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Executive summary 
The purpose of this dissertation is researching to which degree equity analysts can apply real 

option’s models for the purpose of enlightening the synergy effects of M&A. 

 

It was found that the analysts’ preferred model for assessing synergy effects is the DCF-model. 

Though this model is a static model, which means it does not take management flexibility into 

consideration. Equity analysts make use of Decision Tree Analysis and sensitivity analysis in 

situations where management flexibility can be present. These two tools are not suited to quantify 

this flexibility very precisely, which led to researching whether a real option model could do this 

instead. After an examination of available real option models it was decided that the Fuzzy-method 

would be most suited to show the synergy effects of M&A. 

 

The object of the empirical case study was DSV’s purchase of Panalpina in an effort to test whether 

the Fuzzy-method as a supplement to the DCF-model would be applicable to synergy effects. In the 

case study an assessment of the synergy effects using the DCF-model was also made in order to be 

able to compare the results of both approaches. The synergy effects which were assessed in the case 

study were cost synergies, which DSV’s purchase was based on.  

 

The conclusion of the dissertation is that the Fuzzy-model is not appropriate for the assessment of 

cost synergies when only public information is accessible. This can lead to the equity analysts 

making systemic errors when using the Fuzzy-method. The DCF-model, seen from an isolated 

perspective, is more well suited for the evaluation of cost synergies. The Fuzzy-method may be 

more usable for equity analysts in order to assess revenue synergies. This is because revenue 

synergies can unfold in several different ways, which is why these have unlimited value, which can 

mean the equity analysts may not be as prone to making systematic errors when using the Fuzzy-

method. 

 

In the perspectivation part of this dissertation it was emphasized that researching whether the 

Fuzzy-method would be better suited as a tool for internal decision making for companies involved 

in M&A may be relevant in assessing cost synergies. This must be viewed in light of the company’s 

internal information being well suited to avoiding systemic errors. 
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1. Introduktion 
1.1 Indledning 

DCF-modellen er den mest udbredte og anerkendte model til værdiansættelse af selskaber, herunder 

synergieffekter, blandt aktieanalytikere. Til trods for, at det er en utrolig stærk model, så har den 

sine iboende udfordringer, hvilket går ud over dens evne til at værdiansætte usikre projekter, som 

synergier er karakteriseret ved, hvor virksomhedsledelsen kan påvirke projektets skæbne senere i 

processen.  

	
Ledelsen har typisk mulighed for at træffe strategiske beslutninger efterhånden i 

beslutningsprocessen, når markedsbetingelserne ved et projekt ændrer sig, også benævnt som 

ledelsesmæssig fleksibilitet. Dette medfører, at ledelsen undervejs kan influere de endelige 

pengestrømme i et projekt, som kan udmønte sig, i at der gennem muligheden for at agere fleksibelt 

opnås en værdi – en værdi som DCF-modellen ikke kan kvantificere.  

	
Aktieanalytikere kan derfor overse værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet ved brug af DCF-

modellen. Dette kan føre til, at synergieffekter, og dermed den samlede virksomhedsværdi, 

undervurderes, og derved kan aktieanalysen, som munder ud i en konkret aktieanbefaling, i vidt 

omfang, ikke være retvisende.  
 

For at modellere den fleksibilitet, som potentielt kan herske i et projekt, anvendes Decision Tree 

Analysis og følsomhedsanalyser, metoder som ikke er i stand til at kvantificere fleksibiliteten 

præcist. Det er, af denne årsag, nødvendigt at afsøge alternative og nytænkende metoder, der i en 

vis udstrækning bedre kan modellere fleksibiliteten, hvilket leder emnet frem mod 

realoptionsmodeller.  
 

Realoptionsmodeller kan afhjælpe den svaghed som DCF-modellen lider af, grundet dens evne til at 

inkorporere værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet, og derved, teoretisk set, bør lede frem til en 

mere retvisende værdi af synergieffekterne. I praksis er realoptionsmodeller dog oprindeligt tiltænkt 

og anvendt i medicinal-, olie og mineindustrien, da der forekommer mange naturlige realoptioner i 

disse brancher.  
 

På baggrund af ovenstående, udspringer bagvedliggende motivation til afhandlingens emne af, 

hvorvidt brugen af realoptionsmodeller som tillæg til DCF-modellen, ligeledes kan være 
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anvendelige til vurdering af synergieffekter; med tanke på, at det er atypisk at bruge 

realoptionsmodeller til vurdering af synergieffekter, er det derfor interessevækkende at afdække 

emnet nærmere. 

 

1.2 Problemformulering: 

I betragtning af den nævnte motivation i forrige afsnit, leder dette frem til nedenstående 

problemformulering – med udgangspunkt i en udvalgt case:  
  

I hvilket omfang kan aktieanalytikere anvende realoptionsmodeller til at belyse 

synergieffekter i forbindelse med M&A? 
 

Empirisk case: DSV’s overtagelse af Panalpina 

  

For at belyse problemformuleringen tilstrækkeligt, vil afhandlingen undersøge og besvare 

nedenstående undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvad er ledelsesmæssig fleksibilitet?  

2. Hvilke krav lægger aktieanalytikere vægt på i forbindelse med valg af model? 

3. Hvordan imødekommer aktieanalytikere ledelsesmæssig fleksibilitet i praksis? 

4. Hvordan fungerer realoptionsmodeller som redskab til at belyse synergieffekter, og hvilke 

fordele eller ulemper er forbundet med at benytte denne metode? 

5. I hvilken udstrækning er man i stand til at anvende realoptionsmodeller til vurdering af 

synergieffekter, hvor der udelukkende er offentlig tilgængelig information til rådighed? 

	
1.3 Målgruppe 

Afhandlingens omdrejningspunkt omhandler, i hvilket omfang man kan anvende 

realoptionsmodeller til at belyse synergieffekter ved Mergers & Acquisition (Herefter: M&A), 

hvorfor den primære målgruppe kan bestå af forskellige aktører, som grundlæggende har interesse 

inden for værdiansættelser. Dette omfatter primært studerende og professorer på økonomiske 

uddannelser, som har interesse for fagene Køb og salg af virksomheder, Corporate Finance og 

Regnskabsanalyse. 

 

Den sekundære målgruppe består af aktieanalytikere, ledere, samt investorer og andre interessenter. 

Fælles for disse er, at de har et ønske om at opnå en viden omkring, hvordan realoptionsmodeller 
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kan anvendes til vurdering af synergieffekter ved M&A, taget i betragtning af, at disse typisk 

anvendes til biotech virksomheder i praksis. Derfor forventes det, at læseren af afhandlingen har 

finansiel forståelse med et hvis kendskab til realoptionsmodeller, selvom disse modeller, i 

begrænset omfang, er udbredt blandt analytikere og studerende. Sidstnævnte bliver præsenteret for 

disse på deres respektive økonomiske uddannelser, men i et mindre omfang. 

 

1.4 Videnskabsteori 
I dette afsnit præsenteres de videnskabsteoretiske overvejelser, der er blevet gjort ved udarbejdelsen 

af afhandlingen. Dette omfatter en vurdering af, hvorvidt der forventes at kunne nås frem til en 

komplet forståelse af den reelle virkelighed, samt en vurdering af, om undersøgeren (de studerende) 

og det undersøgte (problemstillingen) kan holdes adskilt, forstået på den måde, hvorvidt man kan 

finde frem til en konklusion omkring problemstillingen, som er sand, såvel som uafhængig af 

forfatterne af denne afhandlings egne holdninger.  

	

1.4.1 Afhandlingens videnskabsteoretiske ramme 
Det videnskabsteoretiske metodevalg i denne afhandling er baseret på det neopositivistiske 

paradigme, dog med elementer der bygger i retning af det positivistiske paradigme. Grænsen 

imellem anvendelsen af de to paradigmer, kan bedst begrundes ud fra forskellen i de valgte teorier. 	

 

De traditionelle finansielle værdiansættelsesmodeller, og beskrivelsen af disse, er i denne 

afhandling præget af den positivistiske tilgang, hvori dens ontologiske og epistemologiske 

verdensopfattelse traditionelt har været realistisk og objektiv. Såfremt undersøgelsen udarbejdes 

korrekt, vil der findes en objektiv virkelighed, hvis eksakte viden og sandhed kan erkendes 

(Heldbjerg, 1997, s. 33). I henholdsvis Discounted Cash Flow-modellen (Herefter: DCF-model) og 

de finansielle optionsteorier arbejdes der med antagelsen om, at det er muligt at bestemme den 

sande værdi for et projekt, selskab eller en finansiel option. Dette er, på sin vis, korrekt for alle 

børshandlede instrumenter, hvor det kan lade sig gøre at fastlægge en objektiv markedsværdi.  

 

Det er dog svært at forsvare det positivistiske paradigme, i henhold til diskussionen omkring 

realoptionsteorien, hvor det er svært tilgængeligt at fastlægge en objektiv markedsværdi, hvorfor 

det neopositivistiske paradigme er fastsat som det primære paradigme i denne afhandling. 

Epistemologien og ontologien er modificeret objektivisme og kritisk realisme i det neopositivistiske 
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paradigme, hvilket distancerer sig fra det positivistiske paradigme i måden, hvorpå den erkender og 

opfatter virkeligheden. Neopositivismen bygger på samme holdning som positivisterne. Nemlig, at 

virkeligheden findes uafhængig af individernes erkendelse og opfattelse af denne. Det er dog uvist, 

om individer er i stand til at opnå eksakt viden om virkeligheden, idet individer kan påvirkes af 

deres omgivelser og følelser, hvilket implicerer deres objektivitet (Voxted, 2011, s. 56).   

 

Afhandlingens problemstilling er at undersøge, i hvilket omfang man kan anvende 

realoptionsmodeller til at vurdere synergieffekter ved M&A. I afhandlingen er der ikke en 

forventning om, at synergiværdiernes sande værdi ved bearbejdelsen af casestudiet kan 

determineres, men blot en forhåbning om at komme så tæt på som muligt. Dette for at give en 

vurdering af, om realoptionsmodeller kan anvendes til vurdering af synergieffekter ved M&A – 

med udgangspunkt i et aktieanalytisk perspektiv.  

 

I forlængelse af ovenstående, er der imidlertid, i afhandlingen, en teoretisk forventning om at 

anvendelsen af en realoptionsmodel, alt andet lige, vil give en højere værdi af synergieffekterne ved 

M&A, og dermed en mere retvisende værdi sammenholdt med nuværende praksis.   

 

1.5 Metode 
Kommende afsnit vil behandle og beskrive de metodiske overvejelser, som denne afhandling 

bygger på. Endvidere vil afsnittet diskutere de benyttede fremgangsmåder til dataindsamling, der 

danner baggrunden for afhandlingens analyser og konklusioner. Den grundlæggende, og relevante 

litteratur, brugt til de metodiske overvejelser er fra Andersen (2013), som tager afsæt i et 

erhvervsøkonomisk synspunkt og samfundsvidenskabelige metoder. 

	

1.5.1 Metodevalg 
Ifølge Andersen (2013, s. 32), findes der to metodiske tilgange, når hensigten er at drage 

videnskabelige konklusioner om samfundet og organisationer, henholdsvis den deduktive og 

induktive fremgangmåde. Den deduktive fremgangsmåde finder sted når der tages udgangspunkt i 

generelle teorier for at drage konklusioner om enkelte hændelser. Der er derimod tale om den 

induktive fremgangsmåde når der tages udgangspunkt i empirien for at drage generel viden om 

teorien.  
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I praksis er det ofte svært at skelne mellem de to førnævnte fremgangsmåder, da valget afhænger af 

situationen og afhandlingens formål, problemformulering og genstandsfelt (Andersen, 2013, s. 32). 

Denne afhandling værdiansætter en udvalgt virksomhed ved brug af eksisterende teorier om 

værdiansættelse, hvorfor der i afhandlingen kan begrundes for den deduktive fremgangsmåde.  

	

1.5.2 Undersøgelsesdesign 
Et undersøgelsesdesign er betegnelsen for den måde, hvorpå man udforsker det fænomen der er 

genstand for analysen. Mere nøjagtigt besluttes undersøgelsesdesignet på baggrund af den 

kombination af data, som anvendes ved indsamling, analyse og tolkning af data (Andersen, 2013, s. 

99). Ifølge Andersen (2013, s. 109), findes der tre primære hovedtyper af undersøgelsesdesign: 

statiske studier, dynamiske studier og casestudier. Det undersøgelsesdesign som er valgt i 

afhandlingen, bygger på et empirisk casestudie af DSV’s overtagelse af Panalpina. Følgende vil 

kort gennemgå det valgte undersøgelsesdesign, casestudie, som afhandlingen primært bygger på. 

 

Et casestudie er defineret som en empirisk undersøgelse, hvori denne er karakteriseret ved følgende 

(ibid):   

• Belyser et samtidigt fænomen inden for det virkelige livs rammer. 

• Grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det indgår, ikke er indlysende. 

• Mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet. 

 

Casestudier kan enten tage form af single casestudie eller multipel casestudier. Da afhandlingen 

tager udgangspunkt i DSV’s overtagelse af Panalpina, anvendes derfor et single casestudie. Ifølge 

Andersen (2013, s. 111) er det dog muligt at generalisere ud fra single casestudie. Her drejer det sig 

først og fremmest om at beskrive sit casestudie så godt som muligt og induktivt slutte sig til generel 

viden. Men spørgsmålet er typisk ikke, om man er i stand til at producere generel viden, men mere, 

hvor holdbar (valid) denne viden er (Andersen, 2013, s. 112). Afhandlingens anvendelse af 

casestudie foretages med henblik på at vurdere, i hvilket omfang, man kan anvende 

realoptionsmodeller til at belyse synergieffekter ved M&A.  
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1.5.3 Dataindsamling 
Analysen i afhandlingen bærer både præg af kvantitativ som kvalitativ data, af både primær- og 

sekundær type.  

Af primærdata, er der i afhandlingen anvendt kvalitative data, som er indsamlet ved hjælp af et 

telefoninterview af Ronni Funch Olsen (Herefter: RFO), som er Director M&A and Special Projects 

hos DSV. Telefoninterviewet med RFO kan udtrykkes, som et delvist struktureret interview 

(Andersen, 2013, s. 155). Interviewet med RFO er foretaget med henblik på at afdække baggrunden 

af DSV’s overtagelse af Panalpina, hvori transskriberingen af vedkommende fremgår af bilag 1. 

 

Ligeledes er der også indhentet primærdata i form af interview ved mail af to aktieanalytikere, af 

henholdsvis Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef hos Sydbank, samt af anonym aktieanalytiker 

hos ABG Sundal Collier. Begge interviews har haft til formål at skulle benyttes i afhandlingens 

diskussionsdel, som skal være behjælpelig med at besvare problemformuleringen.  

 

I henhold til sekundærdata, er der i afhandlingen benyttet såvel kvalitative som kvantitative data. Af 

kvalitative data er der anvendt lærebøger fra Damodaran (2006), Mun (2002) samt Petersen, 

Plenborg & Kinserdal (2017) m.fl. Endvidere er der benyttet artikler fra Børsen, Finans, hvortil der 

i analysen primært er brugt udgivelser fra Kinnunen (2010) og Collan, Fullér & Mézei (2009). Med 

hensyn til kvantitative data, er der blevet taget udgangspunkt i årsrapporter fra DSV og Panalpina, 

som er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af analysen.  

	
1.6 Afgrænsning 
I første del af afhandlingen fokuseres der på det teoretiske afsnit, som omfatter teori omkring de 

forskellige synergityper. Teorien omkring synergier er afgrænset således, at der kun bliver taget 

udgangspunkt i de operationelle synergier, hvorfor de finansielle synergier ikke vil blive afdækket i 

afhandlingen. Bevæggrunden hertil er, at DSV’s overtagelse af Panalpina grundlæggende bygger på 

omkostningssynergier, hvorfor analysen ikke vil behandle finansielle synergier.   

 

Economic Value Added, multipler og andre værdiansættelsesmodeller er udeladt, og de statiske 

værdiansættelsesmetoder er således kun repræsenteret ved DCF-modellen. Det formodes, at læseren 

af afhandlingen er bekendt med DCF-modellens grundprincipper, hvorfor der ikke bearbejdes en 
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fuldstændig behandling af denne, men såfremt det ikke er tilfældet, henvises der til Plenborg & 

Gruelund (2002).   

 

Realoptionsområdet er karakteriseret ved at være et stort og omfangsrigt emne, og af den grund er 

det umuligt at beskrive alle dets facetter retmæssigt i en afhandling der har et hvis omfang. Det 

betyder at eksterne faktorer, der kan påvirke synergiværdiernes udfald, kun er nævnt i begrænset 

omfang.  

 

Ved reformulering af Panalpinas regnskab til analysebrug, vil der, i afhandlingen, ikke blive 

diskuteret, hvorvidt de enkelte regnskabsposter tilhører driften- eller finansieringsaktiviteten. Dette 

skal ses i lyset af, at en mere behørig argumentation for de enkelte regnskabsposter ikke 

nødvendigvis vil resultere i, at problemformuleringen besvares i bedre omfang.  

 

Desuden ses der i afhandlingen bort fra udfærdigelse af en strategisk analyse. Foranledningen hertil 

er, at formålet med afhandlingen ikke er at udarbejde en værdiansættelse med henblik på at opnå 

fair value af Panalpina, hvorfor den strategiske analyse afgrænses.  
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2. Synergi, usikkerhed og ledelsesmæssig fleksibilitet 
I dette kapitel tydeliggøres grundene til hvorfor synergier kan anses som realoptioner, og derfor bør 

værdiansættes således. Kapitlet vil afsløre, at synergier er kendetegnet ved at være meget usikre. 

Dette skyldes, at synergier ikke realiseres af sig selv, men derimod kræver yderligere investeringer 

samt betydelige ledelsesmæssige bestræbelser for at blive realiseret, og dermed kan karakteriseres 

ved at være et projekt af usikker karakter. Grundet usikkerheden forbundet med realisering af 

synergier, vil begrebet usikkerhed blive forklaret. Derefter vil de antagelser, som de traditionelle 

NPV-metoder bygger på til værdiansættelse af et projekt blive præsenteret, hvorefter disse 

antagelser vil sammenholdes med praksis. Efterfølgende introduceres hvorledes NPV-metoderne 

kompenserer for en for høj formodet usikkerhed i et projekt. 

 

NPV-metoderne bygger bl.a. på en antagelse om, at verden er deterministisk, og dermed anerkender 

disse ikke ledelsesmæssig fleksibilitet. Derfor er det væsentligt at få skabt en forståelse for, hvad 

ledelsesmæssig fleksibilitet dækker over, og dens betydning for værdien af et projekt. 

 

2.1 Hvad er synergier? 
De bagvedliggende motiver for at foretage opkøb kan være mange, men typisk er årsagen, at det 

opkøbende selskab har forventninger om at opnå synergieffekter (Kinnunen, 2010, s. 3). 

Damodaran (2006, s. 541) definerer synergieffekter som den potentielle merværdi, der bliver skabt, 

når to selskaber kombineres, hvorpå der kan fremkomme værdifulde muligheder, der ellers ikke 

havde opstået, som separate enheder. 

  

Synergieffekter kan manifesteres på flere måder, hvortil Damodaran (2006, s. 542-543) opdeler 

disse i to brede kategorier, henholdsvis operationelle- og finansielle synergier, dog vil sidstnævnte 

ikke behandles yderligere, jævnfør afgrænsningen. Værdiskabelsen ved operationelle synergier kan 

realiseres enten ved omsætningsforbedring eller omkostningsreduktion, gennem effektiviseringer og 

eksistensen af komplementære aktiviteter (ibid). 

  

En sammenlægning af to virksomheder kan lede til omsætningsforbedring ved, at der opnås adgang 

til markeder med høj vækst, som målvirksomheden er repræsenteret i. Ligeledes kan 

omsætningsforbedring opnås ved at sammenlægge horisontal- eller vertikalt relaterede 

virksomheder i samme branche. Dette vil nedbringe konkurrencen på disses respektive marked, og 
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dermed øge markedsmagten, som kan medvirke til, at det sammenlagte selskab står stærkere ved 

forhandlingsbordet overfor sine leverandører (ibid).  

  

Omkostningsreduktion kan forplante sig på forskellige måder. En mulighed er at realisere 

’economies of scale’, som referer til, at det sammenlagte selskab kan blive mere 

omkostningseffektiv og lønsom. Dette opnås ved at de faste omkostninger spredes ud over en større 

produktion (ibid). En anden mulighed er ifølge Bruner & Parella (2004, s. 328) eliminering af 

duplikerende hovedkontorer eller jobfunktioner.  

	

2.1.1 Hvad er synergiernes karakteristika?  
Fælles for de gennemgåede synergier i forrige afsnit er at nogle er nemmere at realisere end andre. 

Eliminering af duplikerende hovedkontorer eller jobfunktioner kan eksempelvis kategoriseres som 

’quick-wins’, da disse typisk forekommer som en engangsbegivenhed, hvilket betyder at disse typer 

af synergier er nemme at realisere. Disse medfører samtidig store omkostningsbesparelser, hvis 

effekt kan aflæses i den fremadrettede indtjening (Angwin, 2004)  

 

På den anden side er integration af to virksomheders IT-systemer kendetegnet ved synergier, som er 

kompliceret at realisere (ibid). Ligeledes er omsætningssynergier udfordrende at realisere, hvilket 

fremhæves af en undersøgelse udarbejdet af Christofferson, McNish & Sias (2004), da 70% af 

undersøgelsens deltagere fejler i forbindelse med at indfri disse. Dette skyldes ifølge Kengelbach, 

Keienburg, Schmid, Degen & Sievers (2018, s. 16), at omsætningssynergier er mere komplicerede, 

og tager længere tid at realisere. 

	

Selvom nogen typer af synergier er nemmere at realisere end andre, hævder Kinnunen (2010, s. 7) 

imidlertid at synergier generelt kan karakteriseres som værende meget usikre. Dette skal ses i lyset 

af, at synergier ikke genereres af sig selv, men derimod kræver yderligere investeringer 

(integrationsomkostninger), samt betydelige ledelsesmæssige bestræbelser for at blive realiseret 

(ibid). Disse årsager er medvirkende til, at man kan anse synergier som værende realoptioner, og 

derfor bør værdiansættes således, hvilket næste afsnit belyser nærmere (ibid).  
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2.2 Hvorfor kan synergier anses som real optioner?  

Bruner & Perella (2004, s. 434-435) har udarbejdet fem kriterier for hvad der definerer en 

realoption. For at bekræfte hvorvidt Kinnunen (2010, s. 7) har ret i at synergier bør værdiansættes 

som realoptioner, gennemgås de fem kriterier trin for trin for at se om synergier er i stand til at 

opfylde disse: 

1) Identificerbar underliggende aktiv. En option er en ret over et givet aktiv.  

a) Dette kan i tilfælde af operationelle synergier i forbindelse med opkøb dreje sig om 

nutidsværdien af de inkrementelle pengestrømme. Eksempler herpå er et resultat af 

omsætningsforbedringer eller omkostningsreduktioner. Bekræftet. 

2) Eksklusivt. En option giver ejer en speciel ret, som andre ikke har.  

b) Således eksisterer der synergier, som kan betragtes som realoptionssynergier, der 

udelukkende er tilgængelig for den opkøbende virksomheds ledelse (Kinnunen, 2010, s. 6). 

Bekræftet. 

3) Kontingent. Værdien af en option udledes fra værdien af et usikkert underliggende aktiv. 

c) Det er tidligere blevet beskrevet, at synergier er usikre, da disse kræver yderligere 

investeringer samt væsentlig ledelsesmæssig involvering for at blive realiseret. Bekræftet. 

4) Bekostelig at erhverve. Optioner er værdifulde, men samtidig dyre at erhverve.  

d) Ifølge en undersøgelse foretaget af Agenda (2014, s. 2) bruges der i gennemsnit 2-8% af 

overtagelsens købesum på at integrere de to involverede selskaber. Bekræftet. 

5) Tidsbegrænset. En option har begrænset levetid. 

e) Generelt kan synergigenererende handlinger påbegyndes straks efter en overtagelse. Der er 

dog visse begrænsninger som skyldes arten af synergier og ledelsesbeslutninger, som sætter 

visse begrænsninger for tidsrammer for implementeringen. Bekræftet. 
	

Sammenfattende kan det konstateres, at synergier besidder samme karakteristika som realoptioner. 

Dette betyder, at Kinnunen (2010, s. 7) har ret med hensyn til at synergier bør værdiansættes som 

realoptioner.  

 

2.3 Hvad er usikkerhed? 

Synergier anses som værende projekter af usikker karakter, da disse, som nævnt tidligere, kræver 

betragtelige ledelsesmæssige bestræbelser for at blive realiseret. Derfor er det nødvendigt, at skabe 
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en forståelse for, hvad begrebet usikkerhed dækker over, og hvilken betydning det har for værdien 

af et projekt.   
 

Ifølge Goedhart, Koller & Wessels (2015, s. 741) forekommer usikkerhed, når de fremtidige 

pengestrømme, som et projekt forventes at generere, ikke kan budgetteres med høj nøjagtighed. 

Usikkerhed kan med andre ord forklares som et ulige forhold mellem den information der er 

tilgængelig ved beslutningsprocessen, modsat den information der er påkrævet for at evaluere 

hvorvidt projektets udfald vil blive som forventet.  
 

I tillæg til ovenstående, hævder Mun (2002, s. 145), at usikkerhed medfører afvigelser i de 

fremtidige pengestrømme, hvilket benævnes som volatilitet. Jo færre fornødne informationer, der er 

til rådighed ved beslutningsprocessen, jo større usikkerhed vil der herske om projektets udfald. 
 

2.4 NPV-metodernes udfordringer til korrekt beslutningstagning ved usikre projekter  

Traditionelle Net Present Value-metoder (Herefter: NPV-metoder) er baseret på et sæt statiske 

investeringsbeslutninger. I den forbindelse er der flere problemer en analytiker skal være 

opmærksom på, i henhold til brugen af NPV-metoder til værdiansættelse af et bestemt projekt eller 

en aktie (Mun, 2006, s. 4). 
 

NPV-metodernes statiske konstruktion betyder, at alle investeringsbeslutninger er foretaget på 

tidspunkt 0, hvorfor alle fremtidige pengestrømme er faste. Denne antagelse er dog ikke i harmoni 

med virkeligheden, da nogle beslutninger kan udskydes til fremtiden, når usikkerheden bliver 

klarere (Mun, 2006, s. 5).  

 

Yderligere antager NPV-metoderne, at alle fremtidige pengestrømme er forudsigelige og 

deterministiske, hvilket er ensbetydende med at der ikke vil være nogle forretningsmæssige forhold, 

som kan påvirke værdien af et projekt. Dette er dog ikke tilfældet i praksis, som skyldes, at det kan 

være besværligt at estimere fremtidige pengestrømme, da virksomhedernes forretningsmæssige 

miljø er svingende, i og med de typisk er stokastiske og risikofyldt anlagt (ibid).   

 

NPV-metoderne egner sig godt til værdiansættelse af et projekt, hvor dets fremtidige pengestrømme 

kan budgetteres med en vis pålidelighed, hvorfor modellens statiske struktur i denne kontekst er 

irrelevant. Metoderne har dog problemer, når der er usikkerhed ved de fremtidige 
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betalingsstrømme, og i disse situationer kan den statiske opbygning have betydning for projektets 

værdi (Damodaran, 2006, s. 15). 
 

NPV-metodernes udfordring med at håndtere usikkerhed kan nogle gange føre til, at der pålægges 

en for stor risikopræmie til kalkulationsrenten for at kompensere en for høj formodet usikkerhed i et 

projekt. Denne løsning leder imidlertid ikke nødvendigvis til et mere retvisende estimat for 

projektets sande værdi (Kodukula & Papudesu, 2006, s. 48). Med andre ord er NPV-metodernes 

statiske opbygning utilstrækkelig for korrekt beslutningstagning i forbindelse med værdiansættelse 

af usikre projekter (Mun, 2006, s. 4).  Kvaliteten af NPV-metodernes værdiansættelse afhænger 

derfor i høj grad af, hvor forudsigelig de fremtidige betalingsstrømme og begivenheder er på 

værdiansættelsestidspunktet. 
 

Brugen af deterministiske NPV-metoder i en stokastisk verden kan medføre at værdien af et projekt 

undervurderes. NPV-metoderne antager, at ledelsen ikke har fleksibilitet til at foretage passende 

ændringer, når markedsbetingelserne om projektet afviger fra den oprindelige plan – en antagelse 

som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden (ibid). Muligheden for at agere fleksibelt kan 

resultere i en værdi, som NPV-metoderne ikke kan kvantificere. Af denne årsag vil ledelsesmæssig 

fleksibilitet beskrives nærmere i næste afsnit.  

 

2.5 Hvad er ledelsesmæssig fleksibilitet?  

Ledelsesmæssig fleksibilitet kan defineres ved ledelsens mulighed for at agere i henhold til de 

omstændigheder der dukker op undervejs i selskabets drift, som kort er blevet præsenteret i forrige 

afsnit. Ledelsen har ofte mulighed for at tage strategiske beslutninger undervejs i 

beslutningsprocessen, når et projekts markedsbetingelser ændrer sig (Goedhart et al., 2015, s. 741). 

Dette skaber mulighed for at ledelsen undervejs kan påvirke størrelsen på projektets endelige 

pengestrømme, hvilket resulterer i, at der gennem muligheden for fleksibilitet opnås en værdi – en 

værdi som kan have betydning for projekts samlede værdi (Mun, 2002, s. 150).  

 

Ledelsesmæssig fleksibilitet er dog typisk aktuel i forbindelse med virksomheder, der beskæftiger 

sig med projekter, der er kendetegnet ved høj usikkerhed (synergi), hvor ledelsen har muligheden 

for at agere fleksibelt. Ledelsesmæssig fleksibilitet kan med andre ord defineres som ledelsens 

mulighed for at tilpasse givne ændringer i projektets markedsbetingelser, når ny information om 

markedet bliver tilgængelig eller når usikkerheden bliver løst gennem passage af tid. Dette giver 
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ledelsen mulighed for at maksimere projektets afkast eller minimere dets tab (Brach, 2003, s. 6). 

Dette kan eksempelvis være, at ledelsen udnytter pludseligt opståede muligheder for vækst ved at 

udvide projektet, eller afvikle projekter, såfremt dets rentabilitet er ringere end først antaget ved 

beslutningsprocessen (Mun, 2002, s. 150). 

	

2.5.1 Hvorfor er ledelsesmæssig fleksibilitet værdifuld? 
Goedhart et al. (2015, s. 746-747) afbilder størrelsen på værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet, som 

illustreret i nedenstående figur 2.1. Fra denne figur kan det aflæses, at jo større usikkerhed der 

hersker om den information, der vil tilgå omkring situationen i fremtiden, sammenholdt med at jo 

større mulighed ledelsen har for at agere i forhold til denne information, når den tilgår, jo større 

værdi har fleksibiliteten. På den anden side, vil værdien af fleksibiliteten være lav, såfremt ledelsen 

ikke kan agere efter de nye oplysninger der bliver tilgængelige. 

 

Derfor kan det konstateres, at sammensætningen af ledelsesmæssig fleksibilitet og usikkerhed i 

beslutningsprocessen, kan skabe en større eller mindre værdi – en værdi som NPV-metoderne ikke 

kan kvantificere, da metoderne er deterministiske.  

 

Figur 2.1: Størrelsen af værdien på ledelsesmæssig fleksibilitet 

 
Kilde: (Goedhart et al., 2015, s. 746-747) + egen tilvirkning  
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Ledelsen skal ikke udelukkende besidde muligheden for at agere fleksibelt, for at fleksibiliteten 

rummer en værdi. Ledelsen skal sågar også have kompetencen og viljen til at foretage de rette 

beslutninger, i henhold til de nye oplysninger som dukker op undervejs i projektets levetid 

(Goedhart et al., 2015, s. 750). Eksempler herpå kan være at ledelsen følelsesmæssigt er tilknyttet 

til et særligt projekt, som kan bevirke til, at ledelsen ikke tager beslutningen om at forlade et ikke-

rentabelt projekt, som burde have været lukket ned (Mun, 2002, s. 149-150). 

 

2.6 Delkonklusion 

Virksomheder har foretaget opkøb, typisk med henblik på at realisere synergieffekter, hvilket har 

kunnet forplante sig på operationelle- og finansielle synergier, hvortil sidstnævnte jævnfør 

afgrænsningen ikke er blevet behandlet i afhandlingen (Damodaran, 2006, s. 542-543). Fælles for 

dem er dog, at synergier ifølge Kinnunen (2010, s. 7) generelt er meget usikre, da disse ikke er 

blevet indfriet af sig selv, men som har krævet yderligere investeringer samt betydelige 

ledelsesmæssige bestræbelser for at kunnet realiseres. Af disse årsager, har synergier burde 

værdiansættes som realoptioner (ibid).  

 

For at tjekke, hvorvidt Kinnunen (2010, s. 7) er korrekt med hensyn til, at synergier har burde 

værdiansættes som realoptioner, er der, af Bruner & Parella (2004, s. 434-435), opstillet fem 

kriterier for hvad der har defineret en realoption. Alle fem kriterier er trin for trin blevet bekræftet, 

hvorfor synergier er blevet anset som realoptioner.   

 

Da synergier er kendetegnet ved at være usikre projekter, har det været væsentligt at belyse hvad 

begrebet usikkerhed dækkede over, og hvordan det har været relevant for et projekt. Goedhart et al. 

(2015, s. 741) definerede usikkerhed ved at projektets budgetterede pengestrømme ikke har kunnet 

forudsiges med høj nøjagtighed, hvortil Mun (2002, s. 145) hævdede, at dette har kunne lede til 

afvigelser i projektets pengestrømme. Derfor er antagelserne bag de traditionelle NPV-metoder til 

værdiansættelse af et projekt blevet undersøgt, samt hvorvidt disse har harmoneret med 

virkelighedens præmisser. I tillæg til dette er det blevet undersøgt, hvordan disse metoder har 

bistået høj usikkerhed ved et projekt.   

 

NPV-metoder har været kendetegnet ved at være statisk anlagt, hvilket indebærer, at metoderne har 

antaget, at alle beslutninger har været foretaget på tidspunkt 0, hvorfor alle fremtidige 
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pengestrømme har været faste og deterministiske. Antagelsen har dog ikke kunne været afspejlet 

med den virkelige verden, da visse beslutninger vedrørende et projekt har kunne udsættes til 

fremtiden, når usikkerheden er blevet klarere gennem passage af tid (Mun, 2006, s. 5). Ligeledes 

har disse metoder antaget, at alle fremtidige pengestrømme har været forudsigelige og 

deterministiske, hvilket imidlertid ikke har været tilfældet i praksis, da virksomhederne har ageret i 

en stokastisk verden (ibid).  

  

Måden hvorpå NPV-metoderne har håndteret en for høj formodet usikkerhed i et projekt, er ved at 

have tillagt en større risikopræmie til kalkulationsrenten – en løsning som ikke nødvendigvis har 

givet et mere retvisende estimat for projektet (Kodukula & Papudesu, 2006, s. 48). Dermed er NPV-

metodernes statiske værdiansættelse utilstrækkelig for korrekt beslutningstagning i usikre projekter 

(Mun, 2006, s. 4).   

  

Ligeledes har værdien af et projekt kunnet risikere at blive undervurderet ved brug af 

deterministiske NPV-metoder i en stokastisk verden, idet metoderne ikke har anerkendt 

ledelsesmæssig fleksibilitet. Begrebet har dækket over ledelsens mulighed for at tilpasse givne 

ændringer i projektets markedsforhold, når ledelsen er kommet i besiddelse af nye informationer 

vedrørende et projekt, med henblik på at maksimere projektets afkast eller minimere dets tab 

(Brach, 2003, s. 6). Dette har ført til, at der gennem muligheden for fleksibilitet har kunnet opnås en 

værdi, som har haft betydning for projekts samlede værdi – en værdi NPV-metoderne dog ikke har 

kunnet kvantificere (Mun, 2002, s. 150). 

  

Værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet kan være større eller mindre – afhængigt af usikkerheden. 

Jo større usikkerhed, der har hersket om den information, som vil tilgå omkring situationen i 

fremtiden, sammenholdt med, at jo større mulighed ledelsen har haft for at agere i forhold til denne 

information, når den er tilgået, jo større værdi har fleksibiliteten (Goedhart et al., 2015, s. 746-747). 

Derfor har det kunnet konstateres, at kombinationen af ledelsesmæssig fleksibilitet samt usikkerhed 

i beslutningsprocessen, har kunnet skabe en værdi som NPV-metoderne ikke har kunnet 

kvantificere. 
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3. Aktieanalytikeren og aktieanalysen 

Intentionen med dette kapitel er at opnå indikatorer på, hvorvidt realoptionsmodeller kan anvendes 

ud fra et aktieanalytisk perspektiv. For at kunne bistå dette, er det hensigtsmæssigt at gennemgå de 

arbejdsfaser som aktieanalytikere (Herefter: analytiker) varetager for at udfærdige en aktieanalyse, 

samt hvilke krav de respektive arbejdsfaser stiller til analytikerens valg af model.  

 

Dernæst præsenteres tidsfordelingen over analytikernes respektive arbejdsfaser. Formålet med dette 

er at danne et teoretisk overblik over, hvilke arbejdsfaser der vægtes højest og omvendt. Disse 

kommer til anvendelse senere i afhandlingen i forbindelse med besvarelsen af 

problemformuleringen. Derudover gennemgås de forskellige krav, som der stilles til en model, 

hvilket vil sammenholdes med den valgte realoptionsmodel, som dog først bearbejdes senere i 

afhandlingen.  

 

Derefter vil der blive undersøgt, hvilken model af NPV-metoderne, er den foretrukne blandt 

analytikere til værdiansættelse af aktier, samt hvilket værktøjer analytikere anvender til at 

kvantificere værdien af fleksibilitet, som NPV-metoderne ikke er i stand til. 

 

3.1 Hvad består en aktieanalytikers fokus af?   
Analytikerens arbejde består i at udarbejde en aktieanalyse, der munder ud i en konkret 

aktieanbefaling: hvorvidt investor bør forholde sig neutralt, øge eller mindske sin position i aktien. 

Analytikere befinder sig i en særegen position, som i vid udstrækning gør dem bedre stillet end den 

almene investor, i henhold til at oversætte de offentligt tilgængelige informationer om en 

virksomhed til analysebrug. 

