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Indledning
Motivationen for denne hovedopgave er at finde et børsnoteret selskab, der egner sig til en 
afnotering. I medierne har Nets fyldt en del, med et kort ophold på børsen og siden hen en 
afnotering. Dette har øget min interessen for at finde det næste selskab der afnoteres fra børsen.

Matas A/S (herefter Matas) er et brand der er godt kendt i hele Danmark og har en stor tradition 
med at levere produkter indenfor sundhed og velvære til den danske befolkning. Matas har 
indenfor de seneste 15 år gennemgået store forandringer og har måtte tilpasse sig et marked i 
rivende udvikling. Ejerstrukturen har også ændret sig markant for Matas. Historisk har Matas
været ejet af andelshavere men er efterfølgende er blevet købt op af en kapitalfond og senere 
introduceret på den Københavnske fondsbørs. 

”Matas er kendetegnet ved et stort produktsortiment inden for skønhedspleje, personlig pleje, 
sundhed og problemløsende husholdningsprodukter. ”1(citat) Matas kalder deres koncept for et 
One-Stop butikskoncept, der underliggende er opdelt i 4 shop in shops. Disse 4 shop in shops 
udgøres af: Beauty, Vital, Material og MediCare. 

Matas har siden introduktion på fondsbørsen i 28.06.2013 faldet væsentligt fra en introduktions 
kurs på 122 kr. pr. aktie til 67,8 kr. pr. 28.02.2018, hvor en af årsagerne til kursfaldet skyldes 
manglende evne til af efterleve egne og markedets krav til selskabet vækst og rentabilitet.

Matas operere i en verden hvor man både er tilstede fysisk via sine butikker, men også digitalt via 
webshop, App og Club Matas. Denne balance er svær og har også voldt andre brancher 
udfordringer. (Eksempelvis bankerne der lukkede filialer i takt med kunderne begyndte af bruge 
netbank)

Da investorer har fokus på afkast og vækst har Matas haft det svært. Andre brancher har været i 
udvikling og udviklet sig positivt mens Matas er faldet. Eksempelvis IT sektoren nyder stor
interesse fra investorer da mange nye It produkter inden for SAAS (Software as a Service) er meget 
skalerbare når først markedet har taget det til sig. Ser man på Matas er det ikke lige frem skalerbar 
forretningsmodel der falder en i øjnene, og måske heller ikke lige det næste selskab der sætter 
rekorder for omsætnings- og rentabilitets vækst. 

Aktiemarkedet har stor fokus på innovation, og agile selskaber der tilpasser sig markedet hurtigere 
end sine konkurrenter og drager nytte af disse fordele. Amazon2 er nok en af de virksomheder der 
har ændret sig flest gange i nyere tid. Amazon startede med salg af bøger via en webshop, men er i 
dag også udbyder af Cloud løsninger, Net supermarked, Digital undervisning, Værktøj til analyse af 
marketing og meget mere. Netop denne udvikling har aktiemarkedet belønnet Amazon for med en 
fordobling af aktiekursen indenfor de sidste 2 år.

                                                          
1 Matas Kvartalsrapport 3. kvartal 2017/18
2 https://www.amazon.com/
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Matas betaler et forholdsvist højt udbytte pr. aktie:

2016/17 6,30 kr. pr. aktie

2015/16 6,30 kr. pr. aktie

2014/15 5,80 kr. pr. aktie

2013/14 5,50 kr. pr. aktie

Netop udbytte og aktietilbagekøb har holdt hånden ”lidt” under aktien, da investorer har fået et 
højt udbytte som et ”plaster på såret”. Matas bliver i dag set som en udbytte aktie, og måske 
sammenlignet med en obligation? I en tid hvor det ikke er muligt at få forrentet sine midler i 
obligationsmarkedet, med mindre man bevæger sig langt ud på rentekurven, så er Matas måske 
aktien der skal erstatte obligationerne i investorernes beholdning? 

Ejerskabet af Matas er spændende at se på, for hvad er den optimale ejerstruktur for Matas? Både 
nu og i fremtiden? Ved brug af værdiansættelsesmodeller, analyser og relevante modeller vil dette 
afgangsprojekt søge svaret på hvad den optimale model er for Matas. Da Matas i dag er noteret på 
fondsbørsen vil det være oplagt at se på om selskabet er modet for en afnotering og om det skal 
tilbage til et ejerskab af en kapitalfond.

Problemfelt
Matas skal ændre sig for at slå til på aktiemarkedet, for investorerne ønsker ikke at købe aktier der 
ikke kommer ud af starthullerne. Matas skal ændre forretningsmodel eller genopfinde sig selv, så 
der skabes en tydelig differentiering fra konkurrenterne. Men detail branchen er tung i disse år og 
Matas har stadigvæk en stor omsætning i de 286 butikker fordelt over Danmark (2 af butikkerne er 
på hhv. Færøerne og Grønland). Dog vokser online salget, hvilket er positivt, men på dette marked 
er der et enormt prispres. Alt er transparent på nettet, og det er mange gange den billigste der 
vinder kundens gunst når de sidder trygt hjemme i sofaen og søger efter en nye eyeliner eller 
parfume fri creme. Den store kunst består derfor i at løse den gotiske knude med at balancere 
antallet af butikker med et stigende salg på webshoppen. Hvis Matas ikke løser denne udfordring 
vil der være udsigt til fortsat faldende omsætning og rentabilitet.

Problemformulering
Hvorfor er Matas potentiel for en afnotering af OMXC MidCap, hvad er værdien af selskabet og 
hvilke elementer vil en Private Equity Fond ligge vægt på?

Under spørgsmål
Hvad er det nuværende problem i Matas?

Hvad skal der til for at ændre det? (Vækststrategi)

Hvad er værdien?

Hvorfor kan det være en fordel for Matas at gå fra Public til Private?
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Metode
Denne opgave vil være bygget op af 3 elementer der samlet skal lede til svaret på ovenstående 
problem og under spørgsmål.

Del 1: Strategisk analyse, hvor der bliver belyst hvilke faktorer der påvirker Matas. Der vi bliver 
brugt følgende metoder: Porters Five Forces, Skydeskivemodellen, Konkurrent analyse, PESTEL
analyse, SWOT analyse og dette vil ende med et bud på Matas vækststrategi ved hjælp af Ansoffs 
vækstmatrice.

Del 2: Regnskabsanalyse og Værdiansættelse, der bliver foretaget en general regnskabsanalyse 
hvorefter der vil ske en reformulering af resultatopgørelse og balance. Til værdiansættelsen vil der 
bliver gjort brug af DCF og RIDO. Ved hjælp af udvalgte value drivers vil der blive foretaget en 
følsomhedsanalyse. Analysen vil blive foretaget på baggrund af et fremdiskonteret regnskab, så 
det sikres at vi har et ”rent” første budgetår.

Del 3: Afnotering og Private Equity markedet, betragtning af hvad kræves der for at foretage en 
afnotering. Private Equity vil blive beskrevet og relevant historie vil blive nævnt. Private Equity 
markedet i Danmark vil blive gennemgået og EQT’s TROIKA vil skabe koblingen til afsnittet omkring 
Corporate Governance og Juridiske aftaler. Kapitalstruktur teori vil blive beskrevet på et 
overordnet niveau, med afsæt i Miller & Modiglianis artikler, og dette vil give en naturlig kobling til 
hvilke låne typer(struktur) der benyttes indenfor Private Equity. Afslutningsvis vil udvalgskriterier, 
opkøbsproces, performance, aflønning og risiko blive gennemgået. Dette rundes af med en 
drøftelse omkring ”Private vs. Public” og om Matas er opkøbskandidat for en Private Equity Fond. 

Del 4: Konklusion og Perspektivering

Dataindsamling og kildekritik
Data indsamling er primært baseret på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale, med 
undtagelse af telefon interview med Danske Banks aktieanalytiker. Der har ikke været kontakt 
med Matas, hverken med Investor relations eller medarbejderne i stabs- eller butiksfunktioner. 
Tilgangen til denne type opgaves kaldes ”Desk research”, da den tager sit afsæt i eksisterende 
materiale.

Den strategiske analyse og de brugte modeller heri, sager sit afsæt i fagbøger der er benyttet 
gennem hele HD studiet, suppleret med udvalgte hjemmesider. 

Informationerne og analyserne er primært baseret på baggrund af kvantitative og kvalitative data, 
hvor hovedparten stammer fra Matas hjemmeside, prospekt og årsrapporter. Desuden er der 
benyttet videnskabelige artikler, artikler fra Børsen og andre medier samt materiale fra eksterne 
lektorer på CBS. 

Validiteten af det indsamlede materiale vurderes høj, men materialet der er hentet fra Matas 
hjemmeside, herunder regnskaber, må antages at have en mere positiv vinkel på Matas end andre 
udgivere. Informationerne vurderes dog at være troværdige og sandfærdige. 
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Afgrænsning
Nedenstående er elementer der er fravalgt, for at sikre at opgaven ikke bliver for bred. Enkelte 
områder er fravalgt på grund af manglende data.

! Fravalgt nærmere beskrivelse af værdikæde, men har i stedet fokus på valg af vækst 
strategi.

! Ikke i dybden med Venturefonde og ”fond of funds”, da dette ikke er relevant for Matas på 
nuværende tidspunkt.

! IFSR vil blive nævnt overfladisk, men der vil ikke blive gået i dybden med 
regnskabsstandarter og konsekvenserne af disse.

! Der er ikke sket reformulering af egenkapitalen, da der ikke er noget Dirty Surplus.
! Der er ikke sket reformulering af pengestrømme.
! Beta er beregnet, men der er i stedet brugt en ”common sense” betragtning, og af samme 

årsag er der ikke gået i dybden med beregninger af justeret beta, og betragtninger omkring 
gearet og ugearet beta.

! Private Equity fondene benytter sig af mange forskellige former strukturering af gæld, 
elementer som ”DEBT push Down”, sikkerheder og incitamentsstruktur er kun beskrevet 
overfladisk. 

Strategisk analyse af Matas
Historie
Matas har sine rødder tilbage til 1949, hvor en grupper materialister slog sig sammen for at opnår 
en gunstig position når der skulle indkøbes vare. Materialister var dengang en samling 
farmaceuter der ikke kunne få status som apotek3, og derved drev materialhandel der indebar salg 
af kemikalier, foderstoffer, vaskepulver, urter og krydderier. Matas er en sammentrækning af 
MATerialisternes AktieSelskab. Samarbejdet var en stor succes og allerede året efter stiftelsen i 
1949 talte aktionærkredsen 60 butikker. 

I 1956 introduceres det første Matas logo og det er også året hvor man vedtager regler for Matas 
produkter, blandt andet at det ikke måtte indeholde skadelige stoffer samt at der altid skulle være 
en ensarte kvalitet i produkterne. 

I 1967 blev designet striberne introduceret og blandt de første produkter var fugtighedslotion, i 
dag tæller denne linje 638 forskellige produkter. 

I 1974 Etableres Vital Shoppen, som var et resultat af ”Helsekost bølgen” der rullede ind over 
Europa på dette tidspunkt. Matas er på dette tidspunkt oppe på 200 Matas Butikker.

I 1990’erne begyndte miljøet at spille en væsentlig rolle, og i 1993 etablerede Matas sit 
retursystem, hvor kunderne kan komme og returnere emballagen, denne løsning findes også i dag. 
I samme periode etableres Matas Miljø Fond, der er med til at sikre Matas en profil der har fokus 

                                                          
3 https://www.matas.dk/historie-1
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på miljøet. I 1994 etableres de første produkter med Svanemærket der bliver godt modtaget i 
markedet.

I 2006-2007 har kæden 292 butikken og man modtaget et købstilbud fra kapitalfonden CVC Capital 
Partners. Et klart flertal beslutter at ændre selskabets vedtægter så der kan etableres en ny 
ejerstruktur. Pr. 28.02.2007 overgår Matas til den nye ejerstruktur, en mindre grupper 
andelshavere tager ikke imod tilbuddet og fortsætter som privatejede butikker der samarbejder 
med Matas A/S om levering af stribevare og fælles kampagner. 

I 2010 stiftes Club Matas, der allerede på det første år opnår 400.000 medlemmer. Pr. 28.02.2018 
har Matas tæt på 1,8 mio. medlemmer hvor ca. 500.000 også benytter Matas App.

I 2013 børsnoteres Matas, der omfatter et delvist salg af selskabet og dermed byder 12.000 nye 
aktionærer velkommen. Med en startkurs på 115 kr. pr. aktie bliver selskabet værdi 4.690 mio. kr.
Op til børsnoteringen havde Matas etableret 2 butikker i Sverige, men man konkluderede at der 
skulle et større ”footprint” til hvis man skulle ind på det svenske marked, hvilket betød investering 
i åbning af flere butikker. Da dette faldt sammen med Matas IPO blev butikkerne lukket 
umiddelbart efter børsintroduktionen. Omsætningstallene for aktiviteterne fremgår af regnskabet 
2013/14, hvor man kan se at de 2 butikker omsatte for 35 mio. kr. KIRKBI A/S (herefter KIRKBI)
køber 11 % af Matas.4

Matas har i dag (28.02.2018) et stort produktsortiment indenfor skønhedspleje, personligpleje, 
sundhed og problemløsende husholdningsprodukter. Produkterne er opdelt i 4 segmenter med 
fokus på Beauty, Vital, Material og MediCare. 

Beauty er det segment der udgøre størstedelen af omsætningen (74 %5) og dækker både luksus 
produkter (High End Beauty) og produkter til hverdags brug (Mass Market Beauty). Matas anslår 
selv af have 40 % af det danske marked indenfor dette segment.

I foråret 2016 gennemførtes en revision af Mats 2020 strategi. Matas strategi tager udgangspunkt 
i deres kundeløfte: ”stedet for skønhed og velvære”. Missionen er at: ”hjælpe alle med at have det 
godt, se godt ud og være i godt humør”. Aktiviteten i 2016 blev kaldt ”den ultimative forskel”, det 
skulle sikre en mere fokuseret kundeoplevelse på tværs af alle salgs og kommunikationskanaler. 
Strategien tager sit fokus i 2 elementer:

Kundefokus: Initiativer indenfor 3 områder, Kundemødet, Den bedste butiks oplevelse og Pris og 
kampagneeffekt.

Digitalisering: Individualiserede kundebudskaber koncentreret indenfor 2 kundeområder, En 
effektiv omnichannel platform og Club Matas kundedatabase.

Med i denne strategi var en række underpunkter der vil blive belyst senere i strategi afsnittet i 
opgaven. Det finansielle mål for Mats i 2016 var at opnå en omsætning over 4 mia. kr. i 2020/21 

                                                          
4 https://www.business.dk/detailhandel/lego-familien-kaster-over-halv-milliard-i-matas
5 Matas A/S årsrapport 2016/17 side 5
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regnskabet, hvilket man i september 2017 har måtte sande ikke lykkes. Selskabet er derfor ved at 
tilpasse de langsigtede finansielle ambitioner. 

Portes Five Forces (porters generiske strategier)
Et led i den strategiske analyse er at belyse og analysere branchen, med at hvad denne indeholder. 
Porters Five Forces giver en god metodik til at belyse konkurrencesituationen for en virksomhed 
og derved få en bedre forståelse for virksomheden og dens fremtidige konkurrence situation. 
Dette er essentielt, da en stor grad af en værdiansættelsen er baseret på de fremtidige cach flows 
og evnen til at skabe overskud til ejerkredsen. Modellen giver et mere præcist et billede af 
leverandørernes forhandlingsstyrke, potentielle indtrængere, kunderne og eventuelle 
substituerende produkter.

