikke sort/hvidt. Der er grader af illikviditet, og der 

er længderne på investeringerne meget afhængig af den alternative investering. Man er nødt til at se ret 

individuelt på investeringerne, og det vil være en vurdering fra gang til gang. Der er formentlig nogle andre, 

der er bedre til at lave den vurdering end os. Der er en historik for, at det pågældende aktiv kan sælges i et 

sekundært marked. Der kan være noget diversifikation, som kan påvirke den endelige præmie for en portefølje.  

 

4. Hvilke tanker ligger bag kravet om estimering af afkast, herunder illikviditetspræmie og 

gearingspræmie? 

 

Det er sværere at opgøre et afkast for et illikvidt aktiv end for et noteret, og det kræver noget benarbejde. Det 

er ikke direkte problematisk – det er mere problematisk ikke at foretage analyser af risikoen. De skal få 

omdannet de ting, der bør kvantificeres og indeholdes i dette afkast – dernæst sammenligne med, hvad der kan 

fås i markedet. Det kommer an på aktivets natur, og der er derfor tale om en konkret vurdering gang til gang.  

 

5. Vi har set i et notat fra januar vedr. investeringer i infrastruktur for otte pensionsfonde, at I har 

fundet styringen mangelfuld i flere tilfælde. Er der præcedens for decideret at ”straffe” 

pensionskasser eller andre institutionelle investorer for manglende overensstemmelse med 

Prudent Person-principperne? 

 

På hjemmesiden ligger der inspektionsredegørelser. Der ligger redegørelserne sammen med notatet, hvor man 

kan se, hvad der er blevet reageret på. I disse undersøgelser er der givet et påbud, hvor flere forhold skal 

ændres, og det er der blevet givet til flere af selskaberne ifm. seneste inspektion i forhold til at måle sit 

afkast/risikoforhold. Man giver ikke en bøde som det første. De skal efterfølgende vise over for Finanstilsynet, 

at de har rettet op på de ting, tilsynet mener bør ændres.  

 

6. Der findes vel ikke rigtigt et direkte sammenligneligt performancemål på tværs af aktivklasser. 

Hvordan skal estimeret afkast angives? (IRR mv.) 

 
Der er forskel på selskabers afkastkrav og performancemål. Det er et spørgsmål om, at man får vurderet, om 

investeringen er fornuftig eller ej. Det kan være, at IRR er en del af det. Det kan også være, at multipler er en 

del af det. Der kan også være kvalitative aspekter. Når man arbejder med IRR, skal man huske faldgruber og 

ikke vurdere det i løbet af to år (J-kurve). Man skal se det på den lange bane. Finanstilsynet har en lang 



tidshorisont. Forventet cash flow med et forventet afkast – hvis det forventede afkast ligger under det, som der 

kræves, skal man ikke gå ind i investeringen – eller i så fald give en meget god begrundelse for, hvorfor man 

alligevel går ind. Eksempelvis hvis man bygger nye boligejendomme ift. entreprenørs konkurs, 

middelalderfund mv. Ledelsesbekendtgørelsen angiver performancemåling, som I muligvis kan inkludere 

(Bilag 2, stk. 2. e). Man har et estimeret afkastkrav på enkelte investeringer, og så har man performance på 

porteføljeniveau.  

 

7. Hvordan vurderes det, hvorvidt en bestyrelse besidder tilstrækkelige kompetencer til vurdering 

og udfordring af investeringer? 

 

Der er krav til, hvordan en bestyrelsen skal være sammensat, og hvor mange der skal kunne dække de 

forskellige områder. Der er på et tidspunkt udsendt et notat, som beskriver, hvad de skal kunne. Det refereres 

der også til i vejledningen side 6 note 7. I notatet omkring infrastruktur er der også et punkt til sidst om 

bestyrelsens kompetencer.  

 

Finanstilsynet vil vende tilbage, om de kan oplyse dette.  

 

8. Hvordan er Finanstilsynets regulering i forhold til globale standarder? 

 

Reguleringen bygger på Solvens II-direktivet, som er EU direktiv. Det er implementeret i § 158 i FIL (lov om 

finansiel virksomhed). Der kommer flere og flere alternative investeringer, og det er vores umiddelbare 

indtryk, at det ikke kun er i Danmark men globalt.  

 

9. Hvordan ser I reguleringen fremadrettet?  

 

Det er en læringsproces. Vejledninger er ikke lov, men Finanstilsynets syn på, hvordan de tolker de ting, der 

står i EU-reguleringen. Nogle ting kan formentlig gøres anderledes, så længe det er iht. Prudent Person-

principper – det er ikke detailregulering. Det er blot essentielt, at man får gjort alle disse ting. Vigtigt at man 

får fulgt op – det er Finanstilsynet meget opmærksomme på.  

 

” 
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“ 

AL: Vi kigger på investeringer i alternative aktiver fra en dansk institutionel investors perspektiv med 

fokus på pensionsselskaber. Vi har delt opgaven op i to dele – dels en empirisk analyse af afkast og 

performance generelt og dels en kvalitativ analyse af, hvad udfordringerne er ved at investere i 

alternative investeringer. Grundet mangel på data har vi været nødt til at afgrænse os til fonde inden 

for buyout, VC og Real Estate, idet det har været vanskeligt at finde data og lave en stringent analyse 

på et bredere spektrum. Måden vi har grebet vores empiriske analyse an på er, at vi har taget 

performancemål, hvor man sammenligner performance med en fond med aktiemarkedet. Man antager 

således, at man har skudt pengestrømmen i aktiemarkedet – det er det som kaldes en PME-metode.  

 

NU: Hvad betyder PME?  

 

AL: Det betyder public market equivalent, og det har været vores approach. Vi havde en hypotese 

om, at IRR og multipler var gængse metoder, men vi tænkte at for at kunne sammenholde med 

aktiemarkedet, var vi nødt til at finde metoder, som kunne replikere pengestrømme.  

 



NU: Tager I højde for, at man også har noget commitment, som på en eller anden måde reserverer 

noget risikokapacitet?  

 

AL: Det er man selvfølgelig nødt til, og det er derfor, vi laver anden del af analysen.  

 

NU: Commitment er ikke med i jeres beregninger, vel?  

 

AL: Nej. 

 

NU: Der er ingen, der beregner den, men den er der et eller andet sted.  

 

AL: Det er vel en form for likviditetspræmie. Man er nødt til at have en buffer.  

 

NI: Det er det, vi forstår som fondsrisiko. Du er nødt til at reservere kapital, hvis der bliver kaldt.  

 

NU: Præcis. Du kan ikke investere midlerne i andre risikable aktiver. Du er nødt til at have det i noget 

forholdsvist lavrisiko og likvidt, og det fjerner et afkastpotentiale. Det er der aldrig nogen, der regner 

på.  

 

AL: Nej, og det er også derfor, at vi kan konstatere, at der er outperformance, men at der er andre 

faktorer man er nødt til at kigge på, som muligvis kan afholde investorer fra at gå ind i det.  

 

NU: Det vil der jo i virkeligheden være.  

 

AL: Kan du helt kort opridse din nuværende rolle i PFA?  

 

NU: Jeg er næstformand, så jeg sidder jo ikke direkte med fingrene i det. Jeg er formand for 

revisionsudvalget og medlem af investeringsudvalget, så jeg er en smule involveret på 

investeringssiden, men det er jo ikke os, der foretager investeringen – vi godkender blot de store 

beslutninger, som kommer op gennem organisationen. Hvis vi skal kigge på alternativer, så har det 

jo været en klar strategi fra PFA de sidste tre år at bygge sin alternativportefølje op – det er jo ikke 

anderledes for PFA, end det er for alle andre. Hvis man skal vride noget afkast ud af sin aktivmasse, 



er man nødt til at gå forskellige veje. Hele rentesiden er godt og grundigt afpillet, man kan ikke sætte 

alting i aktiemarkedet, og så prøver man andre veje. Alternativer er jo meget bredt fra meget 

lavrisikoinvesteringer såsom banklån, etableret infrastruktur o.l. til venture capital i den anden ende. 

Ejendomme kommer også nede i den lave ende, men man kan dog graduere det, alt efter hvor 

risikofyldt det er. Derudover er der private equity og hedge fonde.  

Det, der har været den største udfordring, er, at man for det første skal have noget ekspertise, før man 

kan investere. Man skal vurdere, om det her hænger sammen eller ej. Det er én ting, som man kan 

bygge op. Men så opdager man pludselig, at når man begynder at foretage investeringerne, at det så 

eren anden ekspertise, man har brug for, da man skal følge op på det bagefter. Det skal værdiansættes, 

og der er en stor mid-office opgave bagefter ved at holde øje med investeringen. Pakker man det ind 

i nogle datterselskaber, skal det også vedligeholdes osv., så der er en stor hale af kompleksitet, som 

følger efter, og det er måske i virkeligheden det, som har overrasket mest.  

 

NI: Vi har læst om Prudent Person-princippet fra Finanstilsynet, og det beskriver, at man skal kunne 

opgøre risiko ved at investere i det her aktiv og fastsætte en eller anden form for afkastkrav og senere 

værdiansættelse, som jo kan være en vanskelig opgave.  

 

NU: Ja, det er en meget vanskelig opgave.  

 

AL: Ja, det kommer vi til. Specielt det her med ekspertise, vil vi gerne høre mere om ift. 

organisatorisk.  

 

AL: I det omfang du er involveret, hvordan er PFAs porteføljeallokering?  

 

NU: Der er en ambition om, at man efter nogle år meget gerne skulle have investeret x milliarder i 

alternativer. Det er ligesom en plan, man har lagt. Så ved vi alle sammen godt, at det kan godt være, 

der går et år mere eller mindre, og det kan godt være, det bliver et par milliarder mere eller mindre. 

Jeg kan desværre ikke huske tallet. I 2017 havde vi investeringen i Nykredit og sidste år i TDC. Vi 

havde også den meget store vindmøllepark ud for England, Walney Extension, så der kom nogle 

rigtig store klumper i løbet af halvandet år. Udviklingen er klar: Man skal have en større andel i 

alternativer. Det er jo relativt enkelt. Vi har en meget lang tidshorisont, vi har ikke behov likviditet. 

Det er dog frygteligt dyrt, og måden mange løser det på er at gå via fonde. Det er dog også frygteligt 



dyrt, for så er der jo nogen, som skal aflønnes. Det er Finanstilsynet meget efter, de er ikke så meget 

efter omkostningerne, men de er meget efter, at man ikke køber ind i en black box, fordi det kan være 

svært at have styr på, hvilken risiko man egentlig løber, værdiansættelsen. Man skal kunne måle og 

styre sin risikopræmie. Det er en rejse, hvor man starter i fonde, bevæger sig over i secondaries, co-

investments og dernæst direkte investeringer. Vi har købt mange ejendomme i Tyskland eksempelvis. 

Tilsynet lægger pres på den rejse nu – det er helt tydeligt. Jeg tror, at branchen er blevet overrasket 

over, hvor meget tilsynet kræver – også hvis man går gennem fonde. Der kom en rapport fra tilsynet 

for en tre-fire måneders siden, som understregede, at man skulle kunne måle og styre risiko.  

 

AL: Det var vist for otte pensionskasser 

 

NI: Ja, og det var for infrastruktur.  

 

NU: Ja, det er vist rigtigt. De var præcise omkring, hvad det var, man skulle kunne.  

 

AL: Ja, det er de her Prudent Person-principper.  

 

NI: Det står fint, men det er vel svært at tage ind?  

 

NU: Det er frygteligt svært at tage ind. 

 

AL: Det er lidt vores fornemmelse, at tilsynet siger, at man skal lægge præmier på afkastet, men der 

er rimelig uklarhed om, hvordan man skal gå til sagen. I hvert fald baseret på, hvem vi har talt med.  

 

NU: Det er også virkelig svært.  

 

NI: Nu har vi talt om illikviditet, og du nævner også selv kreditpræmier. Vi er også interesserede i de 

forskellige aktivklassers konjunkturfølsomhed, og hvorvidt de alternative aktiver korrelerer med 

markedet. Er det noget, I har erfaringer med?  

 

NU: Hvis man nu tager Nykredit som eksempel. Jeg ved ikke, om I bemærkede for nogle uger siden, 

at man undrede sig over, at bankaktier faldt markant, mens Nykredit lå på stort set samme 



værdiansættelse. Men det er sådan set meget naturligt. Vi laver en blended ratio, hvor der er en del 

DCF i den – tæt på 2/3 – og 1/3 er peer-gruppen. Når man tager sin DCF, og det faktisk går en smule 

bedre end forventet, så trækker det jo op, og peer-gruppen trækker så ned. Når man så blender det 

sammen, så gav det faktisk en ganske lille ændring. Det var den værdiansættelsesmodel, vi havde 

besluttet os for den dag vi købte. Et år senere, når vi skal opgøre det, så bruger vi samme model. Det 

bliver jo market-to-model – det kan aldrig blive market-to-market. Det findes jo ikke. Sådan en 

Walnye Extention er jo en ren DCF. Hvis likviditetspræmierne flytter sig, så er det præcist med 

markedet i virkeligheden, for der er forhåbentlig ikke mange overraskelser i cash flow – det er hele 

idéen med den. I takt med at vi bliver bedre til det, vil vi få mere volatilitet.  

 

AL: Du nævner selv, at I har sat jer et mål for alternative investeringer og flere strømmer mod 

alternative investeringer. Ser du et maks?  

 

NU: Ja, indtil videre vurderer vi, at porteføljen kun skal bestå af x procent af alternativer. Vi lægger 

jo lavrisikoprodukter sammen med højrisikoprodukter og ud fra dette fastsætte en rimelig grænse. 

Der er en grænse et eller andet sted, og det er likviditeten, der sætter barren. Vores største risiko er jo 

ikke, hvis folk flytter ud af PFA. Langt hovedparten af kunderne ligger jo sjovt nok i middel risiko – 

det gør alle mennesker. Men lad os nu sige, at vi fik en ordentlig nedtur, så vil vi måske se, at der 

indestående i et markedsrenteprodukt vil falde med 20%. Der kan jeg godt frygte, at folk vil flytte 

over i lavrisiko i stedet for. Og i det tilfælde skal der flyttes mange midler over fra højrisiko til 

lavrisiko. Vi har jo to fonde; en lav- og højrisikofond. Medlemmer kan så melde ind, om de ønsker 

en høj, mellem eller lav risikoprofil. Aktier vil så fylde mindre og mindre, desto tættere de er på 

udbetaling. Deres depoter er sammensat af de her to fonde af en andel, der svarer til risikoprofil, og 

hvor langt de er. Hvis en masse kunder flytter fra middel til lav risiko, så skal der flyttes en masse 

midler fra højrisikofonden til lavrisikofonden. Det, der lægger i højrisikofonden, kan man jo ikke 

bare flytte over i lavrisikofonden – det skal have en lavere risiko. Så står vi i en situation, hvor vi skal 

ud og realisere en masse. Derfor er der en grænse for, hvor meget illikvidt man kan have investeret i 

højrisikofonden – grænsen er relativ lav, fordi vi har den risiko, at kunderne kan reagere sådan.  

 

AL: Kan grænsen for investeringen i alternativer, herunder Private Equity begrundes med, at 

markedet herhjemme ikke er modent i samme grad som eksempelvis i USA?  

 



NU: Det er vel relativt enkelt. Hvis man har haft nemt ved at levere fornuftige afkast, og man har haft 

nemt ved at leve op til sine forpligtelser, så er der ingen grund til at søge nye steder. Rejsen ind i 

alternativer er et udtryk for, at det er sværere at levere fornuftige afkast. Ejendomme er jo verdens 

ældste alternativ, men ellers startede det jo med venture capital, som gik fuldstændig galt, hvor folk 

sad tilbage med frimærkesamling af ingenting. Så blev man vaccineret imod det, og det er jo egentlig 

rejsen. Man blev vaccineret mod unoterede aktiver, og så kom private equity fonde. Så kom 

lavrentemiljøet og fik det hele til at stige markant.  

 

NU: Lige nu har I fundet en præmie – så er det at finde ud af, om det skyldes andre ting.  

 

NI: Er der andre faktorer ud over illikviditet og kreditrisiko, som du mener, at man bør overveje?  

 

NU: Der er vel også et gearingselement. I gamle dage var det jo virkelig tilfældet med private equity 

– jeg ved ikke, om det er ligeså stort i dag. Det tror jeg ikke, at det er. Der jo hele infrastruktursiden, 

hvor der er en politisk risiko. Men dem har I ikke?  

 

AL: Nej, dem har vi sorteret fra. Vi har ganske enkelt ikke nok datapunkter til at kunne konkludere 

noget fornuftigt. Vi var nødt til at tegne en streg og sige, at det er her, vi afgrænser os. Desværre, det 

ville ellers være interessant at have med i analysen.  

 

NI: Vi har også set på søgeomkostninger og genplaceringsrisiko. 

 

NU: Ja, det er jo altså noget, som pensionskasser er mere og mere irriterede over efterhånden som 

private equity-fonde jo handler virksomheden med hinanden. Så er det irriterende at gå ind 

eksempelvis Polaris Fond III, og otte år senere får man pengene igen og er gået ind i Axcel VII og så 

sælger Polaris III den samme virksomhed til Axcel VII. Pensionskasserne ejer det samme, men der 

er lige høvlet en ordentlig gang transaktionsomkostninger af. Der er en større og større interesse for 

at have evergreens. Nykredit kan vi jo eje fra nu og til de går konkurs – i princippet. Det samme kan 

vi med TDC. Det kan vi med Walney Extention vindmøllepark. Det er en klar trend i øjeblikket. 

Pensionskasserne er trætte af, at de hver sjette eller syvende år skal have deres aktiver gennem 

gebyrmaskinen.  

 



AL: Risikerer man, ligesom det er tilfældet med den norske statsfond, at ramme en størrelse, hvor det 

bliver problematisk at investere en betydningsfuld nok andel?  

 

NU: De danske pensionskasser er for store til den danske økonomi. Punktum finale. Sådan er det 

bare. Det betyder, at alt der hedder venture bruges der ikke ressourcer på, fordi det fylder alt for lidt. 

Det er også et problem for nystartede fonde, der måske har en cap på 1,5 mia. DKK, hvor vi måske 

ikke vil investere under 150 mio. euro. Det hænger ikke sammen. Det er et typisk problem. Jeg tror, 

at det er et større problem for investeringsobjekterne, end det er for pensionskasserne. 

Pensionskasserne vil blot investere i hele verden, så det er et større problem for det danske samfund. 

Der er et disconnect mellem dem, som har investeringskapaciteten og dem, der har brug for 

finansiering. De passer ikke sammen i størrelsen. Vi er også nødt til at gå ind i nogle lidt mindre 

venturefonde med fokus på Danmark velvidende, at det helt koldt og kynisk ikke hænger sammen, 

men det gør det måske alligevel, hvis man tager nogle større briller på. Vi forsøger at bridge det en 

smule. Der er helt sikkert et problem, men det er ikke et problem for os men for samfundet.  

 

AL: Du nævner, at I kan investere globalt. Giver det udfordringer, når investeringerne skal 

monitoreres?  

 

NU: Det giver egentlig ikke de store problemer. Vi har ikke investeret noget i Afrika endnu. Asien er 

vi begyndt at investere en del i. Man skal samtidig også spørge sig selv; hvor stor en del ønsker man 

i Kina?  

 

NI: Der er også den politiske risiko.  

 

NU: Præcis. Men man kan ikke argumentere for, at private equity-industrien er mindre professionel 

i Hong Kong, end den er i Danmark - eller ejendomsindustrien – på nogen måde. Pensionskasser i 

Danmark er så store, at vi også går samme med andre partnere. Vi er lige gået ind i et selskab, som 

investerer i p-huse i USA. I Asien har vi investeret sammen med en af Singapore-fondene, og det er 

fordelen ved at være så store, som vi er, at vi er med i den klub af de helt store pensionskasser i 

verden. Det er rart at være i Asien med en Singapore-baseret fond.  