 

Analytikerens særlige position består bl.a. af en sammensætning af følgende kvaliteter:  

• Analytikere har et tæt samarbejde med en virksomheds Investor Relations, som indgår i 

vedkommendes aktieportefølje (Valentine, 2010, s. 100-101). 

• Analytikere er en del af et større fagligt netværk, både uden- og indenfor selskabet, hvori 

vedkommende er ansat, som kan bidrage med unik indsigt om de aktier vedkommende 

overvåger (Valentine, 2010, s. 48).  
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• Analytikere besidder et unikt kendskab til den givne industri, som aktieporteføljen omfatter 

(Penman, 2013, s. 15) 

 

Det er analytikerens evne til at anvende ovennævnte kompetencer i samspil med hinanden på den 

mest hensigtsmæssige måde, der potentielt skaber værdi for bankens klienter. Bankerne lever bl.a. 

af kurtage i forbindelse med værdipapirshandel, eksempelvis depotomkostninger (Shareholders, 

2015). Det handler derfor for banken om at tiltrække og fastholde kunder, samt at øge disse kunders 

handelsaktivitet gennem investeringsrådgivning, som sker med afsæt i bankens aktieanbefalinger.  

 

I tillæg til ovenstående, udgør analytikerens største hovedfokus således, hvordan vedkommende 

udfærdiger den bedst mulige aktieanbefaling, som både er troværdig og samtidig overbevisende, der 

giver vedkommendes klienter tillid til at investere, og for at afhjælpe klienterne til at undgå at sælge 

deres aktier for billigt eller købe dem for dyrt (Penman, 2013, s. 12-13). Analytikeren skal derfor 

være i stand til at opdage markedets fejlvurderinger af de aktier som overvåges, og dermed 

maksimere klienternes afkast (ibid). 

 

3.2 Aktieanalysens elementer 
Ifølge Valentine (2011, s. 3), kan arbejdsfaserne opdeles i fem kategorier, hvilket er afbildet i figur 

3.1 forneden.  

 

Figur 3.1: Oversigt over aktieanalytikers arbejdsfaser 

	
Kilde: (Valentine, 2011, s. 3) + egen tilvirkning 
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De fem kategorier, som fremgår af figur 3.1 ovenfor, uddybes nærmere i kommende afsnit, i 

henhold til at skabe en forståelse for, hvilke krav de respektive arbejdsgange stiller til analytikerens 

valg af model. 

	

3.2.1 Identifikation og overvågning af kritiske faktorer  
Når analytikere skal udarbejde en aktieanalyse, består den første arbejdsfase i at identificere og 

overvåge kritiske faktorer, der kan have betydning for analyserende virksomheds forventede 

indtjening. I forlængelse heraf, skal analytikere derfor besidde gode evner til 

informationsindsamling, idet analytikere både skal udvælge og frasortere relevante informationer 

som vedrører virksomheden (Valentine, 2011, s. 4).  
 

Mængden af informationer kan være en udfordring for analytikere at skelne imellem, idet der kan 

være informationer, som er mere væsentlige end andre. I den forbindelse har Wansleben (2012, s. 

256) med afsæt i et analytikerperspektiv rangeret de forskellige informationskilders væsentlighed. 

Heri fremgår det, at de informationer som analytikere anser som værende vigtigst i forhold til 

aktieanalysen, er informationer, der fremskaffes ved direkte kontakt med den analyserende 

virksomhed.  

 

I henhold til valg af model, vil det være hensigtsmæssigt, at modellen er i stand til at understøtte de 

indsamlede data. De input en model kræver for at kunne udarbejde en aktieanalyse kan desuden 

være med til at indsnævre fokusset på, hvilke kritiske faktorer som skal inddrages i modellen. 

	

3.2.2 Finansielle prognoser 
Den næste fase i forbindelse med udarbejdelsen af aktieanalysen, består i at producere finansielle 

prognoser. De finansielle prognoser estimeres på baggrund af den indsamlede information som blev 

fremhævet i afsnit 3.2.1, hvori forventningen til virksomhedens fremtidige indtjening, samt 

udviklingen i selskabets omverden tages i betragtning, som herefter munder ud i et estimat.  

 

Formålet med at udarbejde finansielle prognoser er at udforme input til den model analytikeren 

vælger at anvende. Det vil som nævnt i afsnit 3.2.1 have betydning, at modellen er i stand til at 

afdække omstændighederne, de finansielle prognoser tager udgangspunkt i (Valentine, 2011, s. 6).  
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3.2.3 Valg af værdiansættelsesmodel  
De finansielle prognoser, som blev behandlet i afsnit 3.2.2 produceres ved hjælp af en model.  For 

at opnå det mest retvisende estimat på, hvad en pris på en aktie bør være, anvender analytikere de 

mest hensigtsmæssige modeller (Valentine, 2011, s. 8).   

 

Til udvælgelse af, hvilken model, der skal benyttes, for at udfærdige aktieanalysen, er der i teorien 

udarbejdet en række forskellige kriterier, som modellerne evalueres på baggrund af. Disse 

gennemgås dog først i et senere afsnit i afhandlingen.  

	

3.2.4 Udarbejdelse af aktieanalyse 
Efter identificeringen af de kritiske faktorer, som kan have betydning for det analyserende selskabs 

fremtidige indtjening, samt udarbejdelse af finansielle prognoser med udgangspunkt i en model, 

udgør næste arbejdsfase at sammensætte den endelige aktieanalyse.  

 

Hvert år foretages der en rangering af det bedste analytikerhold samt individuelle ratings af de 

enkelte analytikere, som bl.a. bliver målt efter deres evne til at udarbejde de mest retvisende og 

anvendelige analyser af aktierne i markedet. Disse ratings er med til at tiltrække klienter ind til de 

respektive børsmæglervirksomheder o. lign., som afsnit 3.4 uddyber nærmere.  

 

For at analytikeren kan opnå de mest retvisende aktieanalyser, er valget af en hensigtsmæssig model 

derfor væsentlig, da valg af model er med til at give et så nøjagtigt estimat som muligt, og dermed 

har indvirkning på kvaliteten af aktieanalysen. Ligeledes er valg af model essentiel, idet modellen 

skal kunne kvantificere de forskellige nøgleargumenter i aktieanbefalingen (Valentine, 2011, s. 9).  

	

3.2.5 Kommunikation ud til investorer 
Efter at have færdiggjort aktieanalysen, skal denne kommunikeres ud til klienterne, investorerne, 

som herefter skal tage stilling til den konkrete aktieanbefaling. Modtagerne af aktieanalysen er 

typisk en bredere kreds af bankens kunder, som både kan være små private investorer samt store 

finansielle institutioner.  

  

Grundet den brede modtagergruppe af aktieanalysen, stilles der derfor krav til analytikerens evne til 

at formidle indviklet materiale, således, at det er forståeligt for alle typer af investorer. I den 
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forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at anvende en model, som kan hjælpe med at lette 

kommunikationen af argumenterne i aktieanbefalingen. Derfor vil analytikere foretrække at 

anvende en model, som har et output, der er letforståelig for analytikere selv, men i særdeleshed 

også for klienterne. (Valentine, 2011, s. 11).  

 

3.3 Tidsfordeling over aktieanalytikerens arbejdsopgaver  
I de foregående afsnit, blev de forskellige arbejdsfaser, som analytikere går igennem for at 

producere en aktieanalyse gennemgået. Hvor meget tid, der spenderes på de enkelte arbejdsfaser, er 

imidlertid undersøgt af Valentine (2011). At have en viden om, hvor meget tid analytikere bruger på 

eksempelvis arbejdet med modeller til at udlede et estimat, kan give en indikation af, hvorvidt 

realoptionsmodeller kan anvendes sammenholdt med analytikernes allokerede tid på de respektive 

arbejdsopgaver. 

 

Nedenstående figur 3.2 viser et skøn over, hvordan analytikere prioriterer deres tid på de 

obligatoriske arbejdsopgaver, som der forventes af analytikere.  

 

Figur 3.2: Tidsfordeling over aktieanalytikerens opgaver   

 
Kilde: Valentine (2011, s. 29) 
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Af ovenstående figur 3.2 fremgår det, at tilegnelse af kvalitativ information til aktieanalysen er en 

arbejdsfase, som analytikere bruger en stor del af deres tid på. Derfor er kvaliteten af aktieanalysen 

betinget af modellens input, hvorfor de påkrævede input til brug for modellen ikke må være for 

komplicerede at anskaffe, da ’garbage in - garbage out’ princippet gælder. 

 

Ydermere fremgår det af figur 3.2, at analytikere bruger meget tid på at kommunikere den 

udarbejdede aktieanalyse til klienterne. Dette er for at sikrer, at klienterne forstår de bagvedliggende 

antagelser, og argumentationer, som lægger til grund for aktieanalysen. Modellens output må af 

denne årsag ikke være for indviklet at forstå for analytikere, eftersom det kan besværliggøre 

videreformidlingen af aktieanalysen, herunder dens bagvedliggende nøgleargumenter og lignende, 

til klienterne. 

 

Ligeledes fremgår det af figur 3.2, at fremstilling af aktieanbefalinger, herunder udarbejdelse af 

finansielle prognoser samt arbejdet med modeller udgør det mindste felt i figuren, på omtrent 5% af 

en analytikers arbejdstid. Dette kan være et tegn på, at analytikere ikke lægger særlig meget vægt på 

arbejdet med modeller, men at det derimod er de input, som er påkrævet for at anvende en model 

succesfuldt der er prioriteret højt. Af denne årsag tyder det på at modellen ikke må være for 

kompliceret at anvende grundet den minimale tid analytikere bruger på modellerne.  

 

Figur 3.2 er imidlertid Valentines (2011) subjektive syn på, hvordan opgavefordelingen prioriteres 

med baggrund i egne erfaringer, samt interviews med andre praktikere. Derfor kan figuren som 

udgangspunkt ikke tolkes som et videnskabeligt bevis for, at dette er det generelle billede af 

branchen. Valentine (2011) er dog den mest anbefalede bog om arbejdet som analytiker i praksis, 

og af den grund vurderes det, at figur 3.2 anses som en retvisende indikator for branchens tilstand 

(Wallstreetmojo, 2019). 

 

3.4 Aktieanalytikernes rating 
Analytikernes performance bliver hvert år bedømt på baggrund af deres evne til, at bestemme, 

hvorvidt en aktie fra deres portefølje er korrekt vurderet i markedet, som omtalt tidligere. 

 

Bedømmelsen foretages eksempelvis af Økonomisk Ugebrevs BørsmæglerRating, hvori en række 

porteføljemanagere rundt omkring i Danmark uddeler specifikke karakterer til analytikere på 
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baggrund af nogle fastlagte kriterier fra skalaen 1 til 5, hvor 5 er bedst (Kristensen, 2019). Af 

nedenstående figur 3.3 fremgår et ratingskema af Økonomisk Ugebrevs BørsmæglerRating, som 

dog tager udgangspunkt i et analytikerholds performance fra forskellige banker ud fra de forskellige 

kriterier, men Økonomisk Ugebrevs BørsmæglerRating foretager ligeledes også individuelle ratings 

af den enkelte analytiker (ibid).  

 

Figur 3.3: Oversigt over ratingskema  

 
Kilde: Økonomisk Ugebrevs BørsmæglerRating (Kristensen, 2019) 

 

I forlængelse af ovenstående figur 3.3, kan det fastlægges, at rating af henholdsvis analytikere, samt 

bankernes samlede analytikerteams har stor indflydelse for deres evne til at tiltrække klienter ind til 

den bank eller børsmæglervirksomhed, analytikeren er ansat i.  

 

Da banker og børsmæglerselskabers omsætning bl.a. generes gennem kurtage fra handel med 

værdipapir, som omtalt tidligere, er det nødvendigt at disse virksomheder er i stand til at tiltrække 
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investorer som vil handle gennem dem. Det kan derfor siges, at rangordningen for analytikere og 

bankens samlede analytikerteam fungerer som et kvalitetsstempel, hvorfor det er essentielt at opnå 

en habil placering.  

 

Valg af model spiller ligeledes også en stor rolle i forbindelse med målet om at opnå en god 

placering i ratingskemaet udarbejdet af Økonomisk Ugebrevs BørsmæglerRating. Som det fremgår 

af figur 3.3, består et af kriterierne, som de forskellige analytikerhold bedømmes ud fra, prisen på 

aktieanalysen i forhold til kvaliteten af denne, hvorfor modellens evne til at give korrekte 

værdiansættelser af aktier vægtes højt.  

 

3.5 Tilgængelige værdiansættelsesmodeller 
Af Plenborg & Gruelund (2002, s. 16) fremgår det, at der eksisterer mindst fire grundlæggende 

kategorier af modeller i forbindelse med værdiansættelse, hvilket er afbildet i figur 3.4 nedenfor:  

 
 
Figur 3.4: Værdiansættelsesmodeller 

 
Kilde: (Plenborg & Gruelund, 2002, s. 16) 

 

3.5.1 Krav til værdiansættelsesmodel  
For at kunne undersøge, i hvilket omfang analytikere kan anvende realoptionsmodeller til at belyse 

synergieffekter i forbindelse med M&A, er det essentielt at undersøge, hvad der ligger til grund for 
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valget af den mest hensigtsmæssige model. I den forbindelse har Plenborg (2000) opstillet et 

sammenligningsstudie af de mest anvendte modellers karakteristika, hvor modellerne sammenlignes 

på baggrund af en række systematiserede krav.   

 

I forlængelse af ovenstående afsnit, skelnes der mellem fundamentale- og kosmetiske krav, hvor 

førstnævnte sikrer hensigtsmæssig investeringsadfærd, og sidstnævnte dækker de brugermæssige 

egenskaber ved en given model. En models evne til at opfylde disse krav, kendertegner hvorvidt det 

er en god model, og fremgår ligeledes af nedenstående figur 3.5. 

 

Figur 3.5: Krav til valg af model  

Kilde: (Plenborg, 2000)  + egen tilvirkning 

 

De fundamentale krav er de vigtigste at opfylde, da disse sikrer at værdiansættelsesestimat bliver så 

korrekt som muligt. Af den grund vil der imidlertid eksistere et trade-off i henhold til de kosmetiske 

krav, da f.eks. ressourceforbruget til udførelse af værdiansættelsen, vil have en indvirkning på 

analytikernes valg af model (Plenborg, 2000).  

	

3.5.2. Andre årsager til modelvalg 
Udover de krav, som der stilles til den mest hensigtsmæssige model, som nævnt i forrige afsnit, kan 

der være andre årsager til at analytikere bliver inspireret til at vælge de modeller de gør. Ifølge 

Wansleben (2012, s. 254) kan analytikerens uddannelsesmæssige baggrund have en indflydelse på, 

hvordan analytikere får inspiration til valg af model. Med andre ord, er det altså væsentligt, hvilken 

variant af de forskellige modeller analytikere har modtaget undervisning i, under deres uddannelse, 

og dermed føler sig komfortabel ved at anvende.  
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Med udgangspunkt i forfatterne af foreliggende afhandlings egen erfaring på studierne fra HA-

almen samt Cand.merc.fir, kan det erindres at de kapitalværdibaserede- og relative modeller bliver 

gennemgået dybdegående i det obligatoriske pensum. Derimod bliver realoptionsmodeller dog kun 

behandlet på et overfladisk niveau, og såfremt man ønsker en dybere indsigt om disse modeller, er 

der mulighed for at tilmelde sig et valgfag, som tilbyder emnet.  

	
3.6 Hvad er aktieanalytikernes foretrukne værdiansættelsesmodel  

I henhold til undersøgelsen af, i hvilket omfang det vil være hensigtsmæssigt for en analytiker at 

anvende realoptionsmodeller til at belyse synergieffekter, er det centralt at fastlægge, hvilken eller 

hvilke modeller, der er udbredt blandt analytikere.  

	
Holm, Petersen & Plenborg (2005) belyser i en undersøgelse, hvilken model der er den mest 

anvendte på det danske corporate finance marked. Ved udvælgelse af respondenter, blev der lagt 

vægt på at inddrage de mest dominerende investeringsbanker, revisionshuse og lignende på det 

danske marked, hvis formål var at opnå et så kvalificeret bud som muligt. Undersøgelsen viser, at 

der blandt respondenterne er bred opbakning til såvel de kapitalværdibaserede modeller, som de 

relative. Ser vi på, hvilken variant af de kapitalværdibaserede modeller, som foretrækkes, er der 

blandt undersøgelsens deltagere stor opbakning til DCF-modellen. De relative modeller anvendes 

typisk kun som ’sanity-check’ til DCF-modellen (ibid). Ydermere konkluderes der at 

realoptionsmodeller kun anvendes af få deltagere (ibid).   

	
En anden undersøgelse foretaget af Imam, Baker & Clubb (2008, s. 530), som er baseret på britiske 

aktieanalytikere, hvis formål var at afdække, hvilken model som de foretrak, opnår samme 

konklusion som Holm et al. (2005).  

	

3.6.1 Ledelsesmæssig fleksibilitetens betydning i aktieanalysen 

Afsnit 3.6 angiver, at analytikernes foretrukne model til værdiansættelser af aktier er DCF-

modellen. Som fremhævet i afsnit 2.4, er NPV-metoderne, herunder DCF-modellen statisk anlagt, 

hvilket vil sige, at disse metoder ikke anerkender at ledelsen har mulighed for at agere 

fleksibelt.  Jævnfør afsnit 2.5.1, kan der gennem ledelsesmæssig fleksibilitet opnås en værdi, som er 

større eller mindre, afhængig af usikkerheden. Denne værdi har betydning for værdien af de enkelte 

projekter i en virksomhed, og dermed også værdiansættelsen af den samlede virksomhedsværdi 

(Mun, 2002, s. 150).  
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I forlængelse af ovenstående afsnit kan analytikere derfor overse værdien af fleksibilitet ved brug af 

DCF-modellen. Denne værdi kan typisk overses i forbindelse med virksomheder, der beskæftiger 

sig med projekter, der er karakteriseret ved høj usikkerhed (synergi), hvor ledelsen besidder 

muligheden for at agere ledelsesmæssig fleksibelt, som omtalt i afsnit 2.5.1. Realoptionsmodeller 

kan dog være behjælpelig med at kvantificere den fleksibilitet, som DCF-modellen ikke kan 

håndtere. Af denne årsag, er der belæg for en dybere undersøgelse af, hvorvidt anvendelsen 

realoptionsmodeller kan forbedre kvaliteten af aktieanalysen.  

	
Manglende hensyn til fleksibilitet kan medføre, at den samlede virksomhedsværdi fejlvurderes, 

hvilket kan have den konsekvens, at aktieanalysen, som munder ud i en konkret aktieanbefaling i 

vidt omfang ikke vil være retvisende. Konsekvensen heraf vil være en forringelse af ydelsens pris i 

forhold til kvaliteten af aktieanalysen, hvilket er et kriterium analytikere hvert år bliver bedømt 

efter, som omtalt i afsnit 3.4.  

	
Kvantificering af ledelsesmæssig fleksibilitet vil dog kun være relevant, såfremt den har en effekt 

på projektets pengestrømme. Analytikere skal af den grund være i stand til at definere de 

beslutningsmuligheder, ledelsen råder over, samtidig med at analytikere skal kunne opstille effekten 

af de forskellige beslutninger det vil have for virksomhedens pengestrømme (Goedhart et al., 2015, 

s. 559). Dette er fordi, at en stor del af synergiernes pengestrømme ligger flere år ude i fremtiden og 

værdien af disse pengestrømme er forbundet med stor risiko i forhold til, hvorvidt realisering af 

synergierne forløber som forventet. 

	
I næste afsnit belyses, hvilke værktøjer analytikere anvender til at kvantificere værdien af 

ledelsesmæssig fleksibilitet.  

	
3.7 Hvordan behandler analytikere ledelsesmæssig fleksibilitet? 
I afsnit 2.4 blev det fastlagt, at DCF-modellen er statisk, hvorfor denne ikke kan kvantificere 

værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet, som kan rumme en større eller mindre værdi, afhængig af 

usikkerheden. I dette afsnit behandles derfor de værktøjer, som analytikere bruger, for at 

kvantificere værdien af fleksibilitet ved virksomheder, som beskæftiger sig med projekter der er 

kendetegnet ved høj usikkerhed (synergier), eller besidder muligheden for at agere fleksibelt. 

For at imødekomme ovenstående mangel ved DCF-modellen, benytter analytikere som tillæg til 

DCF-modellen følsomhedsanalyser for at kvantificere værdien af fleksibilitet (Madsen & 
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Hartzberg, 2010, s. 2). Anvendelsen af følsomhedsanalyser går på, at der afprøves flere scenarier, 

hvis formål er at påvise aktiekursens følsomhed i forhold til en række komponenter, som vejede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger (Herefter: WACC) og lignende. Afprøvningen af flere 

scenarier har dog det problem, at disse er deterministiske og ikke fanger alle sandsynlige udfald. 

Følsomhedsanalyser kan være behjælpelig med at danne sig et billede af, hvilke omstændigheder 

der skal til, for at projektet bliver en succes eller fiasko. Eftersom følsomhedsanalyser typisk 

tilskrives subjektive sandsynligheder, mindskes deres værdi som styringsmiddel betragteligt 

(Kodukula & Papudesu, 2006, s. 47-48). 

	
En anden mulighed, som analytikere anvender for at kvantificere fleksibilitet, er ved brug af 

Decision Tree Analysis (Herefter: DTA) (Madsen & Hartzberg, 2010, s. 2). DTA-analysen skaber 

kort sagt et overblik over hvilke udfald værdien af et projekt potentielt kan bevæge sig i (Brealey, 

Myers & Allen, 2011, s. 260). Problemet ved DTA-analysen er dog, at den kun viser et lille udpluk 

af det virkelige spektrum, som værdien af projektet kan bevæge sig over (ibid). Ydermere er DTA-

analysen blevet kritiseret for at være kompliceret at anvende (Madsen & Hartzberg, 2010, s. 2; 

Trigeorgis & Mason, 1987). 

	
Opsummerende kan det erfares, at DTA- og følsomhedsanalyser ikke er i stand til at kvantificere 

ledelsesmæssig fleksibilitet præcist, men blot at gøre opmærksomhed på, at den findes. I 

forlængelse heraf er der derfor belæg for at undersøge, i hvilket omfang realoptionsmodeller kan 

benyttes til at kvantificere værdien af synergieffekter i forbindelse med M&A. Som tillæg hertil kan 

synergier anses som realoptioner, som nævnt i afsnit 2.2, hvorfor det er endnu mere interessant at 

undersøge dette.  
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3.8 Delkonklusion 

Analytikerens grundlæggende målsætning består i at generere det højest mulige afkast for deres 

klienter. Derfor har aktieanalytikere overvåget aktiemarkedet, hvis formål har været at identificere 

aktier, som er fejlvurderet af markedet. Aktieanalysen, som er analytikerens ’produkt’, munder ud i 

en konkret anbefaling af, hvorvidt investoren bør købe, sælge eller holde den pågældende aktie. 

	
Omdrejningspunktet i afhandlingen er at belyse hvorvidt realoptionsmodeller kan afhjælpe 

analytikere med at prisfastsætte den ellers uhåndgribelige fleksibilitet, som DCF-modellen ikke 

kunne kvantificere. Det er derfor nødvendigt, at gennemgå de arbejdsfaser, som analytikere gik 

igennem for at producere aktieanalysen for at opnå indsigt i, hvilke krav arbejdsfaserne stillede til 

analytikerens valg af model. Nævneværdige faser i forhold til afhandlingens problemstilling, var 

identifikation og overvågning af kritiske faktorer som kunne have indflydelse på selskabets 

fremtidige indtjening, og derfor var det essentielt, at valget af model var i stand til at understøtte de 

indsamlede data.  

	
Ligeledes var det påkrævet at danne overblik over hvor meget tid analytikere brugte på hver af 

arbejdsfaserne. Ved at have kendskab til, hvor meget tid analytikerne brugte på disse faser, kunne 

det hjælpe med at give en indikation af, i hvilket omfang realoptionsmodeller kunne anvendes. 

Valentine (2011, s. 29) viste, at analytikere brugte mindst tid på arbejdet med modeller til at udlede 

et estimat, hvilket gav en indikation af, at der ikke blev prioriteret meget tid på modellerne. Dette 

betød, at modellen ikke måtte være for kompliceret at anvende, for at udfærdige aktieanalysen.  

	
Derimod brugte analytikere meget tid på at indsamle informationer i form af kvalitativ indsigt til 

brug for modellen i aktieanalysen. Kvaliteten af aktieanalysen afhang derfor af modellens input, 

hvorfor disse ikke måtte være for komplicerede at anskaffe. Ydermere brugte analytikere meget tid 

på at kommunikere aktieanalysen ud til klienterne, med henblik på at sikre, at klienterne forstod de 

bagvedliggende antagelser, og argumentationer, som lå til grund for aktieanalysen. Af denne årsag 

måtte modellens output ikke være for indviklet at forstå for analytikere, da det kunne komplicere 

videreformidlingen af aktieanalysen, herunder dens bagvedliggende nøgleargumenter og lignende 

til klienterne.  

 

Kvaliteten af den enkelte analytikers aktieanalyse blev bedømt ud fra årlige ratings på baggrund af 

forskellige kriterier. Banker og børsmæglerselskabers omsætning genereret bl.a. gennem kurtage fra 
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handel med værdipapir, hvorfor det var nødvendigt, at disse virksomheder var i stand til at tiltrække 

klienter, som vil handle gennem dem. Rangordningen for den enkelte analytiker kunne derfor siges 

at fungere som et kvalitetsstempel, og derfor var det essentielt at opnå en habil placering. Valg af 

model spillede i denne sammenhæng en stor rolle, da et kriterium, som analytikere blev vurderet på, 

var modellens evne til at give retvisende værdiansættelser af aktier. 

	
Valget af den mest hensigtsmæssige model blev vurderet ud fra en række fundamentale- og 

kosmetiske krav, hvor modellens evne til at opfylde disse kendetegnede, hvorvidt det var en god 

model. Førstnævnte sikrerede hensigtsmæssig investeringsadfærd, hvorimod sidstnævnte dækkede 

de brugermæssige egenskaber ved en given model. De fundamentale krav var vigtigst at opfylde, 

idet disse sikrede at estimatet bliver så korrekt som muligt, men de kosmetiske krav havde også 

betydning for det endelige valg (Plenborg, 2000). 

	
En undersøgelse foretaget af Holm et al. (2005) samt Imam et al. (2008, s. 530) viser at den 

foretrukne model blandt analytikere til værdiansættelse af aktier er DCF-modellen, og relative 

modeller som krydstjek. Holm et al. (2005) finder desuden, at realoptionsmodeller kun blev anvendt 

i begrænset omfang. Det blev tidligere i afhandlingen belyst, at NPV-metoderne, heriblandt DCF-

modellen, ikke anerkender ledelsesmæssig fleksibilitet, som kan rumme en værdi, der er større eller 

mindre, afhængig af usikkerheden. Derfor kan analytikere overse værdien af fleksibilitet ved brug 

af DCF-modellen, hvilket kan medføre, at de fejlvurderer den samlede virksomhedsværdi, som kan 

have konsekvens for aktieanalysen.  

	
I forsøget på at sætte et værdiestimat på den fleksibilitet, der potentielt kan være til stede, som 

DCF-modellen ikke kan kvantificere, benytter analytikere sig af DTA- og følsomhedsanalyser 

(Madsen & Hartzberg, 2010, s. 2). Disse alternativer er dog ikke i stand til at kvantificere værdien 

af ledelsesmæssig fleksibilitet præcist, men blot gøre analytikere opmærksomhed på, at den findes. 

Ledelsesmæssig fleksibilitet kan opstå i forbindelse med virksomheder, som beskæftiger sig med 

usikre projekter, hvilket synergier kan karakteriseres som. Da synergier kan anses som realoptioner, 

er der grundlag for at undersøge, i hvilket omfang, realoptionsmodeller kan anvendes til at 

kvantificere værdien af synergieffekter i forbindelse med M&A. 
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4. Præsentation af DCF-model 
Formålet med kapitlet er at danne et overblik over, hvilke overvejelser analytikere skal gøre sig i 

forbindelse med estimering af operationelle synergier ved brug af DCF-modellen. Årsagen til, at det 

kun er operationelle synergier, som vil behandles, er at DSV’s rationale for opkøbet af Panalpina, er 

en forventning om at realisere operationelle synergier, som omtalt i afgrænsningen. 

	
Derefter gennemgås, hvordan DCF-modellen estimere synergiværdien, når to virksomheder 

engagerer sig i M&A. I forlængelse heraf, præsenteres en gennemgang af WACC, og dens 

komponenter heri, da denne har til formål at anvendes til beregninger i casestudiet. Bagefter 

gennemgås, hvilken type af operationelle synergier, som DCF-modellen bedst kan modellere. 

	
Afslutningsvis evalueres DCF-modellens evne til at opfylde de fundamentale- og kosmetiske krav, 

som i øvrigt er afbildet i afsnit 3.5.1.  Modellens evne til at opfylde disse kendetegner, hvorvidt det 

er en god model. Intentionen bag evalueringen er at denne skal sammenholdes med evalueringen af 

realoptionsmodeller i afhandlingens diskussionsdel, efter udarbejdelsen af casestudiet.  

	
4.1 DCF-modellens struktur 
Plenborg & Gruelund (2002, s. 45) opstiller den grundlæggende struktur for DCF-modellen, som 

vist i figur 4.1 nedenfor.  

 

Figur 4.1: Illustration af den to-periodiske DCF-model 

 
Kilde: (Plenborg & Gruelund, 2002, s. 45) 
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Ovenstående figur 4.1 angiver de faser analytikere varetager, når en aktie skal prisfastsættes i 

forbindelse med DCF-modellen. For en dybere gennemførsel af DCF-modellen, henvises der til 

Plenborg & Gruelund (2002). I det kommende afsnit, tages der udelukkende udgangspunkt i de 

faser analytikere gennemgår til vurdering af synergieffekter, ved brug af DCF-modellen med afsæt i 

Damodaran (2006), jævnfør afgrænsningen.  

	

4.1.1 Overvejelser ved vurdering af operationelle synergier  
Ifølge Damodaran (2006, s. 543-544) påbegyndes processen i forbindelse med vurdering af 

synergier, ved at besvare to grundlæggende spørgsmål: 

1) Hvilken form forventes synergierne at have, da disse kan manifestere sig på flere måder? 

a. Vil synergierne udfolde sig således at disse reducere selskabets omkostninger 

gennem ’economies of scale’ og omkostningsbesparelser, som dermed vil øge 

pengestrømmene?  

b. Eller vil det øge selskabets fremtidige vækstpotentiale, som et resultat af større 

markedsmagt eller blot øge vækstperioden? 

2) Hvornår vil synergierne påvirke selskabets pengestrømme?  

a. Synergier realiseres sjældent øjeblikkeligt, men det er mere sandsynligt, at de 

indfries over tid. Hvornår synergierne forventes at blive indfriet er relevant for 

analytikere at vide, da værdien af synergierne er præsenteret ved nutidsværdien af 

deres pengestrømme. Dette betyder, at jo længere tid det tager at indfri synergierne, 

desto mindre bliver værdien (Damodaran, 2006, s. 544). 

	

4.1.2 Steps til vurdering af operationelle synergier ved brug af DCF-model 
Efterfølgende proces består i at belyse de operationelle synergier, som kan estimeres på tre steps, 

hvilket gennemgås herunder (ibid): 

1) I første step værdiansættes de to virksomheder, som er involveret i M&A uafhængig af 

hinanden, uden indregning af synergier, ved at tilbagediskontere de forventede 

pengestrømme fra hver virksomhed. Denne beregning gennemføres med 

købervirksomhedens WACC.  

2) I andet step estimeres værdien af den kombinerede virksomhed, ved at addere værdierne af 

hver virksomhed opnået i step 1. 
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3) I tredje step indregnes effekterne af de forventede synergier ind i de forventede vækstrater 

og pengestrømme, og revurderer det kombinerede firma. Differencen mellem værdien af det 

kombinerede firma, inklusiv synergier, og værdien af det kombinerede firma, eksklusiv 

synergier, giver et estimat for den forventede værdi for synergi (ibid). 

	
4.2 Generelle beretninger om WACC  
For at belyse den forventede synergiværdi ved brug af DCF-modellen, kræves, foruden de 

overvejelser man som analytiker skal gøre sig omkring synergier som omtalt i afsnit 4.1.1, ligeledes 

et estimat for WACC, da disse skal tilbagediskonteres til tidspunkt 0.  

 

WACC estimeres, som det vejede gennemsnit af afkastkravet, der er påkrævet af virksomhedens 

ejere og långivere (Plenborg & Gruelund, 2002, s. 50). For at fastlægge WACC skal en række 

komponenter bestemmes, som nedenstående ligning (4.1) afbilder: 

  

                                           WACC = 1− T! ∗ r! ∗
!
!
+ r! ∗

!
!
                                                    (4.1) 

  

Det mest vanskelige komponent at fastlægge i WACC, er dog ejerafkastkravet (Brealey et al., 2010, 

s. 213). Samtlige komponenter i WACC beskrives nærmere i kommende afsnit. 

	

4.2.1 Kapitalstruktur  
Der findes tre metoder til at estimere kapitalstrukturen i WACC (Petersen & Plenborg, 2004):  

1) Kapitalstruktur for sammenlignelige selskaber. 

2) Kapitalstruktur for det selskab, der ønskes opkøbt. 

3) Kapitalstrukturen, køber vil benytte i det selskab, der søges overtaget. 

  

Til beregning af virksomhedens kapitalstruktur, kan der både benyttes bogført værdi eller 

markedsværdi. Men ifølge Damodaran (2006, s. 70-71) bør man anvende markedsværdi, da denne 

besidder en højere volatilitet i henhold til bogført værdi, som bedre afspejler den sande værdi for, 

hvad der skal ofres for at opnå en ejerandel i virksomheden.  

 

Anvendelse af markedsværdi for selskabets gæld kan imidlertid medføre praktiske problemer, da 

det er få virksomheder som har gæld til handel på aktiemarkedet. Derfor skal analytikere foretage 
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simplificerende antagelser, såsom bogført værdi af nettorentebærende gæld (Herefter: NRBG) er en 

god proxy for markedsværdien (Damodaran, 2006, s. 73). 

	

4.2.2 Estimering af ejerafkastkravet 

Ved fastlæggelse af ejerafkastkravet kan der tages udgangspunkt i 3 metoder, henholdsvis Capital 

Asset Pricing Model (Herefter: CAPM), Arbitrage Pricing Theory samt Fama-French 3-faktor 

model (Goedhart et al., 2015, s. 278).  

 

Den foretrukne model i praksis er imidlertid CAPM, som desuden er den bedste model til at 

estimere ejerafkastkravet (ibid). Dermed besluttes det at tage udgangspunkt i CAPM.  I 

nedenstående ligning (4.2) er CAPM afbildet, hvori det fremgår, at denne estimeres på baggrund af 

3 komponenter, bestående af den risikofrie rente, beta samt afkastet på markedsporteføljen.  

  

                                                              E r! = r! + β! ∗ (E r! − r!)             (4.2) 

  

CAPM går i korthed ud på, at det forventede (krævede) afkast på selskabets egenkapital består af 

det risikofrie afkast plus et risikotillæg, der bestemmes ved markedsrisikopræmien (Herefter: MRP) 

og virksomhedens beta. Den risikofrie rente udtrykker den kompensation, en given investor 

forlanger for at udsætte sit forbrug (tidsværdien af penge), hvorimod risikotillægget er investors 

kompensation for at bære risiko (Plenborg & Gruelund, 2002, s. 54-55). 

	

4.2.3 Den risikofrie rente 
Den risikofrie rente defineres som en investering med et sikkert afkast, som ingen kovarians har 

med markedsporteføljen, svarende til beta lig 0. I praksis findes der dog ikke risikofrie 

investeringer, men teoretikere og praktikere er enige om, at det værdipapir som tilnærmelsesvist 

svarer til en risikofri investering, er statsobligationer, som betragtes at have meget lave betaværdier.  

	
I forlængelse af ovenstående afsnit, kan der imidlertid tages udgangspunkt i 10- eller 30-årige 

statsobligationer. Den 30-årige tidshorisont betragtes som udgangspunkt for bedre at matche 

varigheden i de underliggende pengestrømme i værdiansættelsen, men vil formentlig være hæmmet 

af illikviditet, hvorfor 10-årige anses som et bedre proxy (Madsen & Hartzberg, 2016, s. 2). 
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Ifølge Goedhart et al. (2015, s. 275) bør man anvende 10-årige tyske statsobligationer i forbindelse 

med værdiansættelse af europæiske selskaber, da de har en lavere kreditrisiko end øvrige 

europæiske lande, såfremt selskabet aflægger regnskab i euro og får pengestrømme i euro. 

	

4.2.4 Beta 
Beta måler aktiens volatilitet, der udtrykker, hvor risikabel en aktie er sammenlignet med et udvalgt 

markedsindeks. Volatiliteten i aktiekursen kan skyldes to forhold, henholdsvis den systematiske- og 

usystematiske risiko. Kun den del af risikoen, der ikke kan bortelimineres ved at eje en 

veldiversificeret portefølje af aktier, bør indgå i prisdannelsen af en aktie, betegnet som den 

systematiske risiko (Petersen et al., 2017, s. 347). 

	
Der findes 3 metoder til at estimere beta på. En metode er at tage udgangspunkt i den historiske 

kursudvikling for virksomheden og et udvalgt aktiemarked, hvilket er den mest almindelige metode 

til estimering af beta i praksis. Fordelen ved den historiske kursudvikling er at man snildt kan 

estimere beta for selskaber, som har været børsnoteret i en længere periode (Damodaran, 2006, s. 

48). Ulemperne ved metoden er at den er forbundet med en række udfordringer, som kan medvirke 

til at det estimerede beta-estimat ikke er retvisende, såfremt disse ikke efterkommes på en behørig 

måde (Damodaran, 1999, s. 6-10).  

	
En anden metode består i at estimere beta fra sammenlignelige selskaber (Damodaran, 2006, s. 48). 

Beta-estimater er i forvejen meget upræcise, hvorfor en fordel ved at anvende beta-estimater fra 

sammenlignelige selskaber er, at dette giver et mere pålideligt estimat, i stedet for blot at kigge på et 

specifikt selskabs beta-estimat (Brealey et al., 2011, s. 219). Ulemperne ved at anvende beta-

estimater fra sammenlignelige selskaber er derimod, at det er udfordrende at fastlæggelse en 

retvisende peer-gruppe, som beta estimeres på baggrund af, samt mere tidskrævende at udføre, da 

metoden fordre flere steps (ibid).  