Der foretaget en geografisk afgrænsning til at denne analyse kun er for Danmark, dog vil webshops 
blive omtalt der ikke nødvendigvis er begrænset til et specifikt land.

Nedenstående er modellen vist.6

Leverandører
Matas indkøber sine produkter fra mere end 250 leverandører, der tæller både grossister og 
producenter. Indkøb og sortiment er inddelt i 3 segmenter: Beauty, Vital og ”Material og 
MediCare”. Mats eget produkt ”Striberne” tæller over 1.000 forskellige produkter bereder sig over 
alle 3 segmenter. Beauty er langt det største segment for Matas og udgøre ca. 74 % af den 
samlede omsætning. 

Matas står ikke selv for produktion af ”Striberne” og hovedparten af disse produkter samt mærket 
Plaisir produceres af den dansk ejede virksomhed Persano Group. Dette samarbejde har stået på i 
50 år. Persano producere også for andre store virksomheder herunder Teva, H&M og Apotekernes 
egne produkter. Overordnet er der tale om en gensidigt afhængighedsforhold hvor Matas 
forventes at have noget mere ”styrke” end Persano. Det fremgå ikke af offentlige tilgængelig 
                                                          
6 Model egen tilvirkning
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information, hvem der ejer opskrifterne til ”Striberne”7, men det vurderes at største delen ejes af 
Persano.

Det forventes at Matas vil kunne omlægge sin produktion til andre producenter i verden, men en 
del af Stribernes værdi ligger også i at det produceres i Danmark.

Det vurderes at Matas med sin størrelse i DK (anslået markedsandel 40 % indenfor Beauty8) har en 
stærk forhandlingsposition og derfor mulighed for at foretage gode indkøb og opnå gunstige vilkår 
hos selv etablerede spillere som L’Oréal og Chanel. Denne position er dog blevet svækket indenfor 
de sidste 2-3 år da handel på nette fylder mere og mere hos de danske forbrugere. Dette betyder 
at Matas ikke længere sidder alene med den stære forhandlingsposition i DK. Eksempelvis er 
Bootz.com begyndt også at handle med kosmetik efter flere år, hvor de kun har satset på tøj. 
Dette ændre lidt på magtbalancen i Danmark da Matas og Magasin har siddet tungt på denne 
plads som danskernes favorit leverandør af high end kosmetik.

Matas køber altså både standardiserede produkter og differentierede produkter (Striberne). 
Styrkeforholdet overfor leverandørerne skal derfor måles 2 delt. 

Leverandørende har historisk spille en stor rolle for Matas for de har været med til at sikre at der 
ikke opstod høj grad af parallelimport på markedet. Men dette ændrede sig da Normal kom 
bragende frem på det danske marked, og i høj grad gjorde brug af dette.

Potentielle indtrængere
Matas har en meget bred produktpalette og derfor vil potentielle indtrængere udfordre Matas på 
en mere fragmenteret måde. Hvis Matas skulle opleve en fuld konkurrence på alle parametre vil 
det formentlig være fordi en stor udenlandsk kæde vil ind på det danske marked. For 5-10 år siden 
sad Matas tungt på markedet og konkurrenterne havde svært med at konkurrere med Matas. Det 
var primært Magasin, der med deres profil inden for High-End Beauty, der kunne udfordre i de 
større byer. Men gennem de seneste år er der kommet en større grad af liberalisering inden for 
området, hvilket har gjort at både supermarkeder apoteker og special butikker stjæler 
markedsandel fra Matas. Mass Market Beauty segmentet er under pres fra supermarkederne, 
apotekerne og Normal. Her gælder det om at være billigst og det er ikke nødvendigvis brandet på 
produktet der er vigtigst. 

Branchen har mange adgangsbarriere hvis en ny spiller skal etablere sig. Her er listet de 
væsentligste:

! Salg af high-end beauty kræver speciel indrettede butikker, med væsentlige omkostninger 
til inventar og indretning, samtidig kræves det at medarbejdere uddannes i produkterne 
løbende. Dette segment udgøre ca. 33 % af Matas omsætning

! Salg af Mass Market Beauty kræver volumen og gode indkøbsaftaler og adgang til kapital 
for at kunne opnå stordriftsfordele som kræves i dette segment.

                                                          
7 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/forbrugerkemi/art5934628/Striberne-fylder-50-Danmarks-
mest-brugte-shampoo-bliver-til-i-et-nedlagt-andelsmejeri
8 Matas årsregnskab 2016/17 s. 5
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! Salg af Vital og MediCare produkter har ikke de store opstarts omkostninger, og er ofte 
kendetegnet af salg via mindre specialbutikker kosmetologer og parfumerier. Apotekerne 
er størst indenfor dette segment. Der finde i dag både store og små netbutikker der er 
startet op med dette segment. Både danske og udenlandske.

! Salg af egne produkter (konkurrent til striberne) kræver både salgskanal og massive 
investeringer i test opskrifter og produktudvikling. Det er nok det sidste område Matas vi 
møde konkurrence fra nye spillere.

Det vurderes at indtrængningsbarriere er middel til høj afhængig af segment og slagskanal, og den 
væsentligste barriere er kapital, da der kræves mange omkostninger for at komme i gang.
Potentielle nye indtrængere vil derfor være lignende forretninger fra udlandet der vil etablere sig
på det danske marked eller en nuværende detail butikskæde der vil udvide sin produktpalette.

Kunder 
Matas kundegrundlag består af samtlige danske forbrugere, der køber produkter indenfor beauty 
og personlig pleje.

Matas opererer på et business to consumer (herefter B2C) marked. Da Matas har en bred vifte af 
produkter er der også stor forskel på kunderne (til en vis grad). I årsrapporten 2016/17 oplyser 
Matas at 70 % af kvinderne i DK mellem 18-65 er medlem af Club Matas! 

Købsadfærden har ændret sig meget gennem de seneste år, hvor køb på nettet fylder mere og 
mere. Matas har i lang tid formidlet salg til deres kunder på nettet og benytter sig i dag af en 
omnichannel strategi, hvor det er vigtigt at lever en mere målrettet kundeoplevelse. 
Købsadfærden er påvirket af en høj grad af transparens, hvilket hæmmer kundeloyaliteten og 
betyder at kunderne ikke interessere sig så meget for, hvor de køber produkterne men mere til 
hvilken pris. Lige netop derfor er Club Matas et vigtigt element i Matas møde med kunderne.
Matas forsøger gennem Club Matas at ændre kundens købsadfærd, ved at give specielle tilbud der 
er målrettet den enkelte kunde (medlem) og samtidig give mulighed for at opspare point til køb af 
andre vare. I den perfekte situation for Matas så skal en kunde der ser et godt tilbud på nette lige 
tjekke om de kan få det til samme pris i Matas og om de opnår point for købet. Det er naturligvis 
ikke alle kunder man lykkedes i sådan grad med, men efter Club Matas er udbygget med app i 
2010, har dette vist sig at være et populært sted for kunderne at søge efter produkter og tilbud.

Den enkelte kunde har ikke nogen forhandlingsstyrke overfor Matas, men trenden i markedet 
påvirker kundernes adfærd og påvirker derved Matas. Eksempelvis indførte webshoppen Zalando 
som en af de første gratis fragt på alle forsendelser af tøj i Danmark. Dette har påvirket kundernes 
adfærd i en grad så man også køber ”småting” på nettet, da man nu ikke skal betale for fragten. I 
dag har Matas levering fra 20 kr. i forsendelse, men er ligesom andre webshops ikke gået med på 
den helt gratis løsning som Zalando udbyder. Matas og de andre webshops har via undersøgelser
fundet ud af at man opbygger en højere kundeloyalitet når man handler oftere hos en webshop 
eller forretning.

Matas har tilfredse kunder, hvilket blandt andet ses via deres score på Trustpilot der ligger på 6,5 
ud af 10. Normal har en score på 5,4 og Boozt.com har en score på 9,2.
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Substituerende produkter
Substituerende produkter dækker over samtlige vare og produkter der kan være alternativ til de 
produkter der i dag sælges i Matas. For at det kan være et substituerende produkt skal det kunne 
udfylde samme behov som Matas produkter.

Beauty segmentet der udgøre 74 % af Matas omsætning og der findes mange forskellige produkter 
der alle dækker samme behov. Produkterne tilbydes i alt fra supermarkeder, netbutikker, apoteker 
og specialforretninger. Da der er mange substituerende produkter er truslen derfor stor og vel 
også et meget godt billede af den situation Matas pt. befinder sig i.

Matas 2 andre segmenter (Vital & Material og MediCare) har ikke nær så mange andre 
substituerende produkter, da mange er unikke og derfor skal passe til enten en special kost,
hudtype eller lignende.

Konkurrencesituationen i branchen
For et give en mere præcist billede konkurrencesituationen benyttes ”skydeskivemodellen”, for at 
illustrere i hvor høj grad Matas konkurrenter ligner Matas. Formålet med modellen er at belyse om 
Matas har konkurrenter der direkte ligner Matas eller kun delvist gør. Jo længere inde i 
skydeskiven man bevæger sig, jo mere snæver er konkurrencen. Ligeledes bliver konkurrencen 
bredere, jo længere ud fra midten man bevæger sig.

Indledningsvis listes de forskellige ringe op med konkurrenter der er i denne gruppe.

Alle produkter:

Der er ingen konkurrenter der har alle de produkter Matas har, og det er nok også naivt at tro at 
det findes 100 % i andre brancher. Årsagen ligger primært i at Matas også er selvproducerende 
(har egne produkter). (Hvis det nu var supermarkedet Netto vi skulle analysere ville Fakta og de 
øvrige supermarkeder passe i denne kategori.)

Produkter til samme behov:

Udbydere af wellnessophold og dertilhørende faciliteter, kosmetikkere både professionelle og ned 
til den lokale massør. 

Samme kategori af produkter:

Alle supermarkedskæder, Apotekere, Helsebutikker, Bodyshop, Normal og diverse webshops. 
(Coolshop.dk, Bootz.com, nicehair.dk, luxplus.dk og billigvoks.dk)

Samme produkter til samme målgruppe:

Magasin, Illum, Salling og Tax Free butikkerne i lufthavnen(CPH).
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9

Konkurrencesituationen er hård, men for Matas kommer den fra en lidt anderledes vinkel en man 
normalt ville tro, for det er ”Mass Market Beauty” hvor Matas oplever den største konkurrence og 
også taber omsætning. Det er primært supermarkederne der er blevet skarpere på deres ”Non-
food” vare og så den store vækst som butikken Normal har oplevet. 

Supermarkederne har i lang tid arbejdet på ”Non-food” området, men indenfor de seneste år er 
denne profil blevet skarpere, hvor man også har kastet sig over beklædning og lejetøj. Matas er i 
samme situation som den kendte lejetøjs koncern Top Toy, der har BR og TOYS”R”US butikkerne. 
Top Toy taber også markedsandel til supermarkeder der er med til at skabe et prispres. 
Supermarkederne udnytter den trafik de normalt har og sørge for at kunderne kommer forbi 
beauty produkter på sin vej igennem supermarkedet. Det er dog mest de lidt større 
supermarkeder der har en meget synlig profil (Bilka, Føtex og Kvickly). Supermarkeder som Netto, 
Fakta og LIDL har produkterne men bruger ikke så meget hylde plads og indretning på at skabe 
omsætning i dette segment. Forskellen mellem købsadfærd i supermarkeder og Matas, består i af 
supermarkeder er ”Need to buy” og Matas er primært ”Nice to buy”

Normal er en butik der har taget danskerne med storm og har oplevet en massiv vækst. Normal 
foretager parallelimport af varer der i mange tilfælde måske endda har ligget i en Matas butik eller 
en anden forretning i Danmark eller EU. Normal udtaler at de ikke har nogle konkurrenter, men at 
de bevæger sig i deres eget marked. Normals ambition er at tilbyde et stort udvalg af basisvarer og 
personlig pleje produkter.10 Det er ikke muligt i regnskabet fra Normal at se hvor stor en del af 
omsætningen der kommer fra de forskellige produktgrupper og derved hvor meget omsætning de 

                                                          
9 http://hhxelev.dk/skydeskivemodellen/
10 https://www.normal.dk/
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”stjæler” fra Matas. Normal ejes 68 % af Danmarks næst rigeste person Anders Holch Povlsen, og 
det seneste regnskab for Normal indeholder ”kun” 7 måneders drift, da det er blevet tilpasset 
Bestsellers regnskabsår. Hvis man foretager en alt andet lige betragtning og fremdiskontere de 7 
måneder til 12 så man opnår et helt regnskabsår omsætter normal for 828,3 mio. kr. 

Normal åbnede sin første butik i 2013 og er i en vækstperiode så det kan godt være at 
omsætningen vil være tættere på 1 mia. kr. for et helt år (dette forventer Normal).

Konkurrencesituationen i Porters Five Forces summeres op ved at se på Porters generiske 
strategier, der omfatter 4 forskellige konkurrent strategier, som hver for sig beskriver en måde, 
hvorpå Matas overordnet kan konkurrere med andre udbydere på markedet. Modellen benyttes 
til at estimere virksomhedens konkurrencekraft. (Se nedenstående model)

Matas er omkostningsleder, da man både har en stor del af totalmarkedet og nyder godt af lavere 
omkostninger som følge af stordriftsfordele på indkøbssiden. Hvis Matas kun havde bestået af salg 
af egne produkter ville Matas blive ende som Differentiering, da der så ville være tale om et unikt 
produkt.

Omkostningslederne ønsker ofte at konkurrere på prisen og vil forsøge at øge kundernes 
opmærksomhed på dette. Kunderne opfatter i de fleste tilfælde produkterne som homogene, det 
vil sige at der ikke er præference for en producents produkt frem for andre. Det betyder ofte at 
omkostningsledernes kunder har pris som vigtigste handlingsparameter.

Delkonklusion på Porters Five Forces:
Leverandørende inddeles i 2 forskellige segmenter for Matas vedkommende. Producenterne af 
skønhedsprodukter vil gerne have der produkter i Matas butikkerne og Webshoppen, da det pt. er 
den største eksponering de kan opnå på det danske marked. Dette kan Matas udnytte sin fordel 
ved at spille større mærker op imod hinanden. Gennem egne varemærker i særdeleshed striberne, 
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sørger Matas for at have en produktgruppe der er svær at substituere, hvilket primært bygger på 
årelang Brand Value og loyalitet overfor disse produkter, modsat andre varemærker hvor der er 
stor grand af substitution. Matas egenproduktion er meget afhængig af få leverandører og der er 
et nært indbyrdes forhold mellem Matas og Persano. Der er et form for afhængighedsforhold da 
man pt. ikke kan undvære hinanden, dette er en udfordring for begge parter. Det vurderes at 
truslen fra substituerende produkter og leverandørernes forhandlingsstyrke er middel mod høj.

Matas har opbygget et stort distributionsnetværk og har stordriftsfordele. Samtidig har Matas god 
omdømme blandt kunder, forbrugere og stakeholders. Kun kapitalstærke konkurrenter vil have 
mulighed for at true Matas og indtræde på markedet. Truslen fra nye konkurrenter vil således
være lav til mellem.

Matas differentiere sig fra deres konkurrenter ved at tilbyde ”high End Beauty”, Mass Market 
Beauty og egne kvalitetsmærker med eneforhandlerrettigheder. Matas ”binder” kunderne tætte 
til sig ved brug af Club Matas og deres App der sikre en fastholdelse af det tætte kundeforhold, 
hvor kunderne gennem Club Matas bliver ”belønnet” for at købe i deres produkter i Matas. 
Markedet er dog præget af en lang række substituerende produkter, hvorfor kunder har stor 
mulighed for at købe deres produkter hos mange forskellige udbydere. Samtidig vil kunderne købe 
deres produkter, hvor de kan købe dem billigst. Kundernes forhandlingsstyrke vurderes mellem
som en samlet enhed, men lav på enkelt niveau.