 



NI: Prudent Person-princippet beskriver blandt andet, at bestyrelsen skal besidde de rette 

kompetencer til at kunne investere i det pågældende aktiv. Er det din rolle?  

 

NU: Der er sket en ændring. I gamle dage var pensionskasserne typisk besat af en bestyrelse, hvor 

halvdelen var repræsentanter fra fagforeningen, og halvdelen var repræsentanter fra arbejdsgiver. For 

en del år siden valgte man at sige, at man skulle have en særlig sagkyndig, så blev det til to. For nogle 

år siden besluttede vi, at det var klogt at få yderligere sagkyndige ind, og så gik man så fra fire til tre 

pladser på hver side. Så der er seks repræsentanter; tre fra arbejdstager, tre fra arbejdsgiver og nu fire 

særligt kyndige på forskellige områder. Det gør, at vi nu kan begynde at sammensætte bestyrelsen, 

så vi har de kompetencer, der skal til. På investeringssiden har vi mig selv, så har vi Peder Hasslev, 

som er chef for den statslige venturefond i Sverige. Tidligere har han været investeringsdirektør i 

AMF, som er en af de helt store pensionskasser i Sverige. På den måde synes vi, at investeringssiden 

er relativt godt dækket. Så har vi Helle Hasselris, som er IT-ingeniør, som arbejder i IBM og har haft 

ansvaret for deres globale IoT. Nu er hun flyttet hjem til Danmark, og hun er inde for at dække IT-

siden. Mogens Steffensen er den sidste, som er professor i forsikringsmatematik på KU, så det dækker 

ligesom hele det forsikringsmæssige passiv. 

 

AL: Vi argumenter for at bruge PME som performancemål i stedet for IRR og multipler. Hvordan 

benchmarker i internt og på alternativer?  

 

NU: Vi måler altid på IRR. Vi får næsten altid opgivet IRR og multiplen. Personligt kigger jeg på 

IRR, den har jeg vendt mig til og kan forholde mig til. Det er ligesom de to, vi får at se. Når vi kigger 

på den totale portefølje, har vi nogle afkastmål for ejendomsdelen, alternativdelen osv. Derefter ser 

vi på, om de afkastmål samlet lever op til de mål, der blev sat. Ejendomsdelen var en af dem, der 

performede rigtig godt sidste år.  

 

AL: Vores argument er, at IRR er fint, hvis man benchmarker internt, og aktiverne deler samme 

kendetegn. Men vi tænker også, at den indeholder en grad af genplaceringsrisiko, idet man antager at 

man genplacerer pengestrømmene til samme rente.  

 

NU: Ja, det er fuldstændig rigtigt.  

 



AL: Derudover kan man med tidlige distributioner puste sin IRR kunstigt op.  

 

NU: Jeg er ved i investeringskomiteen i Nordic Eye. Efter syv måneder fik vi alle pengene igen. Vi 

sad i en IT-sikkerhedsvirksomhed på 15% af kapitalen. Efter syv måneder fik vi syv gange pengene 

hjem og kunne efter ti måneder udbetale 104% af fondsinvesteringen. Vi får en fantastisk IRR på den 

fond.  

 

NI: Er det faldgruber, du vurderer, at man være opmærksom på, som vi ikke har dækket i?  

 

NU: Jamen I har sådan set fat i det. Hvor meget likviditetsrisiko kan man tage i en verden, hvor 

kunderne bliver mere og mere påpasselige. Derudover har I fat i værdiansættelse, samt hvordan man 

skaber konsistens og fastsætter sin illikviditetspræmie. Hvordan sikrer man, at de præmier er 

dynamiske og flytter sig. Det er klart, at der ikke er nogen, der værdiansætter deres alternativer hver 

dag, men man er nødt til at gøre det rimelig frekvent. Der er jo ikke nogen små pensionskasser tilbage 

i Danmark – de forsvandt for en fem år siden. De mindste har vel 50 milliarder eller sådan noget. 

Hvis man er dernede, skal man spørge sig selv, om man kan rejse ind i alternativer. Enten bliver det 

meget dyrt, fordi jeg er nødt til at anvende fonde, eller også er jeg også nødt til at bygge en intern 

revision op, hvilket bliver dyrt. Den tredje mulighed er at gøre det med bind for øjnene. Kravene til 

pensionskassernes størrelse kommer til at vokse. PenSam har jo lige købt sig ind i PKA AIP, som er 

et godt svar på det. Man kan fusionere, men man kan også gå sammen om at lave noget på 

alternativsiden. Man kommer til se flere af den slags ting.  

 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.8.2. Peter Reedtz 

 

Peter Reedtz 

Direktør og ejer af Asset Allocation Instituttet, certificeret rådgiver iht. Finanstilsynets 

bekendtgørelse, tidligere direktør i Alm. Brand, formand for Finansforeningens Asset Allocation 

udvalg og CFA på level II.  

 

Mødet afholdt: 

Onsdag d. 2. april 2019 kl. 16.15-17.30 i Hellerup 

 

Deltagere:  

PR: Peter Reedtz 

AL: Alexander 

NI: Niclas  

 

“ 

AL: Vi har fået et datamateriale fra en af vores samarbejdspartnere – en pensionskasse – som viser 

performance for cirka 10.000 fonde historisk. Det har vi så sorteret bagfra og forfra, hvilket har 

resulteret i, hvad der er brugbar data – komplet data. Vi skal have nok observationer til at sige noget 

fornuftigt.  

 

PR: Er det fra Preqin?  

 

AL: Ja, det er det lige nøjagtigt. Der er de her tre-fire virksomheder, der aggregerer fra forskellige 

kilder. Det, vi er nået frem til, er, at vi har måtte afgrænse os til klassiske buyout fonde, venture capital 

fonde og real estate fonde. Alt inden for PE. Det har vi lavet en empirisk analyse på på IRR og 

markedsækvivalente metoder, herunder forskellige versioner af den her public market equivalent for 

at kunne sammenligne med andre aktivklasser. Overordnet har vi fundet, at flere aktivklasser 

outperformer sammenlignet med diverse aktieindeks. Derudover har vi brugt en regressionsmodel og 

haft alle variable som input for at finde ud af, hvad der er signifikant og har en indvirkning på de her 

afkast, men de kan kun forklare 17 procent af variationen. Det er en bro over til det kvalitative aspekt, 



hvor man snakker i praksis: Hvordan investerer man i de her aktivklasser, og hvad kræver det 

organisatorisk.  

 

NI: Vi er naturligvis ikke overraskede over, at vi har en relativ lav forklaringsgrad, idet PE jo af natur 

ikke er gennemsigtigt, men vi er også bare nødt til at se på, hvad der så kan forklare afkast i et relativt 

lukket marked.  

 

NI: Blot for at starte. Du sidder her i AAI og har praktisk såvel som akademisk indsigt i 

porteføljeforvaltning. Kan du prøve at sætte os ind i, hvad din rolle er for dine klienter?  

 

PR: Jeg har jo arbejdet i 25 år i branchen på den anden side af bordet – altså i bank- og 

forsikringsverdenen og haft ansvar for kapitalforvaltning, porteføljepleje og rådgivning af både 

velhavende kunder i private banking-segmentet og også institutionelle porteføljer. For cirka 10 år 

siden startede jeg min egen lille forretning med udgangspunkt i at levere en uvildig rådgivning. Hvor 

jeg i mange år har skulle sælge et produkt, var det helt befriende ikke at skulle sælge noget som helst. 

Jeg kunne tværtimod gå over på den anden side af gæret sammen med klienterne og på et lidt mere 

fagligt grundlag prøve at sammensætte de rigtige porteføljer. Min opgave er primært den strategiske 

asset allocation – deraf navnet AAI. Ellers havde jeg fundet på et andet navn, hvis jeg var en stock 

picker. Jeg er ikke en forvalter, og jeg sidder ikke selv og vælger enkeltaktier ud. Jeg rådgiver mine 

klienter om fordeling på aktivklasser. Jeg investerer og analyserer kun på aktivklasseniveau som 

udgangspunkt, men hjælper selvfølgelig også med næste step – det vil sige udvælge forvaltere og 

fonde. Det er klart, at når vi er i den børsnoterede verden, børsnoterede aktier og de forskellige 

obligationssegmenter af markedet, så foregår det typisk via fonde og rigtig meget i ETF’er – passive 

indeksfonde. I hvert fald på de veletablerede og effektive markeder, hvor jeg er en stor tilhænger af 

den strategi. Alternative investeringer, som er en del af det, I beskæftiger jer med, indgår også i 

paletten – og med stigende vægt. Da jeg startede op for ti år siden, var det typisk fem til ti procent af 

en portefølje, som var i alternativer, og det var primært i ejendomme, som er det klassiske 

hovedalternativ. Hvis man ser overordnet på det i forhold til den globale økonomi, så er det – ud over 

at aktiemarkedet er enormt stort og obligationsmarkedet, fordi der er nogle behov for at låne penge – 

ejendomsmarkedet, som er det tredje ben. Jeg ved ikke, om I har set nogle af de pies der er lavet, hvor 

man skønner over, hvordan den globale investerebar aktivmasse se ud, men der fylder ejendomme 

relativt meget. Der er jo en naturlig forklaring på, at der er et stort behov for ejendomme både til 



beboelse, til at drive virksomhed i og til offentlige institutioner. Da det samtidig er meget kapitaltungt, 

er der også et behov for at mange gerne vil bo til leje, og derved kan dem, som har kapitalen investere 

i ejendomme, som et hvilket som helst andet investeringsobjekt, og få et afkast af det. Ud over det 

fylder den øvrige del af alternative investeringer som private equity, private credit, infrastruktur og 

mere eksotiske dele såsom skov, råvarer og guld mere og mere og har også gjort det i noget tid. Jeg 

har jo fulgt udviklingen i de ti år, jeg har været med. Jeg er selv blevet mere fokuseret på det og 

optaget af det i takt med den udvikling, vi har haft. Aktier er – efter finanskrisen er godt overstået – 

blevet relativ dyrere, og det forventede afkast fremadrettet er mere beskedent, end det var for år 

tilbage. På samme tid er renteniveauet historisk lavt, og det gør også – i hvert fald på risikofrie 

obligationsinvesteringer – at man får et meget, meget lavt afkast, hvis man overhovedet får noget. 

Kreditrisikopræmier er også skrumpet, og det gør det naturligt at se sig om efter andre alternativer. 

Der er jo ingen ”free lunch”, hvilket I formentlig ved, når I har læst så længe på handelshøjskolen. 

Det findes ikke. Der findes risikopræmier, og en af dem som er relativ nem at høste er 

illikviditetspræmien efter min opfattelse. Der er forskel på aktørerne på de finansielle markeder, og 

der er en hel del aktører, som ikke kan tåle at være illikvide og som gerne vil betale en ekstra pris i 

deres afkast for at have likviditet. Der er også en masse regulative forhold, som gør, at dem der er 

underlagt eksempelvis hele L&P-sektoren straffes i det omfang, man ikke er likvide og i det omfang, 

der er risici. Der er argumenter for, at såfremt man kan tåle illikviditet kan høste en 

illikviditetspræmie. Hvad den så egentlig er er et meget stort akademisk spørgsmål, og der er ikke 

noget, som har et klart svar på dette. Flere har lavet empiriske analyser, og man hører ofte holdninger 

hos forskellige. Men den er tilstede og er formentlig i størrelsesorden et par procentpoint efter min 

opfattelse. Det er jo meget i betragtning af, at man ikke får ret meget afkast på den risikofrie del af 

obligationsmarkedet. Det værd at gå efter. Min filosofi i forhold til de klienter, jeg rådgiver er, at man 

ligeså godt kan tænke langsigtet. Næsten alle min klienter er langsigtede investorer, som har 

betydelige formuer. Det er mest family offices, enkelte fonde og nogle større 

investeringsholdingselskaber – ikke institutionelle kunder i den forstand. Jeg rådgiver ikke 

pensionskasser og livsforsikringsselskaber. Den grupper jeg rådgiver har typisk en lang tidshorisont 

og plads til, hvis de ellers tænker sig ordentlig om, at have en hel del af porteføljen i noget, der er 

illikvidt. Det gør ikke så meget for dem, fordi de ikke står og skal bruge pengene. Hvis det er en fond, 

er det måske med en evig investeringshorisont, og hvis det er en velhavende familie, er det måske til 

næste generationer. Man har råd til at tænke langsigtet.  



Det er andre risikopræmier i alternative investeringer ud over illikviditet. Hvis man investerer i 

private equity har man aktierisikoen, for det er jo virksomhederne, man investerer i. Den beta der er 

på at investere i virksomheder har man. På private credit har man makrorisikoen, der ligger i de 

globale økonomiske billeder, renteniveau med videre. Det ligger som underlag. Ud over illikviditet 

er der også en manglende gennemsigtighed og tilgængelig som gør, at man kan få en ekstra præmie. 

Det er jo ikke et marked, der er åbent for enhver og er ikke nemt gennemskueligt, og det gør, at der 

er en chance for at score en overnormal profit for dem, der har forstand på det og bruger ressourcerne 

på det. Summen af det hele er, at der har været ganske pæne præmier i forhold til public market 

equivalents beregninger, og også i en størrelsesorden at de er signifikante. Det er gennemgående 

ganske betydelige præmier, man får. I praksis kan man ikke skelne mellem, hvor der er en 

illikviditetspræmie, og hvor mange der skyldes uigennemsigtighed og så videre. Det er sådan set også 

ligegyldigt. ”At the end of the day” er investorerne interesseret i, at de får et merafkast i en eller anden 

størrelsesorden.  

 

NI: Man kan sige, at opgavens legitimitet er givet ved, at man jo ikke kan bruge beta. Jeg så også, at 

du havde skrevet formlen for beta op på din tavle.  

 

PR: Ja, nogle gange skal jeg jo ”lege” pædagoger for mine klienter, og så går man til tavlen og viser. 

Jeg har også de lange grafer, som I kan se, som sammenligner henholdsvis small og large cap med 

korte statsobligationer. Inflationen er den grå. Den viser værdien af en dollar investeret i 1926, hvor 

man begyndte at have pålidelige data i USA. I kan se, at vi først havde det berømte krak i 30’erne, 

hvor man ser, at det går kraftigt nedad, men det har så indhentet det igen. Nu er det jo logaritmeskala, 

så tingene bliver glattet lidt ud. Man kan glæde sig over, at hvis man har en lang tidshorisont, så 

kommer tingene tilbage igen. De der skvulp, som kan virkelig voldsomme når man er midt i dem, 

virker knap så voldsomme, når man ser i det lange perspektiv.  

 

NI: Finanskrisen blegner jo lidt i forhold til 30’er-krisen.  

 

PR: Ja, det gør den bestemt. Nu er det selvfølgelig tilfældet, at man lige starter i 1926.  

 

AL: Hvis vi samler op i forhold til helt generel aktivallokering, så har vi taget et lidt bredt perspektiv, 

men set med danske institutionelle investorers øjne. Der findes jo ikke nogen matematisk model for, 



hvordan man skal gøre. Den norske oliefond har eksempelvis slet ikke noget i private equity, mens 

Yale i USA har over halvdelen i alternativer.  

 

PR: Ja, det er de to modsatrettede allokeringer.  

 

AL: Det er nok et spørgsmål om investeringsfilosofi. Set med danske øjne, hvordan ser du tilgangen 

til aktivallokering herhjemme?  

 

PR: Jeg lavede faktisk en undersøgelse, lige da jeg startede op. Da jeg forlod mit sidste job (i Alm. 

Brand, red.) havde jeg et år som ”garden leave”, hvor jeg ikke måtte tage konkurrencearbejde, så der 

arbejde jeg for Finansanalytikerforeningen, hvor jeg var formand for Asset Allocation-komiteén. Jeg 

lavede en undersøgelse og holdt også en konference om, hvordan man arbejder med asset allocation 

i praksis. Konklusionerne står klart for mig, og de gælder stort set den dag i dag. Jeg sidder i netværk 

med institutionelle investorer, så selv om jeg ikke har dem som klienter, så kender jeg dem sådan 

fagligt. Det der er kendetegnet, er, at alle dem som arbejder med allokering er skolet i moderne 

porteføljeteori – det ligesom basis for det hele. Men moderne porteføljeteori – og også Markowitz 

2.0 – hvor Kaplan er kommet på banen er videreudvikling, hvor man prøver at modellere sig ud af 

nogle af de begrænsninger, der ligger i det meget simple setup i Markowitz’ moderne porteføljeteori. 

Det er jo et fantastisk begrebsapparat, og man får blandt andet et indblik i, hvordan den efficiente 

rand virker, og hvad diversifikation betyder i praksis. På den måde er det et fantastisk begrebsapparat 

– det kan bare ikke bruges i praksis til at finde en optimal portefølje. Det bruges heller ikke til det, 

men det kan bruges som begrebsapparat. Der er mange, som laver forskellige modelkørsler, hvor de 

ligger forskellige begrænsninger ind, men de får ikke et svar ud af det. Jeg kender ingen institutionelle 

investorer, som har en ren model, hvor de propper data ind i, og så bestemmer den, hvor mange 

procent de skal have i de forskellige ting. Det findes ikke. Til den slags ting er verden for kompliceret 

til, at man lave en optimering. Man skal dog ikke underkende den informationsværdi, der ligger i 

selve modellen og de beregninger, man kan lave af den, og det er der mange, som gør. Men når det 

kommer til praktikken, og det vil få af dem indrømme, så bruger man tommelfingerregler og 

snusfornuft. To rigtig gamle værktøjer, som ikke har meget med matematisk optimering at gøre, men 

som kobler indover. I hele den institutionelle verden er man jo meget benchmark-orienteret, fordi alle 

der arbejder i den har en karriererisiko. Det er ikke folk, der sidder og investerer deres egne penge, 

det er et job, de har. Det vil sige, at de selvfølgelig gør det professionelt og så godt de kan, men de er 



også nervøse for at træde ved siden af. Da det jo ikke er en perfekt eller forudsigelig verden vi arbejder 

i, er der en masse muligheder for, at man allokerer til noget, der viste sig at være en dårlig idé. I hvert 

fald på kort sigt. Da bordet fanger hvert kvartal eller hvert fald hvert år, så er disse mennesker noget 

nervøse for at træde meget ved siden af i forhold til, hvad de andre gør. Derfor er der en 

lemmingeffekt, hvor man kigger efter, hvad der er normalt at have i aktieandel og kreditobligationer. 