	
Tredje metode tager afsæt i at estimere selskabets finansielle- og driftsmæssige risiko, også kaldet 

‘common-sense’ metoden (Plenborg & Gruelund, 2002, s. 58). Fordelen ved ’common-sense’ 

metoden er at man på baggrund af den samlede vurdering af finansielle- og driftsmæssige risiko kan 

opnå en dyb forståelse af virksomheden, konkurrenterne og markedet generelt, i forbindelse med en 

værdiansættelse. Ulempen ved denne metode er, at sammensætningen af den finansielle- og 

driftsmæssige risiko kan være præget af subjektiv karakter.   
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4.2.5 Markedsrisikopræmie 
MRP beskrives som det generelle markedsrisikotillæg, investor kræver for at investere i aktier i 

forhold til en risikofri investering med samme varighed. Der findes ifølge Damodaran (2012a, s. 16) 

tre forskellige metoder til at estimere MRP som præsenteret herunder: 

1)    Brug af historiske MRP’er. 

2)    Implicit prissætning. 

3)    En rundspørge af nuværende investorers eller virksomheders forventninger. 

	
Den konventionelle metode er at tage udgangspunkt i de historiske MRP’er, hvilket er relevant, da 

den afspejler den MRP, som reelt er handlet til i markedet (Damodaran, 2012b, s. 161). Ulempen 

ved denne metode er, at man får vidt forskellige MRP’er, alt efter om man anvender aritmetiske- 

eller geometriske gennemsnit, lang- eller kort tidsperiode (Damodaran, 2012b, s. 162-163). 

	
Fordelen ved implicit prissætning er, at metoden giver et aktuelt resultat af MRP.  I forbindelse med 

den implicitte prissætning fastlægges MRP med udgangspunkt i selskabets aktuelle aktiekurs, og en 

række antagelser om de fremtidige betalingsstrømme fra markedsporteføljen. Ulempen ved 

metoden er, at den er kompliceret at udføre og mindre gennemsigtig, da den i høj grad er bundet op 

på antagelser (Damodaran, 2012b, s. 173-174).  

	
Fordelen ved at anvende en MRP baseret på rundspørge er, at denne fastsættes ud fra investorers- 

eller virksomheders forventninger til det fremtidige generelle aktieafkast på en given 

markedsportefølje. Rundspørgen er relevant, idet man får en aktuel vurdering af markedet. Ulempen 

er derimod, at rundspørgen kun giver et resultat af høj kvalitet, hvis deltagerne besidder ekspertise 

på det område, der er genstand for vurdering, sammenholdt med at de modtager en nøjagtig instruks 

om den kontekst og de rammer, som rundspørgen skal besvares ud fra (Damodaran, 2012a, s. 16-

17).  

		

4.2.6 Fremmedkapitalomkostning  
Da cash flows måles efter skat, skal fremmedkapitalomkostningen også måles efter skat. For at 

estimere fremmedkapitalomkostningen efter skat skal den risikofrie rente, det selskabsspecifikke 

risikotillæg samt selskabsskattesatsen fastlægges, som ligning (4.3) afbilder nedenfor: 

																																																							
                                                        r! = r! + r! ∗ (1− t!)    (4.3) 
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Den effektive rente for en 10-årige statsobligation anvendes som proxy for den risikofrie rente, som 

omtalt i afsnit 4.2.3. Hvad angår selskabsskattesatsen er der ifølge Damodaran (2012b, s. 213) 

forskellige selskabsskattesatser man kan anvende, men understreger samtidig, at den rigtige, som 

bør anvendes, er den marginale selskabsskattesats. I henhold til det selskabsspecifikke risikotillæg, 

er den mest almindelige tilgang at tage udgangspunkt i virksomhedens kreditrating (Damodaran, 

2006, s. 64-65).  

	
4.3 Hvilken type af operationelle synergier kan DCF-modellen bedst modellere  

I følgende afsnit gennemgås, hvilken type af operationelle synergier, som DCF-modellen bedst 

egner sig til at belyse på værdiansættelsestidspunktet. 

	
Ser man på de forskellige måder, som operationelle synergier kan manifestere sig på, bør det være 

helt klart, at forskellige typer synergier vil kræve forskellige input til brug for DCF-modellen. 

Operationelle synergier kan kategoriseres i form af vækstsynergier og omkostningssynergier, og 

nedenfor gennemgås, hvilken af disse synergityper DCF-modellen bedst kan modellere 

(Damodaran, 2006, s. 545-546): 

1) Omkostningssynergier er de operationelle synergier, der er nemmest at modellere i en DCF-

model, da den forventede værdi som kan realiseres har tendens til at være begrænset, da der 

ikke kan bespares mere end hvad der kan skæres af omkostninger. 

a. Denne karakteristika kan derfor være behjælpelig med, at analytikere opnår mere 

pålidelige estimater på omkostningssynergierne ved brug af DCF-modellen (ibid). 

2) Vækstsynergier er på den anden side mere komplicerede at modellere i en DCF-model, fordi 

de kan manifestere sig på mange forskellige måder, og derfor besidder en ubegrænset værdi. 

a.  Denne synergitype kan komplicere pålideligheden af dens værdi, som analytikere 

estimere ved anvendelse af DCF-modellen (Damodaran, 2006, s. 546). 

	
4.4 Evaluering af DCF-modellen i henhold til de fundamentale- og kosmetiske krav 
I følgende afsnit sammenholdes DCF-modellens evne til at opfylde de fundamentale- og kosmetiske 

krav, som er blevet præsenteret i afsnit 3.5.1. Hensigten bag denne vurdering er, at denne skal 

sættes op imod den valgte realoptionsmodel efter udarbejdelsen af casestudiet, i afhandlingens 

diskussionsdel. Denne model bliver dog først valgt i næste kapitel. 
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Et af disse krav er, at modellen skal give et middelret estimat (præcision) for værdien af et selskab. 

Det vil sige, at der ikke forekommer systematiske fejl i den estimerede værdi ved brug af en model 

ved korrekt input. Plenborg (2000) viser gennem et eksempel, at de kapitalværdibaserede modeller, 

heriblandt DCF-modellen, er teoretisk ækvivalente, som giver samme værdiestimat, hvis blot der er 

konsistens i modellernes antagelser. Med andre ord giver DCF-modellen ikke systematiske fejl.  

	
Endvidere er et andet krav, at modellen skal bygge på realistiske forudsætninger. DCF-modellen 

hviler på antagelsen om, at al overskydende likviditet enten udloddes eller reinvesteres i projekter 

med en nettonutidsværdi lig med nul. Brydes denne forudsætning giver DCF-modellen ikke et 

middelret estimat. Antagelsen efterleves dog i praksis, hvorfor DCF-modellen grundlæggende 

bygger på realistiske forudsætninger (Petersen & Plenborg, 2004). 

	
Et tredje krav er, at modellen skal være brugervenlig. DCF-modellen er ikke særlig kompliceret at 

anvende, og er intuitivt at forstå (ibid). Desuden er de data, som skal indgå i modellen for at 

estimere de frie pengestrømme ofte vanskelige og tidskrævende at estimere. Da budgettering af frie 

pengestrømme er forbundet med betydelig usikkerhed, idet fremtiden er umulig at forudse, 

afhænger pålideligheden af disse derfor af kvaliteten af de bagvedliggende antagelser og 

forudsigelser, der foretages i modellen (ibid). Sammenfattende kan det derfor siges, at DCF-

modellen har en moderat brugervenlighed.  

	
Ydermere er et fjerde krav, at modellens output både skal være forståelig for analytikere, og 

klienter. I tillæg hertil er problemet ved DCF-modellen, at det ikke fremgår tydeligt af 

pengestrømmene, hvornår der skabes værdi, og hvornår der destrueres værdi, hvilket kan give et 

mindre forståeligt output for klienterne. Da faldende pengestrømme både kan indikere dårlig 

performance eller store investeringer i fremtiden, er faldende pengestrømme ikke nødvendigvis 

negativt, hvilket analytikere skal gøre deres klienter opmærksom på, hvorfor det ellers vil kunne 

misforstås (Plenborg, 2000). Derudover hævder Mun (2006, s. 4), at DCF-modellen er simpel at 

forklare til udenforstående idet afkastningsgraden blot skal overstige kapitalomkostningerne, for at 

et givet projekt er rentabelt eller omvendt. Samlet set kan det fastlægges at outputtet der fås i en 

DCF-model vurderes af denne grund at være mere eller mindre forståelig.  
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4.5 Delkonklusion 

For at kunne belyse operationelle synergier ved brug af DCF-modellen, skulle man ifølge 

Damodaran (2006, s. 543-544) starte med at overveje, hvilken form for synergier, det var forventet 

at skabes, og hvornår disse forventedes at have en indvirkning på selskabets pengestrømme. Efter 

dette var analytikere i stand til at belyse de potentielle operationelle synergieffekter, hvilket kunne 

estimeres på tre steps (ibid). Grunden til, at det udelukkende var operationelle synergier, som vil 

behandles, skulle ses i lyset af, at DSV’s rationale for erhvervelsen af Panalpina, var en forventning 

om at realisere operationelle synergier, jævnfør afgrænsningen.  

	
Derefter blev der gennemgået, hvilken type af operationelle synergier DCF-modellen bedst kunne 

modellere. Operationelle synergier kunne kategoriseres som omkostningssynergier og 

vækstsynergier (Damodaran, 2006, s. 545-546). DCF-modellen var bedst egnet til at modellere 

førstnævnte, idet værdien af disse havde tendens til at være begrænsede. Derimod havde DCF-

modellen problemer med at modellere vækstsynergier, da værdien af denne type synergi var 

kendetegnet ved at være ubegrænsede, idet disse kunne manifestere sig på mange forskellige måder 

(ibid). 

	
Dernæst sammenstilles DCF-modellens evne til at imødekomme de fundamentale- og kosmetiske 

krav, som kendetegner en god model (Plenborg, 2000). Heri blev det konstateret, at DCF-modellen 

bl.a. ikke var kompliceret at anvende, samt intuitivt at forstå. Derimod var data, som skulle indgå i 

modellen, for at opnå et output af høj kvalitet tidskrævende og vanskelige at anskaffe. Formålet bag 

evalueringen var, at denne skulle holdes op imod den valgte realoptionsmodel efter udarbejdelsen af 

casestudiet, i afhandlings diskussionsdel. Denne realoptionsmodel, vil dog først vælges i næste 

kapitel.  
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5. Introduktion til realoptionsmodeller 
Realoptionsmodeller fungerer ikke som en universel model, men anses som et tillæg til DCF-

modellen, som skal gøre den samlede værdiansættelse af en virksomhed, eller et projekt, mere 

retvisende. Dette gennemføres ved, at realoptionsmodellen indeholder en værdi af ledelsesmæssig 

fleksibilitet, som tillægges den statiske DCF-værdi, som ligning (5.1) angiver nedenfor (Mun, 2002, 

s. 168).  

	
                                        Expanded NPV = Static NPV + option premium                   (5.1) 

	 		
Det blev i afsnit 3.7 understreget, at analytikere anvender DTA- og scenarieanalyser i de situationer, 

hvor der kan herske en mulighed for at en ledelse kan agere fleksibelt. Disse alternativer er dog ikke 

i stand til at kvantificere værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet præcist. Dette skabte belæg for at 

undersøge, hvorvidt realoptionsmodeller kan give et mere retvisende estimat af fleksibiliteten, 

hvilket skal ses i lyset af at det i afsnit 2.2, blev understreget, at synergier kan betragtes som 

realoptioner, og bør værdiansættes således. 

	
På baggrund af ovenstående, er formålet med dette afsnit at introducere de realoptionsmodeller, 

som er mest udbredt i teorien, og som typisk anvendes i praksis. I tillæg til dette, vil hver models 

fordele og ulemper præsenteres, hvortil hensigten er at finde den model som bedst kan belyse 

fleksibiliteten, og dermed synergierne ved M&A.  

	
5.1 Finansielle optioner versus realoptioner 

Finansielle optioner fungerer bl.a. som en metode til at overføre risiko fra en investor, der ikke 

ønsker risiko, til en investor der gerne vil påtage sig denne. Udstederen af en option har derfor 

forpligtigelse til at godtgøre optionen i tilfælde af, at erhververen ønsker at udnytte denne, hvorfor 

udstederen, ved at tilbyde denne mulighed, vil opkræve en præmie for at udstede optionen. Såfremt 

optionen ikke udnyttes, vil udstederen få præmien, hvorimod vedkommende vil tabe den indre 

værdi, hvis optionen udnyttes (Brealey et al., 2011, s. 673).  

 

Det kan på baggrund af ovenstående siges, at finansielle optioner er et nulsumsspil, idet der 

overføres risiko fra en part til en anden. Der er et eksplicit forhold mellem udsteder og erhverver af 

en option i forbindelse med finansielle optioner, hvilket i samme omfang ikke er tilfældet ved 

realoptioner. Dette skyldes, at mange realoptioner opstår naturligt i virksomhederne, og derfor kan 
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realoptioner ikke karakteriseres som et nulsumsspil (Haahtela, 2012).  

	
Overordnet set, er en forskel mellem finansielle optioner og realoptioner det underliggende aktiv. 

Finansielle optioner giver indehaveren retten, men ikke pligten til at handle et underliggende 

finansielt aktivt, såsom aktier eller råvarer. Fælles for disse finansielle aktiver er, at de 

karakteriseres som genusvarer, og at de alle handles på et etableret og reguleret marked, med 

tilhørende eksplicit markedspris (ibid).  

	
Det underliggende aktiv for realoptionerne er derimod et mere abstrakt begreb, idet der eksempelvis 

kan være tale om projekter eller rettigheder, hvorfor disse typisk er kendetegnet ved at være 

speciesvarer, som typisk er illikvide, og af den grund ikke prissat af markedet. Af denne årsag er 

disse komplicerede at prissætte i markedet (Damodaran, 2005). Det kan derfor besværliggøre en 

værdiansættelse, når det underliggende aktiv for en realoption opfører sig anderledes end for en 

finansiel option. 

 

5.2 Overblik over værdiansættelsesmetoder for realoptioner 
I teorien er der præsenteret en bred vifte af realoptionsmodeller til værdiansættelse af optioner. Det 

er imidlertid Black-Scholes modellen (Herefter: BSM) samt binomialmodellen (Herefter: BNM), 

som er mest udbredt i praksis, hvorfor følgende præsentation kun vil behandle disse modeller (Dar 

& Anuradha).  

	
Formålet er at undersøge, hvilken af disse ovennævnte modeller, der egner sig bedst til 

værdiansættelse af realoptioner, idet synergier betragtes som realoptioner, som nævnt i afsnit 2.2, 

og af denne grund bør værdiansættes således (Kinnunen, 2010, s. 7).  

	

5.2.1 Black-Scholes modellen 
Modellen som er mest anerkendt indenfor værdiansættelse af optioner, blev første gang beskrevet af 

Fisher Black og Myron S. Scholes i 1973. Ifølge Brealey et al. (2011, s. 536) er BSM fleksibel, idet 

modellen kan tilpasses til at værdiansætte optioner på en række aktiver, såsom fremmed valuta, 

obligationer og råvarer, hvilket er årsagen til dens store popularitet.  
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I forlængelse af ovenstående, har BSM typisk sin anvendelse i forbindelse med værdiansættelse af 

finansielle optioner. Den generelle formel for BSM kan udtrykkes som ligning (5.2) angiver 

nedenfor (Black & Scholes, 1973): 

 

                                                 w x, t = xN d! − ce!((!!!∗)N(d!)                        (5.2) 

 

hvori 𝑑! og 𝑑! beregnes på følgende måde: 

 

𝑑! =
𝑙𝑛 𝑥

𝑐 + (𝑟 +½𝑣!)(𝑡∗ − 𝑡)

𝑣 𝑡∗ − 𝑡
 

 

𝑑! =
𝑙𝑛 𝑥

𝑐 + (𝑟 −½𝑣!)(𝑡∗ − 𝑡)

𝑣 𝑡∗ − 𝑡
 

 

Fordelen ved BSM er, at den, ifølge Brealey et al. (2011, s. 538), giver det mest retvisende resultat 

af de traditionelle optionsmodeller, såfremt alle modellens forudsætninger er opfyldt. Desuden 

kræver modellen en god forståelse for dens bagvedliggende matematiske teknikker, hvorfor den kan 

være kompleks at anvende (Collan et al., 2009, s. 2). Til trods for dette, er BSM stadig hurtigere at 

benytte sammenholdt med de øvrige optionsmodeller (Brealey et al., 2011, s. 538). 

	
Da modellen er omfattet af en række forudsætninger, som skal være opfyldt, før modellen kan 

benyttes optimalt, vil der eksistere situationer, hvor metoden ikke vil findes anvendelig (ibid). Disse 

situationer kan opstå i forbindelse med værdiansættelse af realoptioner, som typisk ikke kan opfylde 

kravene (Arnold, 2014). Et udpluk af forudsætningerne er præsenteret nedenfor (Black & Scholes, 

1973): 

• Den kortsigtede risikofrie rente er kendt og konstant over tid. 

• Konstant volatilitet, hvor volatiliteten gøres stokastisk. 

• Aktien udbetaler ingen dividende og lignende. 

• Optionen er ’Europæisk’, hvorfor den kun kan exercises ved udløb. 

• Der er ingen transaktionsomkostninger ved køb eller salg af aktie eller option. 

• Underliggende aktiv handles på et etableret og reguleret marked (Collan et al., 2009, s. 2). 
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Ovenstående forudsætninger kan være besværlige at rette sig efter i forbindelse med realoptioner, 

da modellen eksempelvis kun kan håndtere én kilde til usikkerhed. I henhold til realoptioner, er det 

nogle gange tilfældet, at disse skal opbygges som en stadieoption, og af den grund holde 

usikkerhederne adskilt. Derudover er modellen opbygget således, at den kun kan håndtere 

europæiske optioner, hvorimod realoptioner typisk er amerikanske (Copeland & Antikarov, 2003, s. 

106-107). Dog er sammenfatningen af denne models mangler i forbindelse med realoptionsmetoden 

ikke fyldestgørende.    

	

5.2.2 Binomialmodellen 
BNM blev første gang præsenteret i 1979 af John C. Cox, Stephen A. Ross og Mark Rubinstein, og 

tager udgangspunkt i, at det underliggende aktiv udvikler sig diskret. For at anvende BNM, kræver 

det matematisk kundskab, for dennes bagvedliggende teknikker, hvilket kan komplicere brugen af 

modellen (Collan et al., 2009, s. 2).  

	
Cox, Ross & Rubinstein (1979) udleder BNM først for en periode, men udvider ligeledes BNM til 

at tage højde for flere perioder. Udvidelsen af BNM sker, ved at tilføje to ekstra udfald til 

endepunktet for hvert af de eksisterende udfald, og jo flere steps, der tilføjes, jo mere realistisk 

bliver modellens output, hvilket er tidskrævende at udføre (Brealey et al., 2011, s. 533). Derudover 

kan BNM tage højde for, at en aktie udbetaler dividende, hvilket blot skal modelleres ind i træet 

(Brealey et al., 2011, s. 543). 

	
I praksis udformes BNM ved hjælp af flere beslutningstræer: et træ som modellerer det 

underliggende aktivs udvikling, samt et, der modellerer værdien af optionen, på baggrund af det 

underliggende aktiv. De to træer følges typisk af et tredje træ, der dirigerer, hvilken beslutning 

indehaveren af optionen bør tage. Det er dog vigtigt, at modellen ikke forveksles med en DTA-

analyse, der også bruger beslutningstræer til modellering af scenarier, som nævnt i afsnit 3.7 

(Brealey et al., 2011, s. 534).  
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Den generelle værdiansættelsesformel for BNM kan udtrykkes som ligning (5.3) nedenfor (Cox et 

al., 1979): 

 

                                     C =
!!

!! !!! ! !
! !!! !!! !!!!!!!!!!

!!!

!!
  (5.3) 

 

 hvor (u), (d) samt p kan beregnes på følgende måder (Hull, 2016, s. 301):  

 

u = e! 1/n 

 

d = e!! 1/n 

 

p =
r− d
u− d 

 

BNM har såvel som BSM ligeledes en række forudsætninger, som skal efterleves, før modellen kan 

fungere optimalt. Modellen er dog forbundet med færre antagelser end BSM, hvorfor den har en 

bredere anvendelsesflade (Brealey et al., 2011, s. 538). Dette udtrykkes ligeledes af Damodaran 

(2013, s. 17), som hævder at såfremt modellens forudsætninger kan imødekommes, er modellen 

anvendelig til værdiansættelse af realoptioner. Nedenfor er der et udpluk af de antagelser BNM 

bygger på: 

• Der er ingen skatter eller transaktionsomkostninger. 

• Den risikofrie rente er konstant, og der kan frit udlånes og lånes til denne rente. 

• Kursen på det underliggende aktiv følger en multiplikativ proces over diskrete tidsperioder. 

• BNM antager, at kursen på det underliggende aktiv enten bevæger sig i en opadgående- eller 

nedadgående retning (Cox et al., 1979). 

• Underliggende aktiv handles på et etableret og reguleret marked Collan et al. (2009, s. 2). 

 

5.3 Sammenligning af Black-Scholes modellen og binomialmodellen  
I foregående afsnit er BSM samt BNM blevet gennemgået, hvori formålet med dette afsnit er at 

foretage en sammenligning mellem disse.  
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Både BSM og BNM kræver de samme input for at kunne udlede en optionsværdi. En forskel 

mellem disse er dog, at BSM ikke inkluderer dividendeudbetaling sammenholdt med BNM. 

Sidstnævnte model er dog i stand til at udregne værdien af en option for et underliggende aktiv som 

inkluderer dividendeudbetaling, hvilket blot skal modelleres ind i træet (Brealey et al., 2011, s. 

543). At man blot kan inkludere dividendeudbetaling i modellen, viser den fleksibilitet, der 

eksisterer i BNM’s anvendelse.  

	
En anden forskel på disse er, at BNM er forbundet med færre antagelser, og af denne grund har en 

bredere anvendelsesflade sammenholdt med BSM (Brealey et al., 2011, s. 538). Begge modeller har 

dog en fælles antagelse, som er baseret på, at det underliggende aktiv kan handles på et etableret og 

reguleret marked, med en tilhørende eksplicit markedspris Collan et al. (2009, s. 2).  

	
BNM opnår det mest nøjagtige resultat i det tilfælde, at der inkluderes flere steps i binomialtræet, 

hvilket er tidskrævende at udføre (Brealey et al., 2011, s. 533). BSM kan modsætningsvis BNM, 

såfremt alle antagelser opfyldes, være i stand til at kvantificere et mere retvisende resultat, samtidig 

med, at den er mindre tidskrævende at udføre (Brealey et al., 2011, s. 538). BSM vil dog typisk ikke 

være i stand til at opfylde alle antagelserne i forbindelse med værdiansættelse af realoptioner 

(Arnold, 2014). Som tillæg hertil kan BNM ifølge Damodaran (2013, s. 17) anvendes til at 

værdiansætte realoptioner, idet modellens forudsætninger kan imødekommes.  

	
En lighed mellem BSM og BNM er, ifølge Collan et al. (2009, s. 2), at disse er komplicerede at 

anvende, da det kræver en god forståelse for modellernes bagvedliggende matematiske teknikker – 

problemer som disse, der i praksis gør modellernes brug kompliceret at anvende succesfyldt.  

	

5.3.1 Black-Scholes og binomialmodellen kontra fundamentale- og kosmetiske krav  
Formålet i dette afsnit er at sammenholde BSM og BNM i forhold til de fundamentale- og 

kosmetiske krav med udgangspunkt i afsnit 5.3. Dette for at finde ud af, hvilken af disse to modeller 

som egner sig bedst til at værdiansætte realoptioner 

	
I henhold til de fundamentale krav, herunder præcision, opnår BNM, i takt med at der inkluderes 

flere steps i binomial-træet, et mere realistisk resultat. BSM er dog i stand til at opnå det mest 

retvisende resultat i forhold til BNM, såfremt alle forudsætninger, der er forbundet med brugen af 

modellen opfyldes. Dette gælder dog kun ved finansielle optioner, da modellen ikke kan 
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værdiansætte realoptioner med høj nøjagtighed. Det kan derfor konstateres, at BSM vil opnå et 

mere retvisende resultat ved beregning af finansielle optioner, hvorimod BNM kan opnå et mere 

pålideligt resultat i forbindelse med værdiansættelse af realoptioner.  

	
Hvad angår forudsætninger, som er det andet fundamentale krav, er BSM forbundet med mange 

antagelser, hvilket modellen i adskillige situationer ikke kan efterkomme, hvorfor modellen ikke 

bygger på retvisende forudsætninger. På den anden side, er BNM ikke forbundet med lige så mange 

forudsætninger, hvorfor den har en bredere anvendelsesflade. Antagelserne i BNM kan dog 

efterleves i praksis, hvorfor dennes forudsætninger i vidt omfang ikke er besværlige at efterkomme i 

modsætning til BSM.   

	
I forhold til de kosmetiske krav, herunder brugervenlighed, bliver BNM i takt med, at der 

inkluderes flere steps i modellen mere tidskrævende at udføre, hvilket resulterer i flere beregninger, 

men derimod højere præcision. I modsætning til dette, er BSM mindre tidskrævende end BNM. 

Nævneværdigt er det dog, at for at anvende begge modeller succesfyldt, er det nødvendigt at 

besidde fortrinlige matematiske evner for at opnå en solid forståelse for modellernes 

bagvedliggende teknikker. Såfremt man som bruger, ikke besidder den nødvendige egenskab, vil 

det ikke være muligt at benytte modellerne optimalt. Samlet set vurderes det, at brugervenligheden 

for begge modeller er lav. 

	
Fælles for begge modeller er, at disse forudsætter en god forståelse for modellernes bagvedliggende 

matematiske teknikker, hvilket kan komplicere forståelsen af outputtet, som udgør det andet 

kosmetiske krav. Af denne grund kan det sluttes at der er lav forståelighed ved modellerne. 

	
Sammenfattende bør valg af realoptionsmodel, på baggrund af en teoretisk gennemgang, falde på 

BNM, idet den til trods for at være mere tidskrævende end BSM, kan anvendes i langt flere 

situationer, herunder til værdiansættelse af realoptioner. Som tillæg hertil er BSM dog mere 

anvendelig end BNM, såfremt der er tale om finansielle optioner.  

	
Problemet ved BNM er imidlertid, at den ifølge Collan et al. (2009, s. 2) ikke kan tage højde for 

reelle investeringer, idet disse typisk er kendetegnet ved at være speciesvarer, som ofte er illikvide, 

og af denne årsag kompliceret at prissætte i markedet, som omtalt i afsnit 5.1. Dette modstrider 

Damodarans (2013, s. 17) opfattelse af realoptioner, der hævder, at BNM er anvendelig til 

værdiansættelse af realoptioner.  
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Da afhandlingens formål er at belyse, i hvilket omfang, man kan anvende realoptionsmodeller til at 

belyse synergieffekter ved M&A, og da synergieffekter kan karakteriseres som reelle investeringer, 

kan BNM derfor ikke anvendes, såfremt man følger Collan et al.’s (2009, s. 2) logik. Som tillæg 

hertil hævder Collan et al. (2009, s. 2), at man skal anvende Fuzzy Pay-Off Method for Real Option 

Valuation (Herefter: Fuzzy-metoden), da denne kan værdiansætte realoptioner, hvilket kommende 

afsnit afdækker nærmere. 

	
5.4 Introduktion til Fuzzy Pay-Off Method for Real Option Valuation 

I forrige afsnit blev Fuzzy-metoden kort introduceret som model til at værdiansætte realoptioner, 

herunder synergieffekter. I forlængelse heraf præsenterer Kinnunen (2010) en artikel, hvori han 

benytter Fuzzy-metoden til at estimere synergieffekter i forbindelse med M&A, hvilket er 

omdrejningspunktet i afhandlingen.  

	
Til at starte med, vil afsnittet gennemgå Kinnunens (2010) syn på, hvordan den totale værdi af 

sælgervirksomhed (Herefter: sælger) anskues ved M&A. Derefter behandles de komponenter som 

danner grundlaget for beregningen af realoptionsværdien, ved brug af Fuzzy-metoden. Disse 

komponenter indebærer en konstruktion af stand-alone pengestrømme, samt synergistiske 

pengestrømme af sælger. Det er dog væsentligt at fremhæve, at Kinnunen (2010, s. 2) udelukkende 

fokuserer på operationelle synergier, men anerkender dog, at der kan opstå finansielle synergier ved 

M&A. Sidstnævnte tages der ikke forbehold for i artiklen. 

	

5.4.1 Total værdi og realoptionssynergier  
Kinnunen (2010, s. 6) anser M&A-transaktioner som værende en blanding af synergier, der skaber 

realoptioner fra købervirksomhedens (Herefter: køber) perspektiv. Ved at værdiansætte 

synergieffekterne sammen med stand-alone værdien af sælger, får køberen den samlede værdi af 

sælger. 

 

Den samlede værdi af sælger stammer fra dens evne til at omdanne pengestrømsgenererende 

økonomiske kapital, også benævnt nuværende aktiver, samt strategiske kapital, der består af 

selskabets intellektuelle og menneskelige kapital, til at munde ud i rentable aktiviteter. Denne 

opfattelse tager højde for de realoptioner, som potentielt ligger intern hos sælgers virksomhed. 

Sådanne realoptioner er tilgængelige, og muligvis in-the-money (Herefter: ITM) for både køber- og 

sælgervirksomheden (ibid).  
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Køber er typisk interesseret i den samlede værdi for sælger, dvs. også de realoptioner, som ikke 

nødvendigvis er tilgængelige for sælgers ledelse, men udelukkende er tilgængelige for købers. I 

tillæg til dette, skelner Kinnunen (2010, s. 6) mellem out-of-the-money (Herefter: OTM) 

realoptioner som er tilgængelige for sælger, og de realoptioner der først omdannes til ITM efter 

overtagelsen, hvilket bliver muligt ved hjælp af købers ressourcer. 

 

I forlængelse af ovenstående, kan den samlede værdi af sælger, som stand-alone værdi, samt 

sælgers værdi efter kombinering af købers ressourcer illustreres som nedenstående figur 5.1. Det 

fremgår af figur 5.1, at den viden, og de ressourcer, som køber bringer til det kombinerede 

virksomhed, medfører værditilførende realoptioner, hvorfor disse udelukkende er tilgængelige for 

køber. Vækstoptioner kan ifølge Kinnunen (2010, s. 6) ses under kategorien af værditilførende 

realoptioner. Værdien af sådanne værditilførende realoptioner, tillægges ud over den samlede stand-

alone værdi, som nedenstående figur 5.1 illustrere (ibid).   

 
 
Figur 5.1: Oversigt over sælgers totale værdi  

 
Kilde: (Kinnunen, 2010, s. 7) 
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Selvom vækstoptioner generelt kan værdiansættes af markedet, så opfatter Kinnunen (2010, s. 7), at 

dette ikke tilfældet med synergioptioner. Dette skyldes at en køber der ser synergier som 

realoptioner, kan drage fordel af overtagelsen, selvom den betalte markedspræmie for sælger, er 

over markedsprisen. I tillæg til dette, anses de strategiske realoptioner, som opstår i 

integrationsfasen som værditilførende realoptioner (ibid).  

 

Kinnunen (2010, s. 7) definerer værditilførende realoptioner som synergier (realoptionssynergier), 

der sandsynligvis ikke er fuldt prisfastsat på markedet, da de udelukkende kan være tilgængelige for 

en bestemt køber. Værditilførende realoptionssynergier kan opstå ved: Optionen for at skabe 

synergier, optionen for at opdele sælger, samt optionen for at afhænde en del af sælger. Disse 

gennemgås nærmere nedenfor. 

 

Optionen for at skabe synergier opstår i forbindelse med en overtagelse, og kan indfries ved 

integrationsomkostninger eller andre ressourcer, såsom strategiske kapital. Den bagvedliggende 

drivkraft for synergier er omfordeling af ressourcer, dvs. enten ved at udnytte erhververens 

ressourcer til at udvikle sælger eller omvendt. Realisering af synergier er afhængige af 

ledelsesbeslutninger omkring omfordelinger af ressourcer og yderligere investeringer, hvorfor det 

fulde potentiale for disse synergier vil tage tid. Dette er begrundelsen for, at synergier bør 

værdiansættes som realoptioner (ibid).  

 

Optionen for at opdele eksisterende forretninger, kan være relevant, når sælger er sammensat af 

forretningsaktiviteter, som afviger fra købers kerneområder. Denne type option vil i særdeleshed 

være relevant i forbindelse med virksomhedens omstruktureringer efter en overtagelse. 

Bagvedliggende årsager til at, køber ønsker at opdele eksisterende forretninger hos sælger, kan 

skyldes effektivitetsårsager (Kinnunen, 2010, s. 7-8). 

 

Optionen for at afhænde forretningsområder, som ikke er en del af købers kerneområder, er en ret 

til at sælge (put option) en del af sælgers forretninger, eller lukke hele driften i tilfælde af, at man 

har erhvervet en ikke-profitabel virksomhed. Sidstnævnte kan dog ses som en option for at forlade 

et forretningsområde permanent, som giver køber en beskyttelse mod at have erhvervet et ikke-

succesfuldt opkøb (Kinnunen, 2010, s. 8). 
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I næste afsnit præsenteres Decision Support System (Herefter: DSS), som Kinnunen (2010) 

anvender som model til at værdiansætte synergier og stand-alone værdi af sælger.  

	

5.4.2 Konstruering af stand-alone pengestrømme 

DSS er et informationssystem (software), der er udviklet til at støtte alle typer analytikere samt 

beslutningstagere, til at træffe bedre beslutninger. DSS går i korthed ud på at sortere- og analysere 

store mængder data, og derefter danne omfattende information til analysebrug, der kan anvendes til 

at løse problemer, samt beslutningstagning. I forbindelse med anvendelsen af DSS, kan denne både 

indarbejde såvel kvalitative som kvantitative data, for at udlede et estimat på synergi- og stand-

alone værdien. Kinnunen fokuserer dog kun på kvantitative faktorer til værdiansættelsen 

(Kinnunen, 2010, s. 8). Når sælger skal værdiansættes, kan køber enten integrere sælger som 

helhed, med henblik på at opnå omkostnings- og omsætningssynergier, eller vælge at integrere 

kerneforretningen af sælger, hvor de aktiviteter, der afviger fra købers kerneforretning afhændes 

(ibid).  

 

Måden, hvorpå sælger værdiansættes, er ved, at sælger estimeres som en del af køber, ved at 

beregne dens stand-alone værdi på baggrund af de budgetterede pengestrømsscenarier (basis-, 

optimistisk- og pessimistisk). Denne beregning skal anvendes som grundlag for de synergistiske 

pengestrømsscenarier, der tilsammen fører til den samlede værdi af sælger. Disse synergistiske 

pengestrømsscenearier skal senere benyttes som input til at beregne værdien af en realoption i 

forbindelse med Fuzzy-metoden, der gennemgås nærmere i afsnit 5.4.4.  

 

Stand-alone værdien af sælger ved brug af DSS, kan beregnes med følgende ligning (5.4): 

 

 
 
 
                                                                    (5.4) 

 

I næste afsnit gennemgås hvorledes synergistiske pengestrømme konstrueres. 
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5.4.3 Konstruering af synergistiske pengestrømme 
I afsnit 5.4.2 blev det gennemgået, hvorledes man udregner stand-alone værdi for sælger. Derefter 

er formålet i dette afsnit at tage udgangspunkt i, hvordan Kinnunen (2010) udarbejder de 

synergistiske pengestrømsscenarier.  

 

Nedenstående figur 5.2, viser et overblik af de påkrævede input for at kunne være i stand til at 

estimere værdien af synergieffekterne, herunder omsætningssynergier, omkostningssynergier og 

frasalg, i forbindelse med anvendelsen af DSS. Dernæst skal det afklares, hvornår det fulde 

potentiale af de tre synergiklasser forventes opnås, samtidig med, hvor meget de hver især kræver af 

integrationsomkostninger for at realisere disse, som udtrykkes i monetære enheder. 

 

Figur 5.2: Inputs påkrævet for at estimere synergieffekter 

 
Kilde: (Kinnunen, 2010, s. 11) 
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Ovenstående figur 5.2 angiver, at de forventede omsætningssynergier beregnes som en procentdel 

af omsætningen fra stand-alone værdien af sælger, som kan stamme fra to kilder, henholdsvis 

krydssalgspotentiale, samt yderligere salgsforbedringer. Ligeledes kan omkostningssynergier ifølge 

figur 5.2 opstå som følge af reduktioner i fremstillings,- forsknings eller udviklingsomkostninger 

eller salgs-, generelle og administrationsomkostninger.  

 

Hvad angår frasalg, kan disse håndteres på en enkel måde, da værdien udtrykkes på nettobasis i det 

år hvor pengestrømmene forventes at blive realiseret, som figur 5.2 ovenfor viser. Denne er, modsat 

de andre synergiklasser, ikke forbundet med scenarier (Kinnunen, 2010, s. 11). Eksempler herpå er 

frasalg af lagerbygninger, fremstillingsmaskiner og lignende, som typisk er engangstransaktioner.  

 

De procentvise synergieffekter, vil stige lineært fra overtagelsestidspunktet, og frem til det fulde 

potentiale er opnået i et givent år, og derefter forblive fast. Derimod er de påkrævede 

integrationsomkostninger i stedet opdelt mellem årene fra overtagelsestidspunktet, til og med det år, 

hvor synergierne forventes at opnå deres fulde potentiale, hvorfor disse ikke eksisterer efter sidste 

indfrielsesår (Kinnunen, 2010, s. 10). 

 

I det næste afsnit behandles Fuzzy-metoden dybdegående som kort blev introduceret tidligere. 

Derefter afdækkes metodens komponenter, samt tilhørende fordele og ulemper. 