Overordnet vurderes brancheintensiteten i branchen at være mellem til høj.

Konkurrent analyse
Dette afsnit har til formål at beskrive hvilke konkurrenter Matas kæmper med på det danske 
marked for salg af produkter indenfor skønhed og velvære. Da Matas operere med en 
diversificeret produktportefølje er der mange konkurrenter i markedet der ”ramme” produkter 
der sælges i Matas. Apotekerne er fravalgt, da de fortsat er meget reguleret og derfor ikke 
arbejder inden for det samme frie marked som de øvrige konkurrenter. Apoteket har produkter 
som også findes i Matas butikkerne, men apotekerne kan ikke selv frit bestemme sit produktmix
hvorfor de er fravalgt. Såfremt apoteker lovgivningen bliver liberaliseret yderligere vil det blive en 
konkurrent, men ikke på nuværende tidspunkt.

Der er udvalgt 4 konkurrenter som vil blive beskrevet nedenfor:

Normal – Nyt butikskoncept med fokus på salg af billige produkter

www.Boozt.com – Webshop med størst fokus på salg af tøj, men nu også Beauty.

Bilka – Stort dansk supermarked (Hypermarked)

Magasin – Storcenter med shop in shops, hvor der sælges High end beauty produkter.

Normal
Normal åbnede sin første butik i Silkeborg i 2013, og siden da er det bare gået stærkt for 
konceptet der har pris som det vigtigste handlingsparameter. Normal benytter sig af 
parallelimport og køber produkter der til tider er lidt ”udenfor skiven”, men det er også en del af 
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konceptet. ”Det kan fx være slik, som du ellers kun kender fra udlandet eller en ansigtscreme, der 
dufter af appelsin. Fordi vores varesortiment er skiftende, vil det altid være en ny oplevelse at 
komme i vores butikker”. 11

Normal er stiftet af Torben Mouritsen og Bo Kristensen, Torben er ikke mister ”hvem som helst”
for inden han kastede sig ud i at starte Normal op, har han ejet og drevet virksomheden Wupti, 
der sælger hårde hvidevare på nette samt andre elektroniske apparater. Bo og Torben har i dag en 
ejerandel på mellem 10-15 % af virksomheden hver, hovedaktionæren er nemlig Danmarks næst 
rigeste mand Anders Holch-Povlsen, som primært har skabt sin formue via ejerskab af Bestseller 
koncernen. Normal har med Anders i ryggen mulighed for at udfordre store spillere både i 
Danmark og resten af Norden.

Normal er vokset meget på kort tid og har vundet Gazellepriser og modtager anerkendelse for at 
åbne detailbutikker i en tid hvor der er flere fysiske butikker der lukker end åbner. I dag har 
Normal mere end 100 butikker og har sågar også etableret sig i både Sverige, Norge og senest 
Holland. Omsætningen i Normal forventes i næste regnskabsår at runde 1 mia. kr.

Normal har presset Matas indenfor det billige segment af skønhed og personligpleje, og fortsætter 
med at gøre dette. Dog har butikken ændret lidt på sortimentet indenfor de seneste 6 måneder, så 
der nu er madvare der også får en del hyldemeter. Normals produktmix er således ændret og 
lapper ikke i så høj grad som tidligere ind over Matas.

Normal har ikke salg via webshop eller mulighed for ”Click & Collect” (afhentning i butik), men 
mon ikke det er et spørgsmål om tid før dette kommer. 

Det vurderes at Normal er stor konkurrent til Matas, og fortsat vil presse Matas på Mass Market 
Beauty produkter. Såfremt leverandørende til disse produkter fortsat tillader parallelimport og 
prispres vil Normal medvirke til et øget pres på Matas indtjening og omsætning.

www.boozt.com
Boozt.com er et tidligere kapitalfondsejet selskab der nu er noteret på børsen i Stokholm. 
Selskabet er stiftet i 2007 og har hovedsæde i Malmø Sverige.12 Markedsområdet er primært 
Norden og den primære salgsplatform er salg via webshop. Men nyeste skud på stammen er 
konceptet ”Beauty by Boozt” der har åbnet første butik på RO’s torv i Roskilde, her sælger man 
oplevelser og der er ikke tale om kunder men gæster i butikken. Boozt.com har kun solgt kosmetik 
siden juni 2017.

Boozt har sin DNA i nethandel og har investeret massivt med kapitalfonden Sunstone Capital(mfl.) 
i ryggen. Dette har været vigtigt for at rulle den fulde automatiserede version af Boozt.com ud. De 
store investeringer er gået til et fuldautomatisk lagerhåndteringssystem, hvor små robotter pakker 
dine vare sekunder efter du har trykket de sidste kortoplysninger ind på deres hjemmeside. Den 
endelig udrulning sket i oktober 201713.

                                                          
11 https://www.normal.dk/om-normal/
12 https://www.boozt.com/dk/da/customer-service#about
13 https://www.booztfashion.com/wp-content/uploads/2018/04/ar_2017_en.pdf
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Boozt.com har igennem de seneste år vendt styrkeforholdet om, i relation til de store 
leverandører indenfor tøjbranchen. Med den nuværende volumen er det afgørende for tøjmærker 
at være tilstede hos Boozt.com, hvorfor de har en mulighed for at spille eksempelvis Lacoste og 
Ralph Lauren op imod hinanden.

Det vurderes at Boozt.com kan blive en stor konkurrent til Matas på sigt, men da primær fokus er 
tøj, vurderes dette ikke at ske indenfor de næste par år. 

Bilka
Bilka er et stort dansk supermarked ejet af Dansk Supermarked Group. Bilka dækker hele Danmark 
med sine 18 butikker og handel via webshop. Bilka har slået sig op som et Hypermarked, hvilket 
skal forstås som at man har ”ALT”. 

Bilka har et stort sortiment, så har man naturligvis også cremer, parfumer og diverse produkter til 
Skønhed og pleje. Segmentet får god plads både fysisk og i den omdelte Bilka avis der bruger ca. 
10-12 % af pladsen på dette segment. 

Bilka har pris som handlingsparameter, men også convenience, forstået på den måde at du kan få 
alt i Bilka så du spare også tid ved kun at købe ind på en location.

Supermarkederne har ikke altid været udfordre til Matas, for der har ligesom altid været plads til 
alle i markedet. Men efter Normal blev etableret har priserne fået et hak og der er kommet fokus 
på parallelimport, og nye produkter der vælges til pga. pris. Det er således kun indenfor Mass
Market Beauty, at Bilka udfordre Matas. (Normal holder også Bilka på tæerne) 

Da Bilka har stor trafik af kunder og derved en stor berøringsflade vurderes de som en stor 
konkurrent af 2 årsager:

- De behøver ikke tjene det store på produkterne, da deres kunder typisk køber flere ting og 
derved sikre en fornuftig indtjening pr. kunde. Samtidig er marginalerne indenfor fødevare 
ikke høj, så Bilkas forretningsmodel er gearet til at handle med vare med lav marginal. 

- Kunderne fokusere i høj grad på convenience, og denne megatrend, kan ende med at vi 
flytter en stadig større del af Mass Market Beauty køb over hvor vi alligevel er ”tvunget” til 
at handle. Dette ud fra devisen om at ”købe alt et sted”.

Magasin
Magasin er en kæde af stormagasiner der blev stiftet helt tilbage i 1868. Magasin har i dag 6 
stormagasiner, hvoraf det mest ikoniske ligger på Kongens Nytorv også kaldet Magasin du Nord. 
Magasin er i dag ejet af Debenhams, der er Storbritanniens næststørste kæde af stormagasiner og 
noteret på børsen i London. Selskabet har kæmpet med at holde sin aktiekurs, der er faldet ca. 50 
% indenfor det seneste år.

Magasin har altid haft en skarp profil indenfor High end beauty. Med sine shop in shops skabes der 
en solid branding af alle de dyre mærker og nyeste hotte tendenser. Mange af de produkter der
sælges her kan kun fås i Magasin og Matas, da leverandørende kræver at personalet har et vist 
uddannelsesniveau og produkterne får den rigtige eksponering. Indenfor dette segment er det 
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produktet og ikke prisen der er vigtigst og dette betyder at der ikke er samme prispres som i Mass 
Market Beauty. 

Det vurderes ikke at Magasin kommer til at udfordre Matas markant, da det lader til at begge 
brands har fundet en balance sammen med leverandørerne for konkurrence og prisniveau. Største 
trussel for Matas er hvis Debenhams sælger Magasin og en ny ejer vælger at skifte strategi.

PESTEL analyse
Til vurdering og analyse af Matas omverdensforhold anvendes PESTL modellen. Modellen
analysere 6 omverdens forhold herunder:

P: Politiske forhold

E: Økonomiske forhold (Economic)

S: Sociale forhold

T: Teknologiske forhold

E: Miljømæssige forhold

L: Lovgivningsmæssige forhold (Legal)

Datagrundlaget består primært af tal fra Danmarks Statistik, andre datakilder og diverse 
branchetal samt artikler. Formålet med analysen er at vise de omverdensforhold der påvirker 
Matas og i deres nuværende og fremtidige strategivalg. 
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Politiske forhold
Det danske marked for salg af skønhedsprodukter og personligpleje er underlagt en lang række 
regler, love og bestemmelser, hvoraf de fleste er nævnt i ”Bekendtgørelse af lov om kemikalier”15. 
Ændring i disse regler kan have stor fokus på Matas drift og fremtidige indtjeningsforhold. 
Lovgivningen tager udgangspunkt i enkelte kemikalier og tilsætningsstoffer, der ikke må optræde i 
produkter der sælges i danske detail forretninger. Dette gælder på tværs af segmenter og 
produktgrupper. (Beauty, MediCare, Material og Vital) Der findes også en specifik lov om 
kosmetiske produkter ”bekendtgørelse om kosmetiske produkter”16, denne bekendtgørelse 
indeholder flere fælles regler der også er gældende for EU. 

Med afsæt i de 2 bekendtgørelser vil Matas være tvunget til hele tiden at være på forkant med 
hvilke kemikalier og kosmetiske produkter der fremgår i deres varesortiment. I særdeleshed deres 
egne produkter bør løbende vurderes for disse parametre, da det vurderes at en sag omkring 

                                                          
14 https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/2016/06/30/pestel-analysis/
15 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/115
16 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152371
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ulovlige kemikalier i striberne eller Plaisir vil have en større image messing effekt end hvis det 
fremkommer fra en anden leverandør.

Matas kan via brancheorganisationer påvirke politiske beslutninger i nogen grad, grundet Matas 
synlige markedsposition i Danmark. Der findes flere eksempler på at Matas er blevet hørt, når der 
har skulle vedtages nye love eller reguleringer indenfor området.

Emballage har altid betydet meget for Matas, så da der kom lovgivning indenfor området i 2006, 
betød det ikke de store ændringer for Matas. Matas har siden 1993 haft en politik for området, og 
kunderne har kunne komme i butikkerne siden 1994 og returnere emballagen.

Andre politiske forhold der har påvirket Matas, er den manglende liberalisering af 
apotekerbranchen. Matas har tidligere presset på for at kunne få lov til at udlevere receptmedicin, 
men dette er blevet skudt ned og Matas har efterfølgende ikke presset på yderligere. 

Ændringen af selskabsskatten så den i dag er på 22 % har naturligvis påvirket Matas positivt, men 
det har ikke give fordele overfor konkurrenter da de også har fået samme lempelse.

Økonomiske forhold
Danmark er et lille land er den økonomiske påvirkning i høj grad skabt af de øvrige lande i EU, da 
Danmarks største handels område er EU og resten af Europa.17

Økonomiske op- og nedture påvirker Danmarks BNP, og dette vil igen påvirke forbrugernes 
købekraft, hvilket giver forbrugerne af Matas produkter mindre ”penge mellem hænderne”. Matas 
produkter henvender sig til både ”high end Beauty” og Mass Market Beauty. Man må forvente at 
når der er økonomiske opsving vil andelen af high end beauty stige og modsat vil en lavkonjunktur
få forbrugernes købsadfærd mere over mod Mass Market Beauty i lavkonjunkturer. Helt konkret 
så er forbrugeradfærden at luksus er det første man dropper når købekraften falder. Matas har 
dog skrevet i deres prospekt fra 201318 indikeret at både highend og Mass Market Beauty er 
konjekturfølsomme. Striberne vil have en stærk position i en lavkonjunktur, og vil kunne erstatte 
Hig End Beauty produkter for nogle forbrugere.

Nedenstående tabel fra Danmarks Statistik viser udviklingen i BNP for Danmark, med indeks år 
2013, hvor Matas foretog sin IPO. Dette matcher også ledelsens kommentarer i seneste 
årsrapport, hvor det oplyses at en stadig større andel af Mats salg sker i High end beauty. Endeligt 
tal for BNP 2017 er udkommet fra Danmarks startestik efter min skæringsdato for dataindsamling.

                                                          
17 https://www.seomondo.dk/eksport/danmarks-eksport
18 http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-1TKWXR/5522990291x0x670564/FE069A65-D8BC-4ED5-A273-
48230BBBCDDC/Matas_Prospekt_dk.pdf
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19

Det er ikke kun i DK det går fremad i IMF’s rapport (World Economic outlook Update januar 
2018)20, notere man sig en vækst i 2017 globalt på 3,7 %, hvilket er en fremgang i forhold til året 
før. Forventningerne for 2018 er 0,2 procentpoint højere og forventes at fortsætte ind i 2019.

Der er derfor meget der tyder på at købekraften fastholdes og stiger over de kommende år, hvilket 
vil påvirke Matas positivt.

En anden økonomisk faktor der kan påvirke Matas er der nuværende lønniveau og den lave 
arbejdsløshed. Matas har mange ansatte, og er derfor eksponeret over et stigende løn niveau i 
Danmark. Dog har den seneste udmelding fra ledelsen i Matas været at der på sigt skal lukkes 
butikker i byer hvor der ligger mere end 1 Matas i takt med at handlen på nettet stiger. Det 
vurderes derfor at Matas i en fornuftigt omfang selv kan kalibre på denne udfordring med stigende 
lønninger.

Sociale forhold
Sociale og kulturelle forhold vil også have en påvirkning på Matas fremtidige muligheder i og 
trusler i markedet. Kulturelle forhold omkring livsstil og sundhed fylder stadig mere og mere hos 
den danske befolkning og dette påvirker danskernes forbrugsvaner. Hjerteforeningen skriver21 at 3 
ud af 4 danskere gerne vil leve sundere og referer til en rapport af Landbrug og Fødevare hvor 
tallene kommer fra. Hele denne kropsbevidste trend smitter naturligvis af på markedet for 
skønhed og velvære samt salg af økologiske varer. Det er også vigtigt at varerne har de rigtige 

                                                          
19 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27733
20 World Economic outlook Update januar 2018 – Link til PDF 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018
21 https://hjerteforeningen.dk/2017/03/danskerne-gerne-leve-sundere/
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godkendelser eksempelvis Astma og Allergi eller Svane mærket. Mange af Matas egne produkter 
(Striberne og Plaisir) lever op til disse krav.

Matas var på mange måder firstmover på hele helseområdet i 90’erne, da man her begyndte salg 
af natur og helse produkter. Dengang var der dok ikke samme fokus på området og markedet var 
ikke i samme størrelse som det er i dag. I dag er der også flere spillere på dette marked og 
produkterne skal ikke kunde være sunde de skal også have stået i mod alverdens godkendelser, da 
målgruppen kræver transparens og information omkring produkterne.