Hvor meget tør vi have i emerging markets og også i alternative investeringer. Der er altid noget i en 

markedsøkonomi, som springer lidt ud og går forrest, og det har der også været inden for alternative 

investeringer. Nogle har været frontløbere og troet på det her. De synes, det var spændende og har 

brugt ressourcer ved at ansætte folk, der vidste noget om det. De har i en tidlig fase haft en relativ 

stor andel allokeret til alternativer, og de har andre har fulgt med. Man sidder på bestyrelsesmøderne 

og taler om, at man kun har en beskeden andel i alternativer sammenlignet med andre, og man måske 

burde gøre et eller andet. Så kommer de med efterhånden. På den måde holder man lidt øje med 

hinanden. I virkeligheden er der meget om, at man ikke vil skeje ud i forhold til en eller anden 

konsensusopfattelse af, hvordan man allokerer sin portefølje, fordi så risikerer man i hvert fald ikke 

at miste sit job. Det kan godt være, at det går lidt skidt med porteføljen, men det gør det også for alle 

de andre, og så er det ikke så slemt. Det er derfor, at jeg nyder at arbejde med de klienter, jeg har, 

fordi de er frigjorte fra det der, undtagen de fonde, jeg rådgiver. I velhavende familier og 

familiekontorer, hvor den gamle patriark selv bestemmer over familieformuen, er det alene ham, der 

træffer beslutningen. De skal ikke stå til regnskab, hverken for medier, bestyrelse eller finanstilsynet, 

eller aflægge et kvartalsregnskab. Man kan træffe mere optimale investeringsbeslutninger dér, fordi 

man er frigjort fra det ikke-rationelle. Der er mange, der forvalter en portefølje, som ville gøre det 

helt anderledes, hvis de var frigjorte. Men de ved, at de har en bestyrelse og helst ikke skal skeje for 

meget ud. De har Finanstilsynet, som er der på L&P-sektoren med alle ”solvency”-regler, der er ret 

indviklede. Det skal de så optimere inden for. Der bruger de faktisk – og det fandt jeg også ud af i 

den undersøgelse jeg lavede for otte-ni år siden – hovedparten af deres tid på at optimere i forhold til 

”solvency”-regler. Det er blevet så vigtig en del af spillet, og det gør også, at de i virkeligheden ikke 

kan bruge traditionelle porteføljemodeller spilleregler. Konklusionen jeg fandt ud var, at nok tænker 

man i retning af klassisk porteføljeteori, risikospredning og diversifikation, men i praksis skeler man 

til, hvad der er normalt, og man har nogle tommelfingerregler. Det er også lidt et temperaments- og 

skønsspørgsmål. Hvis alle andre har allokeret 10% til ejendomme, som eksempel, så er det nok ikke 

et galt bud, hvis man går til bestyrelsen med et forslag om at investere 10%. Men hvis en frontløber 



investerer 10% eller 15%, så følger de med. Det vil I formentlig også se på deres faktiske allokeringer, 

at der en betydelig grad af ensartethed og homogenitet på tværs.  

 

NI: Ja, den analyse har vi lavet, og de ligger ret tæt på hinanden. Det er klart, at etableringen at PKA 

AIP har trukket dem lidt over gennemsnittet.  

 

AL: Der er nogle af dem, som offentliggør, at de sigter efter at investere x-antal procent i alternativer. 

Det ligger groft omkring mellem 15 og 30% i alternativer. Nu befinder vi os i et lavrentemiljø, der er 

en jagt på afkast, og lige nu flokkes institutionelle investorer omkring alternative aktiver. Ser du den 

udvikling fortsætte, eller kan 30% eksempelvis være en cap på, hvor meget illikviditet en dansk 

pensionsfond har råd til?  

 

PR: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror godt, at det kan rykke sig yderligere. Jeg har altid været 

meget fascineret af Yale-modellen, men jeg ved også godt, at de ikke er underlagt solvensregler og 

har en ekstrem lang tidshorisont, men er stadig underlagt et vist pres fra, da der er meget fokus på 

deres resultater. Så helt så langt ude, som de er gået, det tror jeg ikke, men jeg tror eksempelvis ikke, 

at de 30% er én eller anden magisk grænse. Det tror jeg ikke. I forhold til de sidste ti år, hvor jeg har 

arbejdet rigtig meget med det her, fyldte alternativer ikke ret meget. Der hvor jeg arbejdede i en 

forsikringskoncern, der havde vi allokeringer til private equity-fonde og til nogle ejendomsfonde, og 

så havde selvfølgelig en stor del i egne ejendomme – altså domicilejendomme. Så på den måde havde 

vi måske seks procent af den slags. Men det andet i private equity var blot nogle få procenter og var 

mere for lige at prøve det og snuse lidt til det. Men det er en 10-15 år siden. Inden for de sidste ti år, 

er det gået fra 10 til 30% i alternativer, og når jeg taler med folk, er det ikke nødvendigvis fordi, at 

man sætter en stopper der. Det er klart, at man ikke skal op og have 60% eller 80%, men det kunne 

da sagtens blive både 40 og 50%, tror jeg. Det er også sundt, at det sker gradvist, og det er også lidt 

det, som tilsynet er ude efter. De er nervøse for, at man ikke har kompetencerne til det; både 

risikostyringen og håndteringen. Det bygges op over en årrække, og derfor tror jeg, at det er klogt, at 

man går gradvist fremad, som de fleste også gør. I og med de ruster sig kraftigt og bygger 

kompetencer op i næsten alle institutionelle investorer i øjeblikket, så vil man om fem år være meget 

gearet og have mere erfaring til at kunne gå endnu højere, vil jeg tro. Det er dog en afvejning. Den 

dag vi begynder at få mere normale rentetilstande, så vil den aktivklasse måske blive mere attraktiv 



igen, og det kan gøre, at man er knap så interesseret i alternativer. Jeg ser ikke nogen specifik grund 

til, at der skulle være et loft.  

 

NI: Indbetalinger til pensionskasser kommer jo fra medlemmer, og de medlemmer kan i visse tilfælde 

ændre deres risikoprofil i løbet af investeringsperioden. De er nødvendigvis ikke rationelle, og hvis 

de ét år ser, at der har været et stort tab på aktiemarkedet, så tænker de ikke langsigtet, og at det nok 

skal blive indhentet igen. Det kan i forlængelse heraf tænkes, at de ændrer profil. Det vil sige, at hvis 

man sidder med en stor mængde illikvide aktiver oppe i en højrisikofond, så skal de sikre sig, at de 

på en eller anden måde hurtig kan realisere dem uden at tabe for meget.  

 

PR: Det er en god pointe, og det er i takt med at markedsrenteprodukterne fylder mere og mere. 

Dengang jeg var i sektoren var det de klassiske garantimiljøer, som fyldte meget, og der behøvede 

man ikke spekulere i det baner der. Men det er rigtigt, at det i dag for en større del af de nye penge er 

muligt at ændre risikoprofil, og så nytter det ikke, at man har for meget bundet. Flere 

markedsrenteprodukter vil mindske den kapacitet, der er til at gå i illikvide aktiver. Der er en ganske 

stor del af AUM og balancen, som er det gamle gennemsnitsrentemiljø, og der er nogle steder, hvor 

det er vækst, og nogle som igen markedsfører det som et attraktivt produkt. Det bliver nok aldrig 

enten eller. Det finder også en balance.  

 

AL: Du nævnte, at de fleste af dem, du rådgiver ikke er underlagt forskellige rapporteringskrav. Vi 

har netop diskuteret Prudent Person principperne med Finanstilsynet, som dels kræver kompetencer 

til investeringen og rolleadskillelse mellem den, der foretager værdiansættelsen og den, som foretager 

investeringen. Somme tider kunne man tænke, at det var en hæmsko eller kunne føre til suboptimale 

beslutninger. Hvordan rådgiver du i forhold til, at de løbende har kompetencerne til at monitorere 

alternative investeringer?  

 

PR: Pensionskasser er blevet for fokuseret på at have kompetencerne selv for at holde omkostningerne 

nede, fordi de har så ondt af, at forvaltere tjener gode penge. Jeg arbejder selvfølgelig også for så lave 

omkostninger som muligt og stor gennemsigtighed, men når det er sagt, så har jeg ikke noget imod 

at betale omkostninger, hvis man får noget for pengene. Jeg bruger det princip over for mine klienter, 

og bruger mange kræfter på due diligence og på at finde de rigtige forvaltere og produkter. Det er så 

dem, der skal have ekspertisen til at håndtere de her specialaktiver. Hvis man tager en ejendomsfond, 



der er er specialiseret i københavnske ejendomme, så er det en særlig kompetence, som kræver mange 

års dygtighed og flair. Hvis man har investeret i en ejendomsfond, som har specialiseret sig i Los 

Angeles, som jeg også er med i, så skal man eksempelvis være knivskarpe i kontorhoteller og så 

videre. De ved, hvad der skal til. Det er en helt speciel niche blot for nævne nogle eksempler. Samtidig 

kan der være en private equity fond, som er særligt gode i secondaries i et bestemt område, hvor de 

har et fantastisk netværk, stor historik og ved alt om det – måske ovenikøbet i forskellige brancher. 

Alternativer er meget specialiseret, og private equity-fonde har typisk også forskellige teams, som 

har kompetencer inden for forskellige brancher, størrelse på virksomhed og geografi. Ved at vælge 

dygtige forvaltere og lave en ordentlig manager selection eller due diligence på dem, du betror penge 

til, så outsourcer du en meget stor del af det, som Finanstilsynet er efter pensionskasserne med. Det 

er klart, at man kan ikke sidde fra en pensionskasse og investere i enkeltejendomme, eksempelvis i 

Los Angeles. Man har ikke nok kompetencer og forstand. Man har ikke stordrift til det og er tabt på 

forhånd. Man risikerer at blive snydt og opdager ikke faresignaler. Det løser man på en bekvem måde 

ved at købe sig ind i fonde, og så må man leve med, at det koster altså lidt af afkastet, men det tror 

jeg rent risikomæssigt er givet godt ud. Man har reduceret risikoen gevaldigt. Man kan bygge sin 

egen portefølje op, og det gør jeg for mine klienter med en utrolig stor spredning på forvaltere. Der 

er eksemplet med en infrastrukturfond, som jeg har investeret i, hvor fondens underliggende aktiver 

består af 50-60 forskellige infrastrukturkategorier fordelt geografisk, og man har på den måde allerede 

fordelt risikoen ved at investere i én fond. Man er selvfølgelig afhængig af, at man har valgt 

nogenlunde rigtigt og fundet nogle dygtige forvaltere, men man kan ikke gøre så meget. Som investor 

er du med på godt og ondt. Hvis du samtidig har fået et setup, hvor juraen er i orden og der kommer 

de regnskaber der skal og i øvrigt sikrer sig, at man er i selskab med andre professionelle investorer, 

måske endda et investorboard, hvor man kan blive valgt ind og følge med i ting, så er det, som jeg 

ser det, den optimale måde at gøre det på. I virkeligheden også for mange pensionskasser. Men de 

har så ønsket – med PKA som eksempel – at bygge deres egen enhed op, fordi de siger, at der ikke 

er nogen grund til at forære så mange penge væk til fonde. Der ligger også et politisk perspektiv, fordi 

mange af bestyrelsesmedlemmer for pensionskasserne er lønmodtagere og organisationer. De har lidt 

ondt af, at der sidder nogle managere og har store fees – navnligt når det går godt. Der har været hele 

den her debat i USA, hvor mange af de store pensionskasser har droppet helt at investere i det her 

pga. omkostningerne, og det mener jeg faktisk er en fejl. Man skal selvfølgelig kæmpe for at få så 

færre omkostninger som muligt, men man øger risikoen ved at tro, at man kan gøre det hele selv. Der 

har tilsynet ret i, at det kan være lidt naivt, hvis der sidder fem mand i en pensionskasse i København 



og tror, at de kan styre det hele. Man kan godt lave due diligence på nogle fonde, hvor man så går 

med i – det giver mening. Men at lave investeringerne sådan direkte går ikke. Der er tillige set 

skrækeksempler, når de vil låne penge ud til eksempelvis Hesalight, og hvad de forskellige hedder, 

hvor pensionskasser har siddet med ”kompetente” folk og lavet lånevurderinger. Det har de bare ikke 

haft nok forstand på. Der er de gået i med begge ben. Der vil jeg meget heller gå ind til en private 

credit-fond, som har en god track record, og hvor der sidder et helt team, som ikke har lavet andet i 

30 år. Hvor man kan dokumentere, at man for det første har risikospredning, og det er ikke noget 

med, at man låner 300 millioner til én virksomhed, fordi det ser lidt godt ud. Nej, hvis du committer 

300 millioner til sådan en fond, så fordeler den det jo ud og har måske 100 lån under således, at det 

enkelte lån ikke påvirker, såfremt det skulle gå ned. Det er meget bedre og meget mere risikomæssigt 

fornuftigt.  

At investere i alternativer går hånd i hånd med, at man bruger rigtig mange ressourcer på at finde de 

rigtige forvaltere, for det er et global marked, og det er meget specialiseret. Man skal have en stor 

spredning på forvaltere og være selektiv. I kender formentlig også til risikospredning i forhold til 

forvaltere. I den ene ende af skalaen er statsobligationer, hvor den ene forvalter i forhold til den anden 

– og har samme mandat og risikomål, eksempelvis varighed – så kan de ikke afvige ret meget fra 

hinanden. De ligger en smule omkring det passive indeks. Hvis man tager børsnoterede aktier, så kan 

de sprede sig lidt mere, men det er stadig ikke så stort over en vis tidshorisont. Når man kommer ud 

til small cap, som er mindre efficiente, så bliver der endnu større spredning. Kommer man ud til 

private assets, herunder private equity og endda venture, så bliver det en ladeport. Forskellen mellem 

øverste og nederste kvartil er enorm, og det er et salgsargument, mange bruger, som laver funds og 

funds og manager selection. Det kunne eksempelvis være at finde de rigtige. Det er en kendsgerning, 

at det kan være rigtigt, men det er ikke det samme som at sige, at det kan lade sig gøre. Risikoen er, 

at man kan ramme ved siden af, og man har en manager risiko, som er større, end den er på 

børsnoterede aktiver.  

 

NI: Når du sidder med dine klienter og fortæller dem, at de skal investere x antal procent i alternative 

aktiver osv., gør du så brug af nogle performancemål?  

 

PR: Jeg har ikke en optimeringsmodel, men jeg har alligevel mine erfaring og tommelfingerregler. 

Jeg kalibrerer jo modellen til den enkelte investors situation. Både risikopræference og tidshorisont, 

men også indsigt. Jeg har jo klienter, som både har halve og hele milliarder, men som ikke har en 



krone investeret i alternativer, fordi jeg fornemmer, at de ikke rigtig forstår det. De bryder sig ikke 

om at underskrive. I kender dokumentationen for sådan nogle fonde: Det er mange hundrede sider, 

det er på engelsk, og det er indviklede regler. Så de er ubekvemme ved det. Min holdning er så, at 

den type slet ikke skal investere i det, fordi der er en barriere, som gør, at så er det udelukket. For 

langt de fleste har man dog indsigt i det. Mange af dem jeg rådgiver har faktisk solgt til en kapitalfond 

og står med en milliard, de ikke ved, hvad de skal bruge til. Så de ved alt om kapitalfonde og har 

måske endda forhandlet med dem i årevis. Jeg har også nogle, som har arbejdet for kapitalfonde. Jeg 

har et risikobudget. Når jeg først finder ud af, hvor meget risiko de kan tåle og har lyst til at tåle – for 

der er både et objektivt og et subjektivt element i det. Det objektive er, hvor mange penge de har, og 

hvor tidshorisont de har, og skal de bruge penge til noget eller er det i ”overskud”. Her er det klart, at 

man har en meget høj risikokapacitet, hvis man har de karakteristika. Hvorimod en enke, som skal 

leve af de 5 millioner, hun har arvet fra sin afdøde mand og som ikke har anden indkomst og 

forhåbentlig skulle leve 10 eller 20 år endnu, ikke har en særlig høj risikokapacitet. Man skal investere 

på en måde, så man kan ikke risikerer ret meget. Men den subjektive er mindst lige så vigtig. Selvom 

folk har en høj risikokapacitet, har de ikke altid risikoattituden – altså den subjektive del. Det måler 

jeg altid. Når man sidder her omkring bordet, så siger man altid, at man godt ved, at det går og ned, 

og at man aldrig handler i panik. Lakmusprøven skal testes af i praksis, og det gør jeg med mine 

klienter. I kan huske fjerde kvartal og december måned sidste år, som var ret ubehagelig for de fleste, 

for der faldt aktierne omkring 10% på en måned. Det er ret godt for mig som en test på, om de har 

den rette holdning til at investere, og om man har fundet det rette niveau at have i aktier. Jeg 

dimensionerer risikoen i porteføljen ud fra min forventning om deres attitude. Ved nye klienter går 

der jo nogle år, før man kender dem. Man kan godt snakke om det inden, men noget andet er, hvordan 

det er i praksis. Jeg havde nogle i december, som var rystet, og overvejede faktisk, om det var klogt 

at have i aktier. Hvis man har mange penge, kan det jo nemt bliver 20, 30 eller måske 50 millioner, 

man taber på en måned lige før juleaften. Jeg har lige sendt kvartalsopgørelser ud i disse dage, og der 

er det med glæde, at jeg kan sige, at det var godt, de havde is i maven, for det hele er hentet hjem 

igen. Det tager jeg lidt pejling af. Med den type investorer jeg har, skal man finde ud af, hvad de kan 

holde til. Hvis de reagerer voldsomt og er ubehagelige ved det, så er man måske kommet for højt op 

i den aktiedel, da man ikke kan tåle det, velvidende at det kommer hjem igen. Jeg ved, at de skal 

tænke lidt mere langsigtet.  

Det samme bruger jeg i allokering til alternativer. Jeg har en relativt ny klient, som jeg kun har kendt 

i et halvt års tid og som har solgt sin virksomhed. Han har meget risikoappetit. Ham har jeg allokeret 



rigtig meget til i alternative investeringer, herunder private equity  fonde, ejendomsfonde, 

infrastrukturfonde og venture. Selvom han havde for nogle hundrede millioner i aktier, som vi lige 

havde købt, inden det hele faldt i december, så reagerede han helt cool. Han mistede ikke troen på 

noget som helst. Når han går ind i en fond, så har jeg gjort meget ud af at forklare, hvilken type risiko 

der er – navnlig i venture. Han har dog også selv drevet virksomhed i mange år og solgt til en 

kapitalfond. Han taler selv om at skulle højere op. Jeg tror, at jeg har allokeret 30% til alternativer, 

men det kan sagtens være, at han ender på en 40-50%. Han kan alligevel ikke nå at bruge de penge, 

så han investerer børn og børnebørn. Med den lange tidshorisont, synes han, at det er det eneste 

rigtige. Vi er netop gået ind i to venture fonde – den ene netop omtalt i Børsen i dag ”ByFounders”. 

Det er lidt sjovt, for der ved man direkte, hvad det er for en virksomhed, man ejer. Man kan tage ud 

i virksomheden, deltage i møder, hvor man ser deres præsentation af produkter osv. Man føler, at man 

er mere med i investeringen fremfor blot at købe en børsnoteret portefølje.  

For at gå tilbage til de institutionelle investorer. Det er meget et spørgsmål om bestyrelsen, for den er 

typisk altafgørende faktor for at vurdere risikoen i aktivet. Det er ikke nok, at der er en 

investeringsansvarlig. Der ligger en holdning meget forankret i bestyrelsen. Det er meget vigtigt, at 

bestyrelsen forstår, hvad det er for nogle konditioner og kender spillereglerne. Det er givet godt ud at 

bruge kræfter på at uddanne bestyrelsen. Jeg er med en gang om året på bestyrelsesmødet i en fond, 

hvor jeg blandt andet fortæller dem om udviklingen i private equity, private credit, og hvordan 

teknikken er. Det er en læreproces, der spiller ind, og det mener jeg også, at det bør gøre for 

institutionelle investorer. Både bestyrelse og dem med hands on skal lære de nye aktivklasser at 

kende. Man skal igennem perioder, hvor der også er noget, som går galt. Man har eksempelvis 

infrastruktur, som er meget på mode i øjeblikket, men den er jo heller ikke risikofri – der er blot andre 

typer af risici. Der var den bro, som faldt ned i Italien, som var en infrastrukturinvestering fra en 

pensionskasse. De står selvfølgelig til at miste deres penge, men den del er nok forsikret. Derudover 

kan de formentlig ifalde et erstatningsansvar. Et andet eksempel på risiko i infrastruktur er 

solcelleanlæg, hvor der blevet ændret i tilskudsreglerne i Spanien og Italien af flere omgang, som 

ramte økonomien i nogle af projekterne. Det var faktisk givet ved love og derved garanteret, men når 

først man blev presset på deres finanspolitik som Spanien og Italien, så er politikerne ikke rigtig til at 

regne med og laver reglerne om. Der var ikke stemmer i det, for det var udenlandske investorer, som 

havde finansieret alle solcelleparker i Spanien. Ingen lokale stemmer i det, tværtimod. Man cuttede 

nogle tilskud ”over night” med tilbagevirkende effekt. Der føres stadig retssager endnu, hvor ATP er 

en af de store danske investorer, som blev ramt. Det er en anden type risici, som man skal være klar 



over. Man skal have prøvet at være ude i sådan nogle situationer. OW bunker og andre skandaler og 

eksemplet med TopToy for EQT. Der er et par missere indimellem. Det er ikke bare et spørgsmål om, 

at man regner sig frem til 25%. Det er meget store beløb, og selv mindre end 20% kan jo ende med 

store milliardbeløb, som man ikke placerer fra den ene dag til den anden. Man skal give det tid. 