	

5.4.4 Fuzzy-metoden til værdiansættelse af realoptioner  
De nylige fremskridt indenfor realoptionsområdet er, at der er blevet udviklet en ny model til 

værdiansættelse af realoptioner, som ifølge Collan et al. (2009, s. 1) er intuitiv at forstå, og mindre 

kompliceret at anvende sammenholdt med de eksisterende realoptionsmodeller i teorien. Af hensyn 

til Fuzzy-metodens enkelhed foreslår Kinnunen (2010, s. 19), at denne metode skal anvendes, når 

der hersker stor usikkerhed omkring de estimerede fremtidige pengestrømme. Ligeledes kan 

metoden også finde anvendelse i forbindelse med store og unikke investeringer som ikke er 

prisfastsat af markedet. Dette skal ses i lyset af at der eksisterer realoptionssynergier som 

udelukkende er tilgængelig for køber, som typisk opstår ved M&A (ibid).   

 

Fuzzy-metoden er bygget på ’possibility distribution’, altså fuzzy tal, fremfor en 

sandsynlighedsfordeling, hvorfor ingen simulation i modellen er påkrævet (Kinnunen, 2010, s. 13). 
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Realoptionsværdien er kalkuleret ved at vægte middelværdien af de positive NPV’er (fuzzy) ud fra 

det positive område i fuzzy fordelingen. Ifølge Kinnunen (ibid), bygger Fuzzy-metoden på 

trekantede og trapezformet fuzzy tal. 

 

Som tillæg til ovenstående hævder Collan et al. (2009, s. 1), at brugen af trekantede og trapezformet 

fuzzy tal, gør det meget lettere at implementere Fuzzy-metoden ved brug af den mest anvendte 

regnearkssoftware (Excel). I forlængelse heraf, er Fuzzy-metoden fleksibel, da ændringer i dens 

input (pengestrømsscenarier) relativt nemt kan justeres i Excel som metoden tager udgangspunkt i. 

Dette åbner muligheden for, at realoptionsmodeller kan finde vej til flere praktikere (ibid). 

 

Ofte er ledere i praksis ikke interesseret i, at anvende den fulde fordeling af mulige udfald, men 

hellere begrænse deres vurdering til de mest mulige udfald og dermed udelade halerne af 

fordelingen. Collan et al. (2009, s. 12) mener dog at disse haler som udelades i praksis skal 

inkluderes i denne realoptionsmodel, fordi selv fjerne muligheder af distributionens udfald skal 

tages i betragtning. 

 

Kinnunen (2010) anvender dog udelukkende trekantede fuzzy tal, som benævnes A, hvilket 

defineres af tre punkter, a, 𝛼, og 𝛽, som er præsenteret i nedenstående figur 5.3. Med andre ord, er 

A karakteriseret ved projektets værdi. 

 

Figur 5.3: Oversigt over det trekantet fuzzy tal, A, der er defineret ved tre punkter, 𝛼, a og β  

 
Kilde: (Kinnunen, 2010, s. 14) 



	 61	

Figur 5.3 ovenfor angiver trekantens ’peak’ som er præsenteret ved a, hvilket kan ses som et fuzzy 

tal, hvor x approksimativt er lig, med eller tæt på a. Den venstre side af trekanten er repræsenteret 

ved 𝛼, hvorimod højre side angiver 𝛽, hvorfor disse udtrykker distancen (et positivt tal) fra a, hvori 

𝑎 − 𝛼 repræsenterer det mindste tal og 𝑎 + 𝛽, det største tal vedrørende fuzzy fordelingen. Fuzzy 

fordelingen er defineret ved medlemsfunktionen, som bestemmer graden af medlemsskab, 

rangerende fra 0 (ikke medlem) til 1 (medlem). Trekantens ’peak’, a, har en medlemsgrad på 1. Et 

fuzzy tal bliver kaldt for trekantet fuzzy tal, med en ’peak’ a, hvor trekantens venstre side har 𝛼 >

0, og højre side angiver 𝛽 > 0, hvor dens medlemsfunktion er angivet som nedenstående ligning 

(5.5): 

 

                                                    A(t) =
1− !!!

!
, if α− a ≤ t ≤ a

1− !!!
!
, if a ≤ t ≤ a+ β

          0                otherwise

  (5.5) 

 

Den samlede værdi af A, består af en række forskellige tal, som rangerer fra a− α til a+ β. Af 

figur 5.3 kan det aflæses, at det trekantede fuzzy tal har negative værdier når udfaldet varierer fra 

a− α til 0, og positive værdier fra 0 til a + β, hvilket repræsenterer positiv og negativ NPV’er fra et 

projekt. 

 

Den røde, lodrette streg, angiver middelværdien af det trekantede fuzzy tal, som er givet ved 

E A+ , hvilket udtrykker værdien af et projekt, og kan beregnes ved hjælp af nedenstående ligning 

(5.6) (Kinnunen, 2010, s. 14): 

 

 
 
 
                 (5.6) 
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Realoptionsværdien fra fuzzy NPV-fordelingen, bliver estimeret som middelværdien af den positive 

side af trekanten, som kan beregnes ud fra nedenstående ligning (5.7). Dette opnås ved, at 

realoptionsværdien bliver vægtet med fuzzy middelværdien af det positive område ud af det 

samlede areal (Kinnunen, 2010, s. 14). 

 

                                                            ROV = A Pos
A Neg +A Pos ∗ E(A!)                       (5.7) 

 

Det kan bemærkes af ovenstående ligning (5.7), at når det samlede fuzzy tal er større end 0, så er 

realoptionsværdien lig med fuzzy middelværdien, og dermed 1, og når fuzzy tallet er mindre er 0, så 

er realoptionsværdien 0, da middelværdien af den positive side er 0 (Kinnunen, 2010, s. 15). 

 

Opsummerende kan det konstateres, at Fuzzy-metoden besidder adskillige fordele, som gør det 

interessant at undersøge, i hvilket omfang denne realoptionsmodel kan anvendes, i forbindelse med 

at belyse synergieffekter ved M&A, hvilket er omdrejningspunktet i afhandlingen. Dette vil gøres 

med afsæt i et relevant casestudie – med udgangspunkt i DSV’s opkøb af Panalpina. 

 

5.5 Delkonklusion 

Tidligere i afhandlingen blev det konstateret, at analytikere benyttede sig af DTA- og 

scenarieanalyser, når de skulle kvantificere ledelsesmæssig fleksibilitet. Disse alternativer formåede 

dog ikke at modellere værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet præcist, hvorfor det skabte grundlag 

for at undersøge om realoptionsmodeller kunne kvantificere fleksibiliteten mere nøjagtigt.  

 

I forlængelse af ovenstående, var formålet med dette kapitel at belyse, hvilken realoptionsmodel der 

bedst egnede sig til at værdiansætte realoptioner. De mest udbredte modeller til værdiansættelse af 

optioner var BSM og BNM, der hver især besad iboende fordele og ulemper. Til at vurdere, hvilken 

af disse to modeller, der bedst kunne anvendes til at værdiansætte realoptioner, blev de 

sammenholdt med de fundamentale- og kosmetiske krav.  

 

Det, som havde mest betydning for valget af modellen, var de fundamentale krav, herunder 

parameteren præcision, som tidligere i afhandlingen blev defineret ved modellens evne til at angive 

et præcist resultat. På baggrund af sammenligningen af BSM og BNM, stod det klart at BNM ifølge 

Damodaran (2013, s. 17) bedst var egnet til at værdiansætte realoptioner, hvorimod BSM angav et 



	 63	

mere retvisende resultat i forbindelse med finansielle optioner (Arnold, 2014). I og med, at BNM 

var bedre end BSM til værdiansættelse af realoptioner, grundet dens præcision sammenholdt med 

BSM, faldt valget på førstnævnte.  

 

I tillæg til ovenstående hævdede Collan et al. (2009, s. 2), at BNM ikke var egnet til at belyse reelle 

investeringer, som synergier er karakteriseret ved. Modsætningsvis hævdede Damodaran (2013, s. 

17), at BNM var anvendelig til værdiansættelse af realoptioner. Derimod understregede Collan et al. 

(2009, s. 2), at man skulle anvende Fuzzy-metoden, såfremt man skulle værdiansætte realoptioner. 

Fra et objektivt synspunkt, var disse modsigelser interessante, hvorfor det gav anledning til at 

undersøge Fuzzy-metoden nærmere. 

 

Fordelen ved Fuzzy-metoden til værdiansættelse af realoptioner, var ifølge Collan et al. (2009, s. 1), 

at metoden var intuitivt at forstå og mindre indviklet, sammenlignet med tidligere præsenterede 

realoptionsmodeller. Fuzzy-metoden tog, ifølge Collan et al. (2009, s. 12), udgangspunkt i 

trekantet- og trapezformet fuzzy tal, hvilket var egenskaber, som havde været medvirkende til at 

metoden snildt kunne implementeres ved anvendelsen af den mest udbredte regnearkssoftware 

(Excel). Derudover, var Fuzzy-metoden fleksibel, idet ændringer i dens input 

(pengestrømsscenarier), relativt nemt kunne tilpasses i regnearkssoftwaren, hvilket åbnede 

muligheden for at vinde indpas til flere praktikere (ibid). 

 

I forlængelse af ovenstående, foreslog Kinnunen (2010, s. 19), at metoden skulle benyttes, såfremt 

der herskede stor usikkerhed omkring de estimerede fremtidige pengestrømme. Ydermere, kunne 

metoden også finde anvendelse i forbindelse med store og unikke investeringer, som var uden 

værdi, da der eksisterede realoptionssynergier, der kun var tilgængelig for køber, hvilket typisk 

opstod ved M&A.   

 

På baggrund af ovennævnte årsager blev det besluttet at anvende Fuzzy-metoden, til at 

værdiansætte synergieffekter ved M&A – med udgangspunkt i DSV’s overtagelse af Panalpina. 
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6. Case præsentation 

I metodeafsnittet blev det fremhævet at der vil tages udgangspunkt i en ikke-fiktiv case, herunder 

DSV’s opkøb af Panalpina, til at teste, hvorvidt realoptionsmodeller er anvendelig til at vurdere 

synergieffekter ved M&A.  

 

I dette afsnit, udarbejdes virksomhedsbeskrivelser af DSV og Panalpina, samt en beskrivelse af 

deres respektive branche, som de operer på. Desuden beskrives DSV’s motiver for erhvervelsen af 

Panalpina. Formålet med virksomhedsbeskrivelserne og motivet for opkøbet er, at disse skal være 

behjælpelige med at danne inputs i forbindelse med vurdering af synergieffekterne, ved brug af 

DCF-modellen og Fuzzy-metoden. I tillæg til dette er der blevet foretaget et interview af RFO, hvis 

funktion er at understøtte disse inputs.  

 

6.1 Speditørbranchen 
Formålet i dette afsnit er at give et indtryk af, hvilket marked DSV og Panalpina befinder sig på, 

som skal danne grundlaget for senere anvendelse i afhandlingen.  

 

Cykliske aktier er en betegnelse, som typisk bruges om aktier, der er relativt følsomme over for 

konjunkturer og bevægelser i samfundsøkonomien. Prisen på disse typer aktier svinger derfor i takt 

med den generelle økonomiske udvikling. Brancher, der generelt er konjunkturfølsomme, består 

eksempelvis af bygge- og anlægsbranchen samt transportbranchen som DSV og Panalpina tilhører 

(Hartvigsen, Bitz, Stasig & Hardahl, 2019, s. 63).  

 

I forlængelse af ovenstående betyder det at DSV og Panalpina tilhører en branche, hvor 

indtjeningen er betinget af, hvordan tilstanden i samfundsøkonomien er. Den globale økonomi 

sætter dermed tempoet for transport- og logistikmarkedet, og i de senere år har væksten i 

transportmarkedet været på niveau med den globale vækst i samfundsøkonomien. Dette er ligeledes 

DSV’s forventning til markedsvækst i de kommende år (DSV årsrapport, 2018, s. 10).  

 

Tilsammen har de fem største virksomhedsudbydere en markedsandel på approksimativt 15% af det 

globale speditionsmarked, hvorimod de 20 største udbydere, kun afdækker omtrent 30% af 

markedet (DSV årsrapport, 2018, s. 9). Markedsandelene for det globale speditionsmarked er 

angivet i nedenstående figur 6.1.  
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Figur 6.1: Oversigt over top 5 + øvrige speditørvirksomheder målt på omsætning fra 2017

 
Kilde: (DSV årsrapport, 2018, s. 10) + egen tilvirkning 

 

Ovenstående figur 6.1 giver et billede af at DSV og Panalpina befinder sig på et speditionsmarked, 

som er fragmenteret, og af denne årsag er markedet meget konkurrencedygtigt, hvilket gør prisen til 

en af de vigtigste konkurrencemæssige faktorer. I de senere år har, flere af de store 

speditørvirksomheder systematisk opnået markedsandele, hvilket er en tendens der forventes at 

fortsætte (DSV årsrapport, 2018, s. 9).  

 

6.2 Virksomhedsbeskrivelse af DSV  
DSV blev grundlagt af 10 vognmænd i 1976, som tilskrev sig navnet, De Sammensluttede 

Vognmænd af 13-7 1976 A/S. Selskabet blev børsnoteret i 1987 på Københavns Fondsbørs, og er 

sidenhen vokset til en af verdens største transport- og logistikvirksomheder (Lørval, 2019). 

Selskabets strategi indebærer at eje meget få aktiver, hvorfor selskabet ikke er bundet af store 

investeringer. De opererer derfor under en ’asset light’ forretningsmodel, som de selv kalder det 

(DSV årsrapport, 2015, s. 6). 
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DSV er globalt anlagt og tilbyder transport- og logistikløsninger, hvor størstedelen af aktiviteterne 

dominerer Europa. I 2018 havde DSV intet mindre end 49.394 ansatte, samt en omsætning på 

omtrent 79 mia. DKK (Stilhøj, 2019). Aktiviteten i DSV er opdelt i 3 divisioner, henholdsvis Air & 

Sea, Road samt Solution (ibid). Air & Sea divisionen beskæftiger sig med luftfragt, søfragt, kurer- 

og projekttransport, og havde i 2018 en omsætning på ca. 37 mia. DKK. Road divisionen tilbyder 

integrerede vejtransport løsninger, der samtidig har eget distributionsnet, og en omsætning på ca. 31 

mia. DKK i 2018 (ibid). Sidste division, Solutions, opererer med supply chain management 

løsninger for kunder, heriblandt oplagring og håndtering af gods. Omsætningen i divisionen var ca. 

13 mia. DKK i selvsamme år (DSV årsrapport, 2018, s. 19-26). 

  

Sammen med at forblive ’asset light’ har det at foretage opkøb, været en betydelig del af DSV’s 

strategi de seneste mange år. I forlængelse heraf erhvervede DSV, tilbage i 2000, virksomheden 

DFDS Dan Transport, og formåede at integrere denne succesfuldt, og dermed skabe værdi for sine 

aktionærer. I 2015 forsøger DSV sig igen med et større opkøb. Denne gang skulle det være den 

amerikanske transportgigant, UTi, som DSV erhvervede. Hensigten med opkøbet, var at styrke 

DSV’s Air & Sea forretningsområde, hvilket må siges at have lykkedes, for i netop denne division 

var resultatet af den primære drift vokset med 50% i 2017 (Gade, 2018). Dermed havde 

virksomheden endnu engang gjort det, som selskabet er bedre til end de fleste – nemlig at opkøbe 

konkurrenter og integrere dem succesfuldt.  
 

I forlængelse af ovenstående, slår DSV’s administrerende direktør Jens Bjørn Andersen fast, at 

DSV ikke foretager spektakulære opkøb, før ledelsen kan dokumentere til aktiemarkedet, at det 

sidste opkøb var en succes (ibid). Ledere kan nemlig have personlige incitamenter til at få selskabet 

til at vokse ud over dets optimale størrelse, selvom det ikke nødvendigvis gør det rentabelt, hvilket 

ikke er tilfældet ved DSV’s overtagelser (Jensen, 1986). I tillæg hertil, hævder Jacob Pedersen, som 

er aktieanalysechef i Sydbank, at DSV’s ledelse besidder kvalitetsmæssige evner (Ferslev, 2016). 

Dette skyldes, at man, med den ene hånd formår at styre integrationsprocessen af UTi, og eksekvere 

den hurtigere end forventet, og samtidig, med den anden hånd, formår at vinde markedsandele i et 

meget konkurrencepræget marked, da integrationen af UTi var en kompleks opgave (ibid). 
 

DSV’s vellykkede integration af UTi, er ikke gået ubemærket hen, hvilket har været medvirkende 

til, at både den administrerende direktør Jens Bjørn Andersen samt økonomidirektør Jens H. Lund 

er blevet bedømt til at være Danmarks bedste CEO og CFO i 2018 (DSV, 2018; Kristensen, 2018). 
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Ligeledes er Jens Bjørn Andersen samt Jens H. Lund kåret til bedste CEO og CFO i 2019, til trods 

for at DSV i starten af 2019 oplyste, at overtagelsen af Panalpina, vil bestå af en høj købspris. 

Såfremt det var tilfældet i enhver anden virksomhed, havde aktiekursen fået et drag over nakken, 

men ikke for DSV, grundet deres imponerende opkøbshistorik for effektiv integration af erhvervede 

selskaber (DSV, 2019; Langer, 2019). Dette har aktiemarkedet altså også en stålsat tro på 

vedrørende integrationen af Panalpina, hvilket har medvirket til at de har fået uddelt de fornemme 

priser (ibid).  
 

6.3 Præsentation af Panalpina 
Den schweiziske transportvirksomhed Panalpina blev oprindeligt stiftet i 1954, men dengang under 

et andet navn, som havde rødder helt tilbage til 1835 (Panalpina, 2019). Før Panalpina blev opkøbt 

af DSV, var den en af verdens førende udbydere af logistikløsninger, nøjagtig som DSV (ibid). 
 

Panalpina var inddelt i 3 divisioner henholdsvis, Air-Freight, Sea-Freight og Logistics, som 

leverede globalt integrerede, skræddersyede logistikløsninger. Selskabet var bygget på dybdegående 

branche-viden og tilpassede it-systemer, som indfriede behovene hos kundernes forsyningskæder 

(Panalpina årsrapport, 2018, s. 9).  
 

Panalpinas mest omsatte division var Air-Freight, som dækkede ca. 53% af selskabets samlede 

omsætning i 2018, som desuden havde en rekordomsætning i selvsamme år, for at transportere flest 

tons i Air-Freight. Derudover, udgjorde Sea-Freight ca. 38%, hvortil Logistics ca. 9%, som var 

virksomhedens mindst omsatte division (Panalpina årsrapport, 2018, s. 12).  
 

DSV offentliggjorde overtagelsen af Panalpina 1. april 2019, efter længere tids tovtrækkeri. 

Overtagelsesprisen udgjorde 30,5 mia. DKK, svarende til, at aktionærerne i Panalpina fik en 

præmie på 43 pct. pr. aktie i henhold til lukkekursen dagen før, at DSV fremsatte sit oprindelige 

tilbud i januar 2019 på cirka 26,5 mia. DKK (Nielsen, 2019). Aftalen blev dog først endeligt 

godkendt af EU-kommissionen ultimo juni 2019 (Finans, 2019).  
 

Sammenlægningen af DSV og Panalpina vil resultere i at det bliver en af verdens største 

transportvirksomheder med en proformaomsætning på 118 mia. DKK og 60.000 medarbejdere i 90 

lande (Nielsen, 2019). Yderligere vil sammenlægningen udbygge DSV’s position som en førende, 

global speditørvirksomhed. Dette kan udvide selskabets globale netværk, og styrke udbuddet af 
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ydelser over for deres kunder, hvilket vil forbedre deres konkurrencemæssige fordele i industrien 

(ibid). 
 

6.4 Motivation for opkøbet af Panalpina 
I dette afsnit gennemgås DSV’s motiver for opkøbet af Panalpina. Formålet med dette er at skabe 

indsigt i hvilke motiver der har fundet sted for erhvervelsen af Panalpina og som vil understøtte 

analysens argumenter senere i afhandlingen. Afsnittet vil afdækkes med udgangspunkt i et 

interview af RFO, som er Director M&A and Special Projects hos DSV.  
 

Ifølge RFO (Interview RFO, 11. april, 2019) er et af DSV’s motiver, at opkøbskandidaten skal have 

størstedelen af dens forretningsaktiviteter i Air & Sea divisionen. Dette er et område, som ikke er 

forbundet med mange aktiver på balancen, der også tiltales asset-light, og ligeledes harmonerer med 

DSV’s overordnede strategi, som nævnt i afsnit 6.2. I forlængelse heraf, hævder RFO (ibid), at 90% 

af Panalpinas omsætning stammer fra Air & Sea divisionen. Det kan derfor konstateres at DSV’s 

rationale for erhvervelsen af Panalpina, var med henblik på at forstærke sig på dette område. 
 

Ligeledes er et andet opkøbsmotiv, som DSV bygger deres erhvervelser på, den økonomiske 

forfatning et potentielt selskab er i, sammenholdt med DSV (ibid). Dette skal ses i lyset af, at det 

seneste opkøb, som DSV lykkedes med at integrere, var overtagelsen af UTi i 2016, som før 

erhvervelsen, var i meget ringe forfatning. Efterfølgende formåede DSV at løfte resultaterne, i takt 

med, at selskabet var smeltet mere og mere sammen med den danske koncern. DSV har med andre 

ord vist, at de er dygtige til at integrere selskaber, og få vendt forretninger, der kommer med 

underskud eller marginer, som er ved nulpunktet på Earnings Before Interest Taxes Depreciation 

and Amortization (Herefter: EBITDA) -niveau, når DSV overtager dem (Nielsen, 2019).  
 

I figur 6.2 nedenfor vises en sammenligning af DSV’s- og Panalpinas EBITDA-marginer fra 

perioden 2016 til 2018 i Air & Sea divisionen. Af figur 6.2, kan det aflæses, at DSV’s EBITDA-

marginer er markant bedre end Panalpinas fra 2016 til 2018, hvilket giver en indikation af, at 

DSV’s opkøbsrationale for Panalpina er, at løfte selskabet op til DSV’s marginniveau i Air & Sea 

divisionen. Det kan derfor konstateres, at erhvervelsen af Panalpina er baseret på 

omkostningssynergier.  
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Figur 6.2: DSV’s og Panalpinas EBITDA-margin fra 2016-2018 i Air & Sea divisionen  

 
Kilde: (DSV årsrapport, 2018, s. 19; DSV årsrapport, 2017, s. 19; Panalpina, 2018) + egen 

tilvirkning 
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7. Analysen 
Hensigten med dette kapitel er at afdække, hvorvidt realoptionsmodeller kan anvendes til at belyse 

synergieffekter ved M&A. For at kunne besvare dette, vil der i den første del af analysen tages 

udgangspunkt i aktieanalytikeres foretrukne model til vurdering af synergieffekter, som tidligere i 

afhandlingen blev fastlagt til at være DCF-modellen. I den anden del af analysen vil 

synergieffekterne estimeres ved brug af Fuzzy-metoden. 

 

Afslutningsvis, vil der i analysen foretages en sammenligning af DCF-modellen- og Fuzzy-

metodens resultater, herunder virksomhedsværdien og synergiværdien, hvilket vil blive afdækket i 

analysens samlede opsummerende afsnit. Denne sammenligning har til formål at danne grundlaget 

for diskussionen af, i hvilket omfang, Fuzzy-metoden kan anvendes til at belyse synergieffekter ved 

M&A, som vil afdækkes i afhandlingens diskussionsafsnit. 

 

Idet casestudiet beskæftiger sig med et schweizisk selskab, der aflægger regnskab efter schweizisk 

valuta, er det nødvendigt at omlægge Panalpinas regnskaber fra schweizisk valuta til dansk valuta. 

Den kurs, som vil blive anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af analysen, udgør 6,67, som er 

fastlagt d. 29.03.2019 (Valutakurser, 2019).   

 
7.1 DCF-modellen til at vurdere synergieffekter ved M&A 

Damodaran (2006, s. 544) opstiller 3 steps, man skal igennem for at estimere værdien af 

synergieffekter i forbindelse med M&A, ved brug af DCF-modellen, som præsenteret i afsnit 

4.1.2. Denne analyse vil dog gøre det på en lignende måde, hvorfor det ligeledes skal understreges, 

at resultatet ikke vil blive anderledes, end det man vil have opnået ved at anvende Damodarans 

steps.  

 

Modsat Damodarans (ibid) ovenstående tilgang, vil denne afhandling komme frem til 

synergieffekterne ved, at værdien af Panalpina som stand-alone fratrækkes værdien af ’Panalpina 

som DSV’, ved anvendelsen af DCF-modellen. 

 

I næste afsnit gennemgås WACC, som er den kalkulationsrente der skal anvendes i forbindelse med 

diskontering af de frie pengestrømme, som i sidste ende munder ud i stand-alone værdien af 

Panalpina og ’Panalpina som DSV’.  
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7.2 WACC 

WACC kan beregnes ud fra ligning (4.1) i afsnit 4.2, som oplistet forneden: 

WACC = 1− T! ∗ r! ∗
D
V + r! ∗

E
V	

Damodaran (2006, s. 573) hævder, at man i virkeligheden bør estimere to kapitalomkostninger i 

forbindelse med M&A – en estimering fra sælgers perspektiv, samt en fra købers perspektiv. Der 

vil, i denne afhandling, udelukkende estimeres én WACC, hvorfor der vil tages udgangspunkt i 

DSV’s ejere og långivere, da disse er køberne. Dette skal ses i lyset af, at formålet ikke er at finde 

den mest retvisende værdi for selskabet, men blot, hvordan DCF-modellen kommer frem til værdien 

af synergieffekterne. 

	

7.2.1 Kapitalstruktur 
Til fastlæggelse af kapitalstrukturen eksisterer flere tilgange, analytikere kan anvende til dette 

formål, jævnfør afsnit 4.2.1. 

 

For at opnå et estimat for selskabets langsigtede kapitalstruktur, kan der tages udgangspunkt i et 

gennemsnit af kapitalstrukturen i sammenlignelige børsnoterede selskaber. Ifølge Petersen et al. 

(2017, s. 341) er det dog svært at finde børsnoterede selskaber, som har en lignende kapitalstruktur 

som ens eget selskab, hvorfor denne tilgang ikke anvendes. En anden tilgang er at anvende den 

kapitalstruktur, som køber vil benytte i det selskab, der søges overtaget, hvorfor der tages 

udgangspunkt i denne. Til beregning af kapitalstruktur, skal man ifølge Damodaran (2006, s. 70-71) 

tage udgangspunkt i markedsværdier.  

 

Markedsværdien af egenkapitalen fastlægges som DSV’s antal aktier ultimo 2018, bestående af 

188.000.000 stk., som ganges med DSV’s aktiepris ultimo 2018, hvilket var på 429,2 DKK pr. 

aktie. Dette munder ud i følgende markedsværdi for egenkapitalen på 80.689.600.000 (DSV 

årsrapport, 2018, s. 3). 

 

Markedsværdien af gælden er dog ikke lige til at kalkulere, da det er få virksomheder, som har al 

deres gæld i form af udestående obligationer til handel på markedet. Dette kræver en 

vurderingsproces, for at opnå den bedst mulige approksimation (Damodaran, 2006, s. 73).  
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I forlængelse heraf, vil der tages udgangspunkt i DSV’s årsrapport for 2018, som har en forventning 

om, at deres fremtidige kapitalstruktur vil ligge mellem 1-1,5 x EBITDA, hvilket antages at være en 

god approksimation for markedsværdien af gælden (DSV årsrapport, 2018, s. 66). I denne 

beregning benyttes 1,5 x EBITDA, hvori DSV havde en EBITDA på 6.212.000.000 DKK ultimo 

2018, hvilket resulterer i en markedsværdi af gælden på 9.319.000.000 (DSV årsrapport, 2018, s. 

14). 

 

I forlængelse af ovenstående kan den endelige kapitalstruktur fastlægges ved brug af nedenstående 

ligning (7.1):  

                                                           !
!!!

    (7.1) 

D
D + E

=
9.319.000.000

9.319.000.000 + 80.689.600.000
∗ 100 = 10,35% 

Sammenfattende kan det siges, at DSV’s forventede kapitalstruktur, vil have en fordeling bestående 

af 10,35% gæld og 89,65% egenkapital.  

	

7.2.2 Estimering af ejerafkastkravet  
I afsnit 4.2.2 blev det fastlagt, at CAPM blev foretrukket som model i forbindelse med estimeringen 

af ejerafkastkravet. CAPM estimeres på baggrund af ligning (4.2), som afbildet herunder:   

 

r! = r! + β! ∗ (r! − r!) 

 

Som det fremgår af ovenstående ligning (4.2), består denne af tre komponenter, henholdsvis den 

risikofrie rente, beta samt afkastet på markedsporteføljen, der hver især vil behandles i de følgende 

afsnit.  

	

7.2.3. Den risikofri rente  
I praksis findes der ikke risikofrie investeringer, men som omtalt i afsnit 4.2.3, er det konsensus 

blandt teoretikere og praktikere, at de værdipapirer, som er tættest på risikofri investeringer, er 

statsobligationer, som anskues at have meget lave betaværdier.  
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Ved værdiansættelse af europæiske selskaber, er den bedste proxy for den risikofrie rente, at 

anvende tyske statsobligationer, idet de har en lavere kreditrisiko end øvrige europæiske lande, som 

nævnt i afsnit 4.2.3. Dette forudsætter imidlertid, at selskabet aflægger regnskab i euro. Som følge 

heraf hersker, der ikke tvivl om at, der skal benyttes danske statsobligationer som estimat for den 

risikofrie rente, da DSV aflægger regnskab i DKK.  

 

I forhold til varigheden af statsobligationen, er det standard at anvende renten på den 10-årige 

danske statsobligation, som et udtryk for den risikofrie rente. Når anvendelsen af en obligation ikke 

har en længere løbetid end 10 år, skyldes det, at der i Danmark ikke er en 20-årig obligation, og at 

de 30-årige statsobligationer er relativt illikvide, som omtalt i afsnit 4.2.3. Der anvendes derfor en 

10-årig risikofrie rente på 0,50%, til estimering af ejerafkastkravet (Houmann, 2019).  

		

7.2.4 Beta  
Beta kan approksimeres ud fra de tre nævnte metoder i afsnit 4.2.4, der består af: lineære 

regression, beta-asset metoden samt common sense metoden. Ifølge Madsen & Hartzberg (2010, s. 

3) benyttes sidstnævnte metode dog kun som supplering af betaestimater fra eksterne kilder som 

Bloomberg og Reuters, hvorfor denne ikke yderlige behandles.   

 

Den lineære regressions metode er dog den mest anvendte i praksis. Men da en virksomheds 

risikoprofil kan ændre sig over en given periode, som et resultat af frasalg af aktiviteter, opkøb af 

virksomheder og tilbagebetaling af gæld med videre, kan lineære regression medføre misvisende 

beta-estimat for en fremtidig analyse (Damodaran, 1999, s. 17).  

 

I tillæg til ovenstående, fremgår det af afsnit 4.2.4, at brugen af en industribeta for peergruppen 

fremfor en virksomhedsspecifik beta forbedrer præcisionen i betaestimatet, der typisk er mere 

pålideligt. Denne afhandling vil dog ikke udarbejde beta-asset fra sammenlignelige selskaber, da 

formålet ikke at udarbejde en værdiansættelse med henblik på fair value, men at vurdere hvorledes 

DCF-modellen og Fuzzy-metoden estimerer synergieffekterne. 

 

I forlængelse af ovenstående, vil der i stedet tages udgangspunkt i en undersøgelse fra Damodaran 

(2019), som angiver betaestimater fra forskellige sektorer, herunder beta-asset. Damodarans (2019) 

bud på disse betaestimater antages at være en retvisende approksimation for betaestimatet til brug i 
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ejerafkastkravet. Det kan ud fra denne undersøgelse ses, at DSV er placeret under kategorien 

’Trucking’, hvortil det på baggrund af et gennemsnit på 28 selskaber munder ud i en industribeta på 

1,22, hvilket anvendes i ejerafkastkravet (ibid). 

	

7.2.5 Markedsrisikopræmie 
Problemet med at fastlægge en MRP er, at størrelsen af denne ikke kan observeres eksakt eller 

beregnes i markedet i dag eller for fremtiden. Det er derfor nødvendigt at observere MRP, hvilket 

overordnet kan gøres på tre måder som nævnt i afsnit 4.2.5: 

1) Ved brug af historiske data. 

2) Implicit prissætning. 

3) En rundspørge af nuværende investorers eller virksomheders forventninger. 

 

I metode 1, tages der udgangspunkt i den historiske udvikling, hvilket er relevant, fordi den 

afspejler den MRP, der reelt er handlet til i markedet. Problemet er imidlertid, at estimatet for 

MRP’en varierer afhængigt af, hvor langt tilbage i tiden man kigger, samt hvorvidt man benytter det 

aritmetiske- eller geometriske gennemsnit med videre, som omtalt i 4.2.5, hvorfor metoden ikke vil 

gennemgås nærmere. 

 

Jævnfør afsnit 4.2.5 stiller implicit prissætning imidlertid store krav til præcise estimater over 

markedets forventninger omkring de forventede fremtidige pengestrømme, hvorfor metoden er 

kompliceret at udføre. Det besluttes derfor at metoden ikke vil behandles yderligere. 

 

Ifølge Damodaran (1999, s.14-15), bør valget af MRP baseres på, hvilket land selskabets marginale 

investorer stammer fra. Derfor tages der udgangspunkt i det land DSV’s marginale investorer har 

ophav, hvilket i 2018 primært stammer fra USA (DSV årsrapport, 2018, s. 39). En undersøgelse 

foretaget af Fernandez, Pershin & Acin (2018, s. 7), som årligt udarbejder en undersøgelse omkring 

hvilken MRP de forskellige lande anvender, finder at MRP udgøre 5,4% i USA i 2018. 

 

Der er dog et problem forbundet med denne rundspørgemetode, da denne påvirkes af de seneste 

udsving i aktiemarkederne, og derfor har en tendens til at over- eller undervurdere MRP’en i 

perioder med henholdsvis kursstigninger og -fald. Herudover baserer undersøgelser sig på, hvad 
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investorerne ønsker af afkast, og ved dårlige markedsafkast, er investorerne for optimistiske og 

ønsker høje MRP’er (Erhvervsstyrelsen, 2017, s. 29).  

 

I forlængelse af ovenstående består diskussionen derfor i at vurdere om Fernandez et al’s (2018) 

MRP på 5,4% er retvisende. For at retfærdiggøre brugen af denne MRP, anbefaler KPMG (2018, s. 

2), at man benytter en MRP på 5,5%, hvortil Battle Group anbefaler mellem 5% og 5,5% i 

Erhvervsstyrelsen (2017, s. 28). På baggrund af disse anbefalinger, besluttes det at anvende MRP på 

5,4% i ejerafkastkravet.  

	

7.2.6 Estimering af fremmedkapitalomkostninger 
Låneomkostningen efter skat kan beregnes ud fra ligning (4.3) som er anført nedenfor, hvilket 

kræver fastlæggelse af den risikofrie rente, selskabsskattesatsen samt selskabsspecifik risikotillæg. 

 

r! = r! + r! ∗ (1− t!) 

 

I afsnit 4.2.3, blev det fremhævet, at den 10-årige danske statsobligation blev anvendt som proxy 

for den risikofrie rente, hvilket ligeledes benyttes i forbindelse med estimeringen af 

låneomkostningen. Hvad angår selskabsskattesatsen, er der ifølge Damodaran (2012, s. 213) flere 

metoder, man kan benytte, men fremhæver at den skattesats som bør anvendes, er den marginale 

selskabsskattesats. Grundet DSV’s ophav i Danmark anvendes den danske marginale 

selskabsskattesats på 22% (Selskabsskat, 2019). 

 

I forhold til det selskabsspecifikke risikotillæg, er den mest udbredte tilgang at tage udgangspunkt i 

virksomhedens kreditrating, som typisk tildeles af et uafhængigt ratingbureau, jævnfør afsnit 4.2.3. 

I 2018 fik DSV tildelt en kreditrate på BBB af ratingbureauet Standard & Poor’s (DSV årsrapport, 

2018, s. 5). Dette svarer ifølge Plenborg & Gruelund (2002, s. 54) til et risikotillæg på 1,44%, som 

anvendes til brug for estimeringen af låneomkostningen. 
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7.2.7 Opsummering - Estimering af WACC 
Resultaterne fra WACC’ens komponenter i foregående afsnit er opsamlet i ligning (4.1) nedenfor:  

WACC = 1− T! ∗ r! ∗
D
V + r! ∗

E
V 

= 1− 22% ∗ 1,94 ∗
9.318.000.000
90.007.600.000+ 6,35% ∗

80.689.600.000
90.007.600.000 = 6,51%	

 

Ovenstående beregning angiver at den samlede WACC som skal anvendes til at diskontere de frie 

pengestrømme for stand-alone værdien, samt ’Panalpina som DSV’ udgøre 6,51%. Ligeledes 

fremgår det af denne ligning, at fremmedkapitalomkostningen er lavere end 

egenkapitalomkostningen, hvilket er i overensstemmelse med teorien, idet gæld er sikrere end 

egenkapital (Brealey et al. 2011, s. 216). 

 

7.3 Panalpina stand-alone  

Petersen et al. (2017, s. 254) anbefaler, at man benytter et bestemt antal finansielle value-drivers, 

der tager afsæt i resultatopgørelsen og balancen, til at bestemme de fremtidige budgetter, og dermed 

den samlede værdiansættelse af Panalpina. Identifikation af strategiske- og finansielle value drivers 

er væsentlig for at opnå et realistisk estimat af virksomhedsværdien (Petersen et al., 2017, s. 

282).  Som omtalt i afgrænsningen inkluderes den strategiske analyse dog ikke, hvorfor der kun 

tages udgangspunkt i finansielle value drivers.   
 