Produkter til mænd er begyndt at få flere hyldemeter i de danske butikker. Der er ligefrem 
kommet et nyt stereotyp navn til manden der bruger meget tid på skønhed og udsende nemlig 
metroseksuel. Berlingske Business (feb. 2017) referer til en undersøgelse foretaget af Finansiel 
Times, der vurdere branchen for skønhedsprodukter til mænd er på globalt 50 Mia USD. Kvinderne 
føre dog stadigvæk suverænt denne statistik og Financial Times vurdere at kvindernes marked er 
ca. 8-9 gange større.22

Demografien i Danmark kan også påvirke Matas, herunder sammensætningen af mænd og kvinder 
samt aldersfordelingen i samfundet. Nedenstående er vist befolkningspyramide for Danmark.

23

Matas henvender sig primært til kvinder, hvilket kun er en fordel når man betragter 
befolkningspyramiden. I statistisk årbog kan man også læse at danskerne bliver ældre og ældre, 
hvilket er noget Matas ser som sin fordel. (Nævnt i prospektet fra 2013) Da denne målgruppe har 

                                                          
22 https://www.business.dk/detailhandel/make-up-til-maend-er-det-nye-sort-branchen-er-50-milliarder-dollar
23 Statistisk årbog 2017 s. 11
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mere købekraft end de unge og sætter pris på service og rådgivning, modsat den yngre generation 
der har fokus på pris og convenience. (Butik vs. Nethandel)

Hvis ikke Matas finder og opfanger de evige sociale og kulturelle forandringer og reagere på dem 
vil de have risiko for at miste markedsandele.

Teknologiske forhold
Ingen virksomheder kan i dag sige at de ikke er afhængige af teknologi og er påvirket af dette 
forhold. Indenfor de seneste 2-4 år har ordet ”Disruption” været på manges læber og ordet 
dækker over nye teknologier der har ændret en branche markant og ændret spillereglerne for alt 
fra indtjening, kundeloyalitet, markedsvilkår. Matas befinder sig lige midt i orkanens øje, for 
markedet for consumer goods, som personligpleje og skønhed også er en del af, og oplever i 
stigende omfang et øget forbrugsmønster over mod digitale transaktioner.

Matas er godt med, men må ikke falde bagud. I kvartalsrapporten for Q3 2017/18 fremgår det 
blandt andet at Matas havde en vækst på 40 % i deres webshop i netop dette kvartal i forhold til 
sidste år, hvilket må siges at være en voldsom fremgang. Dette er et glimrende eksempel på at 
kunderne ikke i så stor grad som tidligere søger rådgivningen i butikkerne, men i stedet blot køber 
det på nettet. 

Matas fyrtårn i kampen om kunderne er Club Matas, der tæller en imponerende medlemsskare på 
1,8 mio. danskere, hvilket gør det til Danmarks største kundeklub. I den digitale verden er ”must 
win battles” antal brugere og trafik på systemer og platforme. Dette medføre også til nogle 
interessante værdiansættelser af virksomheder, hvor man har mere fokus på antal brugere end 
indtjening isoleret. Endomondo og Snapchat er bare 2 tilfælde, hvor man har set værdiansættelser 
der ikke passer ind i den traditionelle DFC model, som de fleste analytikere benytter sig af. Udover 
Club Matas har Mats en App, der benyttes flittigt af kunderne, her er der 600.000 medlemmer der 
benytter appen. Det er svært at estimere om Matas udnytter denne kontaktflade optimalt, og det 
er nok heller ikke alle 1,8 mio. medlemmer der er aktive brugere. Matas digitale fremtid kommer i 
høj grad til at være påvirket af, hvordan man udnytter denne store kontaktflade med sine kunder 
og løbende udbygger den. 

Cybersikkerhed er en must win battle for alle danske virksomheder der har en markant digital 
profil og har interaktion med kunderne på digitale platforme.24 Når en virksomhed som Mærsk kan 
blive angrebet så kan alle andre også, så Matas skal selvfølgelig have fokus på dette. Angreb kan 
komme på flere forskellige måder, det kan være computere/robotter der opretter falske Club 
Matas profiler, eller hacking af hjemmeside. 

Matas har brug for at følge med udviklingen indenfor lager og logistik. Hvis man surfer lidt rundt 
på www.youtube.com finder man hurtigt videoer der viser imponerende lager og logistik forhold 
der i dag styres af robotter25, Alibabas lager styres af 60 robotter der pakker alle ordre så snart 

                                                          
24 Cybertruslen – Forsvar, håndtering og ansvar januar 2018 Kammeradvokaten, 
https://digital.di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Digital/Pr%C3%A6sentationer/Uddrag%20af%20pr%C3%A6sentat
ion%20fra%20konference%20om%20cybertruslen.pdf
25 https://www.youtube.com/watch?v=FBl4Y55V2Z4
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kunderne har godkendt betalingen på deres hjemmeside. Det er også en teknologi som en af 
Matas nye konkurrenter har taget til sig(Boozt.com), så Matas skal nok forvente at en større 
investering i et mere effektivt lagersystem, og dette skal ske indenfor en overskuelig tidsramme.
(1-3 år)

Miljømæssige forhold
Dette forhold hænger på mange måder sammen med politiske forhold for Matas vedkommende. 
Der er stor fokus på hvor stort en CO2 aftryk en virksomhed efterlader og dette er også blevet en 
del af brandingen for mange virksomheder. Som tidligere nævnt har Matas siden 90’erne haft 
fokus på dette, og netop denne fokus kan komme Matas til undsætning i den nuværende 
konkurrence med eksempelvis Normal og andre spillere der ikke har så grøn en profil som Matas.

I dag er der stor bevågenhed fra miljøorganisationer og pressen omkring miljø, hvor senest H&M 
har fået dårlig omtale på grund af afbrænding af tøj. Matas har siden 1995 arbejdet aktivt med 
miljø, hvor man i 1995 etablerede Matas Miljø Fond. Denne fond administreres af Matas i samråd 
med Danmarks Naturfredningsforening. Fondens midler giver økonomisk støtte til beplantning af 
områder hvor børn leger. Det er primært børnehaver, skoler, fritidshjem og vuggestuer der 
modtager midlerne. Midlerne i fonden kommer fra salg af genbrugsposer i Matas Butikkerne, der 
på den måde også sikre et lavere CO2 aftryk i stedet for at man bruger almindelige plastik poser.26

Lovgivningsmæssige forhold (Legal)
Denne del drejer sig primært om eksport- og importmæssige reguleringer der kan ramme Matas, 
men den lovmæssige del indeholder også lov om konkurrence og monopol lovgivning. Endelig kan 
det være regulativer der kommer fra EU der skal sikre en ensartet handel indenfor EU's grænser.
For Matas tilfælde hænger denne del meget sammen med de politiske forhold hvor der også er 
inddraget referencer til lovtekster. Der findes en lang række love som Matas skal efterleve, men 
jeg har valgt at begrænse dette afsnit til 2 aktuelle forhold.

Apotekerlovgivningen har haft påvirkning på Matas forretningsmodel. Der har i mange år været 
debat om Matas skulle have tilladelse til at udlevere receptpligtig medicin fra sine fysiske butikker, 
men dette er der indtil videre ikke blevet en realitet. Apotekerlovgivningen er ellers blevet 
liberaliseret løbende over de seneste 5 år, men det har mere været omkring lokationer og 
muligheden for egenproduktion af medikamenter/medicin. Apotekerne er ejet af selvstændige 
apotekerne, men en stor del af forretningen reguleres af sundhedsstyrelsen. Den enkelte apoteker 
kan eksempelvis ikke frit vælge hvilke produkter der skal ligge på hylderne, og produktmix skal 
godkendes løbende og kontrolleres. Apotekerne bliver i dag afregnet pr. pakning receptpligtig
medicin27. (14,46 kr. pr pakning receptpligtig medicin uanset prisen). Det lader dog til at 
stridsøksen mellem apotekerne og Matas er begravet for der er etableret en butik i Sønderborg og 
Viborg, hvor der både ligger en Matas og et apotek.

                                                          
26 Matas Miljøfond https://www.matas.dk/miljoefond
27 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1631#ide105f0aa-4afd-4741-9cf4-5a35ab0f2996 Kapitel 7 §24
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GDPR28 (General Data Protection Regulation) er vedtaget i EU parlamentet 14 april 2016, og med 
effekt pr. 25 maj 2018. Lovningen har til formål at beskytte privatpersoners følsomme oplysninger. 
Dette har stor påvirkning på hvordan marketings bureauer og andre opbevare deres data om 
kunder og potentielle kunder. Dette har også haft betydning for Matas. Matas skal sikre at de er 
”compliant” i sin opbevaring af oplysninger på samtlige Club Matas medlemmer. Dette har blandt 
andet betydet at samtlige medlemmer af Club Matas har skulle godkende en ny 
samtykkeerklæring, med opdaterede vilkår og godkendelse af at samtlige selskaber i Matas 
koncernen må bruge data på medlemmerne. Det kan ske at ikke alle brugerne synes dette er en 
god ide, hvor det kan give lidt udfordringer for Matas på den korte bane. Det kan samtidig give 
Matas en god indikation om hvem af deres medlemmer der tilvælger Club Matas uanset hvad der 
kommer i vejen. Det vurderes dog at markedet på sigt vil vende sig til denne lovgivning og derfor 
ikke skabe de store udfordringer. 

SWOT analyse
SWOT analysen vil blive brugt til at skabe en delkonklusion for Porters Five Forces og PESTEL 
analysen, der efterfølgende skal skabe en kobling til Matas valg af vækst strategi. Valg af strategi 
vil ske ud fra Ansoffs model.

SWOT - Analyse

Interne Styrker Svagheder
-Veluddannet personale
-CSR (Miljø)
-Club Matas
-Stærkt Brand
-”Striberne”
-Stærk forhandlingsposition 
overfor leverandører

-Krav specifikationer til High-End 
Beauty grossister
-Ikke ejerskab af alle opskrifter til 
striberne

Eksterne Muligheder Trusler
-Nye markeder
-Nye samarbejdspartnere
-Øget fokus på sundhed og 
velvære blandt befolkningen
-Stigende interesse blandt mænd 
for skønhed og personlig pleje.

-Stigende konkurrence
-Nethandel kender ikke 
landegrænser
-Regulering på kemikalier til 
kosmetik
-Cyberangreb
-High-end beauty oplever samme 
konkurrence som Mass Market 
Beauty
-Høj brancheintensitet
-Faldende kunde loyalitet

                                                          
28 https://www.eugdpr.org/
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Ansoffs vækstmatrice
Når en virksomhed har valgt konkurrence strategi og de øvrige markeds og branche vilkår er 
fastlagt kan man placere virksomheden i en af de 4 udfaldsrum der findes i Ansoffs vækstmatrice.

Ansoffs Vækstmatrice (illustreret)

Salgsudvikling har til formål at øge virksomhedens salg til de nuværende markeder med de 
nuværende produkter. Dette gøres efter 3 metoder:

! Øge markedsandelen
! Øge forbruget hos de nuværende kunder
- Ændre forbrugssituationen
- Øge standardkvaliteten
- Øge forbrugs frekvensen
! Få flere fra målgruppen til at bruge produkterne

Markedsudvikling går efter andre markeder, der kan have behov for produkterne. Dette kan gøres 
efter 2 metoder:

! Udvide markedet til nye segmenter. Der er her tale om at sælge samme produkt, men 
tilpasse det nye segmenters behov og ønsker.

! Geografisk ekspansion. Her kan der være tale om ekspansion både nationalt og 
internationalt.

Produktudvikling dækker over nye produkter på eksisterende markeder. Forskellige retninger 
indenfor produktudvikling eller produktforbedringer.

! Funktionstilpasning af eksisterende produkter
! Flere varianter af eksisterende produkt
! Nye produktudformninger, hvor produktet kan dækket et andet behov
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! Ny emballage, hvor ændringer af brand osv. Høre under.

Diversifikation benyttes når alle andre muligheder er udtømt, det er her virksomheden går ind på 
helt nye forretningsområder for at skabe vækst. Diversifikation kan gennemføres på 2 måder:

! Koncentrisk diversifikation – nye produkter med synergier der matcher de nuværende 
produkter.

! Konglomerat diversifikation – den mest risikofyldte vækststrategi. Nye produkter på nye 
markeder. Bedste eksempel i Danmark er Lars Larsen der pludselig stiftede et rejseselskab. 
(Larsen rejser)

Ansoffs vækstmatrice mangler dog en meget vigtig vækststrategi nemlig Integration, der 
overordnet kan deles op i 3 forskellige former:

! Horisontal integration, hvor virksomheden udvider sine aktiviteter på samme niveau i 
forsyningskæden. Dette kan køres ved opkøb af samme type virksomhed (konkurrent) eller 
ved at etablere nyt brand, hvis sortiment er i direkte konkurrence med en selv.

! Vertikal integration, vækst sker via opkøb der sker ved enten forlæns- eller baglæns 
integration. Forlæns er køb af en kunde (B2B) og baglæns er køb af en leverandør.

Konklusion af strategisk analyse og opsummering ved Ansoffs vækstmatrice
Matas har et stærkt brand, en god markedsposition som Markedsleder. Men der er udfordringer 
med forretningsmodellen, hvor man oplever store udfordringer på Mass Market Beauty 
produkterne fra supermarkederne og Normal. Matas har en unik platform med 1,8 mio.
medlemmer af Club Matas og 600.000 antal brugere af deres App. Matas er påvirket af en 
stigende transparens og salgskanaler i form af udenlandske webshops. Med lukning af Style Box 
konceptet og lukning af butikker er Matas på vej mod en ny era, hvor der skal findes en balance 
mellem antal fysiske butikker og salg via webshops. Da Matas har stor markedsandel og har et 
koncept der virker trods en negativ trend, vurderes det af Matas bør benyttes sig af 
vækststrategien Markedsudvikling, herunder geografisk ekspansion. Matas har før forsøgt sig i 
Sverige, men timingen var dårlig, da det var i perioden med gennemførsel af IPO. Siden hen har 
der været fokus på at trimme kerne forretningen. Et oplagt land og starte kunne være Norge, hvor 
købekraften er høj og derfor passe godt til Hig end beauty segmentet. Da Norge er centreret
meget omkring få store byer, vurderes det muligt at opnå god synlighed nationalt i Norge, med et 
begrænset antal butikker.

Regnskabsanalyse, Budgettering og Værdiansættelse
Regnskabsanalyse
Regnskabsanalysen har det formål at give et billede af Matas finansielle situation og formåen. 
Dette skal sammen med den strategiske analyse lede hen til en budgettering der benyttes i 
værdiansættelsen. I budgetteringen inddrages de ikke finansielle value drivers. Metodisk er der i 
opgaven valgt at budgettere Q4 2017/18 og inddrage denne i den historiske betragtning af Matas 
finansielle situation. Dette gøres så budgetperioden ikke indeholder et første år hvor vi allerede 
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kender dele 75 % resultatet. I denne opgave tages der udgangspunkt i Matas 4 seneste 
regnskabsår. (Matas har årsregnskab fra april til marts.)

Regnskabsanalyse og Reformulering
Reformulering foretages for at undgå mest mulig regnskabsmæssig støj, så vi derved kommer ind 
til kernen af den finansielle og indtjeningsmæssige situation for Matas. Input fra reformuleringen 
benyttes efterfølgende til at foretage nøgletalsanalyse ved hjælp af Dupont pyramiden og en 
værdiansættelse af Matas, hvor DCF og RIDO modellen inddrages. I denne opgave er 
resultatopgørelsen og balancen reformuleret.

Formålet med reformuleringen er derfor at opdele/klassificere regnskabstallene så de opdeles i 
drifts- og finansieringsaktiviteterne, og på den vis synliggøre virksomhedens værdiskabende evne.