Udviklingen kan godt fortsætte. Den går ikke så hurtigt som tidligt, men kan godt fortsætte. 

 

AL: Du nævnte selv det med fondsudvælgelse og due diligence proces. Vi tester blandt andet på 

fondssekvens – altså om den fjerde fonde klarere sig bedre, såfremt første fond klarede sig godt. Kan 

man risikere, at nogle af de store pensionskasser bliver for store til, at det batter i forhold til at 

investere i en dansk fond? Der er jo så store søgeomkostninger, men de kan kun få en relativt lille 

bid. 

 

NI: Det er lidt eksemplet med den norske oliefond, men i mindre skala for danske institutionelle 

investorer.  

 

PR: Ja, det er rigtigt. Der er et mismatch mellem størrelsen på de institutionelle investorer og de 

tilgængelige fonde. Derfor er mange af de nordiske, europæiske og nogle af de mindre amerikanske 

fonde slet ikke interessante for de store danske investorer. Jeg var med som due diligence processor 

for fire investorer, hvor de havde 50 platforme, der blev investeret i, og de var lidt irriteret. De var 

nødt til at rationalisere det. Dels var der mange omkostninger med at holde sig ajour med, hvordan 

de klarer sig og holde due diligence besøg, og dels så blev beløbene så små, at det blev problematisk 

at bruge ressourcerne. Derfor valgte de ikke at investere. Der kan sagtens være en segmentering, hvor 

nogle fonde pga. deres størrelse passer bedst til en vis målgruppe på investorsiden, og de store danske 

pensionskasser, hvor størstedelen har over 100 milliarder, de går mere efter nogle af de større spillere, 

og det bliver typisk globale fonde. Der er til gengæld nogle megafonde i Europa, blandt andet EQT’s 

seneste var også meget stor.  

 

NI: Vi har jo også erfaret, at der foregår en fusionering i det danske pensionsmarked. 

 

PR: Ja, der er nogle, som fusionerer og lægger deres investeringsafdelinger sammen for at få en 

størrelse – en kritisk størrelse. Men der er også høj grad af fælles indsats for at få fornøjelse af 

ressourcer, hvor 3-4 pensionskasser går sammen i en slags ”club deals”. Det ser man rigtig mange 



steder, og det findes jo også i Thylander, hvor der er nogle ejendomsfonde med et par pensionskasser 

i. De arbejder sammen som en klub og forhandler med én.  

 

AL: Der findes jo Sequoia Venture i USA, som konsistent har lavet et overnormalt afkast for deres 

fonde. Det kræver jo lidt prestige. Kan det være en barriere for at få lov at investere i de bedste fonde?  

 

PR: Ja, det er det i høj grad. De allerbedste, navnlig i USA, er lidt en lukket fest. Nogle af dem som 

udbyder funds of funds-løsninger, eksempelvis J.P. Morgan, bryster sig af at sige, at de er med. Det 

er et salgsargument. De har pga. deres størrelse, relationer og historik adgang til fonden. Det er sådan 

set også rigtig nok. Det er et faktum, det er ikke bare snak. Det bruger de så aktivt, når de skal 

markedsføre deres fonde. De fylder dog oftest andet end i fonden, så selve eksklusiviteten bliver lidt 

udvandet.  

I det hele taget er det jo et relationsmarked de her private assets-fonde. Dels har man en fordel, hvis 

man har investeret i deres tidligere fonde, og dels har man en fordel, hvis man har en god personlig 

relation til nogle af de folk, der sidder derinde. De vil jo helst have professionelle folk ind, og hvis de 

ved, at man opfører sig fornuftigt, så hjælper det godt på det. 
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Deltagere:  

AL: Alexander 

JK: Jan 

 

” 

AL: Jeg kan lige starte med at give lidt baggrund på vores projekt. Hele projektet, det kigger på 

allokering til alternative investeringer sådan helt overordnet fra danske institutionelle investorers 

perspektiv. Vi har fået et større datasæt for 10.000 fonde globalt og har sorteret det baseret tomme 

oplysninger og har endt på en afgrænsning, der hedder private equity, venture capital og real estate 

fonde sådan helt overordnet. Det har vi så foretaget empirisk analyse på og har fundet en ikke 

overraskende outperformance, hvis du tager nogle performancemål, der sætter det mod et 

aktiemarkedsindeks. Vi har også kørt en regression på det og fundet, at vi alligevel trods den her 

outperformance kun kan forklare ca. 17% af variationen. Og det har så ført os til at se, at vi er nødt 

til at tage et kig ind i de mere kvalitative aspekter ved investering heri. 

 

JK: Hvad er det for kvantitative faktorer, som du kan få til at forklare? 

 

AL: Jamen dels hvorvidt der er tale om en buyout fond, en venture fond eller en real estate fond, dels 

så kan du også få størrelsen til at forklare, og du kan også få fondssekvensen til at forklare, det her 

med at hvis du er på din femte fond, så har du større tilbøjelighed til at performe bedre, end hvis du 

er på din første. 

 

JK: Nå, det er der? Ok, det lover jo godt for vores femte fond.  

 



AL: Ja, bestemt. Man kan faktisk statistisk ramme vindere i højere grad, end hvis du skal sidde og 

udpege hedgefonde, der er det modsatte ligesom gældende, der kan du ikke statistisk set ramme de 

her vindere. Så én af de ting, der i hvert fald er udfordringen for institutionelle investorer, det er jo 

sådan noget som søgeomkostninger, idet at de skal ligesom lægge nogle omkostninger i at finde de 

rigtige GPs til at varetage de her investeringer. Så jeg har ligesom fire overordnede temaer. 

 

JK. Så hvad hedder selve hovedopgaven, altså emnet? 

 

AL: Jamen vi ønsker at se ind i, hvorvidt en højere andel alternative investeringer med den her 

afgræsning kan retfærdiggøres i danske institutionelle investorers porteføljer 

 

JK: Altså som en merperformance? 

 

AL: Ja, grundet merperformance og er det et alpha eller skyldes det illikviditet og så videre. Og på 

den måde, så kunne vi tænke os at snakke lidt om allokering og regulering - vi har blandt andet 

snakket med Finanstilsynet - om du oplever nogle særlige krav fra investorernes side i den 

forbindelse. 

Så hvis vi starter med både baseret på historisk udvikling, og hvad du mærker i markedet – hvordan 

ser du så udviklingen i allokering til private equity især, men også alternative investeringer generelt, 

ser du øget interesse? 

 

JK: Jamen, der er jo over nærmest hele linjen øget interesse. Og det kan du bryde ned. Men der er 

generelt på buyout, real estate ved jeg ikke så forfærdeligt meget om, venture har jo ’lagget’ noget, 

men det ser ud som om, det picker lidt op i Europa i hvert fald, i USA tror jeg, det kører meget fint. 

Og så den nye gruppe, jeg ved ikke om det ligger under buyout, men det er jo infrastruktur, som 

boomer helt vildt, kan man sige. Men generelt, så er der jo stigende allokering, og det oplever vi jo 

simpelthen massivt. Og det hele er jo drevet af det her lavrentemiljø. Altså, når du ser på de her 

forecast modeller, så sagde man i gamle dage en 7-8% på aktier, nu siger man 5% ikke. Og rentedelen, 

det er jo meget lavere. Og det vil sige, at for ligesom at få et eller andet, der kan trække snittet op, så 

er det dét vi ser. Det er vel sådan en generel tendens. Så er der nogle andre tendenser nedenunder. 

Der er jo sådan forskellige undertendenser, det ene er det, vi kalder co-investmentdelen, som også er 

noget Finanstilsynet har fokus på, hvor en stigende andel allokering ind i sektoren ikke går direkte 



ind i GP’en men går ved siden af GP’en og argumentet for det er jo ikke at – altså det er jo 

udelukkende et cost argument. De får ikke taget diskussionen om hvad prisen skal være herovre, så 

kører de det i stedet igennem, hvor du grundlæggende skulle sige, jamen den fond her burde måske 

være dobbelt så stor, så havde du halv omkostning, og så var alle lige happy, kan du sige, og så havde 

du ikke det her problem med, at du faktisk skal sidde med et ekstra team og kunne vælge ud. Og det 

er jo derfor Finanstilsynet er så påpasselige nu, altså man kan sige, du skal jo have en vis størrelse 

som LP for egentlig at få tilstrækkelig diversifikation herude, der har du haft nogle triste sager rundt 

omkring, hvor det pludselig fylder ganske meget. Du har ikke den spredning du naturligt har ovre hos 

os. Men det har været drevet meget af cost. Og det er jo også drevet af, at LPs i stigende omfang 

bliver målt på de her ÅOP. Men det er så én ting, det er mere sådan noget – du kan sige hvis der er 

ordentligt afkast, burde der også være råd til at betale for det, det ville være vores argument, men det 

er ikke sådan – tit så har du én dag, så viser du afkastet og det kommer der en artikel på, næste dag 

så viser du omkostningerne og kører en separat artikel på det, og så er der lige pludseligt politiske 

problemer. Men det mere reelle argument er jo, at industrien bliver mere og mere moden, og det vil 

sige at – og det har I sikkert også kunne se – at afkastene falder. De afkast man så i 90’erne, dem ser 

du ikke nu. Du kan se dem på enkelte fonde, men altså når du ser dem henover en GP’s levetid, jamen 

så nogle af dem der virkelig var topperformende i 90’erne, de leverer nogle halvlunkne resultater i 

dag. Og altså derfor, så bliver omkostningsprocenten i forhold til afkastet massivt større. Og derfor 

så får du et naturligt pres på omkostningerne. Til gengæld kører volumen så op. Så det er vel én 

tendens, man ser. 

En anden tendens, man ser, har været hele det her secondary marked, og det har lidt med 

omkostningerne at gøre også, fordi en del har kunnet se – altså udfordringen når du går ind i en typisk 

fond, det er den her J-kurve effekt, hvor der er fuld cost på hele commitment, men ingen investeringer, 

og så længe du er i EU i hvert fald, så er der heller ingen opskrivninger første år, der er højst 

nedskrivninger plus fees, der går den forkerte vej. Så du vil jo have en J-kurve i én eller anden form, 

men dermed ved at købe brugte andele i en fond, så kan du faktisk få fjernet noget af den her J-kurve 

effekt. Så køber man længere ind i fonden, hvor det begynder at køre op, så du får ikke den del med 

– det har også været en tendens, og også en tendens i markedet, som betyder, at det i stigende grad 

begynder at være likvidt. Da jeg kom til her for 12 år siden, der var det nærmest eller tæt på utænkeligt, 

at nogen kunne finde på at sælge en andel i fond. Og der var store diskussioner idet man er låst for 

10 år, og det er man jo også juridisk. Virkeligheden er, at man i dag kan handle med relativt små 

spreads, og der er masser af likviditet. Og det gør jo også, at det bliver håndteret mere som en 



børsnoteret aktivklasse, vil jeg mene, hvor du begynder at have store porteføljevurderinger, hvor man 

siger ”nu er vi lidt for eksponerede mod den her geografi, nu tager vi lige noget af ved at sælge de 

her fonde.” Det betyder ikke, at de ikke kan lide manageren, men vi har i hvert fald oplevet hos os 

helt konkret, at selv nogle af dem, der støtter os allermest og er med i de nye fonde, de vælger lige at 

sælge noget af de gamle fonde, fordi det passer ud fra en porteføljebetragtning. 

Så er der nogle andre tendenser, som er lidt specielle, kan man sige, men der er lidt en tendens til, at 

markedet er omkostningsdrevet, at du skal ud og placere så mange penge, hvor du har haft en periode 

efter finanskrisen, hvor de mindre og mellemstore fonde er blevet favoriserede, og man siger ”uha, 

store fonde, de har svært ved at levere afkast, og det er bare gearingsdrevet og så videre, og det var 

lidt hårdt under finanskrisen, vi vil have nogen, der for alvor leverer alpha og ikke bare en klassisk 

LBO.” Og det vil være en fordel for os. Det man ser nu er, at vores størrelse fonde, de kan simpelthen 

ikke tage de tickets, som nogle LPs vil af med. Og det er jo grundene til, at fonde som EQT begynder 

at vokse. I én af vores LPs sidder de to mand og passer 180 commitments. Det er så ikke 180 GPs, 

men det er måske 120 eller 100. Det er simpelthen svært, og man kan sige: ”Er det godt nok?” Så du 

begynder at se en koncentration med færre og større tickets. Og du kan sige, de tickets bliver relativt 

set noget større, fordi der er et samlet voksende commitment. Og derfor har du pæn vandring i fondene 

– det ser du. Og der ser du også den effekt som Blackstone har, som KKR har, Carlyle har, EQT har. 

 

AL: Ja, megafondene. 

 

JK: Ja, og de begynder at være asset management huse. De  store huse har i den grad set en mulighed 

i at blive asset managers i stedet for, hvor de også har in-sourcet sådan noget som fundraising, det 

kører simpelthen i sådan nogle fundraising teams. Der kan du sige – så er du i mid-market buyout, 

infrastruktur og så videre, hvor du egentlig giver en masse effektivitet til LPs, fordi de kommer ind 

med ret mange penge uden at skulle bygge helt så mange relationer. Der har man det dér klassiske – 

der kan du godt leve med lidt lavere afkast, fordi de har fået bygget noget brand value op 

grundlæggende – du bliver ikke fyret for dét, kan du sige.  

 

AL: Ja – enormt interessant. Du ramte faktisk alle fire emner her, så det var helt perfekt. Hvis vi 

bevæger os videre, så når man fundraiser i dagens fundraisingmiljø - hvis vi sætter historisk afkast til 

side, nu nævnte du selv omkostninger og brand value, hvad er så på investorernes agenda, hvad 

betyder noget? 



 

JK: Hmm, hvad betyder noget… Ja, historisk afkast betyder naturligvis noget. Det vi har set, og som 

også er grunden til, at vi har arbejdet med excellencemodellen er, at investorerne godt kan lide, at du 

gør virksomhederne, altså fondene eller GP’erne mindre personafhængige grundlæggende.  

Altså få dem lavet til nogle forretninger, hvor replicerbarheden af afkastene øges, kan man sige, altså 

de kan godt lide, at der er én eller anden form for playbook, for det giver dem tryghed – så ved de 

hvad de køber. Så kan du sige klarheden i strategien – de spørger jo mere og mere ind til 

differentiering, og det er klart – altså i gamle dage var der to-tre spillere i Danmark, nu er der noget 

flere, og så skal du bare være mere skarp på det. Så det bruger de kræfter på. 

Så er der nogle mere bløde ting som ESG og sådan noget, som er lidt tick-the-box stadig, kan du sige, 

men stadig er noget. Så oplever vi, at visse grupperinger af LPs jo går op i skattestrukturer, altså 

onshore og offshore, hvor nogle simpelthen ikke må investere offshore. Det startede vi med at se 

allerede sidste gang vi fundraisede, altså i 2014-15. 

Så er der lidt en diskussion omkring sektorfokus, det begynder at være lidt en tendens, kan man sige. 

Altså at det kan man skabe noget merperformance med. Og der har man den her balance mellem 

sektorfokus i forhold til lokalt kendskab, hvordan tipper den, ikke? Det er jo dér, hvor vi selv prøver 

at gøre begge dele ved at prøve at allokere deals internt i forhold til, hvem der kan sektorerne.  

Det, synes jeg, er nogle af temaerne. Så er der nogle af de negative temaer, hvis man skal tage dem. 

Det er jo style drifting, som de bekymrer sig om, men jo faktisk accepterer en del steder, selvom de 

ikke helt kan lide det. Og style drifting, det er jo, at du har en fond, der havde en halv milliard euro i 

fondsstørrelse, og så går de op og rejser én eller halvanden milliard, så de reelt går ud af det segment, 

de kommer fra. Og historisk set har der været fine eksempler på det – et godt eksempel det er jo EQT 

bare for at tage det lokale. Men du har også en masse, som har sloges rigtig meget med det, og 

historikken er ikke god. Det kan I sikkert køre noget empiri på, men dem der går massivt op i 

fondsstørrelse har en tendens til, at deres returns falder. Og derfor er folk bange for det – omvendt vil 

folk gerne af med flere penge, så du har sådan et sjovt trade-off dér.  

 

AL: Okay, interessant. Vi har jo snakket med en del på LP-siden, og det er jo interessant at høre, hvad 

de mener de går op i, og så høre, når du sidder på den anden side af bordet.  

 

JK: Er der rimelig overensstemmelse eller hvad? 

 



AL: Ja, det synes jeg. Det virker som om I når rimeligt rundt. Hvis du ser for eksempel den her 

omkostning, så var der én, der specifikt nævnte, at idet den danske pensionssektor er så stor, ryger 

man også på en rejse over mod co-investments for at kunne lægge store nok tickets og sådan noget. 

Men grundlæggende ret stor overensstemlse vil jeg sige.  

Jeg kunne tænke mig også at nå at snakke lidt om regulering – nu har vi jo været inde og snakke med 

Finanstilsynet om de her Prudent Person principper. Og der er en ansat i en investeringsfunktion i en 

dansk institutionel investor, der har udtalt, at han frygter, at Finanstilsynets fortolkning måske er gået 

lidt over gevind, og i sidste ende kan føre til suboptimale porteføljer. Og det sker i forhold til det her 

med, at det bliver krævet, at de skal estimere et afkast, de skal estimere en illikviditetspræmie, de skal 

estimere en kreditrisiko og alt sådan noget. 

 

JK: Det skal LP’en? 

 

AL: Ja, det skal LP’en. Vurderer I, at noget af det her bliver overført til jer, altså at der er kommet 

lidt strammere regulering? Er det noget I mærker? 

 

JK: Jeg synes ikke ret meget for LP’erne lige nu. Det, vi mærker, er et ønske om, at vi i stigende 

omfang skal til at arbejde ind i deres systemer, hvilket er noget skrammel, fordi med 40 forskellige 

investorer, ikke? Og ikke ét system – så skal vi i hvert fald have en anden management fee. Så det 

spiller ikke, men det oplever vi lidt. Det vi også oplever, det er jo hele ESG-siden, som jo ikke er 

drevet decideret af regulering, men dog bliver brugt, og der er jo alle mulige forskellige standarder, 

som vi sidder og bruger tid på. Så det fylder mere og mere – der er vi jo også ude i selve 

porteføljeselskaberne. Så oplever vi jo reguleringen – altså det er jo AIFMD, vi mærker – som jo 

grundlæggende er en hedgefondregulering, man har kørt ned over kapitalfonde. Om det er fordi man 

syntes, det var sjovt at gøre, eller fordi det var uvidenhed eller hvad det er, ved jeg ikke. Men det 

giver en masse uhensigtsmæssigheder i forhold til, hvad vi kan give i bonusser, i forhold til altså alle 

mulige mærkelige rapporteringer vi skal lave, som reelt ikke giver værdi i forhold til dét, vi gør. For 

eksempel skal vi jo dagligt rapportere på vores likviditet. Det giver måske mening i en hedgefond, 

ikke? Vi skal også holde en fjerdedel af vores årsomkostninger på en kontantkonto, fordi man skal 

være sikker på, at man kan afvikle. Logikken for det kommer jo fra hedgefonde, hvor du skal sige op 

med tre måneders varsel – hvis alle nu siger op, så skal du have råd til at have lønninger til at afvikle, 

men vi har jo 10-årsaftaler med alle vores investorer, så det giver ingen mening.  