Ifølge Petersen et al. (2017, s. 254), er det op til den enkelte at vælge de finansielle drivere man vil 

anvende, og at disse finansielle value drivere skifter, afhængigt af den industri som virksomheden 

befinder sig i. Til at estimere de fremtidige pengestrømme i Panalpina, vælges fem finansielle value 

drivere, som er følgende: Omsætningsvækst, EBITDA-margin, selskabsskattesats, arbejdskapital og 

langsigtede investeringer. Disse vil gennemgås i kommende afsnit. De valgte finansielle value 

drivers, vil ligeledes finde anvendelse ved værdiansættelsen af ’Panalpina som DSV’ i et senere 

afsnit. 
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7.3.1 Budgetperiode for Panalpina stand-alone 
En undersøgelse foretaget af Petersen, Plenborg & Schøler (2006) konstaterer, at der ikke er 

harmoni mellem undersøgelsens deltagere vedrørende valg af budgetperiode, til brug for 

værdiansættelsesmodellen, hvor den gennemsnitlige budgetperiode er på 6 år. Copeland, Koller & 

Murin (2000) anbefaler dog at anvende en budgetperiode på 10-15 år, da en for kort periode kan 

medføre undervurdering af selskabet i (Petersen et al., 2006). Denne holdning bakkes ikke op af 

deltagerne, da det ikke er muligt at lave fornuftige budgetter ud over 10 år, og tilføjer i samme 

ombæring, at mange selskaber opererer på modne markeder og derfor kun oplever moderate 

vækstrater. Disse årsager tilsiger en kortere budgetperiode end foreslået af Copeland et al. (2000) i 

(Petersen et al., 2006). 
 

I forlængelse af ovenstående afsnit, kan det derfor erfares at valg af budgetperiode bør være under 

10 år. For at bestemme budgetperioden for Panalpina som stand-alone, kan flere forhold være 

behjælpelig til dette formål.  Et forhold er på baggrund af, hvad den strategiske analyse har 

identificeret af kritiske faktorer, som kan have betydning for bestemmelsen af budgetperioden 

(Plenborg & Gruelund, 2002, s. 36). Den strategiske analyse er dog ikke inkluderet i denne 

afhandling jævnfør afgrænsningen, hvorfor der ses bort fra denne i forbindelse med fastlæggelsen af 

budgetperioden. 
 

Ligeledes kan fastlæggelsen af budgetperioden være influeret af, hvorvidt væksten i Panalpina 

skønnes at følge med den generelle vækst i samfundsøkonomien. Som tillæg hertil, blev det 

beskrevet i afsnit 6.1, at speditørbranchen er konjunkturfølsom, hvorfor branchen følger med 

væksten i samfundsøkonomien. Dette er også DSV’s forventning til markedsvæksten i de 

kommende år, hvilket ligeledes antages at være gældende for Panalpina idet de operer på samme 

marked (DSV årsrapport, 2018, s. 10). Dermed forventes der ingen ekstraordinære ændringer i den 

fremtidige globale økonomi, som taler for en lang budgetperiode. 
 

Ydermere finder der i øjeblikket en handelskrig mellem USA og Kina sted, og et forestående Brexit 

i 2020, som kan være medvirkende faktorer for bestemmelsen af budgetperioden. Handelskrigen, og 

problemerne forbundet med Brexit, har dog ikke haft indflydelse på Panalpina. Dette skal ses i lyset 

af at selskabet har formået at leverede en stærk præstation i 2018, med rekordstore mængder i 

luftfragt, og en turn-around i Sea-Freight divisionen, samt den højeste resultat af primær drift 

nogensinde i Logistikdivisionen (Panalpina årsrapport, 2018, s. 6). 
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Det kan på baggrund af ovenstående derfor fastlægges en budgetperiode på 3 år. Beslutningen kan 

retfærdigøres af, at væksten i transportmarkedet forventes at følge med væksten i 

samfundsøkonomien, og at konsekvenserne ved Brexit og handelskrigen endnu ikke har haft fatale 

konsekvenser for Panalpina.  

 

Ovenstående budgetperiode vil ligeledes anvendes i forbindelse med estimeringen af ’Panalpina 

som DSV’, idet begge værdiansættelser skal munde ud i en sammenligning, for at kunne beregne 

synergieffekterne ved brug af DCF-modellen. 

 

7.3.2 Omsætningsvækst  
For at bestemme omsætningsvæksten, kan man ifølge Petersen et al. (2017, s. 256) se hvad 

selskabet tidligere har præsteret, som kan give et fingerpeg om den fremtidige præstation. I tillæg til 

dette forslår Petersen et al. (2017, s. 257), at man bør kigge 3-4 år tilbage i selskabets historiske 

udvikling, med henblik på at opnå det mest retvisende billede af udviklingen.  

 

På baggrund af ovenstående, vil der blive kigget på Panalpinas historiske udvikling i omsætningen 

fra 2014 til 2018. Fra perioden 2014-2015 faldt Panalpinas omsætning, svarende til en udvikling på 

-13% (Panalpina årsrapport, 2015, s. 3). Året efter var selskabets omsætning blevet forværret, 

hvorfor denne faldt med yderligere 11% i perioden 2015-2016 (ibid, 2016, s. 3). Situationen 

ændrede sig dog gevaldigt i de efterfølgende år, hvor selskabets omsætning steg med henholdsvis 

6,5% fra 2016-2017, samt 9% fra 2017-2018 (ibid, 2017, s. 3; ibid, 2018, s. 12). Præstationen i 

omsætningsvæksten har overgået transportmarkedet i årene 2017 og 2018, idet branchen kun havde 

en vækst på 3-4% i begge år (DSV årsrapport, 2017, s. 19; DSV årsrapport, 2018, s. 19).  

 

Til trods for, at Panalpina i to år har overgået transportmarkedet, er det dog ikke ensbetydende med, 

at selskabet vil kunne gøre dette i budgetperioden, og ej heller i al fremtid. Såfremt det antages at 

Panalpina, vil være i stand til at opnå disse vækstrater i budgetperioden, vil det ifølge Plenborg & 

Gruelund (2002, s. 37) være en urimelig antagelse, og derved lede til en urealistisk 

budgetforudsætning. Et retvisende bud på Panalpinas omsætningsvækst i budgetperioden vil 

derimod være, at selskabet som minimum vil kunne følge med transportmarkedet, hvilket skaber 

grundlaget for at benytte en konsekvent omsætningsvækst på 3%. 
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7.3.3 Selskabsskattesats 
Til fastlæggelse af selskabsskattesatsen, kan man ifølge Damodaran (2012, s. 213), som omtalt i 

afsnit 4.2.6, anvende mellem forskellige satser, men understreger samtidig at den rigtige, som bør 

anvendes, er den marginale selskabsskattesats. I tillæg hertil, er det den schweiziske marginale 

selskabsskattesats som skal anvendes, idet Panalpina har tilknytning til dette land.  

 

Den schweiziske marginale selskabsskattesats, har varieret mellem 17,77%-25% fra perioden 2011-

2018, hvor satsen i 2018 lå på 18%. Dermed besluttes det at tage udgangspunkt i 

selskabsskattesatsen på 18% fra 2018 til brug for budgetperioden (Tradingeconomics, 2019).  

 

7.3.4 EBITDA-margin 
For at bestemme EBITDA-marginen i budgetperioden, følges samme tilgang til fastlæggelse af 

omsætningsvæksten, hvor man ifølge Petersen et al. (2017, s. 256), bør se, hvad selskabet tidligere 

har præsteret, som kan tegne et billede af den fremtidige præstation. Petersen et al. (2017, s. 257) 

foreslår at kigge 3-4 år tilbage i selskabets historiske udvikling, for at opnå det mest retvisende 

billede af udviklingen. Derfor vil der blive kigget på den historiske udvikling i EBITDA fra 2016 til 

2018.  

 

På baggrund af Panalpinas regnskaber, kan det aflæses at EBITDA-marginen i 2016 lå på ca. 3%, 

som året efter faldt til ca. 2%, hvortil denne i 2018 udgjorde ca. 5%, svarende til et gennemsnit på 

3,5% fra 2016-2018 (Panalpina årsrapport, 2018, s. 12). Med udgangspunkt i ovenstående afsnit, er 

budgetteringen af EBITDA-marginen dermed svær at gøre sig fuldstændig klog på. Det kan dog, 

baggrund af ovenstående argumentation vurderes, at Panalpinas fremtidige EBITDA-margin på 

omtrent 5% i budgetperioden, vil være et realistisk bud. Der er ved denne beslutning i særdeleshed 

lagt vægt på den stigende EBITDA-margin fra 2017 til 2018, som vurderes at kunne forbedres 

minimalt de kommende år, sammenholdt med, at omsætningsvæksten øges.  

 

7.3.5 Arbejdskapital 

Ifølge Petersen et al. (2017, s. 263), er en fornuftig antagelse, i henhold til, hvad væksten i 

arbejdskapitalen bør være i budgetperioden, at tage afsæt i udviklingen i den fremtidige 
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omsætningsvækst. Det giver af denne årsag ikke anledning til at undersøge, hvad Panalpinas 

historiske udvikling i arbejdskapitalen har været. 

 

Det blev i afsnit 7.3.2 fremhævet, at Panalpinas omsætningsvækst skal stige med 3% i 

budgetperioden, hvorfor det besluttes at arbejdskapitalen skal følge samme vækst som omsætningen 

i denne periode. 

   

7.3.6 Anlægsinvesteringer  
Ifølge Petersen et al. (2017, s. 255), bør udviklingen i anlægsinvesteringer følge med udviklingen i 

selskabets omsætningsvækst i budgetperioden. I forlængelse heraf, blev det besluttet at Panalpinas 

omsætningsvækst skulle vokse med 3% i budgetperioden.  

 

I tillæg til ovenstående, kan det, eksempelvis, ud fra Panalpinas 2018 regnskab aflæses, at posten, 

ejendom, anlæg og udstyr, har haft en stigning på ca. 3% fra 2017-2018, hvorfor det ikke er en 

urimelig antagelse, at anlægsinvesteringer skal vokse med 3% i forhold til omsætningen i 

budgetperioden (Panalpina årsrapport, 2018, s.). 

 

7.3.7 Opsummering – finansielle value drivers i budgetperioden 
I foregående afsnit, er de udvalgte finansielle value drivers til brug for værdiansættelsen af stand-

alone værdien af Panalpina, blevet gennemgået. Argumenternes konklusioner er sammenkogt ned 

til nedenstående tabel 7.1. 

 

Tabel 7.1: Panalpina stand-alone – finansielle value drivers i budgetperioden 

PANALPINA STAND-ALONE 
BUDGETPERIODE 

Finansielle value drivers 2019 2020 2021 
Vækst i omsætning (%) 3% 3% 3% 
EBITDA-margin (%) 5% 5% 5% 
Selskabsskattesats (%) 18% 18% 18% 
Vækst i anlægsinvestering (%) 3% 3% 3% 
Vækst i arbejdskapital (%) 3% 3% 3% 
Kilde: Egen tilvirkning 
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7.3.8 Terminalperiode 
Udover fastlæggelse af finansielle value drivers og budgetperiode, skal der ligeledes fastlægges en 

vækst for terminalperioden. Væksten i terminalperioden er i væsentligt omfang styret af den 

forventede vækst i samfundsøkonomien. En fornuftig indgangsvinkel til fastlæggelse af væksten i 

terminalperioden, er ifølge Plenborg & Gruleund (2002, s. 74) at vurdere det langsigtede 

vækstpotentiale i branchen. I forlængelse heraf, blev det i afsnit 7.3.2 konstateret, at væksten i 

transportbranchen følger med væksten i samfundsøkonomien. Denne forventes, ifølge DSV, at 

udgøre 3% på lang sigt (DSV årsrapport, 2018, s. 12) 

 

Som tillæg til ovenstående, vil det ikke være realistisk at forvente, at Panalpina som stand-alone kan 

opnå en omsætningsvækst i procent, der overstiger den globale vækst i procent, da selskabet på 

langt sigt, vil følge den globale økonomi, som omtalt 7.3.2. For at være mere pessimistisk orienteret 

til transportbranchen, fastlægges væksten i terminalperioden til at udgøre 2,5%, som altså er under 

væksten i samfundsøkonomien på 3%.  

 

For at undgå et dobbeltgentagen afsnit om behandlingen af hvilken vækst i terminalperioden, der 

skal benyttes til estimeringen af ’Panalpina som DSV’, anvendes derfor væksten på 2,5% ligeledes i 

forbindelse værdiansættelsen af ’Panalpina som DSV’ i analysen. 

   

7.4 ’Panalpina som DSV’ 

I dette afsnit er formålet at estimere ’Panalpina som DSV’, hvorved det efter bliver muligt at kunne 

udregne synergieffekterne, ved at fratrække værdien stand-alone fra ’Panalpina som DSV’ værdien. 

 

For at kunne estimere ’Panalpina som DSV,’ vil der blive taget udgangspunkt i selvsamme 

finansielle value drivers, som fremhævet i afsnit 7.3, hvilket skal danne grundlaget for, hvordan 

Panalpina vil se ud med DSV’s nuværende finansielle value drivers. Som fastlagt i afsnit 7.3.1, vil 

de finansielle value drivers skulle budgetteres 3 år frem i tiden, altså i perioden 2019-2021, hvilket 

også er gældende for de finansielle drivers for beregningen af ’Panalpina som DSV’. 

 

7.4.1 Omsætningsvækst 
Ifølge RFO (interview RFO, 11.april, 2019), vil der ved en overtagelse af Panalpina, altid være 

nogle kundeforhold, som ikke ønsker at være en del af det fremtidige samlede selskab. Der kan 
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være flere årsager til dette, men typisk skyldes det, at kunderne ikke ønsker at være en del af den 

nye forretning, fordi de ikke længere vil have det samme forhold, som de havde med det tidligere 

selskab. Effekten af dette er således, at omsætningsvæksten første år i budgetperioden vil falde, 

hvorved et fald på 10% vurderes at være retvisende.  

 

Da DSV ifølge RFO (ibid) udelukkende baserer deres opkøb af Panalpina på omkostningssynergier, 

og ikke omsætningssynergier, er der ikke en indikation på, at omsætningen i budgetperioden skal 

øges med en høj vækstrate. Derfor antages det, at det samlede selskab efter overtagelsen, vil kunne 

følge væksten i transportmarkedet og dermed den generelle samfundsøkonomi på 3%, som 

understreget i afsnit 7.3.2.  

 

7.4.2 EBITDA-margin 
Panalpina havde i 2018 en EBITDA-margin på 4,8% der til sammenligning med året før lå på 

2,64%, som nævnt i afsnit 6.4. Derimod har DSV i 2018 haft en EBITDA-margin på 10% hvortil 

selskabet året før, havde en margin på 9,2%. Da DSV’s grundlæggende rationale for at opkøbe 

Panalpina er en forventning om at realisere omkostningssynergier, er der grundlag for at erstatte 

Panalpinas nuværende EBITDA-margin med DSV’s sidst præsterede EBITDA-margin.  

 

I forlængelse af ovenstående, kan det sluttes at ’Panalpina som DSV’ i budgetperioden som 

minimum vil være i stand til at præstere en EBITDA-margin på 10%. Herefter vil marginen stige til 

henholdsvis 12% i 2020 og 13% i 2021. Årsagen til disse stigninger skal ses i lyset af, at DSV fra 

2017 til 2018 havde en stigning på ca. 10% i EBITDA-marginen, hvorfor det antages at selskabet 

også vil kunne gentage denne positive udvikling i budgetperioden.  

  

7.4.3 Selskabsskat 
Til bestemmelsen af, hvilken selskabsskattesats, der skal anvendes i budgetperioden, anbefaler 

Damodaran (2012, s. 213) som omtalt i afsnit 4.2.6, at man skal anvende den marginale 

selskabsskattesat. Dette er ligeledes konsistent med den selskabsskattesats, som er anvendt i 

forbindelse med estimering af WACC i afsnit 7.2.7.    
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Da DSV har sit ophav i Danmark, skal der tilsvarende anvendes en dansk selskabsskattesats, som 

pr. 2019 er på 22%, hvilket vil blive anvendt i forbindelse med budgetperioden (Selskabsskat, 

2019). 

 

7.4.4 Arbejdskapital 
I forhold til, hvad væksten i arbejdskapitalen i budgetperioden bør være, hævder Petersen et al. 

(2017, s. 263), at en fornuftig antagelse vil være at tage udgangspunkt i den fremtidige 

omsætningsvækst, der benyttes i budgetperioden. I tillæg hertil, blev det som omtalt i afsnit 7.4.1 

fastlagt, at omsætningsvæksten i det første budgetår, vil falde med 10%, hvorfor arbejdskapitalen 

tilsvarende også skal falde med samme rate. De efterfølgende to budgetår vil arbejdskapitalen 

derimod stige med 3% pr. år, som angivet i omsætningsvæksten for budgetperioden for ’Panalpina 

som DSV’.  

 

7.4.5 Anlægsinvesteringer 
Ligesom med arbejdskapitalen er det væsentligt for DSV at investere i sin langsigtede investering, 

for at være i stand til at matche den stigende omsætningsvækst. For at opnå det bedst mulige 

approksimation på hvad væksten i de langsigtede investeringer i budgetperioden bør udgøre, 

foreslår Petersen et al. (2017, s. 255) at man skal følge omsætningsvæksten. Som omtalt tidligere 

falder omsætningsvæksten i første budget år med 10%, hvortil de i 2020 og 2021 stiger med 3%, 

hvorfor de langsigtede investeringer også skal følge denne udvikling.  

 

7.4.6 Opsummering – finansielle value drivers  

I tidligere afsnit, er de udvalgte finansielle value drivers til brug for værdiansættelsen af ’Panalpina 

som DSV,’ blevet gennemgået. Argumenternes konklusion vedrørende udviklingen i de finansielle 

value drivers er sammenkogt ned til nedenstående tabel 7.2.  
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Tabel 7.2: ’Panalpina som DSV’ –  finansielle value drivers i budgetperioden 

´PANALPINA SOM DSV´ 
BUDGETPERIODE 

Finansielle value drivers 2019 2020 2021 
Vækst i omsætning (%) -10% 3% 3% 
EBITDA-margin (%) 10% 12% 13% 
Selskabsskattesats (%) 22% 22% 22% 
Vækst i anlægsinvestering (%) -10% 3% 3% 
Vækst i arbejdskapital (%) -10% 3% 3% 
Kilde: Egen tilvirkning 

	
7.5 DCF-model –Vurdering af synergieffekterne ved DSV’s overtagelse af Panalpina  

I de foregående afsnit, blev de udvalgte finansielle value drivers udarbejdet med henblik på at 

budgettere Panalpina som stand-alone, såvel som ’Panalpina som DSV’. Derefter skal der foretages 

en reformulering af resultatopgørelsen og balancen for henholdsvis Panalpina som stand-alone, og 

’Panalpina som DSV’ i budgetperioden 2019-2021, som munder ud i henholdsvis Net Operating 

Profit After Taxes (Herefter: NOPAT) og investeret kapital. Efter disse er blevet beregnet, er det 

muligt at estimere pengestrømsopgørelsen med fokus på de frie pengestrømme, hvilket er 

nødvendigt for at kunne beregne virksomhedernes samlede værdi med- og uden synergieffekter, ved 

anvendelsen af DCF-modellen. 

 

De frie pengestrømme, til brug for DCF-modellen, skal dog tilbagediskonteres med WACC, som i 

afsnit 7.2.7 blev estimeret til 6,51%. Den endelige reformulering af Panalpina som stand-alone og 

‘Panalpina som DSV’ fremgår af henholdsvis bilag 2 og bilag 3. Derved er det udelukkende de 

input, som kræves for at estimere virksomhedernes værdi, der vil blive inddraget i afhandlingen. 

 

I tillæg til ovenstående vil argumentationen for, hvorvidt den enkelte regnskabspost bør tilhøre 

drifts- eller finansieringsaktiviteten, i forbindelse med reformuleringen, dog ikke inkluderes i 

opgaven, jævnfør afgrænsningen.  
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7.5.1 Vurdering af synergieffekterne med DCF-modellen  
Af bilag 2 og 3 fremgår de estimerede frie pengestrømme for stand-alone Panalpina og ’Panalpina 

som DSV,’ hvorfor det nu er muligt at beregne virksomhedsværdierne af disse med henblik på at 

vurdere, hvad synergieffekterne udgøre. Nedenstående tabel 7.3 angiver de to virksomhedsværdier 

inklusiv- og eksklusiv synergier. 

 

Tabel 7.3: Virksomhedsværdierne af Panalpina stand-alone og ’Panalpina som DSV’ 

Kilde: Egen tilvirkning + bilag 2 og 3 

 

Ovenstående tabel 7.3 angiver, at virksomhedsværdien for stand-alone Panalpina er på 30.573 mia. 

DKK., der til sammenligning med værdien af ’Panalpina som DSV’ udgør 35.204 mia. DKK. 

Værdien af synergieffekterne findes derefter ved at fratrække stand-alone-værdien af Panalpina fra 

værdien af ’Panalpina som DSV’, som nedenstående tabel 7.4 angiver. 

 

Tabel 7.4: Oversigt over estimeringen af synergieffekter 

 

Kilde: Egen tilvirkning + bilag 2 og 3 
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Jævnfør ovenstående tabel 7.4, udgør de forventede samlet synergieffekter 4.630 mia. DKK. Dette 

beløb er dog ikke de endelige synergieffekter som DSV vil kunne forvente at indfri fra 

overtagelsen, da overtagelsen kræver yderligere investeringer, for at kunne realisere disse, som 

omtalt i afsnit 2.2. De yderligere investeringer betragtes som integrationsomkostninger, hvorfor 

disse skal estimeres ved opkøbet af Panalpina. Hvordan værdien af disse omkostninger er 

fremkommet, afdækkes nærmere i afsnit 7.5.2. 

 

Af ovenstående tabel 7.4 fremgår det, at integrationsomkostningerne udgør 2.315 mia. DKK og 

disse fratrækkes herefter fra værdien af synergieffekterne, som munder ud i den endelige værdi af 

synergieffekterne. I forlængelse heraf, udgør de endelige synergieffekter, ved brug af DCF-

modellen, 2.315 mia. DKK for DSV’ overtagelse af Panalpina, som fremgår af tabel 7.4. Dermed 

udgør de endelige synergieffekter 6,58% ud af egenkapitalsværdien for ’Panalpina som DSV’, som 

nedenstående figur 7.1 illustrere.  

 

Figur 7.1: Synergiværdiens andel af den totale virksomhedsværdi af ’Panalpina som DSV.’ 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

93,42% 

6,58% 

Egenkapitalsværdi af 'Panalpina 
som DSV' 

Samlet synergieffekter efter 
fratrukket 
integrationsomkostninger 
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Som nævnt i afsnit 2.4 er DCF-modellen statisk, hvorfor denne ikke tager højde for ledelsesmæssig 

fleksibilitet. Værdien af synergieffekterne på 2.315 mia. DKK er derfor en statisk værdi, idet DCF-

modellen ikke anerkender, at ledelsen kan agere i henhold til de omstændigheder, som dukker op 

undervejs i selskabets drift.  

 

7.5.2 Integrationsomkostninger  
I forrige afsnit blev det understreget, at det var nødvendigt at foretage yderligere investeringer, for 

at kunne realisere de forventede synergier, også kaldet integrationsomkostninger. Disse 

omkostninger dækker bl.a. over integration af IT-systemer, lukning af datacentre, godtgørelser til 

afskedigelse af medarbejdere med videre (RFO interview, 11.april, 2019). Agenda (2014) har ved 

en undersøgelse fundet frem til, at integrationsomkostninger ved M&A typisk udgør 2-8% af 

købesummen. Undersøgelsen giver dog ikke en nøjagtig procentsats, hvorfor det som udgangspunkt 

ikke vil være retvisende at anvende denne til at estimere integrationsomkostningerne.  

 

Det vil, i modsætning til ovenstående undersøgelse, være muligt at estimere de forventede 

integrationsomkostninger, ved at se tilbage historisk på, hvad DSV tidligere har brugt i forbindelse 

med forhenværende opkøb. Seneste opkøb var overtagelsen af UTi, som blev gennemført med en 

købesum på 9,5 mia. DKK, ultimo oktober 2015. På daværende tidspunkt, var forventningen til 

synergieffekterne af købet på 1,5. mia. DKK (Japp, 2016). 

 

I afsnit 7.5.1, blev det fastlagt, at DSV’s opkøb af Panalpina vil munde ud i forventede 

synergieffekter på 4.630 mia. DKK, eksklusiv integrationsomkostninger. Dette vil sige, at såfremt 

DSV har samme forventninger til integrationen af Panalpina, som de havde med integrationen af 

UTi, så vil selskabet skulle budgettere med, at der ud af de 4.630 mia. DKK ved opkøbet, skal 

anvendes 2.315 mia. DKK på at integrere Panalpina. 
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7.6 Fuzzy Pay-off Method for Real Option Valuation  

For at kunne beregne synergieffekterne ved brug af Fuzzy-metoden, er det som nævnt i afsnit 

5.4.2 nødvendigt at konstruere budgetterede frie pengestrømme (Herefter: pengestrømme) for 

Panalpina som stand-alone. Ifølge Kinnunen (2010), kræver det udarbejdelse af tre scenarier for, 

hvordan virksomhedens forventede stand-alone pengestrømme kan udvikle sig, henholdsvis 

optimistisk-, pessimistisk-, samt en basis case. Disse scenarier budgetteres over en 10-årige periode, 

hvilket er den tilgang Kinnunen (2010, s. 15) tager udgangspunkt i.  

 

For at udlede værdierne af de tre pengestrømsscenarier for Panalpina som stand-alone, er der blevet 

foretaget en reformulering af selskabets resultatopgørelse og balance, som resulterer i henholdsvis 

NOPAT, samt investeret kapital for perioden 2019-2028, og derved pengestrømmene. For at se, 

hvordan værdien af de tre pengestrømsscenarier er fremkommet, henvises der til bilag 4. De tre 

pengestrømsscenarier er ligeledes blevet diskonteret med en kalkulationsrente, hvilket tidligere i 

afhandlingen er blevet fastlagt til at udgøre 6,51%. Denne kalkulationsrente er dermed anvendt i 

den resterende del af analysen i forbindelse med Fuzzy-metoden.  

 

Efter konstrueringen af de tre pengestrømsscenarier for Panalpina som stand-alone, skal der 

herefter, jævnfør afsnit 5.4.3, udarbejdes budgetterede synergistiske pengestrømme, med 

udgangspunkt i, hvad DSV forventer at opnå ved overtagelsen af Panalpina. Disse pengestrømme 

skal ligeledes munde ud i førnævnte tre scenarier. Både stand-alone- samt de synergistiske 

pengestrømme skal anvendes til at udregne den samlede virksomhedsværdi for Panalpina, idet 

denne består af en stand-alone værdi samt en realoptionsværdi (realoptionssynergi). 

	
7.7 Konstruering af stand-alone pengestrømme for Panalpina   
I forrige afsnit blev det understreget, at Fuzzy-metoden, herunder Kinnunens (2010) tilgang 

affordrer en sammensætning af tre scenarier for Panalpina som stand-alone. For at budgettere stand-

alone pengestrømsscenarierne for Panalpina, er det nødvendigt at beskæftige sig med selskabets 

historiske regnskaber.  

 

Ligesom der skulle foretages en behørig argumentation bag valget af de finansielle drivere, før det 

var muligt at beregne stand-alone værdien af Panalpina, ved brug af DCF modellen, er dette 
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ligeledes nødvendigt for Fuzzy-metoden. De væsentligste finansielle drivere blev anført i afsnit 7.3, 

hvorfor de ikke vil fremlægges igen.  

 

I forlængelse af ovenstående, er det udelukkende disse fem finansielle value drivers, som vil blive 

benyttet: Omsætningsvækst, EBITDA-margin, Selskabsskattesats, Arbejdskapital og Langsigtede 

investeringer. For at kunne budgettere stand-alone pengestrømsscenarierne for Panalpina, er det 

nødvendigt at fastlægge udviklingen af hver enkel finansiel value driver i budgetperioden.  

 

I forbindelse med bestemmelsen af ovenstående finansielle value drivers, blev det, i afsnit 7.3 

tydeliggjort, at væksten i arbejdskapitalen og de langsigtede investeringer, fulgte med 

omsætningsvæksten. Derfor vil disse finansielle value drivers, ved konstruering af stand-alone 

pengestrømsscenarier for Panalpina, følge med omsætningsvæksten, og dermed ikke beskrives 

dybere fremadrettet. Den anvendte selskabsskattesats vil ligeledes tage udgangspunkt i den 

Schweiziske selskabssats, hvorfor en sats på 18% vil anvendes i alle tre pengestrømsscenarier.  

 

Dermed er de eneste finansielle value drivers, der ændrer sig mellem disse tre 

pengestrømsscenarier, henholdsvis omsætningsvæksten og EBITDA-marginen. Fastlæggelsen af de 

to finansielle value drivers vil derimod kræve en behørig argumentation, som dog først vil komme 

til præsentation ved de enkelte scenarier.  

 

I de følgende afsnit, vil de tre scenarier henholdsvis basis-, optimistisk- og pessimistisk case 

gennemgås, som endeligt vil munde ud i en opsummerende tabel i afsnit 7.7.4. 

	

7.7.1 Konstruering af basis case stand-alone pengestrømme for Panalpina   
Til at beregne basis casen for Panalpinas stand-alone pengestrømme vil der tages udgangspunkt i 

den samme omsætningsvækst og EBITDA-margin, der blev anvendt i forbindelse med DCF-

modellen. Dette skyldes, at DCF-modellens udarbejdede stand-alone værdi af Panalpina i afsnit 

7.5.1, svarer til Kinnunens (2010) tilgang, ved udregning af en basis case stand-alone værdi. Derfor 

benyttes en omsætningsvækst på 3%, samt en EBITDA-margin på 5%, henover den 10-årige 

budgetperiode for stand-alone pengestrømmene.  
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7.7.2 Konstruering af optimistisk case stand-alone pengestrømme for Panalpina   
Til beregningen af den optimistiske case, er det nødvendigt at klarlægge de bagvedliggende 

argumenter til omsætningsvæksten og EBITDA-marginen i den 10-årige budgetperiode. 

 

Ved fastlæggelsen af omsætningsvæksten, i forbindelse med DCF-modellens udregning af stand-

alone Panalpina i afsnit 7.3.2, blev det konstateret, at denne fulgte med markedsvæksten i 

transportbranchen som udgjorde 3%. Panalpina havde dog, jævnfør afsnit 7.3.2, en 

omsætningsvækst på 6,5% i perioden 2016-2017 og 9% fra 2017-2018, hvilket, alt andet lige, er 

højere end transportbranchens markedsvækst i selvsamme periode. 

 

På baggrund af ovenstående, ligger diskussionen dermed i, hvorvidt der skal anvendes en 

omsætningsvækst på 6,5% eller 9% i den optimistiske case. Med tanke på at regnskabsåret for 2018 

var Panalpinas rekordår, som omtalt i afsnit 6.3, er det ikke ensbetydende med, at de vil kunne opnå 

så høj en omsætningsvækst hvert år, de næste 10 år i budgetperioden. I tillæg hertil, bliver det i 

afsnit 6.1 fremhævet, at speditionsbranchen som Panalpina operer i, er meget framenteret, hvorfor 

konkurrenceintensiteten er høj. I forlængelse heraf vil det derfor være mere sandsynligt at Panalpina 

kan opretholde niveauet i omsætningsvæksten for perioden 2016-2017 som lå på 6,5%.  

 

Det skal ligeledes understreges, at transportefterspørgslen har været stigende i mange år, og 

prognoser peger samstemmende på, at efterspørgslen fortsætter med at stige, også selvom 

finanskrisen i 2008-2011 betød en mindre nedgang (Sønderskov, 2015). Den transporterede 

godsmængde i 2010, var dobbelt så stor som i 1990, og det skønnes, at den godsmængde, der skal 

transporteres i 2030, er dobbelt så stor som i 2010 (ibid). Da der ikke foreligger andre indikationer 

på, hvorledes Panalpinas omsætningsvækst bør tegne sig, anvendes 6,5% som omsætningsvækst i 

budgetperioden ved den optimistiske case. 

 

I henhold til fastlæggelse af EBITDA-marginen i budgetperioden, vil der tages afsæt i Panalpinas 

historiske præstationer af marginen, som skal være behjælpelig med at kaste lys over en fremtidig 

margin for den optimistiske case. Panalpina havde i årene 2016-2018 en EBITDA-margin på 

henholdsvis: 2,50%, 2,64% samt 4.80% som illustreret i figur 6.2, i afsnit 6.4. Det 

bemærkelsesværdige i disse nævnte marginer er, at Panalpina, i perioden 2017-2018, havde en 
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stigning på 98,03% i EBITDA-marginen, hvor selskabet i selvsamme periode havde en vækst i 

omsætningen på 9,09%, hvilket desuden var selskabets rekordomsætning, som nævnt tidligere. 

 

I betragtning af, at Panalpina har formået at præstere en stigning på 98,03% i EBITDA-marginen i 

perioden 2017-2018, hvor omsætningsvæksten i samme periode steg med 9,09%, vurderes det, at 

selskabet vil kunne være i stand til at præstere en forbedring af marginen grundet den valgte 

omsætningsvækst på 6,5%. Derfor anslås EBITDA-marginen i den optimistiske case til at udgøre 

7%, hvilket skønnes at være inden for rimelighedens grænser, hvorfor denne anvendes.  

 

7.7.3 Konstruering af pessimistisk case stand-alone pengestrømme for Panalpina   
Ligesom i foregående afsnit skal omsætningsvæksten og EBITDA-marginen også revideres i 

forbindelse med estimering af den pessimistiske case.  

 

Det blev i afsnit 7.3.2 hævdet, at omsætningsvæksten på speditionsmarkedet var ca. 3%, hvorfor 

dette må være det sammenlignelige grundlag for, hvad omsætningsvæksten skal udgøre i den 

pessimistiske case. Forhold, der kan påvirke Panalpinas omsætningsvækst kan være branchens 

karakteristika. Som omtalt i afsnit 6.1, er speditionsbranchen kendetegnet som værende 

fragmenteret, hvilket kan have den konsekvens, at konkurrenceintensiteten og dermed prisen på 

spedition, vil blive billigere, og af den grund medvirke til en lavere omsætning (Finans, 2018).  

 

Desuden er branchen påvirket af lave indgangsbarriere, hvilket betyder at potentielle nye 

indtrængere, som endnu ikke er i branchen, nemt vil kunne komme ind, og dermed erobre de 

eksisterende markedsandele (DSV årsrapport, 2018, s. 11). I forlængelse heraf, er ulempen for 

Panalpina ligeledes, at de nye indtrængere kan være udrustet med nye former for innovation og 

digitalisering, som er en af de væsentligste parametre som speditionsbranchen også konkurrerer på. 

Effekten af disse kan derudover være medvirkende til, at Panalpinas nuværende- og potentielle nye 

kunder vil vælge en nyere og muligvis billigere ydelse, som de nye indtrængere kan tilbyde.  

 

Derudover er der i øjeblikket massivt pres på infrastrukturen i mange byer, lufthavne og havne. I 

den anledning skønnes det, at den transporterede godsmængde, der skal fragtes i 2030, er dobbelt så 

stor som i 2010 (Sønderskov, 2015). Stigningen i godsmængden kan alt andet lige forværre presset 
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på infrastrukturen, hvilket kan være medvirkende til at effektiviteten af transportydelserne falder og 

dermed en forringet indtjening.  

 

Såfremt ovenstående forventninger bliver en kendsgerning, vil det medføre, at væksten i Panalpinas 

omsætning på længere sigt vil aftage. Derfor kan det konstateres, at omsætningsvæksten vil øges 

med 1% de næste 10 år ved den pessimistiske case – under antagelse af at disse negative forholde 

indtræffer. 

 

For at danne et billede af, hvad EBITDA-marginen skal være i budgetperioden, vil der tages 

udgangspunkt i, hvad Panalpina har præsteret historisk. Jævnfør afsnit 6.4 blev det i figur 6.2 

illustreret, at Panalpina, i årene 2016 og 2017, havde en EBITDA-margin på henholdsvis 2,50% og 

2.64%, hvilket var lavere end niveauet det efterfølgende år som udgjorde 4,80%. På baggrund af 

disse historiske EBITDA-marginer er der grundlag for at fastsætte en EBITDA-margin på 2,50% i 

den pessimistiske case.  

 

7.7.4 Opsummerende af stand-alone pengestrømsscenarier for Panalpina 
De finansielle value drivers som er gennemgået i de foregående afsnit er sammenkogt til tabel 7.5, 

som er afbildet herunder. 

 

Tabel 7.5: Fastlagte value drivers for stand-alone scenarier af Panalpina 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående finansielle value drivers vil blive anvendt til at estimere Panalpinas stand-alone 

pengestrømme for alle tre scenarier, med udgangspunkt i en 10-årige budgetperiode, eksklusiv 

terminalperiode, som er den logik Kinnunen (2010, s. 15) benytter.  
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Som nævnt tidligere, er det udelukkende omsætningsvæksten og EBITDA-marginen som adskiller 

de tre scenarier, idet væksten i arbejdskapitalen og de langsigtede investeringer følger 

omsætningsvæksten, hvor selskabsskattesatsen er fastlagt til at udgøre 18%.   

 

Beregningen af de tre stand-alone pengestrømsscenarier for Panalpina er afbildet i tabel 7.6 

nedenfor, hvori de endelige stand-alone virksomhedsværdier er markeret med gult. Kinnunen 

(2010) udregner værdierne for stand-alone Panalpina, ved at akkumulere de frie pengestrømme år 

efter år, som til sidst i år 2028 (budgetår 10) munder ud i en stand-alone værdi. De bagvedliggende 

beregninger til hvordan værdien af de tre pengestrømsscenarier for Panalpina stand-alone er 

forekommet kan findes i bilag 4.  

 

Tabel 7.6: Oversigt over værdien af de tre stand-alone pengestrømsscenarier for Panalpina  

 
Kilde: Egen tilvirkning + bilag 4 

 

Af ovenstående tabel 7.6, kan det bemærkes, at stand-alone værdien af Panalpina ved basis casen 

udgøre 5.887 mia. DKK. Den optimistiske angiver derimod som forventet en højere værdi end basis 

casen, bestående af en værdi på 11.691 mia. DKK. Den laveste værdi fremtræder dog i den 

pessimistiske case, hvori det kan aflæses, at værdien for Panalpina stand-alone ved brug af 

pessimistiske finansielle value drivers vil have en værdi på 2.451 mia. DKK.  