Input til reformulering af regnskabsåret 2017/18 – budgettering af Q4
Estimering af resultatopgørelsen for 2017/18 er udfærdiget ved at benytte de realiserede tal fra 
Q3 2017/18 og efterfølgende lægge tallene fra Q4 2017/17 til. Efterfølgende er der foretaget 
mindre justeringer der er begrundet i forecast fra Q3 regnskabet. 

Finansielle omkostninger og indtægter er i Q3 2017/18 regnskabet ikke udspecificeret men 
fremgår alene som en nettopost. I samme kvartalsrapport fremgår en samlet betaling for renter og 
skat. Total betaling renter og skat er 46 mio. kr. Netto renteomkostninger er på -13 mio. kr. Skat 
for periodens overskud udgøre -18 mio. kr. På denne baggrund estimeres finansielle omkostninger 
til -38,1 mio. kr. og indtægter til 9,6 mio. kr.

Simpel sum af omsætning nedjusteres med 1,5%29. I Q32017/18 rapporten ændre Matas sit 
guidance på omsætning fra et fald på 0-2 % af omsætning til 1-2%. Vareforbruget er ligeledes 
nedskrevet med 1,5 %. Der er ellers ikke justeret for de øvrige poster i kolonnen simpel sum.

                                                          
29 Matas Q3 2017/18 s.1
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Tabel 1.

30

Dette leder til nedenstående oversigt bruges som datagrundlag for reformulering af 
resultatopgørelsen.

                                                          
30 Egen tilvirkning, vedhæftet som bilag for elektronisk aflevering.
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Tabel 2

31

Regnskabsåret 2017/18 har været et hårdt år for Matas, med faldende toplinje og bundlinje. 
Omsætningen er udfordret ved fald i segmentet Mass Beauty, hvor man er gået tilbage med 5,9 %. 
Til gengæld er High-End beauty steget med 7,2 %. Samlet set er beauty segmentet gået en smule 
frem (1,3%). Beauty segmentet fylder ca. 74 % af omsætningen. Vital segmentet har oplevet en 
fremgang på 7 % for året og 13 % alene i Q3, dette skyldes en stigning af kampagner indenfor 
helseområdet, der virkelig har ramt forbrugerne. Material oplevede en tilbagegang på 8,6 %, 
hvilket primært skyldes et prispres fra supermarkederne. Materiel segmentet indeholder 
husholdningsprodukter og personligpleje. Salget udgøre ca. 8 % af Matas samlede omsætning. 
Engrossalget til de associerede Matas butikker faldt med 19 mio. kr. og pr. næste regnskabsår vil 
dette salg næsten være elimineret, da Matas har overtaget 7 butikker i indeværende regnskabsår 
og de sidste butikker (heraf de største med butik i Rødovre Centrum og Frederiksberg Centeret) 
ikke længere må kalde sig for Matas butikker og ikke drive handel med Striberne. I posten 
engrossalg indgår værdiansættelsen af Club Matas point, hvorfor denne post samlet set er 
negativ.32

Marginalerne er under pres og Matas oplyser at det primært er indenfor Mass Beauty. 
Bruttoresultatet falder til DKK mio. 1.545, hvilket svare til et fald i brutto margin på ca. 1 % fra 46 
til 45 %. Matas forventer fortsat prispres og at bruttomarginen kan flade yderligere. Løsning på 

                                                          
31 Egen tilvirkning, vedhæftet som bilag for elektronisk aflevering.
32 Matas Q3 2017/18
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dette problem skal findes ved et stærkere samarbejde med leverandørende udtaler CEO Gregers 
Wedell-Wedellsborg.

Af positive elementer fra 2017/18 regnskabet kan nævnes at onlinesalget er voldsomt stigende, 
alene i Q3 steg dette salg med 40 % i forhold til året før. Ligeledes er gennemsnits transaktions 
beløbene stigende, dog er samlet antal faldet. 

Med afsæt i den faldende omsætning og de pressede marginaler, har Matas i november 2017 i 
gang sat en række tiltag for at frigøre kapital til nye prioriteter. Planen er nu gennemført, og dele 
af de frigjorte midler har allerede bevirket at kunderne har oplevet en række prisfald på udvalgte 
kendte hverdagsvare. Største indgreb i november var lukning af Stylebox-kædens 5 butikker, hvor 
3 af butikkerne omdannes til Matas butikker og 2 lukkes. Ledelsen har samtidig skærpet retorikken 
omkring tilpasning af butiksnettet, hvor man forventer at starte med fokus på byer hvor der ligger 
mere end en butik.

Balancen er også tilpasset og input til budgettering fremgår af bilag 133.

I Q3 2017/18 regnskabet estimeres et udbytte på 6 kr. pr. aktie hvilket er brugt i forbindelse med 
estimering af udbytte og egenkapital for hele året. Aktietilbagekøb sker ikke34 i 2017/18. 
Tilgodehavender fra salg, tilgodehavender selskabsskat og andre tilgodehavender er tilpasset så de 
matcher niveauerne fra tidligere år. Stigningen i varebeholdninger kommer fra tilkøbte aktiviteter i 
form af butiksåbninger fratrukket lukninger, samt en forøgelse af varenumre på lager. I 
indeværende regnskabsår er der kommet flere leverandører/brands. 

Matas har et mål for at den nettorentebærende gæld svarende til 2,5 gange 12 måneders løbende 
EBITDA før særlige poster. I det estimerede regnskab ligger niveauet en smule over.

Netto rentebærende gæld: 1.467,9 + 41,3 – 52,2 = 1.457 Mio. kr.

EBITDA = 393,7 + 157,6 = 551,3 Særlige poster 25 mio. kr.35 (lukning af butikker og afvikling af 
Styleboks)

EBIT før særlige poster: 551,6 + 25 = 576,6 Mio. kr.

1.457/576,6 = 2,53 gange.

Nettorentebærende gæld af faldet i forhold til tidligere år, hvilket kan forklares med et øget afdrag 
på gæld og større leverandørgæld.

Nedenstående balancen bruges som datagrundlag for reformulering af balancen.

                                                          
33 Egen tilvirkning, vedhæftet som bilag for elektronisk aflevering.
34 Matas Q3 2017/18 s. 10
35 Matas Q3 2017/18 s. 8
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Tabel 3

36

Reformulering af balancen
Matas balance deles op i drift og finansiering, hvorefter man søger at finde Nettodriftsaktiver 
(NDA) og Netto finansielle forpligtelser(NFF).37 Før vi kan starte med at reformulere balancen er vi 
nødt til at estimere Matas behov for likviditet, dette behov skal klassificeres som et driftsaktiv (vist 
i opstillet balance som DA). ”En ofte anvendt tommelfingerregel er at tage 0,5-2 % af 
nettoomsætningen og klassificere dette beløb som driftslikviditet og klassificere de rastrerende
likvide beholdninger som et finansielt aktiv”38. Da Matas er inden i en fase hvor gælden falder i takt 
med faldende EBITDA (for at efterleve målepunktet 2,5 gange Netto rentebærende gæld/EBITDA), 
og hvor gælden er stigende hos leverandørende, estimeres Matas behov for driftslikviditet til lidt 

                                                          
36 Egen tilvirkning, vedhæftet som bilag for elektronisk aflevering.
37 Ole Sørensen s.204
38 Ole Sørensen citat s.207
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under gennemsnittet nemlig 1 %. Nedenfor ses den reformulerende balance, samt tabel med 
fastlæggelse af driftslikviditet. Som en grundlæggende regel skal virksomheder ikke ligge inde med 
likvider der ikke har et formål, da de ikke skaber værdi (NPV=0 investering). Men det sker dog at 
virksomheder har overskudslikviditet, og nedenstående er de typiske formål det benyttes til:

! Til udbetaling til ejerne i form af udbytte eller aktietilbagekøb
! Til gældsafvikling 
! Til anlægsinvestering eller virksomhedsopkøb
! Til en forsikring mod dårligere tider, eller igangværende tvister med myndigheder, kunder 

eller leverandører.

Tabel 4

39

Bemærk i ovenstående tabel at likviderne i 2016/17 ligger under 1 % af omsætningen, hvorfor der 
dette år ikke er finansielle aktiver i den nedenstående reformulerede balance. Det må antages at 
Matas i denne periode har gjort brug af korte kreditfaciliteter, mere end de 3 andre perioder.

Tabel 5

40

                                                          
39 Egen tilvirkning, vedhæftet som bilag for elektronisk aflevering.
40 Egen tilvirkning, vedhæftet som bilag for elektronisk aflevering.
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Netto driftsaktiver(NDA) afspejler det samlede beløb som er investeret i Matas af dens investorer.

Netto finansielle forpligtelser(NFF), giver et mål for Matas netto gældsætning.41

Når man betragter driftsaktiverne så er den absolut største post Immaterielle aktiver, hvor 
Goodwill er langt den største post. De immaterielle aktiver udgøre 98,9-101,3 % af NDA i den 
udvalgte regnskabsperiode på 4 år. Dette kommer vi tilbage til senere i opgaven. Udover 
immaterielle aktiver, så er det varelager der fylder mest, hvilket også giver mening når man ser på 
hvilken type virksomhed Matas er. Varelageret har været stigende i de seneste 4 år, men det har 
leverandørgælden ligeledes i samme niveau. Det vurderes derfor at leverandørende i høj grad er 
med til at finansiere Matas stigende varelager. 

Matas gør brug af operationel leasing, da man ikke selv ejer de butikslokaler butikkerne drives fra. 
Kontrakterne er således indgået på operationelle leasingkontrakter, der har en løbetid på 0-5 år42

med mulighed for forlængelse efter periodens udløb. For flere af kontrakterne er ydelsen variabel, 
da der også indgår omsætningstal i fastsættelsen af ydelsen.  

43

Den løbende betalte leasings ydelse fremgår som en driftsomkostning i resultatopgørelsen. Det 
fremgår af ovenstående at Matas har en tyngde af korte uopsigeligheder, hvilket er en stor fordel 
nu hvor man har fokus på at ”cost trimme” jf. udmeldelsen fra den nye CEO. Selvom der ikke i 
denne opgave vil være fokus på regnskabspraksis og reglerne indenfor IFSR (16), så skal det 
bemærkes at IFSR 16 træder i kraft for regnskabsåret der begynder 01.01.2019, altså Matas næste 
regnskabsår. I denne ”opdatering” af IRFS skal alle leasings ydelser uanset type (dog få 
undtagelser) indregnes i balancen som et aktiv med en tilhørende leasings forpligtelse. Matas har 
ikke fore castet på denne ændring, men det vil betyde at balancen vil stige, men ikke nødvendigvis
påvirke egenkapitalen. Dette vil derfor påvirke Matas soliditetsgrad i en lavere retning, men 
opdateringen vil også påvirke ”resultat af primær drift” positivt da omkostningerne vil blive 
reklassificerede til afskrivninger og rente betalinger til finansielle omkostninger. De finansielle 
omkostninger vil derfor stige, de frie pengestrømme(FCF) vil derefter stige, da 
huslejeomkostningerne fremover klassificeres som pengestrømme fra finansieringsaktivitet og 
ikke driftsaktivitet. Denne regnskabsmæssige ændring er ikke medtaget i budgettering og 
værdiansættelse, men vil blive belyst senere i opgaven.

                                                          
41 Ole Sørensen s.206
42 Matas årsrapport 2016/17 s.63
43 Matas årsrapport 2016/17 s.63
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Goodwill i Matas er den væsentligste aktivpost i Matas regnskab, og gemmer sig i posten 
immaterielle aktiver. Posten er aktiveret i forbindelse med Matas blev børsnoteret, og ledelsen 
skal hvert år notere om den optagede værdi af goodwill er retvisende, hvilket gøres ved en 
nedskrivningstest. 

44

Det fremgår af ovenstående at Matas har tilkøbt yderligere butikker i 2016/17, hvilket også er 
tilfældet i den estimerede balance for 2017/18 regnskabet. Samtidig fremgår det at goodwill 
udgøre 90 % af de immaterielle aktiver. I denne opgave er der ikke udfærdiget en note til 
2017/18E opgørelsen af immaterielle aktiver, men det forventes af goodwill vil udgøre ca. 90 %.

Matas har dog en udfordring med denne værdi, da den både er lavere en egenkapitalen og 
værdien af selskabet på aktiemarkedet!

Antal aktier x aktiekurs pr. 28.02.2018 = Markedsværdi (Enterprise Value) 

38,29 mio. x 67,8 kr. = 2.596,06 mio. kr.

Egenkapital i estimeret balance = 2.711,10 mio. kr.

Matas egen værdiansættelse af goodwill (90 % af immaterielle aktiver fra regnskab 2017/18) 
udregnes nedenstående.

4.156,6 x 0,90 = 3.740, 94 mio. kr.

Når vi kigger nærmere på hvordan denne værdi er fremkommet, ses det i regnskabet at man har 
brugt følgende værdier til sin værdiansættelsesmodel(DCF).

Forventet omsætningsvækst 3 % i budgetperiode.

Forventet omsætningsvækst på lang sigt (terminalperiode) 2 %

Der forventes en dækningsgrad i budgetperioden, der matcher det historiske gennemsnit

                                                          
44 Matas årsregnskab 2016/17 (note 14 i regnskabet)
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Diskonteringsfaktoren (WACC) forventes af udgøre 8,5 %.

Den vægtede gennemsnitlige vækstrate for årene efter 2021 er sat til 1,5 %

Med baggrund i ovenstående kan der godt argumenteres for at Matas er nødt til at foretage 
afskrivninger på goodwill, og her kan det være svært at fastsætte hvilken størrelse. Bemærk at en 
afskrivning i størrelsesordenen 500-1.000 mio. kr. vil påvirke Matas egenkapital i en sådan grad at 
deres rating hos kreditinstitutterne vil falde og deres låneomkostninger stige. Det er en potentiel 
risiko for Matas.

Værdierne i den reformulerede balance ligger på meget stabile niveauer i den 4 årige periode 
reformuleringen er foretaget, dog skal det bemærkes at driftsforpligtelserne er steget en smule, 
hvilket indikere at Matas er god til at opnå kreditter hos leverandørende, frem for at skulle betale 
renter i banken.

Reformulering af resultatopgørelse
Formålet med reformulering af resultatopgørelsen er at belyse Matas rentabilitet fra en 
nuværende og historisk perspektiv. Her spores kilderne til virksomhedens samlede overskud. 
Gennem reformuleringen opdeles overskud (totalindkomsten) i driftsoverskud og netto finansielle 
omkostninger. Efterfølgende indregnes overskudskomponenterne til brug af vores 
rentabilitetsopgørelse senere. Samtidig skal den danne grundlag for den fremtidige budgettering 
af Matas fremtidige drift og cash flow. Nedenfor er vist den reformulerede resultatopgørelse der 
tager sit udgangspunkt i tallene fra tabel 2.

En del af formålet med reformulering af resultatopgørelsen er at skabe ”clean surplus 
accounting”45, hvor man ompostere overskudskomponenterne (også kaldet Anden totalindkomst)
fra egenkapitalen til resultatopgørelsen. Men Matas har ikke sådanne poster i sin 
egenkapitalopgørelse, hvorfor der ikke vil være fokus på dette i opgaven og metodikken herom.
Matas har poster i regnskabet som kunne være opgjort under egenkapitalen, men har altså valgt 
at alt indgår i resultatopgørelsen. 