Så der er sådan nogle forskellige ting, som faktisk giver ekstra omkostninger. Vi har netto ansat i 

backoffice på grund af det, kan du sige. Og så er der hele regelværket omkring… altså du kan sige, 

af mine bestyrelsesmøder i Polaris Management, der bruger jeg vel halvdelen på at snakke regulering, 

politikker og al den slags, hvor før brugte jeg måske 5% af tiden på det og resten af tiden på at snakke 

forretning. Og vi er jo bare en light version af det bankerne oplever, kan man sige.  

Men den store forskel er, at vi jo ikke er systemiske på nogen måde. Og der er jo ingen af vores 

investorer, der har efterspurgt det. Du har i realiteten ingen skandaler eller lignende som bankkrak, 

og jeg har nærmest ikke hørt om det – altså selvfølgelig er der jo sikkert sket ét eller andet, men det 

er ikke noget, som på nogen måde gør, at der er logik bag det her, andet end at nu regulerer man det 

man gerne vil regulere, og det er ligesom tidens ånd. 

 

AL: Og bare lige for forståelsens skyld, så foregår rapporteringen til investorerne, selvom det ikke er 

dem, der efterspørger det – det er bare et krav, ikke? 

 

JK: Jaja.  

 

AL: Ja okay. Det er ret interessant og også sådan rimelig in-line med, hvad vi hører. Nogle andre ting 

vi også hører er, at der er blevet sat nogle krav til organisationen på LP-siden, der gør, at det for 

nogens vedkommende simpelthen bliver for ressourcetungt at investere.  

 

JK: Hvad kunne det være for eksempel? 

 

AL: Jamen du kan sige, der er nogle ret klare krav til det – de her Prudent Person principper sætter 

ligesom seks verber, var jeg ved at sige, om hvordan du skal overvåge og kontrollere og rapportere 

om dine alternative investeringer sådan helt generelt som aktivklasse. Og man kan sige, du kan både 

være for lille, men du kan ét eller andet sted også have diseconomies of scale, hvor du bliver for stor 

– et godt eksempel er den norske oliefond, som simpelthen er så store, at de ikke kan få lov til at 

placere store nok chunks til at det giver mening, så de investerer ikke i private equity.  

I den forbindelse på størrelsesskalaen, så giver det nogle udfordringer.  

Og det sidste, der også blev påpeget, det var det her med krav, der gør, at det kan være svært at 

gennemskue funds of funds, idet at du så har eksponering til mange fonde. Og den begrænsning 

påvirker så også diversifikationen, hvilket jo har en negativ effekt. 



Det sidste – du har ligesom nævnt det – men hvis man sammenligner den danske pensionssektor, som 

relativt er rigtig stor, og så kigger på den gennemsnitlige danske eller nordiske fond, som måske lige 

med undtagelse af EQT, ikke er så stor, så kunne man tænke der var én eller anden form for mismatch. 

 

JK: Det vil jeg faktisk ikke sige – den måde det er håndteret på er, at du har en voldsom 

internationalisering. Og det er jo samme bevægelse du så i 90’erne på det danske aktiemarked for 

eksempel. Hvor dengang så var det danske institutioner, der sad på rigtig mange af aktierne, og der 

så du internationaliseringen, hvor de begyndte at investere internationalt. Og det er præcist det samme 

vi har set her, de har ligesom øvet sig lidt lokalt og er stadig typisk med. Ofte vil du se dem i de lokale 

fonde – og det er jo til din pointe – gå ind med mindre checks, end det de normalt ville gøre i udlandet, 

fordi der ikke er plads. Specielt har man set dem gå meget stærkt ind i USA også – det er det mest 

veludviklede marked, det er stort og har været helt forrygende performende her efter finanskrisen. 

 

AL: Så det jeg ligesom hører, det er at I simpelthen er nødsaget til også at begrænse det commitment 

danske investorer gerne vil lægge somme tider.  

 

JK: Nej, jeg ved ikke om man kan sige det på den måde. Vi har prøvet lidt bevidst at få en ordentlig 

balance, kan du sige. Der ligger jo en strategi i dét, jeg tror godt vi kunne rejse hele vores fond i 

Danmark. Der er to sider i det: Den ene er, at hvad nu hvis – det kan være regulatorisk eller noget 

andet – at vi som hus eller som sektor kommer out of favour på én eller anden måde og så kun have 

et land at være eksponeret til, det er farligt. Så det er den ene del, og den anden del for os, det er mere 

sådan professionel udvikling, kan du sige – det er fint at have en god markedsandel i 

hjemmemarkedet, men man vil gerne vise man kan eksportere, ikke? Det har været sådan den anden 

store drivkraft.  

Så det har både været en sikkerhed for funding fremadrettet, hvor du har flere lande og deres systemer 

– det er den ene del, og den anden del har været den professionelle del af det.  

 

” 
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AL: Alexander 

LM: Lene 

 

” 

AL: Vi skriver fra et dansk LP-perspektiv, og vi har været ude og interviewe en masse af dem, og de 

nævner, at de ligesom møder stigende krav ved deres alternative investeringer i forhold til 

overvågning af risiko. Og det skyldes blandt andet den her Prudent Person politik, som Finanstilsynet 

har formaliseret tilbage i 2017. I den forbindelse kunne det være ret interessant at høre, i hvilken grad 

det er noget, der også opleves på GP-siden. Så det første spørgsmål, det er hvordan udviklingen i 

investorkrav til rapportering de seneste år den har været? 

 

LM: Vi oplevede de største ændringer til kravene fra investorerne i forbindelse med, at vi som 

kapitalfond selv blev underlagt skærpede krav, fordi vi kom under Finanstilsynet, og det er jo det hele 

omkring Risk og Compliance og sådan nogle ting. Man kan sige LPA’en med investorerne er jo så 

specifik i forvejen, hvad kan vi, hvad har vi af grænser for, hvor meget vi må sprede os geografisk på 

vores investeringer, hvor store må vores investeringer være i forhold til hvor meget vi må eksponere 

i hver enkelt investering og så videre, så man kan sige, at investorerne allerede på LPA-tidspunktet 

har sikret sig nogle rammer, altså hvad er det vi må agere efter. Og det er jo biblen, og så er der jo 

den her – hvis man vil ud over de gængse rammer, der er sat – så kan man øge dem fx fra 15% i én 

investering til 20%, men så skal man gå i Limited Partner Committee, som er repræsentanter fra 

investorerne. Så man kan sige LPA’en har jo sat stort set alle de rammer for, hvordan vi kan agere. 

Så det er jo egentlig bare blevet endnu mere formaliseret – det er jo det vi overvåger, og det er det 

Finanstilsynet har sagt skal overvåges.  



Så det er ikke fordi, det er blevet så meget anderledes med AIFMD, og investorerne har en forventning 

om, at vi selvfølgelig er compliant i forhold til hvad Finanstilsynet siger, men i bund og grund ændrer 

det ikke meget på, hvordan vi altid har gjort det, fordi LPA’en i sidste ende er biblen i forhold til 

hvordan vi må agere, i forhold til investorernes forventninger til hvordan vi arbejder. Så hovedsageligt 

oplever vi kun øgede krav inden for CSR-rapportering – at vi har ansvarligheden inde over vores 

investeringer, men man kan sige i forvejen er det jo egentlig også blevet defineret rigtig meget i dels 

LPA’en men også i de såkaldte Cite Letters, som en investor jo kan lave som supplement til LPA’en, 

hvor de jo går ind og definerer mange ting - jamen altså de vil ikke have, at vi skal investere inden 

for våbenindustri og tobaksindustri, så yderligere end LPA’en har du jo en række Cite Letters, som 

investorerne også har sørget for, at vi har som rammer for, hvad vi må og ikke må. Så det er ikke 

fordi, vi oplever øgede krav til det, fordi de har en forventning om, at vi som godkendt forvalter 

allerede har styr på alle processerne. Min opfattelse er mere, at pensionskasser og så videre skal være 

opmærksomme, når de går ud i deres direkte og co-investeringer, men hvis de investerer gennem en 

godkendt forvalter, så har de allerede dér sikret sig, at der er styr på processerne. 

 

AL: Jo, bestemt. Nu nævner du, at den her LPA, den er biblen, og så er der nogle Cite Letters ved 

siden af. Er der somme tider, at en investor alligevel kræver særbehandling i løbet af en fonds levetid? 

 

LM: Nej, altså vi har oplevet, at vi for eksempel har haft en investor, som i et Cite Letter ikke har 

sikret sig, at de kunne blive ’excused investor’ på en investering. Og der har de så gået ind og sagt, 

at ”i den her kommer vi i konflikt med vores andre investeringer” pga. en konkurrenceklausul, de 

ikke har gjort opmærksom på. Der har vi så gået ind og sagt, at vi godt kan acceptere det – vi vil gerne 

behandle jer, så I ikke skal være med i investeringen her. Men det er klart, at Cite Letteret er noget, 

vi overvåger hele tiden, det vil sige ligeså snart vi kommer ind i en investering, hvor der på nogen 

måde kan være én eller anden form for gråzone, hvor vi er nødt til at sikre, at vi er inden for det vi 

har fået lov til at investorerne. Så spørger vi så investorerne: I har sikret jer sådan og sådan, vi kigger 

nu på en investering i den industri, hvordan ser I på den? 

Det vil vi altid gøre, hvis vi på nogen måde er i tvivl om det.  

 

AL: Interessant. Men derudover ikke nogen større ændringer over de seneste år? 

 

LM: Nej. Altså i en investeringsproces, der har du jo en ret slavisk måde at gå frem på. Det første, vi 



sikrer os, er, at der ikke er nogen interessekonflikter i forhold til det team, der er sat på. Den 

investering du i det hele taget kigger på, der starter vi. Og så er vores forretningsmodel jo, at der 

bliver lavet den her due diligence, som investorerne får et uddrag af. De får jo et uddrag af hele det 

investeringsmateriale, som vores godkendelses- og vores investeringskomité har godkendt. Så kan de 

se, hvad der er blevet foretaget af due diligence, plus at de har en times spørgetid i sådan et åbent 

’telco’, hvor vi også gennemgår hele investeringen med dem og så videre. Så jeg vil sige, at vi gør ret 

meget for at sikre meget transparente forhold – så det er ikke kun et spørgsmål om, at vi har købt en 

virksomhed, ”vær søde at indbetale”. Der er meget mere gennemgang. Hvad det angår, er der sket en 

ændring. Det er nok sket ud fra, at der har været et ønske fra investorerne om at få mere indsigt i, 

hvad det er for en investering, og hvad for nogle tanker har vi gjort os og så videre.  

 

AL: OK. Alt det her, er det blevet et regulativt krav eller er det noget vi gør, fordi det er ’nice to 

have’? 

 

LM: Det er noget vi gør, fordi vi gerne vil imødekomme investorerne og egentlig prøve at være så 

transparente som muligt i forhold til at give komfort på det, vi gør. 

 

AL: Ok, det er ret interessant, fordi det også kan fornemmes, at investorerne rigtig gerne vil være lidt 

mere nede i de forskellige investeringer. Det bliver også krævet af dem i et omfang. 

 

LM: Ja, altså vi har enkelte investorer, som altid, selvom der har været det her telco, hvor de har 

mulighed for at spørge ind, gerne lige vil have, at vi bekræfter nogle bullets og sådan. Men det er et 

lille uddrag af investorerne, det er bestemt ikke generelt.  

 

AL: Nej, okay. Det er super. Hvis man kigger på både AIFMD og Prudent Person, synes du så der er 

sat rimelige krav, eller bruger vi unødige ressourcer? 

 

LM: Fra en regnskabspersons synspunkt, som godt kan lide, at tingene kommer lidt i kasser og 

systemer, så er det for mig rimelige krav, der bliver stillet fra investorer. Jeg synes ikke ,vi oplever 

nogen spørgsmål, der bliver stillet, hvor man tænker ’her går I over grænsen’. Man kan sige, at dér 

hvor vi sommetider kan reagere, det er i forhold til vores standardrapportering til investorer, som 

overholder Invest Europes rapporteringsguidelines. Vi laver valuation efter NPV, så vi overholder 



alle branchestandarder. Men investorerne vil gerne have, at vi rapporterer direkte i deres egne 

systemer, så de bedre kan benchmarke i forhold til PE-investeringer de har i andre fonde, og det er 

lidt en udfordring for os. Men det er en lidt anden vinkel. I forhold til at de godt vil kende lidt mere 

til den enkelte investering, det er fair nok. De har jo givet os mandatet, så så længe vi arbejder inden 

for dét, der er defineret i vores LPA, så skulle det jo være godt nok, men som investor synes jeg det 

er et rimeligt krav, at de gerne vil høre lidt mere om den enkelte investering.  

Det er jo også det vi forsøger at gøre med vores investordag, hvor vi jo inviterer alle vores 

porteføljeselskaber ind, som fortæller, og de har mulighed for at møde ledelsen og stille spørgsmål 

og så videre. Så jeg vil sige, jeg kan forestille mig, at Polaris i hvert fald er meget transparente – mere 

end måske så mange andre.  

 
AL: Ja, det er også mit indtryk. Og det er jo netop denne transparens, der bliver krævet stiger. I den 

forbindelse kan man også tænke, at LPs bliver mere strikse i fremtiden i forhold til, hvad de kræver. 

Ser du på tværs af geografier nogen forskel i forhold til, hvad der kræves? 

 
LM: Nej, altså pensionskasserne kommer med flere supplerende spørgsmål, end de har haft hidtil. De 

er blevet lidt mere aktive i forhold til at stille spørgsmål, hvor man kan sige family offices og sådan 

noget er mere sådan status quo. 

 
AL: Ok, nej men de er jo heller ikke underlagt helt samme regulering. 

 

LM: Altså vi får også på den supplerende rapporteringsside, når vi har foretaget investeringen, en del 

flere forespørgsler, de vil gerne have rapportering på nogle flere nøgletal end vi har haft tidligere. 

 
AL: Ja, og er der også krav til at vi skal rapportere til vores likviditet? 

 

LM: Ja, det er en del af AIFMD. Man kan sige – hvis man følger Invest Europe’s 

rapporteringsguidelines, hvad vi gør – så skal vi jo rapportere cash flows på fonden. Så hvad det 

angår, har du jo en transparent likviditet dér. Men det er ikke nogen øgede krav, der er kommet i 

forhold til rapportering hos investorerne, men mere et krav der er kommet for forvaltere. I FAIF-

reguleringen er der jo kommet et krav om, at man skal have en tilpas stor likviditet til i det hele taget 

at agere som forvalter. Hvor kravet nu er, at man skal have 25% reserveret kapital af en forvalters 

årlige administrationsomkostninger, hvilket jo er inklusive lønninger. Og i de her tider med negativ 

rente, er det jo en relativ byrde at have liggende. Så der er kommet øgede krav for forvaltere. 



 
AL: Ja, og så mange pengestrømme ind og ud har I vel ikke i løbet af et år? 

 
LM: Nej, og det er jo blevet mere almindeligt, at man bruger bridgefacilitiet til at facilitere 

investeringerne. Vi har i vores LPA en mulighed for at anvende en bridgefacilitet i 180 dage ad 

gangen – dog op til max 25% af det samlede commitment til fonden. Man kan sige, investorerne vil 

jo gerne have deres penge ud og arbejde, og derfor har de selvfølgelig i LPA’en sikret sig, at vi ikke 

bare kan bridge det hele i forhold til at spare noget hurdle rate. Så sådanne regler findes der jo. Og 

man kan sige, at når man bruger sin bridgefacilitet til investeringer, så er der jo hele tiden et halvt år, 

hvor vi ikke behøver at kalde hos investorerne. Og management fee og omkostninger, det er 

sædvanligvis halvårligt også. Så man kan sige, at så mange dropdown notices er der jo heller ikke på 

et år. Der findes jo så - pga. FAIF-reguleringen - har vi en såkaldt depositar på, som skal overvåge 

fondens cashflows på daglig basis, som det hedder sig i lovgivningen. Så dét, der sker, er, at vores 

depositar har en kiggeadgang ind til alle vores konti i de enkelte fonde. Det er en overskuelig opgave 

for dem, for der sker ikke så meget, vi har jo ikke transaktioner på daglig basis – altså vi betaler 

rådgivere i ny og næ, men ellers er der jo ikke rigtig noget. Så det er bestemt til at overse. 

 
AL: Så det er ikke som sådan os, der får omkostningen eller hvad? 
 

LM: Jo, altså vi betaler for at have en depositar. I Polaris III er det en Polaris Management 

omkostning, fordi Polaris III blev etableret, før loven kom. Den omkostning er ikke sikret i LPA’en, 

så det er ikke en fondsomkostning. I Polaris IV og i en kommende Polaris V, der er det en 

fondsomkostning. Men det er en stand, der er kommet i Danmark, som ikke fandtes før.  

 

AL: Nej, men i forhold til sådan rimelige krav, så lyder overvågning på daglig basis måske som 

unødigt 

 

LM: Ja, og de skal også overvåge vore ejerbøger – at vi har fuldstændig styr på ejerandelene ned 

igennem vores enkelte investeringer. Og så skal de overvåge vores daglige cashflow, og at vi i øvrigt 

kan finde ud af at beregne management fee. Så der er kommet nogle nye krav dér også.  

 

AL: Ja, det kan jeg forstå. Tusind tak for din tid.  

 

” 



10.8.5. Helle Ærendahl Heldbo & Tobias Friis 

 

Helle Ærendahl Heldbo & Tobias Friis 

Head of Fund Selection and Portfolio Manager hos Lærernes Pension 

 

Mødet afholdt: 

Torsdag d. 11. april 2019 kl. 10.00-11.00 i København 

 

Deltagere:  

AL: Alexander 

NM: Niclas 

HE: Helle 

TO: Tobias 

 

” 

AL: Nu har I jo hørt lidt om projektet. Jeg tænker vi kan starte med, at I lige helt kort kan opridse 

jeres roller her i Lærernes Pension? 

 

HE: Jeg er chef for vores alternative fonde, det vil sige alt inden for real estate, infrastruktur, private 

equity og skov. Vi har ca. 67 fondsinvesteringer, og det er det, jeg har taget mig af de sidste mange 

år. Det er sådan meget kort.  

 

NM: Når du siger mange år, hvor mange drejer det sig så om? 

 

HE: Jeg har været her i 9 år. 

 

TO: Ja, jeg er jo som sagt lige startet her for halvanden måned siden, så jeg er relativt ny. Jeg har en 

baggrund, hvor jeg har siddet i transaktionsafdelingen i et ejendomsselskab, og jeg har siddet i 

valuation i Ørsted i tre år og kigget på infrastruktur, og før det har jeg siddet i Topdanmark i deres 

kapitalforvaltning, men lavede risikorapportering derude, så det var lidt en anden vinkel end 

investering. 

 



AL: Ja, bestemt. Vi kommer også ind på sådan noget som risiko, så det kan nok være interessant også 

at få den vinkel på. Hvis vi starter sådan helt overordnet med Lærernes Pension til aktivallokering, 

hvilke tanker ligger så bag? 

 

HE: Der ligger jo generelt sådan en diversifikationstanke, og vi skal prøve at lave den optimale 

portefølje ud fra, at vi både skal være diversificerede og så er der noget omkring, hvordan vi anser 

risiko på de forskellige aktivklasser. Vi regner på volatilitet, og vi regner på forventet afkast over 

sådan en fem-årig periode. Vi bruger Nordea til at hjælpe os med at regne på nogle scenarier. Så vi 

kan sige, hvis vi gerne vil have dét her risikoscenarie, hvordan kommer vi så til at ligge, hvor kan vi 

ligge, hvis vi tager mere gearing på og så videre. Og så skal bestyrelsen ligesom træffe en beslutning 

om inden for de her scenarier, hvor vil vi risikomæssigt ligge. Så vi prøver så vidt muligt at lave en 

optimal allokering inden for de forskellige aktivgrupper. Og det handler jo også om korrelation 

mellem aktivgrupper. For eksempel sådan noget som skov har jo en meget lav korrelation med resten 

af aktivmarkedet, især med aktier. Så hele det noterede marked generelt har skov meget lav 

korrelation med.  