 

Det kan, på baggrund af værdien af de ovenstående tre stand-alone scenarier, med udgangspunkt i 

Kinnunens (2010) tilgang, konstateres, at disse er væsentlige lavere end stand-alone værdien 

fremkommet ved brug af DCF-modellen, som fastlagt i afsnit 7.5.1. Stand-alone værdien af 

Panalpina ved anvendelse af DCF-modellen blev estimeret til at udgøre 30.573 mia. DKK i afsnit 

7.5.1, hvilket er betydeligt højere end samtlige stand-alone værdier for Panalpina, ved brug af 

Kinnunens (2010) logik. 
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Årsagen til, at DCF-modellens udregnede stand-alone værdi af Panalpina er markant større, skal ses 

i lyset af, at Kinnunens (2010, s. 15) tilgang, ikke inkluderer en terminalværdi, som typisk udgør 

størstedelen af en virksomheds værdi (Plenborg & Gruelund, 2002, s. 68). Da Kinnunens (2010) 

tilgang ikke tager højde for en terminalperiode, vil denne ikke kunne danne et retvisende grundlag, 

sammenholdt med DCF-modellen, idet modellen inkorporerer en terminalværdi. Af denne årsag vil 

de tre scenariers stand-alone værdier for Panalpina beregnes ved at benytte DCF-modellen, med 

henblik på at opnå et retvisende sammenligneligt grundlag.  

 

Til at beregne de tre stand-alone værdier af Panalpina anvendes en budgetperiode på 3 år, i 

forbindelse med anvendelsen af DCF-modellen i stedet for 10 år. De 3 budgetår vil dog stadig tage 

udgangspunkt i de fastlagte finansielle value drivers som er afbildet i tabel 7.5. Beregningen af de 

tre scenariers stand-alone værdier for Panalpina er angivet i nedenstående figur 7.2: 

 

Figur 7.2: Tre scenariers stand-alone værdier for Panalpina ved brug af DCF-modellen 

 

Kilde: Egen tilvirkning + bilag 2 
 

Af figur 7.2 ovenfor, kan det aflæses, at værdien de tre stand-alone scenarier, angiver mere 

realistiske værdier ved brugen af DCF-modellen, modsat Kinnunens tilgang (2010). Nævneværdigt 

er det dog, at basis casen svarer til den stand-alone værdi, der opnås i afsnit 7.5.1, hvorfor den 

optimistiske- og pessimistiske case kun finder anvendelse ved Kinnunens (2010) tilgang.  
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7.8 Konstruering af synergistiske pengestrømme   

Eftersom værdien af de tre scenarier for stand-alone Panalpina blev konstrueret i tidligere afsnit, er 

det næste step i Kinnunens (2010) tilgang, at producere pengestrømme for de operationelle 

synergier som DSV forventer at realisere ved overtagelsen.  

 

Den tilgang som Kinnunen (2010) tager udgangspunkt i, for at konstruere de forventede 

synergistiske pengestrømme i de tre scenarier, er at benytte figur 5.2 i afsnit 5.4.3. Af figur 5.2 

fremgår det, at analytikeren er nødsaget til at specificere, hvilken type omsætnings- og 

omkostningssynergier som DSV kan forvente at realisere, samt hvor mange omkostninger der skal 

afholdes for at kunne indfri de enkelte typer af synergier. Analytikere har kun en begrænset 

information til rådighed omkring DSV’s interne forventninger til de specifikke typer af 

synergieffekter, og hvordan integrationsomkostningerne forventes at allokeres ud til de enkelte 

typer. Af den grund vil figur 5.2, for at estimere disse synergier, ikke være anvendelig for 

analytikere, hvorfor vedkommende må benytte en anden tilgang til udarbejdelse af synergistiske 

pengestrømsscenarier.  

 

Tilgangen, som derimod vil anvendes til at estimere de synergistiske pengestrømme, er at tage 

udgangspunkt i tre scenarier af Panalpina med DSV’s finansielle value drivers. Med andre ord, vil 

der opstilles en basis-, optimistisk- og pessimistisk case af ’Panalpina som DSV’, som vil blive 

fratrukket basis casens stand-alone værdi for Panalpina, der herefter munder ud i de samlede 

synergieffekter. Basis casen af ’Panalpina som DSV,’ svarer dog til den værdi der blev fastlagt ved 

brug af DCF-modellen i afsnit 7.5.1, hvorfor dette scenarie danner grundlaget for henholdsvis den 

optimistiske- og pessimistiske virksomhedsværdi af ’Panalpina som DSV’.  

 

I følgende afsnit, gennemgås de finansielle value drivers, som danner grundlaget for de tre 

synergistiske pengestrømsscenarier, hvori resultaterne af disse er opsummeret i tabel 7.7. Der vil 

dog kun tages udgangspunkt i omsætningsvæksten og EBITDA-marginen, da det udelukkende er 

disse finansielle value drivers som ændres fra case til case. Dette skyldes, at arbejdskapitalen og de 

langsigtede investeringer bevæger sig i trin med omsætningsvæksten, hvortil der tages 

udgangspunkt i den danske selskabsskattesats på 22%, som er gældende for alle scenarier i 

budgetperioden.  
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7.8.1 Basis case ‘Panalpina som DSV’   
Som kort fortalt tidligere, svarer basis casen af ’Panalpina som DSV’ ifølge, Kinnunens (2010) 

logik, til den virksomhedsværdi, der blev opnået i afsnit 7.5.1, ved brug af DCF-modellen til 

værdiansættelse af ’Panalpina som DSV’. Heri blev der anvendt en omsætningsvækst på 3%, samt 

en EBITDA-margin på 10%.  

 

De forventede synergieffekter, i denne basis case, udgjorde 2.315 mia. DKK efter at 

integrationsomkostningerne blev fratrukket. Dermed vil denne værdi anvendes som basis casens 

synergistiske pengestrømme, der senere skal anvendes som input i forbindelse med estimeringen af 

realoptionsværdien i Fuzzy-metoden. 

 

7.8.2 Optimistisk case ‘Panalpina som DSV’   
I forbindelse med fastlæggelse af den optimistiske case, er det væsentligt at præsentere de faktorer 

som kan ligge til grund for, at DSV kan overstige realiseringen af de forventede synergieffekter på 

2.315 mia. DKK ved basis casen, som nævnt tidligere. Måden, hvorpå den optimistiske case kan 

opstå, er ved højere omkostningssynergier, eller realisering af omsætningssynergier, som DSV ikke 

forventer ved basis casen.  

 

Ifølge RFO (Interview RFO, 11. april. 2019), kan der ved DSV´s overtagelse af Panalpina medfølge 

omsætningssynergier, som ikke er en del af selskabets planlagte synergier. De 

omsætningssynergier, der potentielt kan opstå, er karakteriseret ved kommercielle synergier, hvortil 

effekten af disse synergier kan manifestere sig i en højere omsætningsvækst end den fastlagte ved 

basis casen. Det antages, at såfremt DSV realiserer denne type synergi, vil omsætningsvæksten 

stige med 6% i budgetperioden, hvorfor denne vil anvendes i den optimistiske case.  

 

Faktorer, der kan have indflydelse på at vælge en højere EBITDA-margin, end den som er anvendt i 

basis casen, er således, at DSV´s ledelse i forvejen har kendskab til integration af Air & Sea 

divisionen fra erhvervelsen af UTi, som blev integreret succesfyldt, jævnfør afsnit 6.2. I forlængelse 

heraf, er DSV’s motiv for overtagelsen af Panalpina, at selskabet ønsker at forstærke sig inden for 

Air & Sea divisionen gennem realisering af omkostningssynergier. Derudover, kan det ligeledes 

understreges, at DSV, ifølge afsnit 6.2, er i besiddelse af Danmarks bedste CEO og CFO, som er 
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kendetegnet ved at besidde kvalitetsmæssige lederevner, som blandt andet er et resultat af de 

tidligere opkøb. 

 

Kombinationen af, at DSV i forvejen har erfaringer med at integrere Air & Sea divisionen, og at 

ledelsen besidder fortrinlige evner til integration af opkøbte selskaber, kan være medvirkende til, at 

DSV i højere grad kan bearbejde de udfordringer, der potentielt er forbundet med integrationen af 

Panalpina. Dette kan, alt andet lige, manifestere sig i større EBITDA-margin, hvorfor det besluttes 

at benytte en margin på 13% i forbindelse med den optimistiske case. 

 

7.8.3 Pessimistisk case ‘Panalpina som DSV’   
I dette afsnit er formålet at identificere forhold, som kan resultere i, at omsætningsvæksten og 

EBITDA-marginen ikke følger den oprindelige plan (basis casen).  

 

Forhold, som kan have negativ indflydelse på omsætningsvæksten er, at et større antal kunder ikke 

ønsker at være en del af det nye selskab, og konsekvensen af dette vurderes til at være et fald på 

10% i omsætningsvæksten i første år af budgetperioden. Efterfølgende to år af budgetperioden, 

vurderes det, at omsætningsvæksten vil stige med 1%, der modsat basis casen i afsnit 7.8.1, havde 

en vækst på 3%. 

 

Såfremt det helt ekstreme bliver en realitet, altså at DSV har erhvervet et selskab, hvori der ingen 

eller begrænset synergipotentiale er, vil konsekvensen heraf være et fald i EBITDA-marginen. På 

baggrund heraf vurderes det, at en EBITDA-margin på 8% er en fornuftig antagelse i forbindelse 

med den pessimistiske case i budgetperioden. 

 

7.8.4 Opsummerende – synergistiske pengestrømsscenarier for Panalpina   
I dette afsnit opsamles alle de fastlagte finansielle value drivers i forbindelse med konstrueringen af 

de synergistiske pengestrømsscenarier af ’Panalpina som DSV’. Opsamlingen af disse value 

drivers, er præsenteret i nedenstående tabel 7.7.  
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Tabel 7.7: Fastlagte value drivers for synergistiske pengestrømsscenarier af ’Panalpina som DSV’ 

Kilde: Egen tilvirkning 

	

7.8.5 Udregning af synergieffekter   
Eftersom alle inputs til at kunne udregne de samlede synergieffekter til brug for Fuzzy-metoden er 

gennemgået, er det nu muligt at belyse synergieffekterne ved de tre scenarier for ’Panalpina som 

DSV’. Beregningen af de samlede synergieffekter er angivet i følgende tabel 7.8. 

 

Tabel 7.8: Estimering af synergieffekterne ved de tre scenarier for ’Panalpina som DSV’ 

 
Kilde: Egen tilvirkning + bilag 2 og 3 

 

Ovenstående tabel 7.8 angiver de samlede synergistiske pengestrømme for henholdsvis basis-, 

optimistisk- og pessimistisk scenarie. Måden, hvorpå de samlede synergieffekter er fremkommet er,  

at fratrække basis case stand-alone værdien af Panalpina fra enhver case af ’Panalpina som DSV’, 

som derved munder ud i de enkelte scenariers samlet synergieffekter.  

 

Som tabel 7.8 ovenfor illustrerer, skal der fra de samlede synergieffekter fratrækkes 

integrationsomkostninger, idet synergierne ikke indfries af sig selv, men derimod kræver yderligere 

investeringer, for at blive realiseret. De nødvendige integrationsomkostninger, der er forbundet med 

at indfri de forventede synergieffekter anslås til at udgøre halvdelen af de samlede synergieffekter. 



	 99	

Efter disse omkostninger er fratrukket, opnås værdien af de endelige synergieffekter, hvilket tillige 

kan aflæses af tabel 7.8. Den bagvedliggende argumentation for, hvordan man beregner 

integrationsomkostningerne er gennemgået i afsnit 7.5.2. 

 

Det kan, jævnfør tabel 7.8, aflæses, at basis casens synergieffekter, efter at være blevet fratrukket 

integrationsomkostninger, svarer til DCF-modellens beregning af synergieffekter, hvilket ligeledes 

blev understreget i afsnit 7.8.1. Yderligere fremgår det, af tabel 7.8, at den endelige synergiværdi 

for den optimistiske case udgør 3.057 mia. DKK, hvilket svarer til en synergiforskel på 0.742 mia. 

DKK i henhold til basis casen. Derimod, udgør den endelige synergiværdi, ved den pessimistiske 

case 0.804 mia. DKK, som svarer til en difference på omtrent 1.500 mia. DKK, i forhold til basis 

casen. 

 

De fastlagte synergieffekter for de tre scenarier af ’Panalpina som DSV’ der fremgår af tabel 7.8, 

kan efterfølgende benyttes til at udregne den endelige realoptionsværdi i Fuzzy-metoden, hvilket vil 

afdækkes nærmere i følgende afsnit.   

	
7.9 Brug af realoptioner til at vurdere synergieffekter ved Fuzzy-metoden   
I de tidligere afsnit, blev der konstrueret stand-alone- og synergistiske pengestrømme i forbindelse 

med DSV’s opkøb af Panalpina. 

 

I dette afsnit er formålet at benytte de konstruerede tre stand-alone pengestrømsscenarier fra 

foregående afsnit, til at estimere den definitive stand-alone værdi for Panalpina med udgangspunkt i 

Fuzzy-metoden. Derudover skal de tre udregnede synergistiske pengestrømsscenarier, som er 

opsummeret i tabel 7.8,  benyttes til at estimere en samlet værdi for synergieffekterne, hvilket ifølge 

Kinnunens (2010) logik, munder ud i realoptionssynergier (realoptionsværdi). Disse 

realoptionssynergier skal tillægges oveni den definitive stand-alone værdi for Panalpina, som 

herefter angiver den totale virksomhedsværdi for en sælgervirksomhed.  

	

7.9.1 Prisfastsættelse af den definitive stand-alone værdi ved Fuzzy-metoden   
Kinnunen (2010) præsenterer ligning 5.6, som er opridset i afsnit 5.4.4, til hvordan man estimerer 

den definitive stand-alone værdi af Panalpina. Dette gøres ved at finde middelværdien af en trekants 
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samlede område ud fra tre punkter, hvilket er den tilgang Fuzzy-metoden tager afsæt i. Disse 

punkter svarer til de tre konstruerede pengestrømsscenarier for stand-alone værdien af Panalpina. 

 

Det kan, af ligning 5.6, ses, at der indgår fire forskellige ligninger til at prisfastsætte den definitive 

stand-alone værdi, og hvilken ligning som skal anvendes, afhænger af, hvorvidt værdien af basis 

casen er positiv eller negativ. Da alle tre konstruerede stand-alone pengestrømsscenarier for 

Panalpina er angivet i positive værdier jævnfør figur 7.2, kan det af ligning 5.6 aflæses at det er 

nedenstående ligning, som skal bruges ved beregningen af middelværdien: 

 

E A! = a+
(β− α)
6  

 

Før man kan beregne middelværdien af stand-alone Panalpina, ved brug af ovenstående ligning, er 

det væsentligt at fastlægge, hvad komponenterne a, α og β dækker over. Komponenten ’a’, svarer 

til den udregnede værdi af basis case stand-alone Panalpina i figur 7.2, som afbildet i afsnit 7.7.4, 

hvorimod de to øvrige komponenter fordrer en mindre beregning. 

 

Komponenten 𝛼, kan udregnes ved: 

 

α = stand alone basis case− stand alone pessimistisk case 

 

hvortil komponenten 𝛽, beregnes på følgende måde: 

 

β = stand alone optimistisk case− stand alone basis case 

 

Til at fastlægge værdien af ovenstående to komponenter, skal inputs fra figur 7.2 anvendes: 

 

          Stand− alone: Panalpina!"#$%$&#$&' !"#$ = 36.380 mia.DKK 

 

Stand− alone: Panalpina!"#$# !"#$ = 30.573 mia.DKK  

 

Stand− alone: Panalpina!"##$%$#&$#' !"#$ = 26.184 mia.DKK 
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Ud fra ovenstående inputs kan værdien af 𝛼 og 𝛽 beregnes på følgende måde:  

 

α = 30.573 mia.DKK−  26.184 mia.DKK = 4.389 mia.DKK 

 

β = 36.380 mia.DKK− 30.573 mia.DKK = 5.807 mia.DKK 

 

Med beregning af henholdsvis 𝛼 og 𝛽, er man nu i stand til at udlede stand-alone værdien af 

Panalpina, altså middelværdien af trekanten, ved brug af Fuzzy-metoden. Middelværdien (definitive 

stand-alone værdi) af trekanten er angivet i beregningen nedenfor:  

 

E A! = a+
β− α
6 = 

30.573 mia.DKK+
(5.807 mia.DKK−  4.389 mia.DKK)

6 = 30.809 mia.DKK 

 

Den definitive værdi af stand-alone Panalpina fastlægges derved til at udgøre 30.809. mia. DKK 

ved brug af Fuzzy-metoden. Denne beregning er ligeledes illustreret i figur 7.3 nedenfor: 

 

Figur 7.3: Oversigt over den definitive stand-alone værdi af Panalpina ved Fuzzy-metoden 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Ovenstående figur 7.3 viser således, at værdien af ’a’ (stiplet linje) udgøre 30.573 mia. DKK, 

hvilket svarer til værdien af basis case stand-alone Panalpina, hvortil a− α (blå linje) består af 

værdien 26.184 mia. DKK, hvilket er overens med værdien af den pessimistiske case stand-alone 

Panalpina. Derudover, kan det, af figur 7.3, aflæses at a+ β (blå linje), udgør 36.380 mia. DKK, 

som er den værdi, man opnår ved den optimistiske case stand-alone Panalpina. Værdien af de 

nævnte tre case scenarier af Panalpina som stand-alone, kan findes i figur 7.2 under afsnit 7.7.5.  

 

I forlængelse af ovenstående udtrykker den røde streg i figur 7.3 den definitive (middelværdi) 

stand-alone værdi på 30.809 mia. DKK for Panalpina. Hvad angår den sorte linje ved ’0’ i figur 7.3, 

angiver denne, hvorvidt stand-alone pengestrømsscenarierne er i positive eller negative værdier.  

Som figur 7.3 illustrerer, er trekantens område over 0, hvilket skal ses i lyset af, at alle tre stand-

alone pengestrømsscenarier af Panalpina har positive værdier. 

	

7.9.2 Vurdering af realoptionssynergier ved Fuzzy-metoden   
I foregående afsnit, blev den definitive stand-alone værdi af Panalpina estimeret. Derefter er 

formålet i dette afsnit at vurdere, hvad realoptionsværdien (realoptionssynergier) udgør, idet denne 

skal tilføjes oveni stand-alone værdien, der endeligt munder ud i den samlede virksomhedsværdi af 

selskabet. 

 

For at kunne bestemme realoptionsværdien af synergierne, er det nødvendigt at de synergistiske 

pengestrømme fra tabel 7.8 anvendes. For at udregne realoptionsværdien, anvendes ligningen 

nedenfor, som ligeledes blev benyttet i forbindelse med fastlæggelsen af den definitive stand-alone 

værdi af Panalpina: 

 

E A! = a+
(β− α)
6  

 

Bevæggrunden for, at det er samme ligning, som vil finde anvendelse ved beregningen af 

realoptionsværdien, kan begrundes med, at alle de synergistiske pengestrømsscenarier er i positive 

værdier, hvilket desuden fremgår af tabel 7.8. 
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Ligesom ved estimeringen af den definitive stand-alone værdi af Panalpina, skal der tilsvarende 

foretages en fastlæggelse af komponenterne a, α og β, jævnfør afsnit 7.9.1. Idet ’a’, svarer til de 

kalkulerede synergieffekter ved basis casen for Panalpina der fremgår af tabel 7.8, er det kun de to 

øvrige komponenter der kræver en mindre beregning. 

 

Komponenten 𝛼, udregnes på følgende måde: 

 

α = stand alone basis case− stand alone pessimistisk case 

 

hvori komponenten 𝛽, beregnes således: 

 

β = stand alone optimistisk case− stand alone basis case 

 

For at bestemme værdien af de to anførte komponenter ovenfor, skal følgende inputs anvendes, som 

er hentet fra tabel 7.8: 

 

Synergistiske pengestrømme!"#$%$&#$&' !"#$ = 3.057 mia.DKK 

 

Synergistiske pengestrømme!"#$# !"#$ = 2.315mia.DKK  

 

Synergistiske pengestrømme!"##$%$#&$#' !"#$ = 0.804 mia.DKK  

 

Ud fra ovenstående ligninger af α og β, kan disse nu beregnes på følgende måde:  

 

α = 2.315 mia.DKK−  0.804 mia.DKK = 1.511 mia.DKK 

 

β = 3.057 mia.DKK− 2.315 mia.DKK = 0.742 mia.DKK  
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Efter beregningen af henholdsvis α og β, er det nu muligt at udlede realoptionsværdien, ved brug af 

Fuzzy-metoden. Middelværdien af trekanten, og dermed de synergistiske pengestrømsscenarier, er 

angivet i beregningen nedenfor:  

 

Realoptionssynergier = a+
β− α
6 = 

 

2.315 mia.DKK+
(0.742 mia.DKK−  1.511 mia.DKK)

6 = 2.187 mia.DKK 

 

På baggrund af ovenstående ligning fastlægges realoptionsværdien ved brug af Fuzzy-metoden til at 

udgøre en værdi på 2.187 mia. DKK. Værdien af realoptionssynergierne er ligeledes illustreret i 

figur 7.4 nedenfor: 

 

Figur 7.4: Oversigt over værdien af DSV’s forventede realoptionssynergier ved Fuzzy-metoden 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Det kan ud fra ovenstående figur 7.4 aflæses at værdien af ’a’ (stiplet linje) udgør 2.315 mia. DKK, 

hvortil a− α udgøre 0.804 (blå linje) mens a+ β svare til 3.057 mia. DKK (blå linje). Desuden 

udtrykker den røde linje i figur 7.4 værdien af realoptionssynergierne, der estimeres til at være lig 

med 2.187 mia. DKK, som er en anelse lavere end værdien der er fremkommet ved basis case 

synergistiske pengestrømme for Panalpina, som er udregnet i afsnit 7.8.5. 

	

7.9.3 Den samlede virksomhedsværdi ved brug af Fuzzy-metoden   
Eftersom det, i de foregående afsnit, er blevet estimeret, hvad den definitive stand-alone værdi af 

Panalpina udgør samt realoptionssynergierne, kan den samlede virksomhedsværdi af Panalpina nu 

estimeres. Ifølge Kinnunen (2010, s. 18), kan den totale opkøbspris af en sælger beskrives ved 

følgende ligning: 

 

The total NPV of a acquisition =  stand alone NPV +  ROV = 

 

30.809 mia.DKK + 2.187 mia.DKK = 32.996 mia.DKK 

 

På baggrund af beregningen overfor, munder den totale virksomhedsværdi på 32.966 mia. DKK, vel 

og mærke efter, at der er blevet fratrukket integrationsomkostninger. Den totale virksomhedsværdi 

for Panalpina er således også præsenteret i figur 7.5 nedenfor, med henblik på at illustrere, hvordan 

fordelingen af den definitive stand-alone værdi for selskabet samt realoptionssynergierne er.  

 

Figur 7.5: Realoptionssynergiernes andel af den totale virksomhedsværdi af Panalpina 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

93,37% 

6,63% 

Fuzzy stand-alone 
Panalpina 

Realoptionssynergier 



	 106	

Af figur 7.5 kan det ses at realoptionsværdien udgør 6,63 % ud af den totale virksomhedsværdi, 

hvorimod den resterende del stammer fra stand-alone Panalpina ved brug af Fuzzy-metoden.  

 

7.10 Opsummerende – DCF-modellen & Fuzzy-metoden 

Eftersom både DCF-modellen- samt Fuzzy-metodens approach i henhold til, hvordan 

synergieffekterne ved M&A udregnes er blevet gennemgået, er det nu muligt at sammenligne 

modellernes output. Dette er gjort ved at opstille en tabel som danner et overblik over begge 

modellers resultater, herunder de samlede virksomhedsværdier, som er opdelt i henholdsvis en 

stand-alone værdi og synergiværdi.  

 

Idet værdien af realoptionssynergierne ved Fuzzy-metoden er fremkommet efter at have fratrukket 

integrationsomkostningerne, er det ligeledes nødvendigt at fratrække disse omkostninger fra de 

samlede synergieffekter, ved brug af DCF-modellen. Integrationsomkostningerne ved DCF-

modellen udgjorde 2.315 mia. DKK, hvilket skal fratrækkes fra de samlede synergieffekter på 4.630 

mia. DKK, der herefter munder ud i de endelige synergieffekter på 2.315 mia. DKK, som fremgår 

af tabel 7.4 under afsnit 7.5.1. Intentionen bag dette er at opnå sammenlignelige 

virksomhedsværdier, herunder synergieffekter mellem de to tilgange. Sammenligningen af 

synergiværdierne ved de to anvendte tilgange, er præsenteret i tabel 7.9 nedenfor: 

 

Tabel 7.9: DCF-modellen- og Fuzzy-metodens synergi- og virksomhedsværdier af Panalpina 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det kan, ud fra ovenstående tabel 7.9, aflæses, at den definitive estimerede stand-alone værdi ved 

brug af Fuzzy-metoden er 0.236 mia. DKK højere end værdien fremkommet ved DCF-modellen. 

En hensigtsmæssig forklaring på denne forskel kan findes i, at Kinnunen (2010, s. 6) anerkender, at 

der i en sælgervirksomhed kan eksisterer realoptioner som er ITM. Disse realoptioner tillægges 

oveni selskabets stand-alone værdi, hvilket Fuzzy-metoden i et vidt omfang har kunnet inkorporere 

ved beregningen af stand-alone Panalpina, hvorfor den højere stand-alone værdi sammenholdt med 

DCF-modellen. 



	 107	

Ligeledes kan det af tabel 7.9 ses, at de estimerede synergieffekter ved DCF-modellen er 0.128 mia. 

DKK højere end realoptionssynergierne, som blev estimeret ved Fuzzy-metoden. Samlet set kan det 

dog konstateres på baggrund af tabel 7.9, at den totale virksomhedsværdi (inklusive synergieffekter) 

af Panalpina er 0.107 mia. DKK højere ved brug af Fuzzy-metoden, sammenholdt med værdien 

estimeret ved DCF-modellen.  

 

I det kommende kapitel foretages en diskussion, som vil tage udgangspunkt i de gennemgåede 

modeller, herunder DCF-modellen samt Fuzzy-metoden, som vil sammenholdes med det 

udarbejdede teoriafsnit og de foretaget interview af to aktieanalytikere.  
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8. Diskussion 
En realoptionsmodel giver, som tillæg til DCF-modellen, en mere retvisende værdi af et projekt 

modsætningsvis DCF-modellen, isoleret set. Dette er fordi sidstnævnte model, ikke er i stand til at 

inkorporere ledelsesmæssig fleksibilitet, som rummer en værdi der kan have indflydelse på den 

samlede virksomhedsværdi. Værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet er væsentlig ved usikre 

projekter, hvor dets fremtidige pengestrømme ikke kan forudsiges med høj nøjagtighed, hvilket 

synergier er karakteriseret ved, jævnfør teoriafsnittet. 

  

Fuzzy-metoden er den realoptionsmodel, som ifølge Kinnunen (2010) bør anvendes til 

prisfastsættelse af synergieffekter ved M&A. Af denne årsag blev Fuzzy-metoden i tillæg til DCF-

modellen testet, i forbindelse med vurderingen af omkostningssynergierne i analysekapitlet, som 

ligger til grund for DSV’s overtagelse af Panalpina. For at kunne afdække, hvorvidt Fuzzy-

metoden, i tillæg til DCF-modellen, er hensigtsmæssig i forbindelse med at belyse 

omkostningssynergier ved M&A, er der i analysekapitlet ligeledes udarbejdet en tilsvarende 

vurdering – med udgangspunkt i en DCF-model. Intentionen med at gennemgå disse modeller til 

samme formål, er at sammenligne modellernes respektive resultater, i henhold til, hvordan 

omkostningssynergier ved M&A bliver belyst.  

 

Gennemgangen af diskussionen vil primært tage udgangspunkt i Plenborgs (2000) fire krav som er 

præsenteret i afsnit 3.5.1, herunder de fundamentale- og kosmetiske krav.  

	
8.1 Fundamentale krav 

For at være kendetegnet som en god model, skal denne beherske de fundamentale krav, hvilket 

omfatter et middelret estimat (præcision) samt realistiske forudsætninger.  

	

8.1.1 Præcision 
På baggrund af et teoretisk udgangspunkt, var det forventeligt at værdien af synergieffekterne 

fremkommet ved Fuzzy-metoden i tillæg til DCF-modellen ville være højere end den værdi opnået 

ved den isoleret DCF-model. Bevæggrunden hertil er, at Fuzzy-metoden i tillæg til DCF-modellen 

inkorporerer ledelsesmæssig fleksibilitet, der kan rumme en værdi udover den statiske værdi, 

modsat den isoleret DCF-model. Af denne grund bør værdien af synergieffekterne, alt andet lige, 

have en større værdi ved brug af Fuzzy-metoden i tillæg til DCF-modellen – teoretisk set.   
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Resultaterne af de udledte værdier af synergieffekterne fremkommet ved Fuzzy-metoden som tillæg 

til DCF-modellen og DCF-modellen (uden tillæg) i analysen var dog ikke i harmoni med den 

teoretiske forventning. Værdien af de vurderede synergieffekter var, ved brug af DCF-modellen 

(uden tillæg), højere end Fuzzy-metodens (som tillæg til DCF-modellen), hvorfor analysens 

resultater var overraskende. Resultatet ved DCF-modellen med tillæg af Fuzzy-metoden, kan 

muligvis have været impliceret af systematiske fejl (subjektiv karakter) ved måling af de tre 

synergistiske pengestrømsscenarier for henholdsvis en optimistisk-, pessimistisk-, samt basis case, 

som lægger til grund for den endelige synergiværdi.  

 

I forlængelse af ovenstående, kan udarbejdelsen af de tre ovennævnte scenarier, i særdeleshed ved 

den optimistiske, bære et præg af målefejl, i og med at grundlaget for den optimistiske case er 

tilrettelagt på baggrund af et interview af RFO (interview, 11. april, 2019). Målefejlen kan være 

opstået i forbindelse med at omdanne interviewbesvarelsen af RFO til tal. Der kan derfor ligge en 

risiko i, at disse besvarelser er blevet fejlfortolket, hvilket kan have medført, at der er blevet 

anvendt forkerte estimater ved fastlæggelsen af det optimistiske scenarie. Dermed opstår de 

systematiske fejl, i henhold til den manglende fornemmelse af, hvor den egentlige grænse for, 

hvornår der er tale om optimisme eller overoptimisme ved udarbejdelsen af den synergistiske 

pengestrøm. 

	

8.1.2 Forudsætninger 
Ledere er i praksis ikke interesseret i at anvende de samtlige potentielle udfald i den fulde fordeling, 

men derimod indsnævre vurderingen til de mest mulige udfald, således at halerne i fordelingen 

bliver udeladt jævnfør teoriafsnittet. Fuzzy-metoden forudsætter dog at disse haler inkluderes i 

metoden, da selv de mindst mulige udfald af fordelingen, skal tages i betragtning, i forbindelse med 

anvendelsen af metoden. Taget i betragtning af, at Fuzzy-metoden er i stand til at afdække samtlige 

udfald i fordelingen og ikke udelukkende de mulige udfald, er denne medvirkende til at begrænse 

muligheden for, at der opstår systematiske fejl, ved brug af metoden. 

  

Inddragelsen af de samtlige udfald i metoden betyder, at der kan fås et mere retvisende estimat, idet 

metoden tager højde for, at den forventede værdi kan munde ud i et udfald der er større eller mindre 

end først anslået. Selvom Fuzzy-metoden indbefatter samtlige udfald, og derfor kan give en mere 
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retvisende værdi, kan det ikke forhindres at udarbejdelsen af disse udfald har medført til, at der er 

hændet systematiske fejl i analysen (subjektiv karakter).  

	
8.2 Kosmetiske krav 

En given model skal foruden de fundamentale krav ligeledes beherske kosmetiske krav, herunder 

høj brugervenlighed samt god forståelighed, for at være karakteriseret som en god model. I forhold 

til kravet om høj brugervenlighed, kan denne inddeles i henholdsvis minimalt tidsforbrug til 

udførelse, lav kompleksitet, samt let datatilgængelighed.  

	

8.2.1 Brugervenlighed 

Hvad angår tidsforbrug til estimering af synergieffekter, må en given model ikke være tidskrævende 

at udføre. I teoriafsnittet blev det hævdet, at DCF-modellen (uden tillæg) ikke var tidskrævende at 

eksekvere. Dette blev ligeledes fastslået i analysekapitlet, da synergieffekterne, ved anvendelse af 

DCF-modellen isoleret set, på kort tid blev estimeret. Det er væsentligt for enhver analytiker at en 

model ikke må være tidskrævende at anvende til at belyse synergieffekter, eftersom det teoretiske 

fund på, hvor lang tid analytikere spenderer på arbejdet med modeller viser, at denne ikke vægtes 

højt. Dette er en af de mulige årsager til, at DCF-modellen (uden tillæg) har vundet bred anvendelse 

blandt analytikere.  

 

I modsætning til ovenstående, kan der ikke siges det samme om Fuzzy-metoden, som derimod er 

tidskrævende at fuldføre. I analysekapitlet blev der stiftet bekendtskab med metodens 

anvendelighed, hvori det blev erfaret, at denne er forholdsvis tidskrævende at benytte til at vurdere 

synergieffekter. Dette skyldes at metoden, for at komme frem til de endelige synergieffekter 

påkrævede en del ekstra beregninger, grundet inkludering af flere scenarier, herunder en 

optimistisk-, pessimistisk-, samt basis case, modsat DCF-modellen (uden tillæg), der tager afsæt i 

en enkel beslutningssti.  

 

Fuzzy-metodens tidskrævende karakter, kan dog begrænse dens mulighed for at vinde indpas blandt 

analytikere, taget det teoretiske fund på, hvor lang tid analytikere bruger på arbejdet med modeller i 

betragtning. I figur 3.2 under afsnit 3.3 blev det nemlig anskueliggjort, at analytikere i arbejdsdagen 

bruger mindst tid på at beskæftige sig med modeller i forbindelse med udarbejdelsen af 

aktieanalysen. Dette kan være et tegn på, at analytikere ikke lægger særlig meget vægt på arbejdet 
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med modeller, hvorfor disse ikke må være for tidskrævende at anvende grundet den minimale tid 

analytikere bruger på modellerne. 

 

Et andet krav under brugervenlighed er, at en given model ikke må være kompliceret at anvende. I 

tillæg hertil blev det, i afsnit 4.3, hævdet af Damodaran (2006, s. 545-546) at DCF-modellen (uden 

tillæg) er nem at benytte til at belyse omkostningssynergier. Grunden til, at modellen nemt kan 

belyse disse typer af synergier er, at værdien af omkostningssynergier, har tendens til at være 

begrænsede, idet der ikke kan bespares mere, end hvad der kan skæres af omkostninger. Under 

gennemførelsen af DCF-modellen (uden tillæg) i analysekapitlet blev det observeret, at modellen i 

al simpelhed, kunne belyse omkostningssynergierne.  

 

I henhold til kompleksiteten ved Fuzzy-metoden, hævdede Collan et al. (2009, s. 1) i afsnit 5.4.4, at 

Fuzzy-metoden var mindre kompliceret at anvende sammenholdt med de eksisterende 

realoptionsmodeller i teorien. Denne opfattelse var ligeledes at finde sted ved anvendelsen af 

Fuzzy-metoden. Dette skal ses i lyset af, at metoden snildt kunne implementeres gennem brugen af 

den mest udbredte regnearkssoftware (Excel) for at belyse værdien af omkostningssynergierne i 

analysekapitlet.  

 

Fuzzy-metoden er i sig selv ikke indviklet at anvende, som omtalt ovenfor, men ifølge den anonyme 

(mail, 3. januar, 2020) aktieanalytiker fra ABG Sundal Collier, kan sådan en model som tillæg til 

DCF-modellen, alt andet lige, komplicere sidstnævnte model unødigt. Dette kan især være tilfældet 

ved vurdering af omkostningssynergier, da DCF-modellen (uden tillæg) kan modellere disse meget 

nemt, og derved vil et tillæg af Fuzzy-metoden ikke nødvendigvis give et mere korrekt estimat – 

selvom den inkorporerer værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet.   

 

Collan et al. (2009) fremhæver kun de positive egenskaber om Fuzzy-metoden i afsnit 5.4.4, hvori 

det ikke nævnes, hvorvidt metodens anvendelighed lider af kompliceret dataindsamling. Denne 

fremhævelse i artiklen er muligvis ikke ønsket at blive frembragt, idet gennemførelsen af Fuzzy-

metoden (som tillæg til DCF-modellen) i analysekapitlet til estimering af omkostningssynergierne 

krævede udarbejdelse af tre scenarier, som omtalt tidligere. Dette fordrede, at en større mængde 

input måtte indsamles, for at være i stand til at belyse disse. Fuzzy-metodens inkludering af tre 

scenarier, kan, alt andet lige, have haft indflydelse på analysens resultater ved brug af enten en for 
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overoptimistisk- eller for pessimistisk tilgang (subjektiv karakter), som kan have medført et bias i 

Fuzzy-metodens resultater. 

 

Noget andet Collan et al. (2009) ikke anskueliggør i artiklen er, at Fuzzy-metoden om noget var 

afhængig af internt materiale fra det opkøbende selskab, for at kunne udlede et retvisende værdi af 

omkostningssynergierne. Fuzzy-metodens påkrævede specificerede informationer, i form af, 

hvilken synergitype der forventes at blive realiseret, samt hvor mange omkostninger der skal 

afholdes for at kunne indfri de enkelte typer af synergier, hvilket ikke er muligt for en ekstern 

analytiker at indsamle. For at kunne bistå de manglende interne informationer bedst muligt, var det 

nødvendigt at benytte en anden tilgang som muligvis har været medvirkende til et upræcist estimat 

af omkostningssynergierne, ved brug af Fuzzy-metoden i analysen.  

 

Desuden bliver der i teoriafsnittet fremført, at analytikere lægger meget vægt på tilegnelse af de 

rigtige input, som er påkrævet for at anvende en model succesfuldt. Det som udspringer herfra er 

således, at Fuzzy-metodens succesfulde brugbarhed, i vidt omfang, afhænger af internt materiale, 

hvilket kan begrænse metodens indpas som model blandt analytikere, da deres arbejde, 

aktieanalysen, er betinget af kvaliteten af de indsamlede data i modellen. Der kan derfor stilles 

spørgsmålstegn ved Fuzzy-metodens (som tillæg til DCF-metoden) anvendelighed for en analytiker 

med besiddelse af begrænset adgang til en virksomheds interne informationer. 