                                                          
45 Ole Sørensen s. 217
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Tabel 6

46

EBITDA er faldende for de sidste 4 år i en periode hvor vareforbruget er stor set uændret, 
personaleomkostningerne er stigende, og omsætningen er faldende. Det viser ret tydeligt Matas 
situation med en faldende omsætning, faldende marginaler og stigende kapacitetsomkostninger. 
Det skal dog bemærkes at andre eksterne omkostninger er fladet, og i denne post ligger 
omkostninger til husleje, markedsføring, administration og øvrige omkostninger til drift og 
vedligeholdelse. Afskrivninger på materielle aktiver indbefatter primært afskrivninger på ”andre 
anlæg, driftsmateriel og inventar, denne post er stigende, men forventes ikke at stige over det 
nuværende niveau, med mindre der lukkes mange butikker på en gang. Årsagen til stigningen på 
10 mio. kr. skal findes i lukningen af Stylebox konceptet.

Resultatet fra Matas drifts og finansielle omkostninger har begge en skattekonsekvens. I Matas 
årsrapport er der kun et beløb for skatteomkostningen, nemlig skat af årets resultat. I tabel 6 er 
dette tal opdelt og allokeret til henholdsvis ”skat af EBIT” og ”skat af finansiering (skatteskjold)”.

                                                          
46 Egen tilvirkning, vedhæftet som bilag for elektronisk aflevering.
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Rentabilitets analyse og Dupont modellen (Niveau 1 og 2)
En rentabilitetsanalyse er en analyse af hvad der driver ROE (forrentning af egenkapitalen). Før vi 
kan budgettere for Matas vækst og rentabilitet må vi se på de historiske nøgletal. Der fremgår i 
tabel 7, og skal danne basis for den fremtidige vækst og budgettering.

Tabel 7

47

ROE (egenkapitalens forrentningen)
ROE består af afkast på nettodriftsaktiviteter(ROIC) og finansielle value drivers som FGEAR og r og 
viser egenkapitalens forrentning. Ved kontrol af ROE kan benyttes denne formel der også er vist i 
tabel 7: ROE = ROICH + FGEAR*SPREAD

ROE ligger på et stabilt niveau i de første 3 år af den udvalgte regnskabsperiode, men falder så i 
2017/18E med cirka 2 procentpoint. Årsagen findes ved et stort fald i totalindkomsten på ca. 18 %. 
Såfremt Matas vælger at afskrive på sin goodwill vil dette have en positiv virkning på ROE over tid, 
men ikke i det regnskabsår hvor afskrivningen foretages da den vil påvirke totalindkomsten. Da 
detail markedet generelt er under pres vurderes en ROE på 10,2 % som acceptabel, men trenden 
er bekymrende. Hvis vi betragter Normals regnskab så har Normal en estimeret ROE på 11,83 %.

Indtjening Normal for 7 måneder (sidestillet med totalindkomst): Tkr. 7.073

Egenkapital opgjort i 7 måneders regnskabet: Tkr. 102.453

                                                          
47 Egen tilvirkning, vedhæftet som bilag for elektronisk aflevering.
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Estimeret ROE Normal: ((7.073/7)*12)/102.453 = 11,83 %.

ROIC (Return on invested capital)48

ROIC fortæller os hvor meget afkast vi opnår på den investerede kapital. Komponenterne i formlen 
er Totale driftsoverskud over NDA. Vi oplever samme tendens med ROIC som med ROE altså et 
mindre fald gennem de 3 første år af regnskabsperioden og så det største fald i sidste regnskabsår 
på næsten 2 % point. Det viser derfor at Matas er blevet dårligere til at udnytte sine ressourcer. Da 
NDA er stabil i hele analyseperioden skal forklaringen findes i et faldende totaloverskud. ROIC kan 
også udledes ved at sammensætte overskudsgraden og aktivernes 
omsætningshastighed(OG*AOH), disse 2 elementer kommer vi ind på senere.

Finansiel gearing (FGEAR)
Den finansielle gearing ligger meget stabilt i analyseperioden, dette nøgletal fortæller os forholdet 
mellem Netto finansielle forpligtelser og egenkapitalen. I analyseperioden ligger dette nøgletal 
mellem 0,55 og 0,60 gange, hvilket er lav hvis vi betragter Matas i et historisk perspektiv der går 
længere tilbage. Da Matas var kapitalfondsejet i 20008/09 regnskabet var FGEAR på 2,5: 

Langfristet gæld = 3.035,9 mio. kr. 

Kortfristet gæld = 37,7 mio. kr. 

Egenkapital = 1.102,2 mio. kr. 

Likvide midler = 299,5 mio. kr. (Omsætning 3.011,4 mio. kr.)

Simpel beregning af NFF: 3.035,9 + 37,7 – (299,5 – (3.011,4*0,01) = 2.804,2 mio. kr.

FGEAR 2008/2009: 2.804,2/1.102,2 = 2,5 gange.

En af de primære årsager til at FGEAR er faldet så markant, findes ved at man i forbindelse med at 
gøre klar til IPO konverterede den ansvarlige lånekapital til egenkapital, hvilket medførte et fald på 
ca. et procentpoint. Såfremt Matas som tidligere nævnt vælger at nedskrive goodwill med 1.000 
mio. kr., vil dette betyde at FGEAR stiger til 0,87 gange.

SPREAD
SPREAD fortæller os forskellen mellem ROIC og r(lånerenten), hvor r = Netto finansielle 
omkostninger / NFF. 

SPREAD = ROIC – r

SPREAD måler Matas fortjeneste på NDA i forhold til lånerenten, hvis SPREAD er positivt så betaler 
Matas mindre for låntagning end Matas selv kan forrente NDA til. Renten udtrykkes ved r, der 
udregnes ved at dividere de totale finansieringsomkostninger med NFF. 

AOH (aktivernes omsætningshastighed)
AOH er den anden driver bag ROIC og da Matas investere betydelige ressourcer i netto 
driftsaktiver er det vigtigt at få udnyttet disse optimalt og produktivt. AOH måler salget pr. en 

                                                          
48 Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels Valuation 6. udgave
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krone investeret i Matas nettodriftsaktiver.49 Af tabel 7 kan vi derfor udlede at vi i analyseperioden 
opnår en omsætning på 0,81-0,84 kr. pr. investeret krone i driftsaktiver. Hvis vi betragter den 
inverse værdi af AOH, giver dette et udtryk for hvor meget der er bundet i netto driftsaktiver for at 
skabe en krones salg. Eksempel 2017/18: 1/0,80 = 1,24 kr. 

OG (Overskudsgraden)  
OG måler overskuddet for en krones salg fra Matas driftsaktivitet. Nøgletallet er et samlet mål for 
tilpasning af indtægter og omkostninger. Hvis en virksomhed ikke kan opnår en respektabel OG, er 
det ligegyldigt hvor effektiv dens kapitalisering er. Matas OG er i analyseperioden faldet fra 11,3 % 
til 8,8 %. Det er derfor meget tydeligt hvor den primære påvirkning af selskabets nøgletal kommer 
fra.

Rentabilitetsanalyse opsummering (Nedenfor er DuPont-Modellen illustreret)

Rentabiliteten er faldende i analyseperioden, og påvirkningen skal primært findes i OG og AOH. 
Rentabilitetsanalysen vil fremadrettet blive påvirket af Matas stillingtagen til nedskrivning af 
goodwill, leasing på balancen og de faldende marginaler på produkterne.

50

                                                          
49 Ole Sørensen s. 286
50 DuPont-Model Egen tilvirkning 
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Budgettering
Budgettering
Budgettering opdeles i 2 forskellige perioder, nemlig budgetperioden og terminalperioden. I begge 
perioder tages der højde for de fremtidige faktorer der er påvist i den strategiske analyse, 
herunder strategiske tiltag der er besluttet af ledelsen. 

Budgetteringen vil ikke ske på alle regnskabsposter, da dette vil udvide fejlmulighederne og 
samtidig gøre opgaven lagt mere omfangsrig. Der er i stedet fokus på de vigtigste poster, der 
tidligere er behandlet i regnskabsanalysen. Budgetteringen vil derfor ske på baggrund af: 
Omsætningen, EBIT-margin, skat og AOH (aktivernes omsætningshastighed). Underliggende vil 
yderligere elementer blive beregnet og estimeret.

Budgetperioden skal vælges ud fra hvor lang tid der kan budgetteres ud i fremtiden til Matas 
kommer i en Steady State periode. Valget af periode tager typisk udgangspunkt i vækstudsigterne i 
branchen og virksomhedsspecifik konkurrence messing fordel.51 Se nedenstående model. Matas 
vurderes at have en konkurrencemæssig fordel, men at denne godt kan aftage, derfor vælges ”Ja, 
men kun på kort sigt”. Det forventes nemlig at nethandel kommer til at udgøre en større og større 
andel af forbrugernes købsmønstre, og her vil internationale spillere udfordre Matas nuværende 
konkurrencefordel. Der er ikke høje vækstudsigter for branchen, men der er alligevel en stemning 
blandt den brede befolkning af sundhed er vigtigt og derfor er markedet stigende, så valget falder 
på ”konsolidering”. Valget er derfor faldet på en 10 årig budgetperiode. 

52

Terminalperioden fastlægges fra 2029/30 og frem. Tidshorisonten er uendelig, hvilket indikeres 
ved at vores budgetterede drivere (Omsætningsvækst, EBIT-Margin og AOH) en konstante i 
perioden også kaldet ”Steady-state”. Terminal perioden kan derfor have stor effekt på den senere 
værdiansættelse. 

Omsætningsvæksten
I Q3 2017/18 fremgår det at Matas er udfordret på toplinjen, og omsætningen er faldende. Den 
nuværende konkurrence situation bevirker at Matas mister markedsandel på segmentet Mass 
Market Beauty. Denne pris krig forventes af fortsætte og Matas skal derfor til at tilpasse sig et nyt 
omsætningsniveau, forudsat at man ikke begynder at tage nye segmenter ind i forretningen. I 
budgetperioden har jeg derfor budgetteret med et fald i omsætningen på 1,5 % i 2018/19 

                                                          
51 Ole Sørensen s. 320.
52 Egen tilvirkning, inspireret af Ole Sørensen s. 320
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regnskabet, hvorefter omsætningen stabilisere sig omkring 2021/22, hvorefter omsætningen igen 
stiger frem mod terminalperioden. Der er i opgaven set bort fra at budgettere med vækst i de 
forskellige segmenter, da beauty segmentet fylder så meget som det gør. Dog opleves der en 
vækst (fra et lavt niveau) indenfor Material området, der dækker over produkter indenfor 
helsekost og vitaminer. Dette segment forventes at stige, men ikke signifikant nok til at påvirke 
udviklingen der kommer fra beauty. Budgetteringen kunne godt har været hårdere ved 
omsætningen, da lukning af butikker forventes at præge de næste 5 år. Men det forventes at 
nethandlen vil kunne kompensere for dette og her nyder Matas godt af sit brand. Bemærk af 
julesalget i Q3 2017/18 steg med 40 %. Det forventes af salg til associerede butikker ophører for 
regnskabsåret 2018/19, da de rastrerende butikker der ikke ville købes er overgået til almindelige
Detail butikker udenfor Matas koncernen. Lukning af Stylebox konceptet vil have sin fulde
indvirkning på 2017/18 regnskabet.

EBIT-margin
Tabel 8

EBIT margin er faldende, og forventes at falde yderligere. Den forventes påvirket af faldende 
marginaler på produkterne grundet prispres, men også påvirket af de nødvendige afskrivninger 
der vil komme på Goodwill. Det er nok mest realistisk af afskrivningen på goodwill kommer af en 
omgang, men i budgetperioden er delt ud over en længere årrække. Det forventes at der på sigt 
og så kommer prispres på high end beauty produkterne, hvorfor EBIT marginen i slutningen af 
perioden er helt nede på 5 %. Udviklingen i high end beauty, forventes at blive skabt fra 
leverandørendes forhandlinger med de globale markedsledere, som kunne være Amazon eller 
Alibaba. De globale markedsledere vil have en stærk forhandlingsevne overfor leverandørende, og 
dette vil medføre pris dumping af produkter.

AOH
Tabel 9

AOH er faldet i analyseperioden, som følge af en faldende omsætning og ledelsens fastholdelse af 
den store goodwill post. Goodwill posten forventes af falde, men nye investeringer i robotstyret 
lager og mere udnyttelse af IT vil betyde at Matas fortsat vil ligge i den høje end med NDA set ift. 
Omsætning. Udgangspunktet for DCF modellen er den gennemsnitlige AOH, der i budgetperioden 
stiger marginalt. Rationalet er derfor at Matas fortsat skal investere for blot at fastholde 
markedsandele og omsætning, hvilket også matcher ledelsens udmelding i Q3 2017/18 
regnskabet, hvor besparelserne fra lukning af Stylebox benyttes til investeringer på 40-50 mio. kr.
En del af denne besparelse er brugt på at give kunderne produkter til lavere priser. 
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Skat
I rentabilitetsanalysen er beregnet den effektive skatteprocent for Matas i analyseperioden, der 
ses nedenfor i tabel 10. Selskabsskatten er de seneste år blevet sat gradvist ned i Danmark i 2013 
var den på 25 %, men de sidste 3 år har den været på 22 %. De 3 første år af analyseperioden ses 
en faldende effektiv skattesats, hvorefter den stiger i det estimerede år 2017/18. Denne stigning 
vurderes med en vis usikkerhed, da skattebetalingen kan påvirkes af andre faktorer end resultat 
før skat. Jeg har valgt en skattesats på 22 % i min DCF model, da jeg forventer at Matas effektive 
skattesats over tid vil være lig med den ”rene” sats for selskabsskat. 53

Tabel 10

Værdiansættelse
For at kunne foretage en værdiansættelse af Matas, skal der inden benyttes tal fra den 
foranstående strategiske analyse, reformuleringen af regnskabet og rentabilitetsanalyse. 
Værdiansættelsen vil ske via DCF modellen og Residualindkomstmodellen (RIDO).

CAPM
Capital Asset Pricing Modellen, bruges til at fastlægge ejerens afkastkrav til egenkapitalen. 
Modellens er en af de mest anvendte54 til at bestemme egenkapitalomkostningerne. Formlen 
fremgår i tabel 14, se nedenstående. Der indgår flere elementer i CAPM, der enkeltvis vil blive 
beskrevet.

Rf (Risikofrie rente)
Ud fra den klassiske tilgang til finansieringsteori, så har man normalt brugt en 10 årig 
statsobligation til at fastlægge den risikofrie rente eller betragtet renten i et historisk perspektiv.55

Problemet ved at benytte denne metode er, at der lige nu er et historisk lavt 
renteniveau/rentemiljø56. Spørgsmålet er således om, hvorvidt det lave rentemiljø er realistisk på 
lang sigt, eller om renterne snart kommer til at stige? På det globale marked har USA som de 
første hævet renten af flere omgange og markedet forventer at der kommer yderligere 3-4 
rentestigninger derfra i løbet af 2018.57 Det er primært væksten i USA og især jobskabelsen der 
driver rentestigningerne. Renten på en 10 årig dansks statsobligation ligger med en effektiv rente 
på 0,60 %58. 

                                                          
53 http://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-skattelovgivningen-2010-2018
54 Brealey, Meyers, Allen s. 200
55 Ole Sørensen s. 39
56 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2016/06/Scenarier-for-en-normalisering-af-
renteniveauet.aspx
57 https://www.information.dk/telegram/2017/12/gode-jobtal-usa-baner-vej-mulig-rentestigning
58 http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite?Instrument=XCSEDANSKE_STAT_2027
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I et telefon interview med Danske Banks aktieanalytiker, får jeg oplyst at banken benytter sig af en 
risikofri rente på 3 %, da man vurdere at renten over tid vil stige. Da denne komponent indgår i 
WACC beregningen, som indgår i DCF modellen med et uendeligt tidsperspektiv så skal der bruges 
en højere rente. (Det var ikke muligt at få oplyst hvordan man præcist var kommet frem til 3%).
Der findes eksempler på at analytiker benytter et tillæg afhængig af selskabets rating, dette er dog 
fravalgt i denne opgave, men måske årsagen til Danske Banks niveau.