Så det vil sige, at du tager noget risiko af, at man har sådan en undergruppe af aktiver i sin portefølje. 

Så det er sådan et længere studie, vi laver. Vi laver en stor øvelse hvert andet år, og så laver vi sådan 

en tilpasning hvert andet år. Og det handler jo så rigtig meget om, hvordan vi ser volatilitet, og 

hvordan vi ser afkast. For de unoterede handler det også om, at vi er nødt til at lægge nogle grænser 

ind for, hvad vi maksimalt kan have, fordi det kræver flere ressourcer at investere i det unoterede 

marked. Så længe vi ikke har flere ressourcer, kan vi heller ikke bare have ingen øvre grænser. Vi 

skal jo heller ikke risikere en hjørneløsning, så vi kan ikke sige, at vi har eller skal have 50% skov. 

For det er heller ikke en mulighed, når man har så stor en balance, vi har jo ca. 100 mia. under 

forvaltning. Så kan vi heller ikke have 50 mia. i skov, for så er afkastforventningen og volatiliteten 

jo helt andetledes, end hvis du kan gå ud og lave ’cherry picking’ på aktiverne. Så vi skal også sige, 

hvad er muligt inde for det her.  

 

NM: Hvor mange sidder I i jeres afdeling? 

 

HE: Jamen lige nu på fond sidder vi os to. Forhåbentlig bliver vi nogle flere. Henrik, som er CFO, 

bruger også lidt ekstra tid på det. Og så har vi én, der sidder på direkte ejendomme. 

 



NM: Og hvor mange milliarder har I placeret af de 100? 

 

HE: 12. 

 

AL: Ja, fordi vi har jo kigget helt bredt på pensionssektoren og allokeringen svinger lidt et sted mellem 

0% og 20%.  

 

TO: Hvad tæller I med dér? For jeg har da indtrykket af, at der ikke er nogen pensionskasser, der 

ligger på 0. Hvis man skal være helt grov har de vel altid ejendomme og lignende liggende i deres 

portefølje. Så det er sådan lidt om I tager direkte ejendomme med som et alternativ. 

 

NM: Jamen det er fordi, vi eksempelvis også har Lønmodtagernes Dyrtidsfond med, og den går i 0 – 

det er dog ikke nogen, der indgår i den primære analyse. Men vi ligger fra 3% og op. Der er virkelig 

nogen, der kun har det minimale med og slet ikke rører PE og så videre.  

 

HE: Alm Brand, mener jeg. De kører kun dansk.  

 

NM: Ja, altså du har fuldstændig ret. Der er virkelig stor divergens i allokeringen til alternativer. Og 

det er jo også vores indtryk, at der er nogen, der er frontløbere på det her, for eksempel PKA – de har 

jo oprettet en helt investeringsenhed, hvor der så er andre pensionskasser, som fusionerer ind i det 

her. 

 

HE: Ja, det er jo længe siden. Vi har én af vores infrastrukturinvesteringer, der bliver administreret af 

PKA. Det giver mening, fordi deres team er ret stort inden for infrastruktur. 

 

AL: Ja. Du nævner det her med, at det er enormt dyrt og ressourcekrævende at investere i private 

omkostninger. Og jeg kan forestille mig, at sådan noget som søgeomkostninger efter de rigtige 

forvaltere og monitoreringsomkostninger løbende er noget af det, der ligger i de her omkostninger. 

Kan man sige, at omkostningerne er begrænsende for, hvor meget der er optimalt at investere i 

alternativer? 

 

HE: Det er ikke det, der kommer til at være afgørende. Det kommer til at være ressourcer, altså hvor 



mange ansatte synes man, at man skal være til det her. Og hvor ligger den optimale allokering for 

sådan nogle aktiver. For der er jo heller ingen tvivl om, for eksempel at PE er mere risikofyldt, fordi 

du altid har en illikviditetspræmie i forhold til det noterede marked, så du vil altid have en eller anden 

risikofaktor, som er lidt højere end på det noterede. Og dermed så er det ligesom sådan nogle ting, 

der kommer til at være udslagsgivende. Også fordi du heller ikke, som vi har sagt, vil ende i en 

hjørneløsning. Men dét at der kan være nogle flere omkostninger ved at tegne i sådan nogle fonde – 

hvis ikke de havde deres afkast, så ville vi jo heller ikke ende dér. Altså når vi laver vores analyser, 

så regner vi jo på netto- og ikke bruttoafkast hos fondene. Vi regner på, hvad netto er, og der har du 

taget alle omkostninger med. Hvis ikke vi kan få et merafkast i forhold til det likvide marked, så 

tegner vi jo slet ikke. Så lander vi slet ikke på en løsning, hvor vi tegner måske fem eller ti procent i 

PE, der kommer vi slet ikke hen. Så det bliver simpelthen regnet ind i et. Det er ligesom en forventning 

om, at det kan bære de her øgede omkostninger.  

 

TO: Og man kan sige, at ligeså snart man er på det illikvide marked, så bliver due diligence processen 

meget stor. Og når due diligence processen er meget stor, så har man brug for et stort staff til at 

understøtte det – det er den begrænsende faktor, der er. Og det er sådan set underordnet, om det er 

PE eller en direkte real estate investering, due dilience processen er bare omfattende. Og man kan 

sige – at købe en aktie, det er jo bare at klikke på en tast – jeg ved ikke hvor meget due diligence, de 

laver, i aktieafdelingen, men det er i hvert fald væsentlig mindre, hvis vedkommende føler, at de skal 

overallokere med 0,1% i Danske Bank i forhold til resten af indeks, eller hvad han nu ligger og 

benchmarker i forhold til. 

 

HE: Vi har jo her kapitalforeningsstruktur på vores noterede marked, det vil sige, at vi har outsourcet 

hele aktiedelen og det meste af obligationsdelen til eksterne managers. Men det er jo meget nemt at 

putte 300 millioner kroner eller dollars eller hvad man har lyst til ind i et mandat. Og trække dem ud 

igen. Og selvfølgelig laver man due diligence på det før man går ind og tegner, på small cap for 

eksempel, og det er selvfølgelig en lang proces. Men i dét øjeblik man har en forvalter inde, så kan 

du bare hive penge ind og ud ligeså tosset du vil. Hvis det går godt, så er det måske flere penge. Hvis 

det går mindre godt, så overvejer man lige. Men det vil sige, at der ikke er nogen omkostning ved at 

lægge flere penge i den aktivgruppe. Men det er der på PE-siden, for der skal du jo så tegne med en 

anden fond eller næste fond, og så skal du lave due diligence på det én gang til. Og der er væsentlig 

højere administrationsomkostninger, management fee, på de unoterede.  



Så det er jo nogle ting, som alle sammen bliver regnet ind i, hvad vi regner med vi vil få for det. Og 

vores omkostninger her i vores hus er jo også en faktor for, hvordan vi investerer. Fordi hvis vi kunne 

have 20 mennesker ansat, så ville vi lige pludselig få ret store investeringsomkostninger. 

 

AL: Selvfølgelig, det kan jeg sagtens følge. Hvis man antager, at I nu havde det – nu ved jeg godt 

man ikke rigtig kan bruge moderne porteføljeteori i forhold til, hvordan man sammensætter den 

optimale portefølje, men hvis man nu havde… 

 

TO: Ja, men omvendt er det nu de redskaber, man nu engang har. Det er jo ikke forkert at benytte 

MPT til at lave den efficiente rand til at sige, hvordan skal vi ligge optimalt, fordi vi, som Helle var 

inde på, kigger på forventet afkast, forventet risiko og forventet korrelation, og derfor benytter vi det 

jo indirekte. Så kan man sige, at statistikken bag måske ikke altid er holdbar, og især når du bevæger 

dig ud i det illikvide, bliver det rigtig svært at snakke standardafvigelse og forventet afkast. Fordi det 

bliver meget afhængigt af, hvilket vintage year du kigger på, hvor du kigger og så videre. 

 

HE: Men vi prøver hele tiden at ligge på den efficiente rand. 

 

TO: Men man er nødt til at bruge de redskaber man har 

 

HE: Og det er jo også det vores analyser går ud på – at få lagt den helt optimale strategi. Men på det 

unoterede område har vi haft en ressourcesituation, der gjorde, at vi ikke kunne ligge højere i 

allokering til private equity end, lad os sige, 5%. Selvom modellen måske viser, at vi skulle ligge i 

7%. Det kan måske være, at vi kommer dertil over årene, men vi kan heller ikke flytte det. Altså vi 

kan lave sådan en fem-års udvikling, men vi kan ikke flytte noget på fem eller seks måneder eller et 

år. Vi kan simpelthen ikke investere så meget. Også fordi vi har ligesom en idé om, hvor store billetter 

vi vil komme ud med. Vi vil ikke for eksempel lægge 100 millioner dollars til nogen, vi ikke har 

arbejdet med før.  

 

TO: Nej, der opstår meget hurtigt noget koncentrationsrisiko, fordi selvfølgelig kigger vi på fonde, 

der er interessante. Men vi har jo ikke lyst til at være overeksponerede i de enkelte fonde. Så ja, i og 

med at der ikke er så mange interessant fonde hele tiden, er det jo også et problem. Det er jo ikke et 

marked, hvor der ligesom er 1.000 interessante fonde at kigge på – det er måske snarere fem eller ti. 



Og det gør jo bare, at vi kun kan allokere så og så meget. Og det tager bare tid at få upscalet det her. 

Omvendt vil det gå relativt hurtigt at nedscale det, altså der kan du jo bare stoppe.  

 

HE: Men det, der er udfordringen for os for eksempel, det er, at hvis vi var fuldt trukket på vores 

tilsagn, så ville vi have en allokering på omkring 20% af vores samlede aktiver. Så vi har udestående 

6-7% af vores samlede aktiver, som bare står som udestående tilsagn, som ikke er blevet trukket. Og 

vi ved jo ikke, hvornår de bliver trukket – det kunne være om to dage eller tre måneder eller to eller 

tre år afhængigt af, hvornår investeringerne bliver foretaget nede i fondene. Men vi har jo en 

forventning om, at det hele bliver trukket, spørgsmålet er bare hvornår. Så man kan jo planlægge alt 

det man vil, men man kommer ikke så mange vegne med det, fordi man ikke selv er herre over… 

altså vi går jo ikke selv ud og køber en virksomhed. Det har vi ikke kompetencerne til. Og selvom vi 

gjorde det, ville det jo heller ikke være til at vide, hvornår vi finder den rigtige virksomhed. 

 

AL: Nej. Der er jo nogle pensionskasser, der siger at udviklingen går fra fonde og funds of funds over 

mod co-investments simpelthen for at kunne lægge nogle større tickets. Er det en udvikling I også 

kunne forestille jer? 

 

HE: Jamen det har vi jo haft, for vi har tidligere signet i funds og funds for at få så bred en portefølje 

som muligt. Så opdagede vi lidt, at det ikke rigtigt genererede den alpha, vi gerne vil have, fordi når 

man har en enkelt virksomhed ud af – vi havde en secondary portefølje med 2.500 underliggende 

porteføljeselskaber – men når én virksomhed klarer sig godt, Pandora fx, så bon’er det overhovedet 

ikke ud i det samlede afkast, og så betaler du til gengæld dobbelt management fee og dobbelt 

performance fee. Så bliver der rigtig meget ædt af fee, så det holdt vi op med, for at gå mod en strategi, 

der hedder ’primaries’ fonde. Men vi får skrevet ind i vores aftaler, at vi gerne vil tilbydes co-

investeringer. Vi har dog ikke rigtig reageret på det endnu, vi har kun en enkelt co-investering. Men 

det kan jo ofte give et lavere fee. 

 

AL: Ja, præcis, for så kan man ligesom få lov til at investere udenom. 

 

TO: Man kan sige, at I modsætning til fonde, så er dét at have direkte investeringer på balancen lidt 

mere i pensionskassers ånd, fordi du tænker meget mere langsigtet. Det er ikke det her afkast om to 

år, der er vigtigt – det er at have det stabile cash flow i 50, år, der kan dække de udbetalinger, der skal 



være. Så vi vil gerne have noget cash flow stabilitet ind i virksomheden også. Hvordan den skal drejes 

i fremtiden er svært at sige, fordi det kræver rigtig meget administration at have de her investeringer 

i forhold til fonde. 

 

HE: Ja, præcis. Vi er lidt påvirkede af, at vi administrativt har svært ved at håndtere direkte 

investeringer på bøgerne, fordi vi har alt lagt i kapitalfondsstruktur eller som kapitalforeninger, og 

det vil sige, at foretage direkte investeringer ville kræve en større administrativ ressource her, end vi 

har, så vi prøver at få pakket det ind i en fondsstruktur sammen med andre co-investorer. 

 

NM: Men er der opbakning internt til at udvide jeres afdeling? 

 

HE: Det er planen. Men i første omgang bliver det på fondssiden, og så kommer der de her co-

investeringer. Det, der jo også er med co-investeringer, er, at der co-investerer man med nogen, som 

har kompetencen, og som stadigvæk har beslutningskompetencen. Det er i hvert fald dét, vi har tænkt 

os. Så det bliver ikke lagt over til, at det er os – vi laver bare en ekstra eksponering til en kendt 

virksomhed. 

 

NM: Har I nogen direkte strategi i forhold til, hvor I skal hen i forhold til alternativer? 

 

HE: Jamen altså, vi har jo de her 12-13% nu, og vi forventer, at vi i løbet af fem år skal op på ca. 18% 

af vores balance. Vores balance stiger ret pænt, fordi vi har et ret stort net inflow hvert år, fordi vi har 

væsentligt flere, der indbetaler end udbetaler. Så vi regner med at have en vækst i balancen på ca. 

14% om året i gennemsnit. Så bare dét at holde, hvor vi er, der skal laves noget. Og så for at komme 

op på de her 18% - der skal tegnes nogle investeringer. 

 

TO: Og bare lige for at forklare jer hvorfor. Den her pensionskasse er startet i 1993, og det betyder, 

at folk før det er på en anden pensionsordning. Så derfor er vores bidragsydere, fordi de relativt er 

meget unge, tilbøjelige til at gå på pension senere. Så vi regner med en voksende balance de næste 

10-15 år. Det er jo ganske rart. 

 

HE: Ja, og det er jo meget rart, når man sidder med sådan en illikvid aktivgruppe. Det betyder, at vi 

ikke har problemer med at honorere vores tilsagn. 



 

TO: Nej, vores cash flow risiko er meget lille. 

 

HE: Ja, meget lille cash flow risiko, fordi vi jo har et net inflow på ca. fire milliarder om året. Og så 

store udbetalinger har vi trods alt ikke haft noget år på det unoterede marked. Så det er bare et 

spørgsmål om, hvor meget der allokeres til alle de andre aktivgrupper. 

 

AL: Ja, naturligvis. Super interessant. Vi skal også nå at snakke om noget regulering. Vi har jo været 

inde og snakke med Finanstilsynes omkring de her Prudent Person principper… 

 

HE: Okay, så kan det jo være, at jeg skulle starte med at fortælle, at vi har været under inspektion i 

efteråret sidste år. Og vi var det første pensionsselskab, som havde en ordinær plus alternativ 

inspektion efter de nye Prudent Person principper, så vi blev tæsket igennem. Og vi har fået en del 

ting, vi skal gøre anderledes, men det havde vi jo også forventet, fordi det er en ny vejledning, der 

kom sidste år – altså Prudent Person princippet trådte jo i kraft for flere år siden, men selve den 

vejledning, der virkelig klargjorde, hvad vi skulle gøre, trådte først i kraft 30/6 sidste år. Og frem til 

Finanstilsynet kom lavede vi slet ikke nogle investeringer, fordi vi ikke var klar over ”hvad gør vi 

her”. Så der er en masse ting vi skal lave om, når vi tegner fondene fremover. 

 

NM: Vi kan jo godt sige, at vi også har haft møde med Finanstilsynet, og vi fik måske ikke de klareste 

svar gennemløbende.  

 

AL: Ja, altså da vi læste vejledningen igennem, slog det os, at principperne virkede fornuftige, men 

at vi ligesom manglede en best practice for, hvordan man griber dem an og efterlever dem. Og derfor 

er det jo interessant at høre, hvordan man egentlig gør i praksis.  

 

TO: Man kan sige, at vi jo har gjort lidt det samme. Altså vi har spurgt dem, hvordan vi skal gøre, og 

så siger de: ”Find ud af det selv.”  

 

HE: Og næste gang de kommer på inspektion, så får vi nok at vide, at det gjorde I ikke rigtigt. Og så 

vil vi jo sige, at vi ikke kunne få at vide, hvad vi skulle gøre. Jeg var til et seminar for noget tid siden 

i efteråret, som hele branchen inden for det alternative var til. Og der blev der jo spurgt, om vi ikke 



kan få nogle skabeloner. Så udfylder vi dem, og så er vi alle sammen glade. Nej, det kunne vi ikke – 

det må vi selv finde ud af, og det er jo ikke sådan så vi kan lave én eller anden branchestandard. Det 

må hvert enkelt pensionsselskab selv vurdere – altså hvad der er de rigtige og forkerte risici.  

Og for mig giver det ikke nogen mening, fordi det at kvantificere risici, hvor vi skal gætte på risici i 

blindpool investeringer – dvs. for eksempel gætte på ni forskellige parametre og summe dem og sige 

man har et tal – det giver for mig ingen mening. Det er langt fra økonomerne, tænker jeg.  

 

AL: Ja, og vi spurgte sådan set også, om de har en checklist, når de ser, hvorvidt det så er gjort rigtig, 

men det kunne vi desværre heller ikke få et svar på. 

 

HE: Nej, det har de ikke. De er ikke langt i processen omkring det her – de ved ikke, hvad vi skal, og 

vi ved ikke, hvad vi skal. Så vi prøver at lave noget, som vi håber ligger inde for skiven. For os har 

det især været at skulle dokumentere, at vi har overvejet en hel masse ting – og kvantificere risici. 

Selvfølgelig gør man altid dét, når man laver en due diligence. Så har man en masse overvejelser op 

til og under, og så er det spørgsmålet, hvor meget man skal skrive ned og kvantificere tingene. Og 

der har vi så fået at vide, at vi ikke har gjort det, som de synes, men hvad de synes, kan vi heller ikke 

få.  

 

TO: Ja, det er svært. Men det er lidt sådan Finanstilsynet arbejder. Nu sad jeg tidligere med SOL-

regelsættet dengang det lige kom. Og ni ud af mine ti spørgsmål kunne de overhovedet ikke svare på  

der var de lidt sådan: ”Prøv at lave noget, og så vender vi tilbage om et år eller to.” Det er lidt useless. 

 

NM: Ja, de kom jo også ud med en inspektion for infrastruktur her i januar – jeg ved ikke om I er 

bekendte med den? 

 

HE: Altså vi har jo ikke infrastruktur på samme måde på bøgerne, som så mange andre pensionskasser 

har det. 

 

AL: Nej, ok. Der var konklusionen vist også, at der var meget der skulle laves om baseret på otte 

pensionskasser. 

 

HE: Ja, det så jeg godt – der er ret mange påbud. 



 

AL: Ja, præcis. Én af de ting Finanstilsynet nævner konkret, at man skal kigge på, dét er fastsættelsen 

af illikviditetspræmie og fastsættelse af kreditrisiko. Så kan jeg forestille mig, at der er andre 

risikopræmier, de forventer, man fastsætter, men som ikke står i vejledningen. Hvad er jeres tilgang 

til fastsættelsen af illikviditetspræmien for eksempel på en investering? 