 

Såfremt Fuzzy-metoden ikke påkrævede intern materiale for at belyse synergieffekter, vil metoden, 

eller i det hele taget realoptionsmodeller, ikke give et mere retvisende resultat end det, som 

selskaberne kan nå frem til. Dette skal ses i lyset af, at Jacob Pedersen (mail, 3. januar, 2020), 

aktieanalysechef i Sydbank hævder, at samtlige analytikere altid er i informationsunderskud, i 

forhold til selskaberne der involveret i M&A. Fuzzy-metoden (tillæg til DCF-modellen) som kræver 

væsentligt flere input end DCF-modellen (uden tillæg) vil i den anledning ikke være 

hensigtsmæssig til at vurdere synergieffekterne, og i særdeleshed omkostningssynergierne ved en 

overtagelse.  

 

I henhold til ovenstående, vil DCF-modellen (uden tillæg), derfor være mere egnet at anvende til at 

vurdere omkostningssynergier, idet modellen, i al simpelhed, kan belyse denne synergitype, jævnfør 

teoriafsnittet. Dette er ligeledes indtrykket af analysens resultater, hvilket skyldes, at DSV baserer 
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opkøbet af Panalpina på omkostningssynergier, hvorved den forventede værdi, som realiseret, 

karakteriseres ved at være af begrænset værdi (engangsbesparelser) jævnfør teoriafsnittet.  

 

Analysens resultat ved brug af DCF-modellen (uden tillæg) er dog ikke den endegyldige værdi, 

DSV kan forvente af synergier, men til trods for dette mere pålidelig end den værdi fremkommet 

ved Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen. Dette bunder i, at Fuzzy-metoden tager afsæt i tre 

scenarier, hvori en for overoptimistisk- eller pessimistisk tilgang kan have forvrænget værdien af 

omkostningssynergierne (subjektiv karakter).   

	

8.2.2 Forståelighed 
Under kosmetiske krav, er det essentielt at det ikke udelukkende er slutbrugeren af aktieanalysen, 

investorerne, som skal forstå outputtet, men ligeså meget analytikeren selv. 

 

Collan et al. (2009) hævdede i afsnit 5.4.4 at Fuzzy-metoden er intuitiv at forstå, hvilket efter 

gennemgangen af metoden i analysen, i vidt omfang, kunne afspejles. Dette skyldes at trekanten, 

der er en væsentlig bestanddel af Fuzzy-metoden, som illustrerer værdien af de vurderede 

synergieffekter (realoptionssynergier) i analysen, ikke var besværlig at opnå en forståelse af. Det 

fremgår dog ikke tydeligt af de vurderede realoptionssynergier, hvordan fordelingen er mellem 

omkostningssynergierne og værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet. Hvor meget af værdien af 

ledelsesmæssig fleksibilitet udgøres af de samlede synergieffekter, er væsentlig at have en viden om 

som analytiker, for at kunne være i stand til at bedømme, hvor meget Fuzzy-metoden som tillæg til 

DCF-modellen egentlig giver af ’ekstra værdi’ til de samlede værdier af synergieffekter.  

 

I tillæg til ovenstående, hævder den anonyme aktieanalytiker fra ABG Sundal Collier (mail, 3. 

januar, 2020), at vedkommende aldrig vil udvide sin model (DCF) med Fuzzy-metoden for at 

indregne nogle begrænsede synergieffekter mere præcist. Den anonyme aktieanalytiker 

understreger dog samtidig, at metoden godt kan overvejes ved større M&A transaktioner, hvori der 

kan eksistere et stort synergipotentiale. Taget i betragtning af, at Fuzzy-metoden ikke formår at vise 

hvor meget egentlig udgøres af de faktiske synergieffekter, og hvor meget der er tilføjet i form af 

ledelsesmæssig fleksibilitet, kan dette muligvis begrænse metodens berettigelse i praksis blandt 

analytikere.  
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Udtalelsen fra den anonyme aktieanalytiker, der omhandler at Fuzzy-metoden, som tillæg til DCF-

modellen, for vedkommende godt kan finde anvendelse ved store M&A transaktioner, kan dog 

diskuteres, da det kommer an på, hvilken type af synergier der er tale om ved overtagelsen. Såfremt 

det drejer sig om vurdering af omkostningssynergier, hvilket har været tilfældet i denne afhandling 

(DSV’s primære motiv for opkøbet af Panalpina), kan Fuzzy-metoden med tillæg til DCF-modellen 

unødigt fordreje outputtet i modsætning til DCF-modellen, isoleret set.  

 

Anledningen til ovenstående er, at det var nemt at belyse omkostningssynergierne i analysen ved 

brug af DCF-modellen (uden tillæg), sammenholdt med Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-

modellen. Idet sidstnævnte metode tager udgangspunkt i tre scenarier ved vurderingen af 

omkostningssynergierne, kan der herske en risiko for overoptimisme, eller en enorm ydmyg tilgang 

ved metodens bearbejdelse, som kan lede til systematiske fejl (subjektiv karakter).  

 

Når analytikere skal fremlægge aktieanalysen ud til klienterne, og derved angive den konkrete 

aktieanbefaling, er det væsentligt at klienterne forstår de bagvedliggende antagelser, og 

argumentationer, som lægger til grund for modellens output. Dette er ligeledes i overensstemmelse 

med den anonyme aktieanalytiker fra ABG Sundal Collier (mail, 3. januar, 2020), som hævder, at 

det er vitalt at investorerne har fuld forståelse overfor de modeller, der bliver anvendt. Hvorvidt 

dette er tilfældet ved Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, hersker der tvivl om. Årsagen 

hertil er, at rationalet for at inkludere Fuzzy-metoden er, at denne inkorporerer ledelsesmæssig 

fleksibilitet. Dermed bør dette teoretisk set lede til en mere retvisende værdi af synergieffekterne, 

modsat DCF-modellen isoleret set, som ikke er i stand til at modellere denne.  

 

I forlængelse af ovenstående, er problemet dog, at det ikke fremgår eksakt, hvordan fordelingen er, 

mellem omkostningssynergierne og ledelsesmæssig fleksibilitet ved brug af Fuzzy-metoden som 

tillæg til DCF-modellen. Det kan derfor være svært at retfærdiggøre valget af denne til analysebrug 

overfor sine investorer. Den manglende fordeling betyder, at investor ikke kan se, hvor meget 

Fuzzy-metoden (med tillæg til DCF-modellen), med inkludering af fleksibilitet, egentlig bidrager 

med en mere retvisende værdi af synergieffekterne, sammenholdt med, hvad DCF-modellen isoleret 

set kunne have opnået. 
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Et andet problem, som kan medføre at videreformidlingen af aktieanalysen til investorerne bliver 

problematisk er, at omkostningssynergierne ved Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, er 

fremkommet på baggrund af tre scenarier. I denne forbindelse, kan investorerne ikke undgå at stille 

skarpt kritiske spørgsmålstegn ved analytikerens fremgangsmåde til udarbejdelse af de 

optimistiske- og pessimistiske case scenarier ved vurderingen af synergieffekterne i aktieanalysen. 

Dette skyldes, som omtalt tidligere, at der kan herske en risiko for, at analytikeren bliver for 

overoptimistisk eller for pessimistisk anlagt ved udarbejdelsen af scenarierne, hvori konsekvensen 

vil være misvisende værdier af synergieffekterne (subjektiv karakter). Ligeledes er Fuzzy-metoden 

ikke alment kendt, hvorfor der kan opstå situationer hvor analytikere vil ende i øget tidsforbrug til 

kommunikation af metodens resultater.  

	
8.3 Opsummerende 

Afhandlingens analysekapitel gennemførte en vurdering af omkostningssynergier ved brug af DCF-

modellen isoleret set, samt Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, med afsæt i DSV’s 

overtagelse af Panalpina. I forlængelse heraf, blev der, i metodeafsnittet, fastlagt en teoretisk 

forventning om, at en realoptionsmodel, som tillæg til DCF-modellen, vil medføre en højere værdi 

af synergieffekterne ved M&A, end DCF-modellen isoleret set vil opnå. Den bagvedliggende årsag 

til dette skyldes, at Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, i modsætning til DCF-modellen 

isoleret set, indeslutter ledelsesmæssig fleksibilitet, som udgør en værdi, som den statiske DCF-

model (uden tillæg) ikke kan rumme. 

 

Konklusionen på de udledte værdier af omkostningssynergier fra begge modeller i analysen var 

imidlertid ikke i overensstemmelse med den teoretiske forventning. Vurderingen af 

omkostningssynergierne var, ved brug af den isoleret DCF-modellen højere end Fuzzy-metoden, 

som tillæg til DCF-modellen. Den lavere værdi ved brug af Fuzzy-metoden, som tillæg til DCF-

modellen, kan muligvis tilskrives de systematisk fejl (subjektiv karakter) ved måling af de tre 

synergistiske pengestrømsscenarier, som lægger til grund for den endelige synergiværdi. 

 

Den systematiske fejl opstår derved i forbindelse med den manglende sans for, hvornår 

beslutningen omkring fastlæggelsen af den synergistiske pengestrøm er inden for rimelighedens 

grænser, eller er for overoptimistisk (eller for pessimistisk). Af denne årsag kan det berettes, at 

Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, for at opnå dens fulde potentiale, er betinget af internt 

materiale til vurderingen af omkostningssynergier, som kan føre til systematiske fejl. Derfor er 
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metoden ikke anvendelig for analytikere med begrænset adgang til intern virksomhedsmateriale. 

Derimod vil Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, muligvis finde større applikabelhed som 

intern beslutningsværktøj for virksomheder, der engagerer sig i M&A med forventning om at 

realisere omkostningssynergier, hvilket vil præsenteres nærmere i perspektiveringen.  

 

Med tanke på, at omkostningssynergier er kendetegnet ved at være engangsposter og dermed 

besidder en begrænset værdi, er DCF-modellen som isoleret model i al simpelhed i stand til at 

vurdere denne synergitype, jævnfør teoriafsnittet, som ligeledes stemte overens med den foretagede 

analyse. Derfor vil Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, grundet dens inkludering af tre 

scenarier (inputs) være medvirkende til at komplicere DCF-modellen (uden tillæg) unødigt, ved 

vurdering af omkostningssynergier.  

 

Afsnittet ovenfor, kan begrundes med, at der i forbindelse med fastlæggelsen af de synergistiske 

pengestrømsscenarier, kan forekomme systematiske fejl (subjektiv karakter), der, alt andet lige, kan 

forvrænge outputtet. Dette er unødvendigt, når DCF-modellen (uden tillæg) kan belyse denne 

synergitype forholdsvis nemt. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at tilføje Fuzzy-metoden i 

tillæg til DCF-modellen, i forbindelse med vurdering af omkostningssynergier. 

 

I forlængelse af ovenstående afsnit, kan Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, muligvis 

være mere relevant at anvende ved vurderingen af omsætningssynergier, idet DCF-modellen 

isoleret set har problemer med at belyse denne type synergi, ifølge teoriafsnittet. Anledningen hertil 

er, at det i teoriafsnittet blev understreget, at værdien, som kan indtræffe ved omsætningssynergier, 

er karakteriseret ved at være ubegrænset, forstået på den måde, at disse kan manifestere sig på 

mange måder.  

 

Omsætningssynergier vidner om en synergitype der er indviklet at belyse effekten af. Selv hvis 

analytikere var i besiddelse af internt materiale, vil det ikke nødvendigvis lede til mindre 

systematiske fejl ved bearbejdelsen af Fuzzy-metoden, som tillæg DCF-modellen, herunder de 

optimistiske- og pessimistiske scenarier. Da værdien af omsætningssynergier har en ubegrænset 

karakter, er dette medvirkende til at begrænse risikoen for, at analytikere, ved fastlæggelsen af de to 

scenarier, bliver for overoptimistiske eller for pessimistiske, vedrørende den potentielle værdi, 

omsætningssynergierne kan munde ud i. 
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Det kan derfor være hensigtsmæssigt at knytte Fuzzy-metoden til DCF-modellen, når en overtagelse 

grundlæggede bygger på omsætningssynergier, som kan bistå den isolerede DCF-models problem 

med at vurdere denne type synergi. Tilføjelsen af Fuzzy til DCF, kan retfærdiggøres af, at 70% af 

de virksomheder, som funderer overtagelsen på omsætningssynergier fejler i at realisere disse, 

jævnfør teoriafsnittet. Analytikere kan derved opnå mere pålidelige estimater på denne type 

synergier ved tillæg af Fuzzy-metoden til DCF-modellen, og dermed angive en mere retvisende 

aktieanbefaling til sine investorer.  

 

På baggrund af den opsummerende diskussion er det uvist, hvorvidt denne afhandlings resultater 

kan generaliseres, såfremt andre praktikere foretog den samme undersøgelse med Fuzzy-metoden, 

som tillæg til DCF-modellen. Dette kan i højere grad tilskrives de subjektive beslutninger omkring 

de optimistiske- og pessimistiske pengestrømsscenarier, der ligger til grund for den endelige 

synergiværdi (omkostningssynergier). Derfor kan det ikke definitivt konstateres, at man ved en 

anden M&A case vil opnå de selvsamme resultater som indeværende afhandling.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 118	

9. Konklusion 
Fælles for alle synergier er at de typisk er meget usikre, idet disse ikke er blevet realiseret af sig 

selv, men fordrer yderligere investeringer samt væsentlige ledelsesmæssige bestræbelser for at 

kunnet indfries. Grundet dette, bør synergier værdiansættes som realoptioner. For at evaluere, om 

synergier har burde værdiansættes som realoptioner, blev der præsenteret fem kriterier for, hvad der 

definerer en realoption. Samtlige fem kriterier er trin for trin blevet bekræftet, og af denne grund er 

synergier blevet anset som realoptioner, hvorfor de bør værdiansættes således.  

 

Aktieanalytikeres foretrukne model til vurdering af synergieffekter er DCF-modellen, der er 

karakteriseret ved at være statisk. Modellens statiske struktur betyder, at værdien af et projekt har 

kunne risikere at blive undervurderet, ved brug af en deterministisk DCF-model i en stokastisk 

verden, da denne ikke har anerkendt ledelsesmæssig fleksibilitet. Dette har medvirket til, at der 

gennem ledelsens mulighed for at agere fleksibelt, har kunne opnås en værdi, som har haft 

indflydelse for projektets samlede værdi, som DCF-modellen ikke har kunne kvantificere. 

Analytikere kan derfor overse værdien af fleksibilitet ved brug af DCF-modellen, som kan lede til, 

at synergieffekterne fejlvurderes, hvilket kan have konsekvenser for deres arbejde, aktieanalysen.  

 

Måden DCF-modellen har behandlet en for høj formodet usikkerhed i et projekt, er ved at have 

tillagt en større risikopræmie til kalkulationsrenten. Denne løsning leder ikke nødvendigvis til et 

mere retvisende estimat for projektet. Dermed er DCF-modellens statiske værdiansættelse 

utilstrækkelig for korrekt beslutningstagning i usikre projekter, hvilket synergier er kendetegnet 

ved. 

 

Hvordan analytikere i praksis sætter et værdiestimat på den fleksibilitet, der kan være til stede, som 

DCF-modellen ikke kan kvantificere, er ved at anvende Decision Tree Analysis- og 

følsomhedsanalyser. Disse er imidlertid ikke egnet til at kvantificere værdien af ledelsesmæssig 

fleksibilitet nøjagtigt, men udelukkende gøre analytikere opmærksomme på, at den eksisterer. Dette 

skabte grundlag for at undersøge, om der fandtes en realoptionsmodel, som kunne anvendes til at 

belyse denne fleksibilitet mere præcist, i forbindelse med vurdering af synergieffekterne.  

 

De mest udbredte realoptionsmodeller til værdiansættelse af optioner var modellerne, Black-

Scholes modellen og binomialmodellen. Da synergier kan værdiansættes som realoptioner, er der 
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grundlag for at undersøge, hvilke af disse modeller der bedst er i stand til at belyse realoptioner. 

Black-Scholes modellen angav et mere retvisende resultat i forbindelse med finansielle optioner, 

hvorimod binomialmodellen ved realoptioner. Derfor stod det klart at binomialmodellen bør 

anvendes som realoptionsmodel.  

 

I forlængelse af ovenstående, blev det derimod hævdet, at binomialmodellen ikke var egnet til at 

belyse reelle investeringer, hvori det blev fastslået at Fuzzy-metoden skulle anvendes til dette 

formål. I tillæg hertil blev det understregede, at synergi er kendetegnet ved at være reelle 

investeringer. Derfor blev det besluttet at anvende Fuzzy-metoden, for at vurdere synergieffekter 

ved M&A – med udgangspunkt i DSV’s overtagelse af Panalpina, som bygger på motivet om at 

realisere omkostningssynergier. Hvorvidt Fuzzy-metoden vil finde berettigelse for analytikere som 

tillæg til DCF-modellen ved udarbejdelsen af aktieanalysen, ses i forhold til de fundamentale- og 

kosmetiske krav, som er oplistet i figur 3.5. Fuzzy-metodens evne til at beherske disse krav vil vise, 

om metoden kan ses som værende god.  

 

I henhold til kravet om præcision, blev der i metodeafsnittet dannet en forforståelse af, at et tillæg af 

en realoptionsmodel til DCF-modellen, vil angive en mere retvisende værdi af synergieffekter 

sammenholdt med, hvad DCF-modellen ville kunne opnå på egen hånd. Anledningen til dette er, at 

Fuzzy-metoden indlemmer ledelsesmæssig fleksibilitet, som kan indeholde en værdi, foruden den 

statiske værdi, kontra den isolerede DCF-model. Derfor bør værdien af synergieffekterne, ved brug 

af Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, alt andet lige, være højere end ved anvendelse af 

DCF-modellen (uden tillæg) – teoretisk set. 

 

Udfaldet af de fundne værdier af synergieffekterne, der er opstået ved Fuzzy-metoden som tillæg til 

DCF-modellen, og DCF-modellen (uden tillæg) i den foretaget analyse, var dog ikke i konsensus 

med den teoretiske forventning. De vurderede synergieffekters værdier var, ved anvendelse af DCF-

modellen (uden tillæg) højere end Fuzzy-metodens (med tillæg), hvorfor analysens resultater var 

uventede. Kilden til dette kan, i vidt omfang, tilskrives involveringen af den subjektive vurdering af 

scenarierne, navnligt den optimistiske- og pessimistiske case, der sammensætter fundamentet for 

den endelige synergiværdi ved brug af Fuzzy-metoden.  
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I forlængelse af ovenstående, kan der derfor, ved konstrueringen af den optimistiske– og 

pessimistiske case, have været foretaget systematiske fejl. Årsagen til dette skyldes, at det ved 

vurderingen af disse scenarier var uklart, hvor den faktiske grænse for, hvornår man var optimistisk 

eller overoptimistisk, og omvendt med pessimistisk, som kan have bevirket til at have anvendt 

forvrængede antagelser om de fremtidige pengestrømme. Grundet eksistensen af systematiske fejl, 

der kan herske ved anvendelsen af Fuzzy-metoden, vil denne, i vidt omfang, ikke angive et 

middelret estimat, hvorfor kravet, præcision, vurderes som værende lav til moderat.  

 

Derudover er det væsentligt, at den valgte model bygger på realistiske forudsætninger, således at 

der ikke opstår systematiske fejl ved værdiestimatet. Fuzzy-metoden antager, at samtlige udfald i 

den fulde fordeling inkluderes i metoden, da selv de mindst mulige udfald af fordelingen, skal tages 

i betragtning ved anvendelsen af metoden. Idet Fuzzy-metoden er i stand til at belyse samtlige 

udfald i fordelingen, og ikke blot de mulige udfald, er denne medskyldig til at begrænse muligheden 

for, at der dannes systematiske fejl, ved anvendelse af metoden. Grundet metodens inkludering af 

tre scenarier, er denne i stand til at angive et mere pålideligt estimat, da metoden anerkender at den 

forventede værdi kan resultere i et udfald der er større eller mindre end først antaget.  

 

Til trods for, at Fuzzy-metoden afdækker samtlige udfald, og derved angiver et mere retvisende 

estimat, kan det ikke udelukkes at bearbejdelsen af metoden har bevirket til, at der er foretaget 

systematiske fejl i analysen (subjektiv karakter). Fejlen kan have opstået ved en manglende sans 

for, hvornår man overgår grænsen for at være overoptimistisk- eller for pessimistisk vedrørende 

udarbejdelsen af de synergistiske pengestrømme. Det kan, på baggrund af ovenstående, i en vis 

størrelsesorden understreges, at forudsætningerne, som er lagt til grund for metoden, er moderate.  

 

Udover de fundamentale krav, skal en model også kunne evne de kosmetiske krav, herunder god 

brugervenlighed, der kan inddeles i minimalt tidsforbrug til udførelse, lav kompleksitet, samt let 

datatilgængelighed. I denne afhandling, har fokus været at belyse Fuzzy-metodens anvendelse i 

aktieanalysen, med udgangspunkt i at vurdere omkostningssynergier.  

 

Hvad angår tidsforbruget ved Fuzzy-metoden, blev det i analysen erfaret, at denne er relativt 

tidskrævende at anvende til at belyse omkostningssynergier. Foranledningen til dette er, at metoden 

fordrede mange beregninger, for at munde ud i de definitive omkostningssynergier. Da analytikere 
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bruger mindst tid på at beskæftige sig med modeller ved udarbejdelsen af aktieanalysen, kan det 

være et tegn på, at disse ikke lægger vægt på arbejdet med modeller, hvorfor metodens 

tidskrævende karakter kan begrænse dens mulighed for at vinde indpas blandt analytikere. 

 

I henhold til kompleksiteten ved Fuzzy-metoden, kunne denne til vurdering af 

omkostningssynergier snildt implementeres gennem brugen af den mest udbredte 

regnskabssoftware (Excel). Metoden er i sig selv ikke besværlig at benytte, men ifølge den 

anonyme aktieanalytiker fra ABG Sundal Collier (mail, 3. januar, 2020), kan sådan en metode, som 

tillæg til DCF-modellen, alt andet lige, besværliggøre DCF-modellen unødigt. Dette kan i høj grad 

være tilfældet ved vurdering af omkostningssynergier, da disse er karakteriseret ved at være 

engangsposter, og dermed omfatter en begrænset værdi, hvorfor DCF-modellen som isoleret model, 

i al simpelhed, var i stand til at belyse denne synergitype. 

 

Med hensyn til kravet om dataindsamling ved brug af Fuzzy-metoden, fordrede denne en større 

mængde input, grundet metodens inkludering af tre scenarier, med henblik på at belyse 

omkostningssynergierne. Det, der udspringer herfra er, at Fuzzy-metodens succesfulde 

applikabelhed, i vidt omfang, afhænger af internt materiale, hvilket ikke er muligt for en ekstern 

analytiker at indsamle. Dette kan begrænse metodens indpas som tillæg til DCF-modellen blandt 

analytikere, da aktieanalysen er betinget af kvaliteten af de akkumulerede data i metoden. 

Afslutningsvis, kan det i høj grad påpeges, at der ikke er let datatilgængelighed ved brug af Fuzzy-

metoden til vurdering af omkostningssynergier.  

 

Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen kan muligvis være mere relevant at benytte ved 

vurdering af omsætningssynergier, idet DCF-modellen har udfordringer med at vurdere disse ifølge 

teoriafsnittet. Kilden hertil er, at værdien, som kan forefalde ved omsætningssynergier, er 

kendetegnet ved at være ubegrænset, og kan udfolde sig på mange måder, hvilket vidner om en 

synergitype, der er indviklet at belyse effekten af. Selvom analytikere var i besiddelse af internt 

materiale, ville det ikke nødvendigvis lede til mindre systematiske fejl ved bearbejdelsen af Fuzzy-

metoden. For at bistå DCF-modellens problem med at vurdere denne type synergi, kan det derfor 

være hensigtsmæssigt at knytte Fuzzy-metoden til DCF-modellen, når en overtagelse grundlæggede 

bygger på omsætningssynergier. 
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I forhold til det kosmetiske krav om et forståeligt værdiestimat for henholdsvis analytikere og 

investorer, vil Fuzzy-metoden have udfordringer med at leve op til dette. Ifølge den anonyme 

aktieanalytiker fra ABG Sundal Collier (mail, 3. januar, 2020), er det essentielt at investorerne har 

fuld indsigt overfor de modeller som analytikere benytter. Hvorvidt dette er en kendsgerning ved 

Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, hersker der uvished om. Dette skyldes, at motivet for 

at medtage Fuzzy-metoden i aktieanalysen er, at denne omfatter ledelsesmæssig fleksibilitet, som 

ikke er i stand til at angive, hvor meget af den samlede synergiværdi, der kan henføres til 

omkostningssynergier, og hvor meget der kan tilgås gennem fleksibilitet. 

 

I tillæg til ovenstående, kan det derfor være svært at retfærdiggøre medtagelsen af Fuzzy-metoden 

til analysebrug overfor sine investorer. Den manglende fordeling indebærer, at investor ikke kan se, 

hvor meget Fuzzy-metoden (med tillæg til DCF-modellen) med inkludering af fleksibilitet, egentlig 

medvirker til en mere retvisende værdi af synergieffekterne, sammenholdt med, hvad DCF-

modellen kunne have opnået. Dette kan derfor komplicere analytikerens kommunikation af 

aktieanalysen til investorerne.  

 

En anden udfordring, som kan medføre at viderebringelsen af aktieanalysen til investorerne bliver 

diskutabel er, at omkostningssynergierne ved Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-modellen, er 

dannet på baggrund af tre scenarier. Derfor kan investorerne ikke undlade at opstille skarp kritiske 

spørgsmål ved analytikerens tilgang til konstruering af de optimistiske- og pessimistiske case 

scenarier ved vurderingen af omkostningssynergierne i aktieanalysen. Ligeledes er Fuzzy-metoden 

ikke alment kendt, hvorfor der kan opstå tilfælde, hvor analytikeren vil løbe ind i et øget tidsforbrug 

til kommunikation af metodens resultater, idet denne er svært tilgængelig for eksterne parter. Det 

kan derfor sluttes, at Fuzzy-metoden, i vid udstrækning, besidder lav forståelighed. 

 

På baggrund af denne afhandling, er det uklart, hvorvidt resultaterne kan generaliseres såfremt 

andre praktikere foretog den samme undersøgelse med Fuzzy-metoden som tillæg til DCF-

modellen, med udgangspunkt i at belyse omkostningssynergier. Dette kan, i en vid udstrækning, 

pålægges de subjektive beslutninger vedrørende de optimistiske- og pessimistiske 

pengestrømsscenarier der danner grundlaget for den endelige synergiværdi (omkostningssynergier). 

Dermed kan det ikke endegyldigt fastlægges, at man, i hvilken som helst anden M&A case, vil opnå 

de selvsamme konklusioner som denne afhandling.  
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10. Perspektivering 
Afhandlingens konklusion konstaterede, at brugen af Fuzzy-metoden, ved vurdering af 

omkostningssynergier, i vidt omfang, ikke var tilstrækkelig for aktieanalytikere. Dette skyldes at 

metoden, for at opnå dens fulde potentiale, var betinget af internt materiale, som kan føre til 

systematiske fejl. Derfor blev det i diskussionen fremhævet, at Fuzzy-metoden muligvis vil være 

mere egnet som internt beslutningsværktøj for selskaber, der involverer sig i M&A, med henblik på 

at realisere omkostningssynergier. 
 

I forlængelse af ovenstående, kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt Fuzzy-metoden vil 

kunne finde større anvendelse som internt beslutningsværktøj til vurdering af 

omkostningssynergier. Dette skal ses i lyset af, at virksomhedens interne informationer kan være 

behjælpelige til at forekomme de systematiske fejl, som aktieanalytikere er udsat for, ved 

udelukkende at benytte offentlige tilgængelig information, til belysning af omkostningssynergier. 
 

Dernæst kan det undersøges, hvorvidt værdien af ledelsesmæssig fleksibilitet, som udledes fra 

Fuzzy-metoden, ved intern brug, reelt giver anledning til ændring af opkøbsvirksomhedens 

beslutning om at købe targetvirksomheden. Viser det sig at inkluderingen af realoptionsmodellen i 

praksis, sjældent vil ændre på denne beslutning, er det måske bedre at prioritere tiden andre steder 

end på realoptionsmodellen.  
 

Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at undersøge, om Fuzzy-metoden, fra et internt 

virksomhedsperspektiv, kan finde berettigelse ved andre usikre projekter end synergier, hvor der 

eksisterer ledelsesmæssig fleksibilitet. Dette kan være brancher som medicinal-, olie og 

mineindustrien, da der forekommer mange naturlige realoptioner her. 
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12. Bilag 
 

Bilag 1: Interview med Ronni Funch Olsen som er M&A Director and Special Projects hos 

DSV (11. april, 2019). CD-ROM er vedlagt sammen med afhandlingen 

	

Interviewer – 00:00:37: ”Hvad ligger der til grund for jeres betalingsmetode i forbindelse med 

opkøbet af Panalpina?”  

 

Ronnie Funch Olsen: Ja vi vil sådanset også meget hellere det andet. I kan lige få noget historie. 

Vi ville jo gerne købe selskabet i 10 år cirka, måske mere også. Men de har altid haft aktionærer, en 

Foundation, der hedder Ernst Gøhner Group, de havde tæt på 47% af aktierne, men de havde 

effektivt mere end 50% af stemmerne. Så man kan sige at det ligesom var dem der bestemte 

skæbnen, og jeg tror de siger at de er filantroper, og i DSV er det vel fair nok at sige at vi er 

kapitalister i og med at vi er Børsnoteret, så vi skal ligesom levere nogle resultater.  

 

Vi har ikke rigtig kunne mødes omkring, hvad vejen skulle være, om det var os der overtog dem 

tidligere, og de har haft en eller anden tro på at de kunne vænne tingene selv, og tro på at de kunne 

blive mere profitable. Nu nåede et punkt hvor de ikke længere tror på at Panalpina, som stand-alone 

virksomhed kan indfri de forventninger vi har, og de har også nogle forventninger til den fond til 

noget udbytte hvert år. Man kan sige at vores første tilbud var 2/3 dele i aktier og 1/3 del i cash. Så 

fik vi nogle indikationer om at det skulle være 100% cash, og så var der nogen der træffede en 

beslutning en dag. 

 

 Jeg tror de måske begyndte at lære os, vores ledelse har jo mødtes med dem da de begyndte at få 

lidt mere forståelse for DSV og den måde vi skaber værdi på. Så tror jeg egentlig de sagde ’okay, 

det vil vi gerne være en del af, det tror vi på’, altså at slå de her to selskaber sammen. Og så blev 

deres krav egentlig at vi betaler 100% i aktier. Så vil der være nogen af vores aktionærer der siger 

’vi bliver ud-mandet’, og er det godt? Nej det er det som sådan ikke. Men i dette tilfælde var det så 

et spørgsmål om ’vil du lave en handel, eller vil du ikke lave en handel? ’. Der tog vi så det sidste, 

fordi vi tror stadigvæk godt på at vi kan skabe en masse værdi til vores aktionærer, som jo er det 

primære formål for os. 
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Interviewer - 00:03:40: ”Hvordan er DSV’s opkøbsmodel, og hvordan er jeres model anderledes 

kontra alle andre virksomheder?”  

 

Ronnie Funch Olsen: Ja, altså man kan sige at vores opkøbsmodel er, at vi køber mere i forhold til 

det vi i forvejen har. Det vil sige den forretning vi forstår, og grunden til vi gør det er, at man kan 

sige at vi har investeret en masse penge i infrastrukturen. Det kan for eksempel være IT, 

servicecenter hvor vi har nogle finansservices eller fortolkningsservices eller claims-handling eller 

en masse andre services, hvor vi egentlig har lavet et setup som vi syntes er skalerbart. Det vil jeg 

egentligt mene vil sige, at jo mere kød vi kan fylde ned i den her kødkværn, jo bedre er det fordi vi 

skal ikke proportionelt investere så mange penge for at få noget mere volumen ned.  

 

Man kunne gøre det organisk, men det ville tage længere tid. Vi gør det så med M&A fordi det er 

en hurtigere måde at få udnyttet de investeringer vi har lavet i selskabet. Så kan man sige at vi leder 

primært efter selskaber der har lavere profitabilitet end DSV og meget forenklet, så er casen jo at vi 

kan løfte det selskab op til den indtjening vi har, altså marginmæssigt.  

 

Nogle gange kan vi også se at 1+1 giver mere end 2, som for eksempel UTi, hvor man kan sige, at 

efter vi havde fuldt integreret selskabet så havde vi tilsammen noget højere marginer end hvad DSV 

havde, inden vi købte UTi. Det hænger også noget sammen med det mix, som så faktisk er en tredje 

ting i vores opkøbsmodel. Det er at vi gerne vil have lavet mere luft og sø, som er det mest asset-

light, altså der hvor vi har færrest aktiver. Det er primært kontorer, IT, infrastruktur, medarbejdere 

som vi har investeret i. Så har vi også nogle gateways, hvor vi konsoliderer gods. Men det er sådan 

det mest fleksible vi har inden for DSV, og den mest globale. Det vil sige at vi er i over 80 lande for 

nu, og vi er i en masse industrier på tværs af landene, og det gør at vi er diversificerede.  

 

Vi er derfor ikke afhængige af hvert enkelt land eller hver enkelt kunde når en enkelt industri går 

godt. Det tror jeg også at man kan se når man kigger historisk, at man kan se at det er en stabil 

udvikling vi har med undtagelse for M&A, hvor det kan være lidt mere eksklusivt i årene, ellers er 

det en stabil opadgående kurve for vores omsætning og bruttofortjeneste og vores EBIT. Så det er 

den model.  
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Vi leder efter noget inden for luft og søg, noget som har noget størrelse, kvag vi blev en større 

virksomhed. Gerne noget som er mellem 30-50% vores egen forretning, som vi kan lægge oven i. 

Og så leder vi efter noget, hvor der er en forskel mellem vores indtjeningsmarginer og deres 

indtjeningsmarginer, så vi kan lave en god case baseret på omkostningssynergier. Jeg ved ikke hvad 

der gør modellen anderledes. Jeg ved at der ikke er en fast model. Men jeg tror der hvor vi skiller os 

ud, og der hvor jeg tror vi har succes med det, det er at vi for det første vi køber mere af det vi 

forstår. Altså vi er ikke afhængige af ledelsen af det selskab vi køber, fordi vi ved godt selv hvad 

det er vi skal. Vi har allerede ledelseskræften og systemerne fra it-perspektivet til at kunne support 

det her.  

 

Derudover så er det nok også fordi vi altid baserer det på omkostningssynergier og ikke nogen 

andre ”nice to have” synergier. Så det skal være noget af det vi selv kan finde, og noget som vi selv 

er ansvarlige for. Det er meget fristende når man laver sådan en case at man tror, at når disse 

selskaber slås sammen, så kan man nok godt øge omsætningsvæksten med 1-2% om året, fordi vi 

får flere services og vi kan sælge på tværs af hinanden, og måske kan vi også forhandle bedre med 

vores leverandører.  

 

Der er ingen tvivl om at disse ting de kommer, men det er meget svært at kvantificere og det er 

svært man slår to virksomheder sammen at skille dem ad. For eksempel når vi en dag overtager 

Panalpina, og hvis vi slår de to virksomheder sammen, jamen når der så er gået et halvt år eller et år 

og vi vækster med 5%, så ved vi ikke om det er DSV eller Panalpina, og vi er sådanset også 

ligeglade.  

 

Det er det samlede selskab. Så det er en anden ting når vi gør det her, vi lader ikke to selskaber køre 

enkeltstående som for eksempel to HR-afdelinger, to IT-afdelinger og så videre. Alt bliver slået 

sammen, eller konsolideret ind til ét, og så ryger vi op i alt det andet vi ikke skal bruge. Og det tror 

jeg, hvis vi kigger på nogle af de andre selskaber vi har købt i løbet af årene, så kan man sige at det 

nok er karakteriseret af at folk køber op og så går de lidt i gang, men bliver aldrig rigtig færdige. Og 

så lader de nogle af de her ting ligge på siden, fordi oprydningssiden er ikke det mest spændende, 

som bliver skrevet om i aviserne.  
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Så det er måske ikke altid det mest attraktive, fordi det kræver hård ledelseskræft at lukke mange af 

disse ting ned. Vi kan selv se det, da vi har brugt over tre år på at lukke datacenteret ned i UTi fordi 

det var meget fragmenteret, fordi de havde en masse enkeltstående løsninger med nogen kunder, 

som ikke gik så godt, det har været et kæmpe arbejde. Det har kostet sindssygt mange penge også, 

men hvis ikke du gør det, så bliver du ved med at have en kompleks ting i virksomheden som 

betyder omkostninger og at du er mindre skalerbar. Og nogle af de her ting er det noget vi gør, og 

for os er det for givet.  

 

Men jeg tror at for andre virksomheder er det ikke altid sådan det foregår. Der er jo også andre end 

DSV der er gode til at købe op, men der er nok flere opkøb der er dårligere end gode, og det tror jeg 

da også på en eller anden måde er bevist i litteraturen et eller andet sted. Det er nogle af de ting der 

skiller os ud, hvis jeg skulle forsøge at sige det.  

 

Interviewer - 00:11:20: ”Hvilke egenskaber skal virksomheden besidde for at være en god 

opkøbskandidat?” 

 

Ronnie Funch Olsen: For at det er attraktivt for os, jamen så er det lidt de ting jeg sagde før. Det 

skal gerne være primær forretning, som er luft og sø. Men der vil altid være noget andet i et globalt 

selskab. Da vi købte UTi, der var 65% af deres forretning luft og sø. Nu med Panalpina er det 90%, 

som nok er noget af det mest rene selskab man kan købe med luft og søg i vores industri. Det vil 

altid være noget, hvor vi også får noget andet. Det er i og for sig heller ikke dårligt. Og i Panalpina 

tilfælde får vi også noget kontraktlogistik, det vi kalder solutions. Vi får også noget route business 

og det er ikke dårligt, det passer i og for sig også ind i vores forretning, men vi har det højeste 

afkast og bedste marginer i luft og sø.  

 

Så kapitalallokeringsmæssigt, er det rent simpelt at finde ud af hvad det er man skal gå efter. Så 

leder vi også efter noget der har noget størrelse. Det er svært at sige, da grænsen rykker sig hele 

tiden i takt med at vi bliver større. Men sådan et selskab som er imellem 25-30% og op til 50%, 

eller potentielt set også kan være større.  