Da Danmark er et lille land med stor påvirkning fra de øvrige omliggende økonomier har jeg valgt 
at betragte den risikofrie rente ud fra et globalt perspektiv. Den amerikanske 10 årige 
statsobligation lå pr. november 2017 på 2,35 % og Danske Banks forecast for de næste 12 
måneders udvikling ligger på 2,70 %. 

I denne opgave vil der blive brugt en risikofri rente på 2,5 % da USA kommer til at bliver driver for 
de globale og dermed også danske renter på sigt. 

R(m) Forventet afkast til markedet
Forventet afkast til markedet også kaldet markedsrisikopræmien er et udtryk for den ekstra 
præmie investorer vil have for at investere i risikofyldte aktier fremfor den risikofrie rente.59 I et 
bredt perspektiv har man siden år 1900 kunne estimere den gennemsnitlige årlige risikopræmie til 
7,7 %60. Undersøgelser foretaget af PWC viser at man i praksis bør anvende en 
markedsrisikopræmie på 5-6 %61. Endelig findes der en analyse af Fernandez pr. 2016 der fastslår 
at markedsrisikopræmien bør ligge på 5,3 %. På baggrund af ovenstående input har jeg valgt en 
markedsrisikopræmie på 7,3 %. Årsagen til mit valg i den høje ende af spektret er primært 
usikkerhederne omkring den stigende rente. Historisk har vi set et større inflow i aktiemarkedet 
når renterne var lave, og min tese går derfor på at investorer vil søge mere mod obligationer i takt 
med renterne stiger, hvilket vil påvirke markederne i negativ retning og derfor skal præmien være 
højere.

Beta 
Formålet med at estimere Beta er at finde Matas risiko relativt til markedet. CAPM modellen er 
baseret på antagelsen om at man kun bør indregne den del af risikoen der ikke kan 
bortdiversificeres. Således inkluderes selskabsspecifikke, usystematiske risici ikke. (Dårlig ledelse, 
fejl i strategien og sygdom/dødsfald i direktionen). Nedenstående gælder som risikomål: 

Tabel 11 (Tolkning af Beta)

62

                                                          
59 Brealy, Meyers Allen s. 199
60 Brealy Meyers Allen s. 199
61 PWC Madsen og Hetzberg 2016.
62 Tabel af egen tilvirkning Ole Sørensen s. 40
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Der findes flere metoder til fastlæggelse af Beta. 

Man kan benytte det historiske datagrundlag for Matas kurshistorik, sammenholdt med 
udviklingen på aktiemarkedet (i dette tilfælde MidCap). Udfordringen ved denne model er at den 
fokusere på det historiske og ikke hvad der vil ske i fremtiden. Opslag på Matas Beta værdi varierer
meget. Reuters oplyser Matas’ Beta værdi til 0,4663 og Infront har en værdi på 0,85. Det fremgår 
ikke af Reuters og Infronts hjemmesider og rapporter om de benytter OMXC25 eller MIDCAP som 
reference marked. Jeg har selv beregnet Beta op mod historiske afkast for MIDCAP indekset og her 
får jeg en Beta på 0,4464. Der ligger dog en større grad af usikkerhed i denne type beregning, da 
Matas (jf. data) ikke har være handlet flere af dagene i perioden. Dette kan få Matas til at se bedre 
ud, da manglende handel kan være et udtryk for at der ikke er nogen der vil købe aktien samtidig 
med at markedet falder.

Da der findes mange fald grupper i den matematiske beregning af Beta, benytter de fleste 
analytikere en såkaldt ”Common-Sense” metode. Her finder man Matas samlede risiko ud fra en 
kvalitativ vurdering af virksomhedens samlede risiko, hvor man inddrager driftsmæssig og finansiel 
risiko.65 66 Nedenstående tabel benyttes til Common-Sense metoden.

Tabel 12

67

Driftsmæssig risiko for Matas vurderes som neutral (men i den høje ende), da drift risikoen på 
nuværende tidspunkt er OK, men at trenden er dårlig og udfordringer fra konkurrenter og nye 
spillere på markedet vil presse Matas. Udfordringen går blandt andet ud på at finde den rigtige 
balance mellem butikker og handel på nettet. Samt at tilpasse sig det nuværende prispres på 
produkterne.

Den finansielle risiko vurderes som neutral (men i den høje enden). Det nuværende forhold 
mellem gæld og EBITDA vurderes tilfredsstillende og lever op til ledelsens målsætning. Men de 
øvrige finansielle nøgletal er faldende, og så er der hele problematikken omkring nedskrivning af 

                                                          
63 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/MATAS.CO
64 Beregningen er vedhæftet i digital aflevering af opgaven, skærmprint er vist i bilag 2
65 Ole Sørensen s. 41
66 Petersen, Plenborg og Kinserdal kapittel 10
67 Tabel egen tilvirkning Petersen, Plenborg og Kinserdal kapittel 10
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goodwill, der kan ændre på egenkapitalen, samt de nye regnskabsprincipper (indregning af 
leasing) der forventes at forringe soliditetsgraden.

Den samlede vurdering er derfor neutral risiko med et udfaldsrum på 0,85-1,15. Da det vurderes at 
Matas ligge i den høje ende af udfaldsrummet har jeg valgt at benytte 1,15 som Beta i denne 
opgave. (Danske Bank bruger 1,1)

Likviditetspræmie og Risikopræmie
Likviditetspræmie
Ovenstående input til CAPM modellen er alle funderet omkring selskaber der handles på de store 
børser i hele verden. Derfor skal man tilpasse sine beregninger når man har med et mindre selskab 
at gøre, der handles på en lille børs(MIDCAP) eller hvis der er tale om et selskab der ikke er 
børsnoteret. Denne præmie estimeres ud fra samme principper som vi tidligere nævnte med Beta, 
altså common sense ved hjælp af tabeller.

Likviditetspræmie behandles forskelligt af analytikerne, men skal i sin enkelthed give et billede af 
hvad man skal have i tillæg til afkastkravet, når man har med et selskab at gøre der ikke er så 
likvidt som dem der handles på de store børser. Foreningen af statsautoriserede revisorer har i et 
fagligt notat fra 2002 udfærdiget nedenstående tabel, der tager afsæt i selskabets 
markedsværdi.68

Tabel 13

69

Matas har en markedsværdi på 2.596 mio. kr. og ligger derfor i spændet 1-2 %. Input fra 
estimeringen af Beta viste at der var dage hvor Matas aktien ikke var handlet, hvilket gav lid støj i 
min beregning af Beta. Men netop det faktum at der er dage aktien ikke handles betyder at jeg 
vælger at ligge mig i den høje ende af spektret og sættes likviditetstillæget til 2 %. Danske Bank 
benytter ligeledes en likviditetspræmie på 2 %.

                                                          
68

https://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Publikationer/Fagligt%20notat%20om%20vrdian
sttelse%20af%20virksomheder%20og%20virksomhedsandele.ashx.
69

https://www.fsr.dk/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Publikationer/Fagligt%20notat%20om%20vrdian
sttelse%20af%20virksomheder%20og%20virksomhedsandele.ashx.
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Risikopræmie (MidCap)
Risikopræmien har til formål at opsummere de øvrige risici der ikke er opsummeret i 
likviditetspræmien. Denne præmie kan være en smule diffus, da det er en stor samling af 
forskellige risikofaktorer. Denne præmie spænder mellem 1-3 %. Jeg har valgt en risikopræmie på 
1 % da jeg overordnet set mener at Matas har styr på sine øvrige risici. Årsagen til jeg overhovedet 
har valg en risikopræmie skyldes at Matas har en smal ledelse i forhold til andre børsnoterede 
selskaber, der har 3-8 direktionsmedlemmer, så har Matas 2. Så der er en risiko såfremt der opstår 
langvarig sygdom eller dødsfald. (Primært i relation til CEO)

CAPM opsummering og beregning
Ovenstående input til CAPM giver nedenstående resultat som vist i tabel 13. I bilag 3 & 4 fremgår 
resultaterne af hhv. den teoretiske og Danske Banks input til CAPM modellen. (Den senere 
beregning af WACC fremgår også af bilaget.)

Tabel 13

Afkastkravet til egenkapitalen vurderes til 11,02 %, og benyttes efterfølgende til udregning af 
WACC.

WACC (Weighted Average Cost of Capital)
WACC udtrykker Matas vægtede gennemsnits kapitalomkostninger og tager højde for bade afkast 
til ejernes og låntagernes afkastkrav. Komponenterne i WACC er som følger:

! Risikofrie rente
! Afkastkrav til egenkapitalen (CAPM)
! Kapitalstrukturen
! Skat

Den risikofrie rente er allerede behandlet i afsnittet omkring CAPM og fastsættes derfor til 2,5 %.

Afkastkravet til Egenkapitalen er udregnet i Tabel 13, og derfor benyttes 11,02 %. 

Fastlæggelse af kapitalstrukturen er udregnes på følgende måde og fremgår i tabel 14. Først skal vi 
finde markedsværdien af Matas hvilket gøres ved at gange antal aktier med aktiekursen på denne 
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opgaves skæringsdato. (28.02.2018) På den måde opnås en samlet markedsværdi også kaldet 
Enterprise Value. Såfremt Matas havde haft en beholdning af egne aktier skulle dette tage med i 
den samlede betragtning, men aktiekøbet i 2016/17 regnskabet er brugt til en 
kapitalnedsættelse70, og da der ikke foretages aktietilbagekøb i 2017/18, sker der ikke justeres for 
dette. Enterprise Value er således 2.596, 06 mio. kr. Efterfølgende fratrækkes Enterprise Value 
vores NFF fra ovenstående reformulerede balance for at komme frem til Equity Value. Med afsæt i 
NFF og Equity Value fastlægges kapitalstrukturen og vægtene til WACC beregningen.

Tabel 14

Der er visse udfordringer med beregning af WACC, hvoraf den største er udfordringen omkring 
cirkularitet. Udfordringen består i at markedsværdien af egenkapitalen indgår i estimeringen af 
WACC71, og det er jo lige netop denne værdi vi sætter spørgsmål ved. Der vil derfor senere i 
opgaven blive foretaget en genberegning af WACC efter at vi har foretaget en værdiansættelse af 
Matas via DCF modellen. Den endelige WACC vil derfor ikke være 5,81 % som den fremgår i tabel 
14.

Værdiansættelse ved DCF og RIDO modellen
Der findes mange forskellige værdiansættelsesmodeller som det også fremgår af bilag 5.

                                                          
70 Matas Q3 Rapport
71 Ole Sørensen s. 50
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Indenfor hver kategori findes en lang række varianter, der minder om hinanden. Fokus i denne 
opgave er på de kapitalværdibaserede modeller. Den relative værdiansættelsesmetode er fravalgt
da der ikke findes gode peers til Matas og derfor ikke et ordentligt sammenlignings grundlag, som 
der eksempelvis ville være hvis det var en opgave om Carlsberg (Heineken).

Ovenstående budgettering og udregnede/estimerede komponenter tilkobles nu DCF modellen 
(Discounted Cash Flow modellen) formel DCF:

Tabel 15

Tabel 15 viser os at outputtet af vores value drivers i DCF modellen og giver en aktiekurs for Matas 
på 81,30 kr. Bemærk at der tidligere i opgaven er rejst en problematik omkring WACC, og en 
cirkularitets udfordring. For at eliminere denne usikkerhed, genberegnes WACC ved hjælp af DCF 
modellen. I denne opgave er WACC beregnet/justeret 4 gange, output ses i tabel 16. Ved 
genberegningen benyttes den nye værdi af egenkapitalen der fratrækkes NFF, hvorefter de nye 
vægte WACC findes. Beregningerne af DCF findes i Bilag 6.

Den endelige WACC til brug for værdiansættelse vil derfor være 6,3 %.

Tabel 16
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I nedenstående fremgår den endelige værdiansættelse af Matas, med den justerede WACC. 
Hvilket giver en aktiekurs på 76, 26 kr. pr. aktie, og en Enterprise Value på 2.920,03 mio. kr. 
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Tabel 17

Bemærk at kursen er højere end aktiekursen, og at dette bør være en købsanbefaling. Min 
værdiansættelsen siger derfor indirekte at investorerne og markedet har ringere forventninger til 
væksten end jeg har! Mere refleksion omkring aktiekursen senere i opgaven.

RIDO modellen (Residualindkomstmodellen)
RIDO modellen beskriver residual overskuddet fra driften og beregnes ved følgende formel:

RIDOt = Driftsoverskud – (WACC x NDAt-1)

Tabel 18 

DCF og RIDO modellerne tager begge udgangspunkt i den indirekte metode til værdiansættelse. 
Modellerne forecaster de fremtidige pengestrømme, der både tilfalder aktionæren og kreditgiver. 
Begge modellers udgangspunkt findes i driftsoverskuddet fra den reformulerede 
resultatopgørelse. I DCF modellen er det FCFF der tilbagediskonteres, hvor FCFF defineres som 
driftsoverskuddet fratrukket ændringen af NDA. RIDO modellen viser residualoverskuddet fra 
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driften og opnås ved at trække normaloverskud fra driftsoverskud. Normaloverskud defineres som 
WACC x NDAt-1. Normaloverskud er det beløb et selskab skal have for at få dækket sin WACC. 
(Gennemsnitlige kapacitetsomkostninger) Bemærk at begge modellen kommer frem til den 
samme værdi af Matas.

Følsomhedsanalyse
Følsomhedsanalyse har til formål at illustrer hvordan værdien af aktiekursen påvirkes såfremt man 
ændre på de valgte value drivers. For at give følsomhedsanalysen en yderligere dybde har jeg valgt 
at lade WACC gå med i følsomhedsanalysen på de 3 Value Drivers.

Terminalvækst(g), udtrykker væksten i omsætningen i Steady State. I den endelig DCF model er 
valgt en terminalvækst på 2 %. Det ses tydeligt at terminal væksten ikke betyder det store for 
Matas aktieværdi. Hvilket kan tyde på at der er andre steder hvor der skal ske ændringer. Tabel 18 
viser udfaldsrummet for ændringerne og bemærk at såfremt Matas øger sin vækst så falder 
aktiekursen! Dette indikere at det så er beder for Matas at lukke end at øge omsætningen. Så det 
må være en af de 2 andre faktorer der skal ses yderligere på.

Tabel 18

EBIT-margin fortæller os hvad indtjeningen er før renteomkostninger og skat, og her sker der lidt 
mere end ved forrige Value Driver. Såfremt Matas fastholder sin nuværende WACC, men hæver 
sin EBIT-margin fra 5 % til 7 %, vil kursen stige med 22,5 % til 93,44 kr. I tabel 19 ser vi også et 
bedre samspil med WACC, dog primært i nedadgående retning for WACC. Tidligere i opgaven hvor 
der var fokus på justering af WACC så vi hvordan ændring i kapitalstrukturen påvirker WACC. Vi så 
også (Tabel 16) at såfremt vægten af egenkapital blev ændret fra 52 % til 47 % så flyttede WACC 
sig med ca. 0,5 % point. Matas kan altså ved at øge EBIT-margin og sænke sin WACC opnå en 
teoretisk stor værdiændring af aktiekursen. Såfremt Matas vælger at afskrive på sin føromtalte 
Goodwill, vil dette give et fald i WACC.  
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Tabel 19

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) er den value driver der har den største påvirkning af 
aktiekursen, bemærk at følsomheden af AOH ”kun” ændres med 0,05 % point. Som tidligere 
nævnt måler dette nøgletal salget pr. krone investeret i nettoaktiver. Det giver ikke mening at se 
på de 2 øverste rækker i denne tabel 20, da Matas nok ville lukke inden man opnåede en aktiekurs 
på 21,71 kr. eller mindre. I DCF modellen har dette nøgletal stor betydning, da det giver 
ændringen i vores NDA og derved påvirker vores FCFF. Igen her får vi en vink om at nedsættelsen 
af Matas aktiver vil påvirke værdiansættelsen via DCF positivt, og dette kunne være nedskrivning 
af Goodwill.