 

HE: Jamen, for os handler det om at gå ind og se på den enkelte. For eksempel, hvis du ser på nogle 

af de fonde, som er meget populære, så kan man måske godt argumentere for, at en illikviditetspræmie 

ikke er så stor, fordi du altid kan komme af med den, og du kan komme af med den rimelig hurtigt 

på det secondary marked, og du skal ikke gå ret meget ned i spread. I øjeblikket handles secondaries 

jo enormt dyrt, og nogen kan du oven i købet få en præmie på. 

Men jeg kan ikke forestille mig, at jeg kommer i good standing ved at foreslå, at jeg skal have en 

illikviditetspræmie ved at tegne alternative investeringer. Så det gør vi ikke, men det er jo enormt 

svært. Som udgangspunkt mener vi, at den skal ligge på omkring 3%. Så kan vi argumentere for, at 

den i et givent tilfælde kan ligge lidt lavere, men det er sådan hovedreglen. 

 

TO: Den er meget svær at kvantificere. 

 

NM: Ja, det er også lidt deromkring vi hidtil har erfaret – cirka lidt deromkring. 

 

TO: Altså jeg synes, at det er virkelig svært – man vil jo gerne lave ét eller andet statistisk grundlag, 

som siger, at vi har et tal, og at der er et regneark. Det er bare svært, når du sidder med en helt ny 

investering, og du aner ikke, hvad der kommer til at ligge i den. Alt, hvad vi laver, vil jo kunne 

kritiseres på 20 punkter, men omvendt tror jeg, at Finanstilsynet er meget tilfredse med, at vi bare har 

gjort os nogle tanker – det er lidt dér de gerne vil hen. ”Gør jer nogle tanker I bekendtgør bestyrelsen 

med, og bestyrelsen kan jo kigge på det og sige, om det er realistisk.” Så svarer vi ja, og så skriver 

bestyrelsen under og siger, at de tror på, at vi har lavet den risikovurdering, der skal til for at lave den 

her investering… Men er det virkeligheden? 

Nej, altså så vi gør jo det bedste, vi kan, og der har vi bare ikke særlig mange værktøjer.  

 

HE: Nej, meget meget lidt. Jeg tænker jo, at jo længere tid man er underlagt sådan noget som dét her, 

jo flere erfaringer gør man sig også i branchen i forhold til, hvor man ca. skal ligge. Dét, der er 



udfordringen, er jo, at der står i vejledningen, at man ikke må basere sine analyser på historiske data. 

Og så ved jeg ikke, hvad vi så skal basere dem på, for hvad gør vi så? 

 

TO: Ja, det er jo svært at lave en statistisk analyse på datasæt, der ikke er historiske.  

 

HE: Ja, man blindpooler jo. Du ved jo i princippet ikke, hvad fonden tegner i. Vi kender nogle 

sektorer, som vi kan lave et sektorbeta for at sige, at hvis en fond ligger inden for udvalgte sektorer, 

kan man så regne noget risiko ved hjælp af det. Det er der så data for, men ud af de syv parametre vi 

har at køre risiko på, så er det måske én parameter, hvor vi på en måde statistisk kan underbygge 

tallene på. Det har vi ikke på meget af det andet. Bloomberg har lidt omkring landerisiko – det kan 

man tage. Så kan man også tage på valutarisiko, men det er jo lidt et eller andet sted at stikke fingeren 

i jorden og se eller i luften, hvordan vinden blæser. 

 

TO: Ja, og så kan man kigge på gammel gearing, altså hvordan har de tidligere finansieret deres køb. 

Men altså vil de gøre det i fremtiden? Lige nu er rentemarkedet jo ekstremt givende, så derfor har 

man lyst til at geare sine investeringer meget. Ændrer det sig, så giver det måske ikke så meget 

mening. Er det så bedre at sige, at de beholder den gearing de havde, men bliver vildt eksponerede 

over for renterisiko? Dynamikken er der ikke rigtig, når man kigger frem og tilbage på én gang. 

 

HE: Det kan ind i mellem føles som om vi skal sidde og opfinde tingene. Og det har jeg svært ved at 

synes giver særlig god mening, eller skaber nogen som helst form for værdi i vores proces. Men vi er 

jo nødt til at gøre det, og i det vi lige har siddet og kigget på, der har jeg lige kvantificeret samlet 

risiko inklusive illikviditetspræmie på 4% eller 4,5%. Og så må jeg jo bare sige, at så skal jeg have 

det i ekstra afkast i forhold til, hvis jeg tegner på det noterede marked. Men mange af de 

risikoparametre ville jeg jo også have, hvis jeg tegnede i tilsvarende virksomheder, der bare var 

noterede. Sektorbetaen, landerisikoen og valutarisikoen vil jeg jo stadigvæk have.  

 

NM: Var det for fire fondsinvesteringer I lige har lavet? 

 

HE: Nej, vi har haft en lille pause her, fordi jeg har siddet med det alene, indtil Tobias kom. Så jeg 

har været lidt underbemandet. Vi har 67 fondsinvesteringer, så bare at holde styr på dem har krævet 

en ret stor indsats. 



 

TO: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at Finanstilsynets vurdering, hvis man kan kalde den 

det, kommer op på hjemmesiden inden for en måneds tid. Så der kan I få lov til at læse alle de slag 

over næsen, vi fik. Og derudover kan I også på hjemmesiden se hele vores aktivallokering og alle 

vores alternative investeringer. Der er faktisk en ret god ’look-through’ på det hele. 

 

HE: Ja, vi er meget transparente på alle vores investeringer, om det så er på de noterede eller 

unoterede. 

 

NM: Ja, super. Nu nævnte du selv den club deal I havde med PKA, men sparer I også med andre 

pensionsselskaber i forhold til at overholde Prudent Person og anden regulering? 

 

HE: Ja, altså vi har jo ikke gjort så meget på vores del, men jeg ved vores risikofunktion, som jo skal 

sidde og lave risikovurderinger, har. Vi skal lave noget hos os, og så skal de lave sådan en hel 

risikorapport, og det har jo været helt nyt for dem at skulle i gang med det her arbejde. Så de har 

henvendt sig både til Lægerne, Sampension og PKA, tror jeg. Vi har jo sådan et 

administrationssamarbejde med PKA og PBU, hvor Velliv og Industriens også er. Så de har fået lidt 

sparring i forhold til, hvad de har gjort for at monitorere, for det er jo ikke nok, at vi i vores due 

diligence proces tager hensyn til hele den her vejledning. Vi skal også efterfølgende følge op på den 

og vurdere, måle, identificere osv. Så dvs. hele tiden måle op og vurdere, om afkastet så har været 

som vi forventede det skulle være. Og én af de ting, vi blandt andet har spurgt Finanstilsynet om er: 

”Når jeg tegner i en PE-fond og forventer, lad os bare sige 20% i afkast per år, og det så viser sig, at 

jeg ikke har fået det næste år – det vidste jeg jo godt jeg ikke ville få. Hvad skal jeg så?”. Jamen så 

siger de, at vi skal komme med en forklaring. Og det ved jeg jo godt – der er jo ikke nogen forklaring, 

udover at fonden er i gang med at investere, og at jeg lige nu kun smider penge ud af vinduet, fordi 

jeg skal bruge en masse omkostninger og betaler en masse management fee, men ikke har investeret 

noget kapital. Så jeg er en masse i minus, og det varer lang tid før, måske fire eller fem år, før jeg 

kommer op i plus. Så hvad så? Skal vi så lægge en J-kurve ind for alle investeringerne? Det synes 

Finanstilsynet også var lige voldsomt nok. Men hvad skal jeg så? Det kunne jeg ikke få en forklaring 

på.Så der er ligesom en helt masse ting vi skal lave, vi skal lave trafiklys på alle vores investeringer 

hvert kvartal for at se, om de falder inden for skiven i forhold til, hvad vi havde regnet med. 

 



TO: Og igen kan man i hvert fald tænke, at Finanstilsynet bare gerne vil have, at man gør sig nogle 

tanker. Og så kan man sige: ”afkastet er super negativt lige nu – det skyldes vi er i en 

investeringsperiode. Bum.” Og så kan de gå ind og se, at vi har kigget på den, vi har vurderet og vi 

har konkluderet. Fordi andet giver ikke mening. Vi kan ikke sidde og sige, at den ikke lever op til sit 

afkastkrav, for hvad er dens afkastkrav efter fire år? Efter fire år er der jo ikke noget afkastkrav.  

 

HE: Nej, vi har jo ikke nogen forventning om det – hvis de har et positivt afkast allerede, bliver vi jo 

helt vildt glade og siger: ”Nej hvor er det godt.”, ikke? 

 

TO: Ja, og omvendt tænder det måske nærmest en rød lampe et eller andet sted, ikke? De cykler for 

hurtigt igennem aktiverne i fonden. 

 

HE: Ja, eller for eksempel i vores secondary real estate, der giver det jo helt vildt god mening, at der 

er en meget lille J-kurve, fordi du som regel i løbet af meget kort tid skriver dine aktiver op til market 

value. Og det skal man jo også, man skal jo have market value. Så lige pludselig, så har vi jo allerede 

dér fået et løft. Men det kan vi jo ikke gøre på alle aktiverne og især ikke PE-aktiverne, der er det en 

helt anden sag.  

 

AL: Nej, men er der ikke også noget med at man slet ikke må opskrive første år? 

 

HE: Jo, de plejer at holde det til cost første år 

 

TO: De beholder det vel til cost indtil første audit. Der skal lige en revisor ind over det.  

 

HE: Ja altså medmindre der sker et eller andet vildt. Hvis der kommer et købstilbud for eksempel, så 

skal du jo også tage det ind. Du kan jo ikke være Prudent og så ikke tage købstilbud ind og siger, at 

aktivet er mere værd. Og vi må heller ikke have det for lavt på bøgerne, det er udfordringen vi også 

har. Det er, at vi ikke – hvis vi har en viden om at et eller andet bliver opskrevet – så må vi ikke holde 

værdien nede. 

 

AL: Interessant. Vi kunne også tænke os at snakke lidt om, hvilke performancemål I bruger. Nu har 

vi jo fået et datasæt med en række forskellige mål og har forsøgt at sætte os ind i, hvad de enkelte 



performancemål forklarer. Og vi kan ligesom forstå, at IRR og money-multiplen (TVPI, red.) er 

branchestandarden. Er det også dem, I bruger som jeres primære? 

 

HE: Vi bruger dem i forhold til vores kommunikation med fondene. Det har så været valgt her, at 

man rapporterer til bestyrelsen i tidsvægtet afkast, hvilket på en god dag ikke giver nogen som helst 

mening i forhold til fondene. Og desværre rapporterer man på kvartaler og på år, og dét, der giver 

mest mening på sådan nogle investeringer her, er jo løbende tre år eller siden opstart og så IRR-

målinger. Hvor tidsvægtet afkast, de giver nogle ret mærkelige afkasttal indimellem. 

 

AL: Ja, okay. Og tidsvægtet afkast, hvad forstås ved det? 

 

HE: Jamen, det er i princippet, at man tager værdien i starten af kvartalet og værdien i slutningen af 

kvartalet og så transaktioner i midten. Og så antager man, at alle transaktioner har ligget på den 

midterste dato.  

 

AL: Okay, interessant. 

 

HE: Jamen det giver ikke ret god mening. IRR giver væsentlig mere mening. Der kan være meget 

stor forskel – man kan godt have op mod 2-3% forskel på en IRR og tidsvægtet afkast.  

’ 

AL: Ja, det giver god mening. Noget af det vi også har kigget ind i i forhold til det hele brede 

porteføljeallokeringsperspektiv, det er de her Public Market Equivalents, hvor du replicerer dine 

pengestrømme i et indeks. Er det noget I har stødt på? 

 

HE: Det har vi ikke gjort. Jeg ved, der er nogle af de større pensionskasser, som har flere ressourcer, 

som prøver at gøre den slags øvelser, men vi har ikke gjort det her. 

 

AL: Nej, okay. Det var egentlig også, fordi vi synes den ud fra et teoretisk synspunkt havde nogle 

interessante attributter.  

 

TO: Det er meget interessant.  

 



HE: Ja, det er meget, meget interessant. Der er jo altid ’pros and cons’ ved sådan nogle ting. Jeg vil 

sige, at det jo er meget interessant at se, hvis du hele tiden kører på indeks, men udfordringen er jo, 

at vi ikke må tage public market indeks og bruge på unoterede. Det er noget, vi har fået tæv for her 

fra Finanstilsynet, altså at de ikke synes, vores indeks er helt retvisende. Og hvis vi skal ud at finde 

nye indeks, så skal det være på den aktivklasse. Det vil sige, hvis det er PE, så skal det være 

nogenlunde den vintagefordeling vi har her. 

 

NM: Og det kan vel være svært at finde? 

 

HE: Jo, det er faktisk tæt på umuligt.  

 

AL: Hvad hvis man bare tog… nu ved jeg godt man ikke må basere det på det, men Preqin laver jo 

sådan et benchmark baseret på vintage, investeringsfokus og så videre.  

 

HE: Ja, det er det, vi bruger på PE. Det, der er udfordringen, er, at de igen beregner det bagud i tid. 

Og vi kan jo ikke ændre vores benchmark bagud i tid. Og det er jo fordi, at kvartalsrapporterne ikke 

kommer ind med den hastighed, som Preqin gerne vil have. Især fonde der har haft lidt dårlig 

performance – de leverer ikke data før måske et år efter. Når de så har fået bedre performance, så kan 

de godt levere den kvartalsrapport, der lå i Q4 17 – den kan de godt levere i Q1 19, fordi det er fint. 

Og så genberegner Preqin jo, og det er ikke så godt. Og så er vi udfordret af, at det er svært at finde 

benchmark, der repræsenterer vores portefølje, for eksempel inden for infrastruktur, fordi vi jo har en 

meget grøn portefølje. Skal vi så have et indeks, der har både sygehuse og motorveje, når vi primært 

har vindmøller og forbrændingsanlæg – det giver måske ikke ret god mening. Og så har vi en ret stor 

ejendomsportefølje i Danmark, ca. 50% af vores ejendomme er i Danmark, så vi skal også have et 

dansk ejendomsindeks.  

 

TO: Nu ved jeg ikke, hvem af jer, der sad i Thylander, men det kan være, du har en idé? Nu sad jeg 

selv i et ejendomsselskab, hvor jeg fik stillet samme spørgsmål, fordi de også havde en fond. Og der 

blev jeg stillet samme spørgsmål, altså hvad gør vi benchmarkmæssigt, og vi kom ikke rigtig frem til 

noget de måneder, jeg sad og kiggede på det. Det var lidt noget juks. Og hvis vi endelig fandt noget, 

der kunne bruges lidt, så skar de kagen helt anderledes eller havde nogle ejendomme, der lå andre 



steder. Altså Danmark er jo ikke bare Danmark – vi lå rigtig meget omkring København og havde 

lidt logistik i Jylland. Så skal vi ikke sammenligne os med én eller anden, der har real estate i Vejen. 

 

NM: Nej, præcis. 

 

HE: Ja, det er meget, meget svært. Men det er nogen af de ting, som man skal i forhold til det her. 

 

TO: Og der tænker jeg, at der må være nogle penge for en virksomhed i at lave. Lige så snart de kan 

lugte, at alle pensionsselskaber skal ud og have det her, må der komme nogen, der begynder at udbyde 

noget materiale. 

 

HE: Men der skal jo samles noget data, der skal jo ligesom være nogen, der også giver adgang, Man 

skal ligesom gives adgang til noget data, og dét der med at betale for dine egen data, hvor sjovt er 

det? 

 

TO: Men det kan være Finanstilsynet på én eller anden måde går ud og understøtter det her, fordi de 

gerne selv vil have det. Altså hvis det offentlige vil have en løsning, som ingen private kan udbyde, 

så må de jo selv finde ud af det. Eller også giver de en næse til alle pensionskasser. 

 

HE: Ja, find ud af det selv. Eller også så pålægger de pensionskasserne at lægge deres porteføljer 

sammen, så vi selv betaler for det. For jeg kan ikke forestille mig, at de gør det i eget regi. Og hvis 

de gør det i eget regi, så kommer vi til at betale for det – så bliver det nok tvungen. Det var måske 

lidt ud af en tangent.  

 

NM: Nej, det er fint. Jeg tror, at du (AL, red.) sagde til at starte med, at vi i hvert fald havde fundet 

en outperformance for de fonde, vi har kigget på, især buyoutfonde hvor den er ret væsentlig. Men 

det er jo ikke nødvendigvis ud fra en teoretisk synsvinkel lig et alpha, det er jo kun, hvis det er 

risikojusteret. Det er også noget, vi kommer til at drøfte, når vi vurderer, om vi kan retfærdiggøre en 

større andel alternativer i en pensionskassers allokering – er det faktisk et alpha eller kan man forklare 

denne outperformance med forskellige risikofaktorer? Men vi var også inde på illikviditetspræmie og 

så videre tidligere. Jeg ved ikke, om I har andre tanker om, hvad der kan ligge bag et sådant merafkast? 

 



HE: Altså min helt klare vurdering er efter at have arbejdet med det så mange år er, at man ansætter 

nogen, som har fingrene nede i virksomhederne. Det er i hvert fald den strategi, vi går efter. Vi går 

ikke efter nogen, som bare køber virksomheder for at sælge dem igen, fordi man har set et eller andet 

marked, der har et uplift. 

 

TO: Eller laver et eller andet finansielt halløj – drejer på gælden for at smide dem afsted igen 

lynhurtigt. 

 

HE: Nej, det er ikke dem vi går efter. Vi går efter nogen, som skaber værdi – altså går ind og aktivt 

har operational hands på de ting, der foregår i virksomhederne. Det vil sige, at vi ser det som vores 

opgave at finde dem, der er bedst til at gøre det inden for bestemte sektorer. Det vil sige, at man har 

meget mere fornemmelse af, hvad det er, der skal ske. De har jo kørt de her maskiner igennem i 

årevis, og de er gode til at sætte de rigtige mennesker ind på de rigtige poster, de har netværkene til 

at finde de rigtige mennesker, som jo også godt ved, at det måske er fem år, de skal være i den 

virksomhed for så at få mulighed for at gøre noget andet. Og det er jo især de ret store PE-huse, som 

kan de her ting. Og man kan jo også se på deres afkast – de skaber rigtig, rigtig gode afkast. Jeg ved 

ikke – én af fondene, I har set på, er sikkert Advent, og de ligger jo med en multipel på 3x og derover. 

Det er ret vildt, ikke? Men de er også sindssygt gode til at gå ind og sige… de har simpelthen sådan 

en maskine, de kører igennem. Så tager de cost ud ved – altså de har jo indkøbscentraler, hvor de har 

papirer og vandflasker og hvad ved jeg, hvor de distribuerer det fra, og det får de kæmpe 

stordriftsfordele af. Sådan nogle ting kan de lave. De kan se virksomheder på geografiske placeringer 

mange forskellige steder – så kan de sige, at ”de dér tre virksomheder, dem kan vi så lægge sammen 

til én virksomhed og på den måde få nogle synergi dér.” Så der sker noget aktivt. Det er mest den 

måde jeg tænker, der sker alpha. Og de har jo de her teams, der simpelthen går ind og støtter op om 

virksomhederne i en periode. De har sådan nogle startteams, og så har de nogle teams, der går ind 

senere, og så kan de sætte nyt management ind, hvis det er nødvendigt. Så der bliver virkelig lagt 

noget arbejde, og det betaler man selvfølgelig også noget for. Hvor du i de noterede – der betaler du 

for, at forhåbentlig er den rigtige CEO der allerede, men du har ikke særligt stor indflydelse på, hvem 

det så i givet fald skulle være. Så de kommer lige lidt tættere på investeringerne. 