 

Grunden til den størrelse er at i takt med at vi bliver en større virksomhed, og vi måske syntes vi er 

meget agile og har en flad struktur, og vi er entreprenante, jamen hvis vi køber et lille selskab som 
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måske har 100 ansatte med en omsætning på en halv milliard, eller hvad de nu har, jamen så er det 

nogen mennesker der måske godt kan lide at være en del af sådan et lille selskab, i forhold til regler, 

hvad man skal gøre, gå ud og hygge med kunderne under en ishockey kamp eller spise en middag 

med dem for at sikre lidt ekstra business. Måske er man gode venner med chefen og har måske en 

ekstra uges ferie.  

 

Der er nogle ting, som er mere fleksible i sådan en model og for kunderne også kan det være at de 

godt kan lide at være en stor fisk i en lille sø, i forhold til omvendt i DSV. Det gør at de måske kan 

bestemme lidt mere og måske har nogle andre goder, som de måske ikke vil have på samme måde 

hos os, og det gør at når vi køber medarbejdere op og kunder, det er sjældent at vi derfra beholder 

så meget andet i selskaberne, fordi vi har ikke så mange aktiver for det første og for det andet, er det 

tit vores aktiver der er bedst eller mest up to date bl.a. vores it systemer. 

 

Så det er lidt den måde vi ser det på, og derfor skal der være noget størrelse på, ellers er vi bange 

for at miste kunder eller medarbejde i det mindre transaktioner. Det har vi i hvert fald set historisk 

og så mister vi det vi har købt og dermed også den goodwill vi har betalt for, for selskabet. Det 

tredje og sidste, kan man sige, er forskellen på vores indtjeningsmarginer og deres 

indtjeningsmarginer, som giver os ideen med hvor mange omkostningssynergier vi kan trække ud af 

det her selskab. Det er de tre ting en god opkøbskandidat skal besidde. Når man har taget alle tre så 

er man nok nede på en håndfuld selskaber som vi kunne være interesseret i. 

 

Interviewer – 00:15:45: ”Hvilke synergier har DSV opnået fra UTi, Frans Mass og ABX? Hvilke 

synergier har I opnået ved at købe dem, og hvordan har I opnået dem?” 

 

Ronni Funch Olsen: Nogle af de ting vi snakkede om, går jo lidt på tværs af spørgsmålene. Det er 

samme fremgangsmåde kan man sige når vi køber et selskab. Det er egentlig det her med at to 

bliver til en. Det vil sige at det starter helt fra toppen af, og så kan man sige er det Jens Bjørn der 

skal være CEO, eller er det de opkøbtes CEO, der skal være CEO? I det her tilfælde er det så op til 

vores bestyrelsesformand Kurt, som siger ”når Jens Bjørn har gjort det godt hos os i mange år, har 

tjent mange penge og har gjort det godt for selskabet. Jeg tror jeg beholder Jens Bjørn”. Jamen så 

okay, så må vi fyre ham den anden.  
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Så går man ellers i gang. Så siger vi CFO, er det Jens Lund eller er det den anden? Jamen det er nok 

Jens Lund, og så kører den egentlig hele vejen ned igennem selskabet, så du ikke har to til at lave en 

mands arbejde, hvis man kan sige det sådan. Der er selvfølgelig nogen mennesker der mister deres 

job, det er ikke det sjove, og det er ikke det vi tænder på. Men det er nødvendigt kan man sige for at 

opnå vores omkostningssynergier.  

 

Når vi kommer ned på gulvet, altså operationen, så vil der være den måde vi har indrettet det på 

med chazservicecenter, med IT og den måde vi kører vores processer på og transporter fra A til B. 

Der er vi mere effektive, hvilket betyder at når vi slår to kontorer sammen vi kan bruge i Chicago 

som for eksempel. Der var vi 100 mennesker og de var også 100 mennesker, så tager vi og lukker et 

kontor ned, så sparer vi isen på det. Så kan vi måske leje en halv sal mere der hvor vi sidder, lad os 

sige det kunne være vores kontor i Chicago, så har vi fundet et nyt sted og vi har sparet lidt på 

huslejen.  

 

Når vi så får dem her fra vores it-system og vores ledelse kommer ind og siger ”nu gør du sådan her 

i stedet for sådan her”. De sidder ved siden af nogle gamle rutinerede DSV-medarbejdere som lærer 

dem alle tricksne i systemet, om hvordan vi gør. Så har vi måske kun brug for 65 af deres 

medarbejdere, fordi nu kan vi gøre det bedre, og mere effektivt, så ryger der nogle flere.  

 

Så man kan sige at mange af omkostningssynergierne, det er nogen mennesker der mister deres job. 

Så er der en anden del af det, som er færre omkostninger til at lease kontorer eller ejendomme, så 

vil der være færre omkostninger til IT, vi lukker deres ned, hvor vi selvfølgelig skal betale flere 

licenser til det system vi sidder på. Så lukker vi deres chazservicecenter ned og deres 

finansfunktioner, fordi så ansætter vi måske to i vores account-receivers, ude i vores account 

payroll. Vi ansætter måske en mere i det lokale it-support.  

 

Det er lidt ud fra hvor stort det er alle steder. Men det er sådan som det ligesom foregår, så fjerner 

man de mennesker som ikke er nødvendige mere, og det er så i og for sig DSV’s succes ved at sige 

at vi gør det. Vi finder ikke et nyt job til de mennesker, fordi vi har ondt af dem, det er selvfølgelig 

ikke sjovt at de skal ud, men de bliver også behandlet ordentligt når de skal ud. De får formentlig 

nogle måneders lån, og så har de så chancen for at komme videre i deres karriere. Det er en del af 

det, og der er en grund til at vi tjenere flere penge end andre selskaber, og det er fordi vi er mere 
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effektivt indrettet og det er egentlig det vi prøver at opnår når vi køber dem op, fordi nu kan vi sige 

at nu kan vi gøre det for det kombinerede selskab.  

 

Det er den måde vi opnår synergierne, og det er ligegyldigt om det er fra UTi, Frans Mass eller 

ABX eller andre. Det er samme formular for alle selskaber, nogen selskaber stritter selvfølgelig 

mere imod end andre. Man kan sige at det er underspørgsmålet i den der kategori tre, da de er mere 

udfordrende. De er alle udfordrende. I kan nok forestille jer med UTi, med 22.000 mennesker, så er 

der mange ting i et selskab, og man finder mange ting i en nedadgående retning.  

 

Interviewer – 00:20:45: ”Er der nogle virksomhedsopkøb som har været udfordrende?”  

 

Ronni Funch Olsen: Jeg tror Frans Mass var udfordrende på den måde, at de havde en stærk kultur 

i det selskab. De havde en forståelse af at de var bedre end os, og derfor havde de meget svært ved 

at forstå at vi havde købt dem. Når du har sådan to forskellige kulturer, og vi snakkede altid 

indtjening hos DSV som det handler om når dagen omme, der var vi bedst, så vi kunne ikke forstå 

deres synspunkt og diskussioner.  

 

De gjorde mange ting for at arbejde imod os, og det gør integration sværere, og her må man så 

sparke de mennesker ud, som arbejder imod. Men man er også nødt til at holde nogen ombord, så 

jeg vil sige at dén var på grund af kulturforskellen og deres egen selvforståelse og vores forståelse. 

Det var kompliceret. Men det er bar noget man må arbejde sig igennem. 

 

Interviewer – 00:22:13: ”Hvilke typer omkostningsreduktioner er der tale om, er det udelukkende 

stordriftsfordele?” 

 

Ronnie Funch Olsen: En del er at der klart store stordriftsfordele, det er der ingen tvivl om. Det 

snakkede vi også lidt om tidligere, at vi allerede har lavet nogle investeringer i en masse ting, 

infrastruktur, IT, servicecenter, geografisk placeret, logistikterminaler, kontorer, og gateways. Det 

er lidt det med at hælde mere kød ned i en kødkværn, som fungerer godt og du behøver ikke købe 

mere udstyr. Selvfølgelig køber du nogle flere services, men det er beskedne investeringer i forhold 

til den volumen man får. Så på den måde stordriftsfordele, og så er det jo i og for sig 

omkostningssynergier.  
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Men der vil også være kommercielle synergier, som kommer i takt med at det er klart at når vi slår 

os sammen, jamen så har vi 1,7 mio. ton luft om året. Så ringer vi nok lige til Lufthansa, Emiratets, 

Qatar og hvad de ellers hedder, og siger at vi har endnu mere volumen, så det kan godt være at vi 

vil prøve at forhandle betingelser eller priser igen, eller hvad det nu kan være i den vej. 

 

Der kommer muligvis også noget hvor man siger, I har nogle kunder hvor det netværk vi har i dag, 

vores road forretning, som dækker hele Europa, kunne det være interessant for nogle af deres 

kunder at gøre med os, ja det kunne det formegentlig godt. Og så har vi en anden tilgangsvinkel til 

dem, så vi kan måske sælge flere services. Det er så ikke budgetteringen ved det, men der kommer 

et eller andet, og det er så dejligt når det så kommer, men det er aldrig noget vi baserer vores 

business case på, fordi så begynder det er blive noget lidt fantasi i vore verden. 

 

Interviewer – 00:25:03: ”Hvordan forbereder DSV post merger integrationsprocessen, og benytter 

I jer af en specifik model? ” 

 

Ronni Funch Olsen: Nej, det kan man ikke sige. Det er egentlig vores egen model, altså det er lidt 

tilbage til noget af det vi også skrev om at sige en ting er jo lærebøgerne og noget andet er hvordan 

det principielt fungerer i den virkelig verden. Svaret er jo ikke 100% stringent. Så måden hvorpå de 

forbereder sig på i Colombia den kan jo godt være forskellig fra den måde de gør det i Indien, også 

fordi markedet er forskelligt. Så der vil være nogle legale ting man skal tænke anderledes.  

 

Men man kan sige at som et framework, der har vi jo noget i DSV hvor vi siger ”vi har prøvet det 

før, det er de her ting vi ved vi skal være opmærksomme på, vi skal have så meget information vi 

kan lokale hvor er deres kontorer, hvem er deres management, hvem er deres kunder, hvem er de 

vigtige medarbejder, kan vi merge de to selskaber, kan vi beholde deres skattemæssige underskud”. 

Man kan sige der er en lang liste med ting som vi skal vide og ting vi skal gøre. Det er lidt vore 

egen. Det er sikker også forskelligt fra hvilken industri du er i, om det er horisontalt eller vertikalt 

opkøb. Men vi har en måde at gøre det på, som bliver lidt udviklet fra gang til gang vi får opkøbt 

selskaber, da det er vi lærer noget hele tiden og det tilføjer vi så hele tiden til.  

 

Så vores forberedelse eller vores merge-integrationsproces er den informationsindsamling vi har, 

som vi er i gang med nu. Så får man en mere klar til den dag man får nøglerne til selskabet. Så ved 
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du for eksempel hvor mange mennesker de er, hvor de sidder henne, hvem du skal snakke med, 

hvilke kontorer man skal gå til, hvem står for deres indkøb og så videre.  

 

Man skal have styr på alle de her ting på forhånd. Det er den operationelle del af det. I DSV glæder 

man sig, det er som 10 væddeløbsheste der er klar til at blive skudt i gang. De fleste syntes det er 

sjovt, og syntes det er fedt at DSV bliver større, får flere kunder, får flere selskaber og flere 

medarbejdere. Så det er egentlig ikke noget Jens Bjørn og Jens behøver at sende en mail ud om, at 

nu må i gerne gå i gang, om at huske det og det. Folk ved det godt. 

 

Interviewer – 00:28:50: ”hvilke værdiansættelsesmodeller benytter I jer af i forbindelse med 

opkøbende, og benytter I de modeller konsekvent?” 

 

Ronnie Funch Olsen: Jamen vi bruger DCF. Vi tager selskabet og så siger vi ”hvad tror vi 

fremtiden bringer for det her selskab”. Det er jo subjektivt. Vi tror sjældent på selskabet, som 

selskabet selv tror på sig selv. Også tit fordi de selskaber vi køber, er nogen som ikke rigtigt har 

kunne levere de resultater som de har sat sig for. Der er vi måske lidt mere pessimistiske og de er 

mere optimistiske. Vi siger at vi antager de og de her ting, som giver en værdi som en stand-alone 

selskab. Så siger vi så ”okay, hvad kan vi lave af synergier for det her selskab”. Så prøver vi at have 

en begavet holdning til det, men det er ikke nødvendigvis mere kompliceret end at det er at putte 

vores marginer eller conversion ratio, som er hvor meget GP du kan lave til ebit. Det er sådan lidt 

ens produktivitet.  

 

Hvis vi tager deres GP og siger at vi måske mister vores 4-5% af den GP når vi integrerer, fordi 

nogle kunder gider måske ikke være en del af den nye forretning, fordi nogle kunder måske er på 

vej ud, man kan lave fejl i, integrationen går ikke godt og vi har ikke ligeså meget kræft til at værste 

organisk når vi skal slå de her to selskaber sammen. Så lægger vi det ind, og siger ”okay vi taber 

nok noget, men hvis vi er gode nok til at løfte det til vores produktivitet”. Jamen så kan vi måske 

spare 300.000 eller 2 mia. Danske kr. Så siger de ”okay skal vi så lægge lidt luft ind, kan vi 

nødvendigvis nå helt derop? ”.  

 

Det er jo så en diskussion man har, om hvad for noget volumen de har, og om det er 1:1. Så siger vi 

så ”hvis vi lægger de synergier ind, hvad er værdien af selskabet så i kombination med os, altså ved 
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synergierne”. Så er der jo en forskel der, som er den vi skal prøve at give så lidt væk af, så der er 

mest muligt tilbage til vores aktionærer. Det er et spil.  

 

Der er en masse ting som spiller ind. Så er der selvfølgelig wacc’en som vi også selv kender, som 

man ikke skal ændre meget i, før det giver en anden værdi. Det er meget bekvemt. Det er sådan 

nogen vi prøver at være stringente med i vores antagelser, om hvordan vi gør det her. Men vi kan 

sige at vi altid har brugt DCF model som vores primære som vi prøver at holde konsekvent. Vi 

prøver også at holde det op imod og se på indtjeningsmultipel, jamen giver det mening hvis vi 

køber et selskab til den her multipel. Det er sjældent vi kan bruge ebit eller ebitda-multipel, fordi vi 

køber selskaber med lave indtjeninger, så vi vil pr. automatik få høje multipler på det.  

 

Det vi tit kigger på, er ebit/sales i forhold til omsætning, hvor meget vi betaler for dem, fordi 

meningen er at vi skal høste en masse omsætning og synergier, så på den måde skal ebit nok 

komme ned på den måde. Det er sådan et sanity check, for at sikre at det også giver mening på det 

punkt. Det er egentlig de to ting vi bruger til at vurdere det her.  

 

Jeg tror de fleste gør det på denne måde, hvis jeg skal være ærlig. Det gør Investment bankers også. 

Man kommer altid frem til forskellige resultater, men jeg vil sige det har virket meget godt for os. 

Vi er nok for konservative når vi gør det, og der er forskellige måder at lave DCF og særligt 

terminalperioden på.  

 

Terminalperioden er oftest der hvor der er størst værdi og man kan sige at vi bruger noget der 

hedder valuedriver, hvor andre bruger Gordons Growth. Det vi egentlig gør med value driver er at 

spreadet imellem wacc og roic det kalder vi roeningspread. I finansielteori betyder det at, hvis wacc 

og roic er lig med hinanden, så skal man lave investeringen, og hvis det er plus, er det godt, og hvis 

det er minus, er det value destroying. Her siger vi egentlig bare at det mere vi kan få ved afkast i 

forhold til den omkostning til den vi har i kapital, begrænser vi til 2,5% i vores model i 

terminalperioden. Det er kun 2,5% det vil sige at vi ikke bilder os ind at vi overnaturligt kan 

investere 100 kr. og så får vi 25-30% i afkast, fordi det er tit det der ligger historisk for os.  

Vi har leveret et højt afkast på den investerede kapital, men hvis du også gør det i terminalperioden, 

så får du et højere tal, og det er der vi begrænser vores modellen, som er konservativt. Det modellen 

så viser når vi får købt det op, det er den værdi vi får på børsen eller den værdi vi har på markedet, 
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som er højere end det vi selv kan regne os frem til fordi de nok i mange tilfælde bruger Gordons 

Growth, og fordi de i mange tilfælde også er nogle indbygget forventninger til at vi kan lave flere 

opkøb i fremtiden eller måske bygger vi forventninger om højere synergier end det vi har lagt ind, 

og måske opnår vi højere synergier. Det er sådan vi tit ser det. Den værdi vi fik ud af UTi var meget 

højere end det vi selv kunne regne os frem til. 

 

Interviewer – 00-45:44: ”Så ender man vel med, at man undgår at overvurdere aktieprisen?” 

 

Ronnie Funch Olsen: Præcis, og det betyder jo i vores betydning, at der er nogle muligheder du 

ikke får. Der er nogle selskaber vi ikke køber fordi vi har et konservativt approach, hvor andre 

måske har et andet approach. Men jeg tror også det er det de er fristende at ændre wacc’en lidt ned, 

eller at give den lidt mere gas som model. Men i sidste ende tror jeg også at vi altid har kunne 

levere på de her integrationer og på de ting vi har sagt til markedet.  

 

Det er jo lidt af en balancegang, som vi diskuterer internt, om hvad der er det rigtige og hvor langt 

man skal gå. En eller anden dag går det også galt, hvis man går alt for langt. Så går man også 

udover den balance man har fundet. 

 

Interviewer – 00:39:40: ”Hvad skyldes den høje omsætning i DSV?”  

 

Ronnie Funch Olsen: Det er noget af den højeste i Danmark, enten top 3 eller 4 eller hvad det nu 

er men vores reelle og ideelle omsætning vi laver, der kan kunden sige at ”jeg har 10 containere fra 

Shanghai til L.A”. Så spørger vi hvad vi kan købe det til, og de svarer jamen det koster 2000 eller 

hvad det nu er, og så sender vi en regning på det til vores kunder inklusiv de andre services vi laver 

på det. Men de er mindre beløb. Og her afregner vi så carrierne, men der er ikke en stor forskel på 

det vi kan få får den pris vi får og den pris vi sælger til, til kunden, der er for meget konkurrence til 

at vi kan tage 100 dollars pr container.  

Men ja vores omsætning er rigtig høj fordi vi ligger og handler det her for vores kunder. Så virkeligt 

set så har vi en gross profit eller bruttofortjenesten, det er den vi kigger på, når vi kigger på 

Panalpina når man siger hvor meget bruttofortjeneste får vi, fordi det der er rigtig svært, er at når 

man er kunde hos den virksomhed, og vi så overtager Panalpina, og vi siger til kunden, nu vil vi 

gerne have flere penge, så vil kunden sige ”nej tak, så finder vi en anden”. Så det gør man ikke, 
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man hæver ikke prisen. Folk er ligeglad med hvem der transporterer produktet om det er os eller 

Mærsk, det er lige meget man kan ikke se det.  

 

Det der betyder noget for kunden er om produktet bliver leveret til tiden. Men det betyder at den GP 

i får det er den værdi vi overtager. Og alt under Gross Profit er noget vi selv kan styre det er alle 

omkostninger, for mig, løn, internet og så videre det er alt. Det er omkostninger vi selv styrer. Det 

er det vi kan gøre en forskel så den GP de har, der mister vi nok noget imellem 3-5% når vi 

integrerer. Så hvis vi fjerner 3-5% af deres GP, så har man ligesom byggen en form for buffer ind, 

så siger man hvor meget kan man som GP få ned på ebit linjen.  

 

Det er det vi karakteriserer for vores produktivitet i DSV. Der kigger vi på conversion ratio og i 

vores luft og søg har vi omkring 40% og i deres har de omkring 10%. Jamen hvor meget mere 

kunne vi så lave, hvis vi antager at vi kunne have samme omkostningsforbrug til deres forretning 

som til vores hvad kunne vi så tjene på det. Det er sådan meget forenklet vi kigger på det. Så kan 

man sige er der noget på GP som vi kan forbedre, er der nogen hvor vi sælger bedre til kunderne, 

kan vi købe lidt bedre ind fordi vi bliver større, er vores speditører mere hands on eller har de mere 

handlefrihed om de vil booke med Lufthansa eller Qatar.  

 

Nogle andre store konkurrenter vi har der er det noget der bliver dikteret centralt fra hvem de skal 

booke med, fordi de laver aftaler med Airlines, som vi også gør. Men vi sørger for at dem der sidder 

lokalt ved bedst om de bedste priser og kan handle ud fra det. Så lang historie kort, kan vi forbedre 

deres GP, det kan vi nok godt, men det er ikke noget vi budgetterer med, men det er nok også op til 

markedet om de vil sige at DSV er lidt store og lidt konservative det har de i hvert fald været 

historisk, vi giver den lidt mere gas, fordi så kan vi lave en form for sensitivitet, og sige, hvis den 

lander sådan her, jamen det er base casen så, og hvis den lander sådan der, så har vi en pull og en 

bear. Det er den måde vi kigger på.  

Interviewer – 00:45:45: ”Hvordan estimere i WACC fra gang til gang, hvad ændres i den?”  

 

Ronnie Funch Olsen: Den har en stor indvirkning, altså wacc’en. Vi prøver at bruger den samme 

og så kigger vi en gang om året på, om der er en eller anden grund til at revidere wacc’en. Det er 

egentlig baseret på, hvordan verden ser ud, hvad koster det at låne penge, hvordan ser det ud for os 

som selskab, er vi blevet mere diversificerede eller er vi blevet stærkere. Altså det er meget 
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subjektivt, og derfor handler det om at hvis man laver tre værdiansættelser, så skal man ikke lave tre 

forskellige wacc for det samme selskab. Det er ledelsens bedste estimat.  

 

Så kan man sige at man kan kigge lidt på, hvad gør analytikerne, som vi også kigger på. Så hvad 

gør de, hvad ligger snittet af wacc cirka på, hvordan ligger vores wacc i forhold til det snit og hvad 

gør det for vores konkurrenter. Det er sådan nogen af de her ting, det er lidt som om at benchmarke 

lidt, hvor man prøver at sige ”i forhold til sidste år på dette tidspunkt, når men okay, er det så 

billigere at låne penge, er risikoen i verden steget, er vi som selskab blevet mere diversificerede, er 

der nogen ting der taler for at den skal ned eller op”.  

 

Interview – 00:47:30: ”Hvordan påvirker et større opkøb investorernes ejerafkastkrav, nu når i 

køber en større virksomhed, og dermed påtager mere risiko?”  

 

Ronnie Funch Olsen: Ja, man kan jo sige at nu er det jo på en eller anden måde bygget ind i folks 

forventninger, eller i vores vurdering af DSV’s risiko fordi vi er meget ude i lokale i forhold til at 

købe op og købe noget med størrelse. Så den kommunikation er der til alle investorerne, så de ved 

at i DSV-aktiven via opkøb er der altid en risiko for at det går galt. Så kan man så sige at vi får 

meget credit for at det er gået godt historisk og at der er stor tiltro til ledelsen, og det er jo så nok.  

 

Man kan sige at hvis de forventer et større afkast på grund af det vi gør nu, det tror jeg ikke 

nødvendigvis at de gør. Men det kan godt være at de siger ”okay med den pris i betaler, hvad er 

synergitallet så”, altså hvor mange penge kan i spare, hvad bliver den nye case. Der kan man sige at 

det er så op til os at leve op til det. Men jeg tror ikke at det er en overraskelse for nogle investorer, 

og derfor tror jeg også at det er en del af vores wacc, hvis man kan sige det sådan i forvejen at der 

ligger det element i DSV.  

Jeg tror det er noget andet hvis man ikke snakker om at købe op, og du havde vækstet organisk i 5 

eller 10 år og ikke gjort noget, og du så en dag køber et selskab, det vil nok have en indvirkning på 

en wacc.  

 

Jeg tror nok at vi bliver et større selskab, og mere geografisk diversificeret placeret end før, endnu 

flere kunder som indtjening, vi bruger ikke gæld så det er ren aktier så det er ikke en stor finansiel 

og vi generer i forvejen et stort cash flow. Og Panalpina er ikke et underskudsforretning, de har 
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også et positivt cash flow. Så man kan sige at den risiko nok ikke er stor, så det er mere 

integrationsrisikoen, som de kender og der har vi nok den fordel at den ikke bliver så stor fordi vi 

har gjort det mange gange før.  

 

Og fordi det er samme ledelse der sidder, de har bevist at de har godt styr på det, og det at vi betaler 

en høj pris det tror jeg også mange har tiltro til, så hvis vi gør det, så er det nok fordi vi kan se en 

god case i det. Ellers hvis vi ikke have en god case så ville vi sætte hele vores reputation på spil, 

hvilket vores ledelse ikke vil gøre da det er meget værd også i værdiansættelsen hvis man kan sige 

det sådan på aktiemarkedet. 

 

Interviewer – 00:52:30: ”Hvad skyldes interessen for Panalpina med tanke på at det er jeres 

største opkøb?” 

 

Ronnie Funch Olsen: Det er tilbage til de punkter, de rammer jo egentlig alle punkterne. 90% er 

luft og søg af deres forretning, det er det vi gerne vil have mere af. De er en stor virksomhed, de er 

cirka halvdelen af os målt på omsætning. Så det er meget i stil af det samme UTi, det samme med 

ABX og det samme var Frans Mass.  

 

Man kan sige i absolutte tal er det en større opkøb end UTi men relativ til vores virksomheds 

størrelse, så er det i virkeligheden det samme. Så man kan sige der er noget skala på som vi er glade 

på. Så sidst men ikke mindst, så har de en ebit markgin på 2% og vi har en på 7%. Så kan du så gå 

ind i de enkelte divisioner og sige at på 90% af deres forretning, jamen der har vi så en ebit margin 

på 10%. Det er jo den forskel som gør at vi ser det som attraktivt, fordi vi kan komme af med rigtig 

mange omkostninger i deres selskab. Så det er de tre punkter der gør det attraktivt. 

Interviewer 00:54:20: ”Hvilke synergier forventes DSV at opnå med opkøbet af Panalpina?” 

 

Ronnie Funch Olsen: Ja, man kan jo sige at det altid er omkostningssynergierne vi køber det for. 

Så det er nummer 1 og 2 og 3. Men vi lærer også nye ting når du køber op det er ikke fordi vi har 

fundet den hellige kran. Der er mange ting vi er gode til, men tit når vi kommer ind i de her 

selskaber så er de måske gode til nogle ting som vi for eksempel ikke er gode til eller som vi kan 

blive bedre til. De har nogle kunderelationer med nogle store og interessante virksomheder, som vi 

ikke er inde hos i dag, men som vi kommer ind hos.  
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Det DSV som måske ikke er så gode til, er at lande en ny stor kunde. Vi er måske ikke dem der 

møder op med pæneste jakkesæt eller pæneste PowerPoints, og det har noget at gøre med vores 

kultur, at vi er lidt for ydmyg nogen gange med det vi egentlig selv kan. Men når vi så endelig får 

nogen af de her kunder, så er vi gode til at drifte, servicere og at have ledelsen tæt på kunderne så 

de føler at der er noget attention. Så mange af de kunder har været i DSV lige siden, og vi har 

vækstet rigtig meget lige siden.  

 

Et eksempel hertil kan være General Motors den gang vi købte ABX, og i dag er det DSV’s største 

eller anden største kunde. Vores håb er derfor at få flere af disse kundeforhold ind som de har været 

gode til at lande, og som vi så kan være med til at udvikle fremadrettet. En anden ting er det 

grundlæggende for speditionsverden, at store selskaber og mellemstore har aldrig en leverandør. Så 

set fra General Motors perspektiv, jamen de har måske 10-15% af deres forbrug på logistikydelser. 

Så nogen gange så vinder du en ny fra Sydamerika, så fra DSV’s størrelse kan man hele tiden 

vækste og det er sådan vi har det med Panalpina. 

 

Interviewer – 00:57:15: ”I er i gang med at opkøbe en rimelig stor virksomhed, og I har allerede 

opkøbt mange andre små virksomheder, og det ender jo ud med, at DSV som en samlet virksomhed 

bliver relativ stor, kan der så godt være udfordringer med det i forhold til teamwork, kultur, 

omkostningsdisciplin mm.?” 

 

Ronnie Funch Olsen: Ja, det er måske nok vores største frygt. Det er måske udmanding, når man 

bliver større af den der rigtige DSV dna hvis man kan snakke om det. Det er noget af det ledelsen 

bruger mest tid på at snakke om, om hvordan sikrer vi at vi stadig tager ved lærer ud fra de ting der 

er gode i de selskaber vi køber, hvordan sikrer vi de nye medarbejder i DSV får vores kultur og 

hvordan sikrer vi at vi ikke bliver for topstyret og rigide, fordi det er sådan en virksomhed som 

mange ikke gider at arbejde i, i hvert fald i DSV i dag.  

 

Det er sådan en balance, fordi på toppen vil man gerne have kontrol. Man skal være sikker på at 

man kan levere resultater, og samtidig sikre at man ikke dræber ånden der er og den lokale ejerskab, 

der gør at de inde i luftfragten der sidder til kl. 22 om fredagen for at det sidste gods kommer ud. 

Det er ikke noget der kan tages forgivet, og det er kun fordi folk selv går op i det de laver og at 
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skabe gode resultater. Det er klart den største bekymring. Det er svært når man bliver ved med at 

vokse med den hastighed som vi gør. 

 

Interviewer – 00:59:33: ”I har opkøbt virksomheder, som ikke har været store, hvor I nu opkøber 

en som er stor, er der en indre strategi i DSV?” 

 

Ronnie Funch Olsen: Jeg tror det er fair nok at sige, at både kunder og medarbejder i små 

selskaber de syntes ikke nødvendigvis, selvom vi syntes vi er fleksible og entreprenante, så syntes 

de det nok ikke i forhold til det de er i i dag. Det ved de fleste nok af dem som har arbejdet i en lille 

lokal virksomhed, at der er forskel, hvis du også har arbejdet i en stor og global virksomhed, for de 

ting du kan, må, handlefrihed, ansvar og forskellige ting. Det er en af tingene.  

 

Så kan man sige det er også en af grundene til at det ikke har været så succesfuld. Hvis vi kigger 

tilbage på grundene til hvorfor vi har opkøbt alle de små og mellemstore virksomheder, jamen så er 

der nok ligeså mange som har været gode som der har været dårlige. Så det er nok sådan lidt en 

50/50 opkøb, hvor de store opkøb vi har lavet har været transformerende og positivt. Det er den 

grund.  

 

For eksempel, hvis vi ikke var i Norge så måtte vi købe noget i Norge. I dag er vi i de lande vi skal 

være. Når der er perfekt dækning geografisk, så har noget optimalt. Så nu er det om at få mere ned i 

kødhakkeren og gerne et selskab som i forvejen et stort, så der er medarbejdere som er vant til at 

være i sådan et selskab og som godt kan lide at være i det, så de får mere frihed end det de havde i 

det forrige selskab. Så de bliver faktisk positivt overraskede. 

Interviewer – 01:01:45: ”Er opkøbet af Panalpina er den eneste og rigtige måde at vokse på, altså 

er det den eneste rigtige måde eller er DSV presset af markedet?” 

 

Ronnie Funch Olsen: Det er svært at sige. Jeg tror det er den rigtige måde for DSV og måske 

kommer der et tidspunkt hvor DSV bliver store. Tilbage til snakken om vores infrastruktur som er 

skalerbar og som producerer de bedste resultater i vores industri i hvert fald, så kan man så sige ’er 

det så ikke rigtigt at fylde mere ned i det system hurtigere end organisk?’ fordi det er ligesom det 

andet valg at sige ’vi køber ikke noget men vækster organisk’. Dette tager bare meget lang tid og 

det er en anden proces.  
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Vi har mange konkurrenter der måske er gode til at vækste organisk, men der er ikke mange af 

vores konkurrenter der er gode til at købe op og integrere. Der har vi måske lidt mere markedet for 

os selv end når vi skal vækste organisk, dér kæmper vi alle imod hinanden. Så jeg tror det er den 

rigtige måde for DSV, vi er ikke pressede i forhold til konkurrenterne, fordi de ikke opkøber. Hvis 

konkurrenterne opkøber er det mere nichepræget for eksempel inden for tulipaner eller farma så de 

køber ikke noget stort op.  

 

Derfor er vi ikke pressede. Men investorerne og aktiemarkedet vil klart gerne have at DSV køber op 

og det presser de os med på ledelsen. Dog historisk set har de modstået fristelsen om at bukke under 

for presset imellem 2008-2016 hvor vi købe ABX. UTi der købte vi ikke noget, ikke fordi vi ikke 

prøvede, men der var ikke muligheder som var attraktive. Det føler jeg er som at tisse i bukserne, 

det er meget rart når man annoncerer det at man snakker om det til at starte med.  

 

Men hvis du har lavet en dårlig case så får man en svært ved at løbe den hjem, jamen så kommer 

det bare et år eller to hen ad vejen at det var noget lort. Så jeg tror det er fristende at lade sig presse 

og gøre noget, men jeg tror også vores historik viser at vi har modstået den flere gange.  

 

Interviewer – 01:05:20: I 2008 opkøber i ABX, hvordan adskiller i omkostningssynergierne i 

henhold til den finanskrise som var der på daværende tidspunkt, er det udfordrende for jer? 

 

Ronnie Funch Olsen: Det er ikke så godt, er nok den bedste beskrivelse. Man køber et selskab og 

slår dem sammen, så man kan ikke skille dem ad, og oveni det så kommer der en finanskrise, hvor 

transportvolumen lige faldt 20% i verden i 2009, så det vil sige at alle tabte forretning. Så som jeg 

husker det initialt der var en case, som jeg husker det var en besparelse på 1500 medarbejdere blev 

til en besparelse på 5000 medarbejdere, så det jo svært for os at vurdere om ABX var en succes for 

DSV i dag. Ja det var det, fordi vi fik et footprint inden for low of black differenti og det gjorde at 

vi kunne købe UTi og derfra Panalpina. Det er umuligt at gøre op reelt om vi opnåede den case, 

fordi vi gjorde det mange gange ved omkostningssynergier, men også fordi verden faldt ned i et sort 

hul og vi blev nødt til at spare flere penge. Vi lukkede handlen 2 uger inden Lehmann Brothers 

kollapsede og Jens Bjørn blev CEO i sommeren, så to måneder inden vi overtog, og to og en halv 
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måned efter kollapsen. Så jeg tror at Kurt, den forrige, valgte at træde af på et godt tidspunkt. Men 

det overlevede de så.  

	
Bilag 2: Rådata og analytiske regnskaber for basis-, optimistisk- og pessimistisk case stand-

alone af Panalpina  

	
Basis case stand-alone Panalpina (Målt i DKK. Mia.):  

Budgetteret resultatopgørelse - basis case: 

Budgetteret balance - basis case: 
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Analytiske balance - basis case: 

	
	
Analytiske resultatopgørelse - basis case: 
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Pengestrømsopgørelse - basis case:  

	
	
Optimistisk case stand-alone Panalpina (Målt i DKK. Mia.): 
 
Budgetteret resultatopgørelse - optimistiske case:  

	
	
Budgetteret balance - optimistiske case:  
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Analytisk resultatopgørelse – optimistisk case: 
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Analytisk balance – optimistisk case: 

	
	
Pengestrømsopgørelse – optimistisk case: 
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Pessimistisk case stand-alone Panalpina (Målt i DKK. Mia.): 
 
Budgetteret resultatopgørelse – pessimistisk case: 

	
Budgetteret balance – pessimistisk case: 
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Analytisk resultatopgørelse – pessimistisk case: 
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Analytisk balance – pessimistisk case: 

	
	
Pengestrømsopgørelse – pessimistisk case: 
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Bilag 3: Rådata og analytiske regnskaber for basis-, optimistisk- og optimistisk case af 

’Panalpina som DSV’ 

	
Basis case af ‘Panalpina som DSV’ (Målt i DKK. Mia.): 
 
Budgetteret resultatopgørelse – basis case: 

	
Budgetteret balance – basis case: 
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Analytisk resultatopgørelse – basis case: 
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Analytisk balance – basis case: 

	
	
Pengestrømsopgørelse – basis case: 
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Optimistisk case af ‘Panalpina som DSV’ (Målt i DKK. Mia.): 
 
Budgetteret resultatopgørelse – optimistisk case: 

	
	
Budgetteret balance – optimistisk case: 
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Analytisk resultatopgørelse – optimistisk case: 
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Analytisk balance – optimistisk case: 

	
	
Pengestrømsopgørelse – optimistisk case: 
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Pessimistisk case af ‘Panalpina som DSV’ (Målt i DKK. Mia.): 
Budgetteret resultatopgørelse – pessimistisk case: 

	
	
Budgetteret balance – pessimistisk case: 
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Analytisk resultatopgørelse – pessimistisk case: 
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Analytisk balance – pessimistisk case: 

	
	
Pengestrømsopgørelse – pessimistisk case: 
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Bilag 4: Rådata og analytiske regnskaber for basis-, optimistisk- og optimistisk case ved brug 

af 10-årige budgetperiode eksklusiv terminalperiode 

	
Basis case af ‘Panalpina’ ved brug af 10-årige budgetperiode eksklusiv terminalperiode (Målt 
i DKK. Mia.): 
 
Budgetteret resultatopgørelse – basis case: 

	
Budgetteret balance – basis case: 
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Analytisk resultatopgørelse – basis case: 

	
Analytisk resultatopgørelse – basis case: 
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Pengestrømsopgørelse – basis case: 

	
	
Optimistisk case af ‘Panalpina’ ved brug af 10-årige budgetperiode eksklusiv terminalperiode 
(Målt i DKK. Mia.): 
 
Budgetteret resultatopgørelse – optimistisk case: 

	
Budgetteret balance – optimistisk case: 
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Analytisk resultatopgørelse – optimistisk case: 

	
	
Analytisk balance – optimistisk case: 
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Pengestrømsopgørelse – optimistisk case: 

	
	
Pessimistisk case af ‘Panalpina’ ved brug af 10-årige budgetperiode eksklusiv 
terminalperiode (Målt i DKK. Mia.): 
 
Budgetteret resultatopgørelse – pessimistisk case: 

	
Budgetteret balance – pessimistisk case: 
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Analytisk resultatopgørelse – pessimistisk case: 

	
Analytisk balance – pessimistisk case: 
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Pengestrømsopgørelse – pessimistisk case: 

	
	
Bilag 5: Mailkorrespondance med anonym analytiker fra ABG Sundal Collier (3. januar, 

2020) 
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Bilag 6: Mailkorrespondance med Jacob Pedersen som er aktieanalysechef hos Sydbank (3. 

januar, 2020) 

	

	

	
	