 



NM: Ja, for der er nogen, der argumenterer for, at der er et alpha, før der er trukket fees, men når man 

så trækker fees fra, så er det bare det samme, som du kan få i markedet. Det ved jeg ikke, om er jeres 

oplevelse? 

 

HE: Det er ikke vores opfattelse, i hvert fald ikke med de forvaltere vi har valgt. Vi har valgt at gå 

måske en lille smule – altså vi har buyout, og så er vi gået måske en lille smule længere ned i markedet 

ned i det, der hedder growth-delen, hvor du tager sådan nogle virksomheder, som har én eller anden 

’proven’ market share, og så vækster du dem op i buyout – ellers så ligger de nede i bunden af buyout 

segmentet og så vækster du dem op ved hjælp af din strategi. Og der synes vi altså, at vi får lige lidt 

mere. Men vi går specifikt efter dem, der har de der teams, som går ind i virksomheden. Og det kan 

være HR-ressourcer for eksempel, de går ind og finder og uddanner og tester en stor del af senior 

management og junior management og ser, hvem der har potentiale til at kunne drive den her 

virksomhed videre. Hvad skal der til af efteruddannelse, hvad skal der til af alt muligt andet. Og så 

får de ligesom drevet tingene i hus. Så der sker – det er min opfattelse, at der sker rigtig meget arbejde 

med fonde, i hvert fald på dem vi laver. Men jeg er da godt klar over, at der også findes fonde, der 

bare køber en virksomhed og tænker, at det her, det er en god idé. Og så følger de sådan lidt med på 

sidelinjen eller er måske en del af bestyrelsen, men har ikke stor indflydelse på, hvad der sker i 

virksomheden. Det holder vi os udenfor, fordi det er ikke dér, vi gerne vil være. 

 

AL: Nej, det forstår jeg godt. Jeg sidder også selv i en fond og kan bekræfte, at man gør rigtig meget 

med virksomhederne. Det bruger man rigtig meget tid og ressourcer på – men det er jo også rigtig 

interessant. 

 

HE: Det er jo derfor, det er sjovt at arbejde med den her sektor i stedet for at sidde i – altså jeg er 

sikker på, at der er nogen, der synes det er sjovt at sidde med børsnoterede aktier med op og ned – 

men jeg synes, at det her er mere de lange, seje træk. 

 

TO: Ja, altså jeg tror også, at diskussionen er lidt.. jamen genererer det alpha? Alle håber jo, at lige 

meget hvilken aktivklasse vi ligger i, at vi har valgt en strategi, der bare genererer en lille smule alpha. 

Det er umuligt at sige, men et eller andet sted skal man også tage helikopterbrillerne på og sige: ”Vi 

vil gerne have den her diversifikation, det er måske det, der er det vigtige. Vi vil gerne være i nogle 

forskellige aktivklasser for at være lidt mere polstrede. Hvis der kommer nogle forskellige stød i 



markedet af den ene eller den anden art, jamen så har vi det forskellige aktivklasser i karrusellen.” 

Og så prøver vi inden for hver aktivklasse at performe så godt som overhovedet muligt. Jeg tror ikke 

sådan… Alphabrillen, jo den er der, men vi vil jo gerne bare performe så godt som muligt inden for 

vores aktivallokering. Så vi stresser ikke helt vildt over, om den har et alpha, den skal bare performe 

godt.  

 

AL: Ja, okay. Du kom måske lidt ind på det med Advent blandt andet, men er det jeres opfattelse, at 

man i høj grad kan udvælge vindere i det her marked. Nu ved jeg godt, at hvis du spørger en 

hedgefondmanager, vil vedkommende nok også vurdere, at man kan, men det er jo sådan mere eller 

mindre statistisk modbevist. 

 

HE: Jeg vil sige, at der jo er nogen, som har klaret det rigtig godt i lang tid. Jeg har egentlig både et 

ja og et nej til det. Tager du nogen som Advent, som har været i markedet siden 1989 på deres første 

fond og konsistent, uanset hvordan markedet i øvrigt har klaret sig, har lavet 3x på deres fonde, så 

tænker man: ”Okay, de holder sig til en strategi. Den virker ret godt. Det er vores forventning, at de, 

måske ikke laver 3x, men så kan lave 2x i hvert fald.” De har en rimelig lav loss-ratio, så det går ret 

godt. Hvis du så går til Asien – der har du måske ikke så lang en track-record på nogen, fordi der sker 

ret hurtigt rotationer rundt mellem de forskellige PE-virksomheder. Der er hele tiden nye start-ups, 

der er hele tiden nogen, der gør noget andet. Så det er svært at tracke, hvad deres historiske afkast har 

været. Så der vil jeg sige nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre derude på det. Men sådan nogen som 

Advent – de trykker jo nærmest deres penge selv, og det er jo utroligt dejligt at være investorer sådan 

et sted. 

 

AL: Ja, selvfølgelig. 

 

HE: Og så er der nogen, som er gode i nogen typer markeder og så er mindre gode i andre. Der er 

nogle kreditfonde blandt andet, som har rigtig gode tider lige nu. Så skal man overveje, hvornår det 

holder op – eller hvornår bliver det lidt dårligere, og hvor meget er man så tilfreds med. Hvis du kan 

få noget på diversifikationen, så… Altså det er i hvert fald vigtigt at kigge på, hvor er vi henne i 

markedet, når du går ind i en bestemt type fond. Og det er vigtigt at have nogen af dem, der er 

sejtrækkere, og så at have nogen af dem en gang imellem, som lige – hvor man siger, at lige nu er der 



et marked for dét her, og de er et godt sted de næste fem år måske. Så er det ikke sikkert, at vi skal 

tegne i deres næste fond, men det er lige nu. Så det er sådan lidt blandet. 

 

AL: Okay, interessant. Vi kan jo kun se, hvad vi selv kan se i datasættet, så det er interessant at få 

Jeres vinkel på det. 

 

HE: Noget af det, der er vigtigt på det her, er jo, at på de unoterede, der er det altså de lidt længere 

træk. Du har ikke behov for hvert eneste år, hele tiden, at skabe eller bevise, at du har lavet et godt 

afkast. Du har en længere periode til at vækste din virksomhed. Og det er ligesom det, der er hele 

idéen med den – hvis ikke du vækster den, så er det også sværere at sælge den. Hvorimod på det 

noterede marked, der handler det om at holde sin kurs og have kursen stigende kontinuert, så hvor 

meget bliver der brugt på udvikling? Der er jo flere PE-fonde, som har som strategi at afnotere 

virksomheder for at udvikle dem. Og det er der jo virkelig også nogle af dem, der har behov for, fordi 

det kan være meget svært at få kapital til udvikling i de børsnoterede. Så det er i hvert fald også én af 

vores – altså den del vil vi også gerne have. Og plus det, så er hele markedet for de unoterede jo 

væsentligt større end de børsnoterede, så der er jo ikke nogen idé i ikke at investere dér. 

 

TO: Man kan så også sige, at de tager sig jo bedre og bedre betalt. Sådan nogen som Advent, de tager 

sig jo ret godt betalt, når de godt ved, at de laver et godt afkast. 

 

HE: Der er jo ingen tvivl om, at fondene lige nu har kronede dage, fordi der er rigtig meget kapital, 

som gerne vil over i unoterede. For fem-seks år siden der var det et andet billede – der var det meget 

fint at være investor, der kunne man komme igennem med rigtig mange ting, og nu kan man så ikke 

komme igennem med noget som helst. 

 

TO: Men man kan også se, altså nærmest hver eneste Børsen-artikel, der har været de sidste to år fra 

pensionskassers side, handler om, at vi skal opskalere vores alternative investeringer. Og lige 

pludselig har du, jeg ved ikke hvor mange milliarder bare fra Danmark, der skal ud og finde ét eller 

andet. 

 

AL: Ja, det er faktisk en meget interessant overgang, fordi hvis du går et par år tilbage, så har det 

været, at man skal mere over i alternativer, og det har I også selv nu – altså nu er der rigtig mange, 



der har den her – hvad ved jeg – fem-årsplan, om hvor man skal være om fem år. Det har måske også 

meget at gøre med, at vi er i et lavrentemiljø og den her søgen efter et afkast.  

 

TO: Ja, altså der er jo meget kapital på markedet, ikke? Og man føler lidt – obligationer, der er måske 

ikke så meget at hente. Aktier, jamen, de er måske også ret højt prissat, nu har der godt nok lige været 

nogle korrektioner, men altså så er der bare kun én aktivklasse tilbage, og det er lidt noget hø. 

 

HE: Jo, men vi har jo også tidligere fokuseret mere på de her ejendomme, der gav et løbende afkast. 

Eller skov, der også har givet sådan lidt løbende. Så vi var meget fokuserede på de der, der gav sådan 

en løbende bund. Og nu fokuserer vi måske knap så meget på det og mere på, hvordan vi bare kan 

skabe noget godt afkast, fordi vi ikke har så stort behov for at få det her løbende. Vi har behov for, at 

der ligesom er en udvikling i markedsværdien. 

 

AL: Ja, jamen det giver god mening. Tænker I så, at når I har ramt jeres target-allokering, tror I det 

stopper dér? Kommer den til at være statisk eller kan I se udviklingen fortsætte? 

 

HE: Jeg kunne godt se, at vi kommer op på omkring 20%, men som sagt – bare dét at holde 20%, der 

skal skruen altså sættes i vandet, og så er det derudaf. Der skal en ordentlig motor til for at kunne 

holde 20%, når man vækster med 14%. Og der er altså forskel på at vækste 14% fra 50 millioner og 

så 14% fra 100 millioner, eller fra når vi rammer 200 millioner om nogle år. Så skal der altså virkelig 

laves noget. Så jeg tænker, at der er et eller andet mætningspunkt, hvor det bliver sværere. Man kan 

også sige, hvor store billetter man vil lægge ud og hvor mange forvaltere vil man have. Man kan både 

have for få, man kan også have så mange så det bliver uoverskueligt. Så hvor mange vil man have? 

 

AL: Ja, selvfølgelig. Men du kan vel også sige, at i takt med at balancen stiger, så mindskes din fonds- 

eller billetrisiko vel – altså ud fra et diversifikationssynspunkt. 

 

HE: Jo, men det er jo også noget med, hvor stor man vil være i en fond. 

 

AL: Ja, det er klart. Og de har vel også begrænsninger på, hvor store billetter de vil tage, og de vil 

være. 

 



HE: Ja, altså nogle af de der megafunds, de ligger jo oppe mellem 15 og 20 milliarder dollars, ikke? 

Jeg kan slet ikke tænke på så store tal, jeg synes, at det er virkelig, virkelig mange penge at skulle ud 

og investere. 

 

TO: Nej, der bliver man så lidt nervøs som investor, fordi når de har så mange penge, så har de altså 

også et pres på, at de skal finde investeringer hele tiden, og hvor meget får de så gjort den grundige 

due diligence, som vi egentlig har behov for, fordi de lige pludselig står med et ordentligt pres. 

 

HE: Ja, så vi kan egentlig bedst lide de fonde, som ligger et sted mellem én og fem milliarder dollars. 

De har ligesom lidt mere ro. Hvis de bliver for små, så kan vi blive for store, og så er spørgsmålet, 

om de har nok til at gå ud og få de attraktive deals, især i det her marked. Hvis de bliver for store, så 

skal de ud og kaste penge hele tiden. 

 

NM: Ja, og når du nævner den her størrelse, så kan vi også ligeså godt vinke farvel til det 

skandinaviske marked stort set – der er nogle enkelte i hvert fald inden for PE i den størrelse, men 

ellers så er vi ude i resten af verden jo. 

 

HE: Vi har heller ikke tegnet danske fonde eller skandinaviske fonde i en længere periode.  

 

TO: Men vi har Polaris for eksempel. 

 

HE: Ja, men det er jo også – altså vi har Polaris III, ikke? Men vi har ikke tegnet danske fonde i en 

længere periode. De har meget svært ved at konkurrere afkastmæssigt med de amerikanske. Og vi må 

jo bare sige, at selvfølgelig har vi en valutarisiko på det, men hvis det så er 2% valutarisiko, og du 

siger sådan én som Advent, nu ved jeg godt Polaris har lavet nogle gode afkast. Men generelt har der 

bare ikke været så stor vækst i det danske marked, som der har været på det amerikanske. Det 

amerikanske marked er bare så meget større, så du kan bare finde så mange flere ting, plus at du har 

et større marked at komme ud med dine produkter på – altså business to business i USA, det er bare 

nemmere end at være i Danmark. 

 

NM: Ja, altså det siger jo også sig selv. Det er én af de største pensionssektorer i verden og den største 



målt per BNP, men vi er ét af de mindste lande, så det siger sig selv, at vi er nødt til at investere andre 

steder også. 

 

AL: Ja, præcis. Og rent ressourcemæssigt fra jeres side, er det så fuldstændig det samme at investere 

i USA, som det er i Danmark? 

 

HE: Ja, altså selvfølgelig er det nemmere at gå til årlig generalforsamling lige rundt om hjørnet – det 

siger sig selv. Men så kan man tage nogle af dem på conference calls. 

 

AL: Ja, selvfølgelig. 

 

NM: Jeg tænkte på en sidste ting, og jeg ved slet ikke, om det er noget i må give til os. Men sådan et 

forslag til en beregning om, hvordan I kommer frem til forventet afkast, hvor I har de forskellige 

præmier liggende, er det noget vi må se, eller er det fortroligt for at sige det, som det er? 

 

HE: Altså jeg vil sige, at på nuværende tidspunkt ville jeg ikke være meget for det, fordi vi er i gang 

med at udvikle vores modeller. Så det der med at give noget, som ikke er helt færdigt… 

 

TO: Nej, det er nok ikke dét, vi har om et halvt år. 

 

HE: Det er noget vi har under udvikling, og hvis vi skal give det til sådan nogen som jer, så skal det 

være noget, der er fuldstændigt købeklart, og det har vi ikke. 

 

NM: Nej, helt fair. Som vi siger, mangler vi simpelthen bare én eller anden rettesnor for, hvordan 

man rent faktisk beregner det i praksis. 

 

TO: Ja, det er et spørgsmål vi også stiller os selv. 

 

HE: Ja, præcis. Og vi er sådan lidt et sted, hvor vi siger, er det sådan her, eller skal vi gøre det på en 

helt anden måde? 

 



TO: Ja, hvor teoretisk skal det blive, og hvor meget data skal vi samle ind, eller kan vi gøre det på én 

eller anden overordnet måde? Vi prøver også at skrive os ud af meget af det. Nu sidder vi jo begge to 

lige nu med hver vores indstilling, og jeg kunne i hvert fald mærke i går, da jeg sad og skrev om 

risiko, at jeg bare prøvede at skrive mig ud af en del af det, fordi det ikke giver så meget mening at 

kvantificere. Så er det sådan lidt – de er meget eksponerede i USA, så der er selvfølgelig én eller 

anden form for landerisiko dér for eksempel, men omvendt er USA et modent land og så videre, så 

vi føler ikke, at den økonomiske risiko og så videre der er i USA – altså den er nærmest ikke til stede 

givet det marked, og givet det er vesten, så den sætter jeg til 0. Og så er de en lille smule eksponerede 

til nogle andre lande, men det er jo en blindpool, så jeg kigger historisk, og det er sådan lidt – altså 

jeg kan jo ikke gå ind og kvantificere, at de måske investerer i Frankrig eller Spanien eller Italien, 

eller hvad de kan finde på. Så der må vi jo også bare vurdere, at der bliver en rimelig spredning på de 

sidste procenter, og den antager jeg så også bare er 0 i det her tilfælde for ikke at straffe vores case 

alt for meget. Men det er også bare min holdning. Så kan det godt være, at der ryger én eller anden 

investering et sted, men den ryger jo nok alligevel af andre årsager.  

 

HE: Ja, det er svært, for det er en blindpool. Så vi kan komme med bud. Altså vi kan lave 

sensitivitetsanalyser på infrastrukturinvesteringer – vi kan simpelthen ikke på noget, vi ikke aner hvad 

er.  

 

TO: Nej, man kan sige – skulle du ind og købe en aktie i en dansk virksomhed, så kigger du på, hvor 

dens marked er, hvad dens strategi er og sådan noget. Her der kigger du på, hvor de gerne måske vil 

ligge. 

 

HE: Vi har en kasse, der er tom. 

 

TO: Og Finanstilsynet vil meget gerne have, at vi bruger den samme metodik, som man ville gøre, 

hvis man købte en dansk aktie. Det kan man bare ikke rigtig, vel? Men det er da helt sikkert, at vi 

prøver at kvantificere de der risici, og vi bliver bedre til det. 

 

HE: Ja, over tid bliver vi bedre til det. Vi er i hvert fald ikke i mål – sådan helt i mål, hvor vi gerne 

vil være på sigt. Men det tager altså lige noget tid at få alle tankerne igennem. 

 



TO: Og det samme gælder benchmarks, altså det er meget under arbejde lige nu, så I rammer lige 

præcis det rigtige tidspunkt i forhold til Jeres hovedopgave – det er dét, der er fokus på, men vi kan 

ikke komme med så mange svar desværre. 

 

AL: Ja, altså vi sidder jo med det samme. Vi skal også prøve at svare på det, altså hvordan man skal 

gå til sagen, og det er derfor vi forsøger at snakke med en masse ude i branchen. Både LP, 

Finanstilsynet, og på GP siden, hvor vi også har haft nogle interviews.  

 

TO: Ja, og der må de jo også omvendt svare, for det er i hvert fald det, vi går ud og fortæller, når vi 

er ude, at vi lige nu ikke kræver så meget af dem, men at vi skal bruge langt mere data fremadrettet 

og langt oftere have data. Og det skal de bare være indstillede på, hvis vi skal tegne hos dem igen – 

så skal vi have udfyldt de her ti excel-ark med data. 

 

NM: Ja, mere compliance og sådan ude i GP’en. 

 

TO: Ja, det er det, og de skal vide alt om de underliggende selskaber. 

 

HE: Ja, vi skal have alle mulige tal – alt muligt data. 

 

TO: Og der er de jo nogle gange sådan, at det kan vi ikke få. Jamen fremadrettet kan vi så ikke tegne 

hos dem – det er fint nok lige nu, fordi det ikke står nogle steder i vores aftalegrundlag, at de skal 

give de her ting, men ved næste fundraising kan vi så bare ikke tegne hos dem. 

 

HE: Det betyder jo så bare, at vi ikke har nogen mulighed. Og det er ikke kun os – det kommer til at 

være alle pensionskasser. Og vi kommer og siger, at det her ikke kun kommer til at være os, der 

kræver det her – vi har bare været under inspektion først, så det her kommer til at være et krav fra 

alle danske pensionskasser fremad, fordi vi skal have data. Vi skal kende alle mulige sjove ting på 

alle porteføljeselskaber. 

 

NM: Men I er simpelthen bare blevet udvalgt først af alle? 

 



HE: Ja, vi skulle have haft ordinær inspektion for flere år siden, men så har der været en hel masse – 

det har været udskudt og så videre. Og så var de lige pludselig klar. Og hvem er den næste? Ja, det er 

så Lærernes Pension. Super. 

 

NM: Det var én af de længere dage. 

 

HE: Ja, jeg kan ikke huske, at jeg har været så træt i mit liv. Altså vi var simpelthen i gang fra halv 

ni om morgenen til halv seks om aftenen, og det var uafbrudt. Vi sad her linet op seks mod tre. Og 

så: værsgo’ skyd. Og det var alt mellem himmel og jord. Jeg havde indsendt – jeg mener, det var seks 

mapper. Og så var de fire specialister, som havde et område hver, som de så havde sat sig dybt ind i, 

og så kunne man så sidde dér og svare på sjove spørgsmål.  

 

NM: Men det var, hvad vi havde. Vi sætter stor pris på at have fået lov til at snakke med jer. Tusind 

tak for jeres tid.   

” 