Tabel 20

Delkonklusion på værdiansættelse
Værdiansættelsen viser at aktien er undervurderet, da kursen er 67,8 kr. og jeg ender med en kurs 
på 76,26 kr. Til trods for en meget pessimistisk omsætningsvækst og EBIT-margin i både budget 
periode og terminalperioden er der her tale om en købsanbefaling. 

Rentabilitetsanalysen viser tydelig den faldende trend i indtjening for Matas. Dette er et billede af 
Matas nuværende konkurrence situation, hvor vi ser faldende omsætning og faldende EBITDA, 
hvilket betyder at Matas ikke har tilpasset omkostningerne efter omsætning. (Vareforbrug er på 
stort set samme niveau) Overskudsgraden falder fra 11,3 % til 8,8 % over en 4 årig periode. 
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Værdiansættelsen og i særdeleshed RIDO modellen viser også at Matas skal ændre sig på den 
lange bane. I RIDO modellen er indtjeningen i terminalperioden negativ, hvilket indikere at man 
bare bør lukke forretningen efter 2022! Det er nok lige sat på spidsen, men alligevel en stærk 
erkendelse af at der skal ske noget i Matas.

Afnotering og Private Equity markedet
Afnotering
Afnotering af børsnoteret selskab er en opgave der kræver mange ressourcer. Men der er vigtigt 
parameter der skal være til stede før en afnotering kan komme på tale:

! Såfremt majoritetsaktionæren besidder mere end 90 % af kapitalen og stemmerne, 
accepteres en anmodning om afnotering uden prøvelse.72

Ovenstående har været praksis i mange år, men de 90 % kom på prøve i sagen omkring afnotering 
af MolsLinien A/S i 20167374, hvor selskabet fik godkendt en afnotering på trods af et flertal på 87 
%. I denne opgave vil fokus ligge på at man skal opnå 90 % af stemmerne for afnotering, og 
eksemplet med MolsLinien er alene bevis for at alt alligevel ikke er ”sort/hvid”.

Matas er i dag ejet af ca. 11.600 navnenoterede aktionærer som tilsammen har ca. 96 % ejerskab 
af Matas. Af de navnenoterede aktionærer udgøre den udenlandske andel 44 % og KIRKBI Invest 
Danmark 14,2 %. KIRKBI Invest ejer pr. 28.02.2018 12,7 % af Matas A/S. KIRKBI erhvervede 
aktierne i 17 september 2013 der dengang svarede til 11 % ejerskab til kurs 130 kr. hvilket 
udgjorde en handel på 585 mio. kr.75

Der kan derfor ikke ske afnotering af Matas uden man tager KIRKBI Invest med i beslutningen. 
Enten skal KIRBI deltage i afnoteringen (og fortsætte som medejer) eller også skal de sælge deres 
aktiepost med et betydeligt tab. Pr. 28.02.2018 udgjorde værdien af KIRBI aktiebeholdning 329,70 
mio. kr. altså et tab før udbytte på 255,3 mio. kr.

KIRKBI er Kirk Kristiansen familiens holding- og investeringsselskab. KIRKBIs basen er Lego, der er 
stiftet i 1932 af Ole Kirk Kristiansen og stadig i dag ejes 75 % af KIRKBI, resten ejes af LEGO Fonden. 
Porteføljestrategien for KIRKBI er opdelt mellem ”long-term investments and financial 
investments”76. De største investeringer (long term) er Falck, ISS, Nilfisk og Minimax. KIRKBI har 
også en strategisk investering i en vindmøllefarm (Borkum Riffgrund 1 – Tyskland). Matas er en del 
af deres ”long-term investments”. 

Private Equity markedet
Private Equity fonde (herefter PE Fonde) er en fællesbetegnelse for enheder(juridiske) der 
investere i selskaber. PE Fonden tilbyder investoren en alternativ investeringsform i forhold til de 
traditionelle produkter der handles på de finansielle markeder. Selve strukturen har ikke meget 

                                                          
72 Værdipapirhandelsloven
73 Artikel Finans Invest oktober 2016: Overblik over reglerne om afnotering fra Nasdaq Copenhagen.
74 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/329761/mols-linien_faar_lov_til_at_blive_afnoteret.html
75 Selskabsmeddelse 24, 17 september 2013 Matas
76 KIRKBI A/S Årsrapport 2017 s. 34
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med fonde at gøre da det primært er struktureret som et dansk eller udenlandsk 
kommanditselskab(K/S), der på vegne af deres kommanditister(ejere) rekvirere, optimere og 
sælger selskaber. Lovmæssig definition (LEV §2, stk.2):

”Et K/S er en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementaren hæfter personligt, uden 
begrænsning, og hvis der er flere solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere af 
deltagerne (kommanditisterne), hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser”77

Bilag 7 78viser hvordan en konstruktion typisk ser ud.

PE Fonde kan opdeles i Venturefonde, ”fond-of-Fonds” og Buy Out-fonde, denne opgave er der en 
afgrænsning omkring venture fonde og ”fund-of-Funds”. Kort fortalt så yder venturefonde 
lån/egenkapital til selskaber i høj vækst eller indenfor brancher, hvor nye teknologier og forskning 
udgøre en stor andel. Buy Out-fondene investere i mere bæredygtige og modne selskaber 
indenfor alle brancher hvor man kan se en mulighed for at vækste forretningen. Boy-out fondene 
benytte i høj grad gældsoptagelse i forbindelse med køb af et selskab, dette vender jeg tilbage til 
senere i opgaven. ”Fund-of-Funds” er en investeringsstrategi hvor investorerne indskyder kapital i 
en Boy out fond via fund-og-fonds. I Danmark er det primært ATP der benytter sig af Fund-of-
Funds løsningen, i februar 2018 lukkede de deres 6. fond af denne type på 800 mio. EUR.79

I daglig tale bruges udtrykkene limited partner (investor/LP) om kommanditisterne, der er 
kendetegnet ved at de kommer med midler (som det eneste), hvorefter general partner 
(managementteam/GP) udvælger investeringer og driver fonden. 

Levetiden på disse konstruktioner er typisk 10-12 år. I de første 1-3 år opkøbes der selskaber, med 
et formål ”optimer og sælg”, ofte ejer fonden selskabet i 3-8 år.

Private Equity i historisk perspektiv
Forretnings modellen for Private Equity har ændret sig siden den første fond så dagens lys i USA i 
1960’erne. Dette tidspunkt var kendetegnet ved brugen af ”Value Arbitrage”, hvor velhavende 
privatpersoner eller virksomheder købet selskaber billigt og solgte dyrere uden nogen form for 
egentlig forbedring af selskabet. Markederne var på dette tidspunkt præget af lav grand af 
transparens og informationsniveauet var derfor meget lavt.

I 1970’erne og ind i midt halvfemserne begyndte næste fase for PE Fondene, her opstod begrebet 
”Financial Engineering”. Denne periode var kendetegnet ved at der var kommet flere PE fonde, og 
derfor stigende konkurrence. Fokus blev rette mod selskabernes kapitalstruktur, således at PE 
Fondens egne midler blev begrænset mest muligt. Dette satte et enormt pres på ledelsen, da der 
var store renteforpligtelser der skulle serviceres. Da markedet var på sit højeste i midt firserne 
blev mange af PE fondenes opkøb finansieret med de såkaldte ”Leveraged Boyouts” (LBO) og 
erhvervsobligationer. Dette førte til begrebet Junkbonds, der var med til at finansiere større og 

                                                          
77 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
78 Slides udleveret af ekstern lektor Advokat Nikolai Ingerslev Thomsen, Danica pension 22.11.2017.
79 https://realdeals.eu.com/news/2018/02/14/atp-fund-close/
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større opkøb i perioden. I samme periode blev begrebet multipel arbitrage kendt, da der kom stor 
fokus på ændringen af multipler fra køb til salg.

Den seneste periode (fra1990’erne og frem til i dag) har fokus på ”Værdiskabelse”. Der er nu 
kommet så mange PE Fonde og konkurrencen er så stor at hvis man ikke lykkes med værdiskabelse 
så lykkes man ikke som PE Fond. Værdiskabelsen sker naturligvis på flere forskellige måde, men 
det er primære er at omsætning og indtjening skal stige samt sikre en stærk langsigtet 
konkurrence evne, så køberen til portefølje selskabet har tillid til selskabets indtjeningsevne på
kort og lang sigt. Nedenstående er fra Boston Consulting Group, hvor faserne beskrives.80

Tabel 21

Private Equity markedets opbygning
Investorerne i PE Fonde i Danmark er primært pensionskasser, hvilket også ses i nedenstående 
uddrag fra DVCA Årsskrift 2016/1781.

                                                          
80 Boston Consulting Group – The Advantage of Persistence 2008.
81 http://dvca.dk/aarsskrift-16-17_1/
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Tabel 22

Selvom Pensionskasserne fylder meget i billedet så er der også andre investorer, som kan være 
selskaber eller velhavende privatpersoner. 

PE fonden administreres af en managerteam/managementselskab, der ejes af partnerne/ledelsen, 
så man sikre at de også har ”hånden på kogepladen” og har økonomiske interesser i fonden. Der 
er typisk både direkte investering og incitaments programmer for aflønning. Eksempel på dette er 
PE Fonden EQT, der har en Corporate Governance model de kalder for deres ”TROIKA”. Denne 
interne ”forretningsgang” er en måde for EQT at vise omverdenen hvordan man sammensætter 
ledelsen i fonden og de virksomheder der opkøbes. Denne TROIKA sikre en agil information 
mellem Bestyrelsesformand, EQT Partner og CEO. Hastighed i beslutninger er vigtig for EQT hvilket 
denne model skal tilstræbe.

Investorerne skyder ikke midlerne ind i fonden fra dag 1, men giver i stedet et bindende 
investeringstilsagn(commitment). Dette tilsagn udnyttes når fonden har fundet den eller de 
selskaber der skal købes. Tilsagnet fra investor og regler for udnyttelse af disse vil fremgå af 
Kommanditselskabsaftalen. I nogle aftaler findes der klausuler om at fonden kan bede om 
yderligere midler fra investorerne, men også at investorerne kan trække sig såfremt fonden ikke 
når at bruge alle midlerne indenfor opkøbsperioden. Et synonym for den samlede commitment 
der skal/kan bruges kaldes ofte for ”Dry Powder”. Nedenstående tegning viser fint problematikken 
for flere PE Fonde, nemlig det faktum at man i opkøbsperioden slutning stadigvæk kan ligge inde 
med en del ”Dry Powder” der bare skal bruges. Man vil ikke sende et signal om at man ikke kan 
bruge penge. Der er derfor en general skepsis omkring de sidste investeringer en PE Fond 
foretager i slutningen af processen, da man kan mistænke den for at man ”bare skal have brugt 
det sidste”



60

Corporate Governance og juridiske aftaler
Corporate Governance (herefter CG) er principper for god selskabsledelse, og beskæftiger sig med 
elementerne om hvordan et selskab skal ledes af direktionen og bestyrelsen, samt være åbne 
overfor selskabets aktionærerne. I 2001 udstedte Nørby udvalget den første danske rapport 
omkring CG, der senere er blevet revideret i 2005 og sidst i 2013. Det er ikke et juridisk bindende 
regelsæt, men selskaber der er noteret på den københavnske fondsbørs skal i deres årsrapport 
komme ind på om anbefalingerne er fuldt. 

Definition: ”Det system, som anvendes til at lede og kontrollere en virksomhed”82

Der findes 2 forskellige vinkler at se på CG: 

! Shareholder value – der beskæftiger sig med aktionærerne af selskabet, man ønsker at 
varetage aktionærernes interesser og maksimere deres formue, på kort og lagt sigt.

! Stakeholder value – der beskæftiger sig med alle interessenter i selskabet (Ledelsen, 
bestyrelsen, medarbejderne, kunder, leverandører (herunder långivere) og 
lokalsamfundet.

                                                          
82 https://corporategovernance.dk/
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God CG sikre at der ikke skal opstå konflikter mellem de 2 parter, hvilket beskrives i Principal-agent 
problemstillingen.83 Denne problemstilling tager udgangspunkt i at ledelsens mål typisk er 
kortsigtede og har fokus på bonusordninger, høj vækst og prestige projekter. Aktionærens fokus er 
på selskabets værdi både på kort og lang sigt. I mange børsnoterede selskaber findes der derfor en 
incitamentsstruktur, hvor bonus udbetales både i likvider, men også i aktier og optioner. Dette skal 
få ledelsen til delvist af føle sig som ejere.

I PE Fonde slipper man i høj grad for denne problemstilling da man typisk er i samme båd. Da PE 
fonden sørge for at placere personer på centrale positioner i selskabet, og sikre at ledelsen har 
hånden med på ”kogeplanen”, hvilket betyder at de skal investere en del af deres egen formue i 
selskabet, så man sikre at interesserne er ens. De forskellige incitamentsprogrammer møder ofte 
stor kritik fra offentligheden, men det er typisk også kun når det går godt at offentligheden høre 
om det. PE Fonden stiller typisk krav om at det er en væsentlig del af ledelsens formue der skal ”på 
spil”. Citat Ken Bechmann professor CBS: ”Ledelsen skal investere så meget at de lige nøjagtigt kan 
sove om natten, men samtidig skal det være det første de tænker på når de vågner”.84

Nedenstående vises Axcels ”bonus oversigt”, hvor det er værd af bemærke at ledelsen og 
bestyrelsen kan opnå en højere multipel en fonden.

85

For at sikre denne samhørighed mellem alle parter etableres der en lang række juridiske
dokumenter, i nedenstående vil jeg kort beskrive de centrale:

                                                          
83 Brealey, Meyers, Allen, Principals of Corporate Finance 12th edition 2017
84 Forelæsning CBS 20.09.2017
85 www.axcel.com  
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Kommanditselskabsaftalen (Parter: Kommanditisterne (investorerne) og komplementaren)
Denne regulere ledelsen og driften af PE Fonden ved at skærpe en lang række elementer:

- Commitment og krav om indbetaling
- CG krav, såsom komplementarens(GP) beføjelser, generalforsamlingens beføjelser og 

investorboard beføjelser.
- Investeringsbegrænsninger, der kan være alt fra branche til størrelse af enkelt 

investeringer.
- Key man Provision, giver en form for beskyttelse til LP, da man i værste tilfælde kan 

indskrive at LP kan stoppe sine investeringer. Mange investorer vælger fond på baggrund af 
det team der skal styre fonden, så dette punkt er vigtigt. (Bemærk den tidligere omtalte 
TROIKA fra EQT).

- Regnskabsaflæggelse og rapportering
- Fees og omkostninger
- Udbetalinger
- Investeringsperiode og varighed for K/S’et

Managementaftalen (Parter: K/S’et og Managementselskabet)
Managementsaftalen indeholder managementselskabets udførelse af en række administrative 
opgaver og rådgivningsopgaver for K/S’et:

- Årsrapporter
- Generalforsamling (afholdelse)
- Opkrævning af commitettet kapital
- Identifikation af potentielle investeringer
- Investeringsaftaler (herunder opkøb)
- Planlægning og gennemførsel af exits
- Finansieringsaftaler (indgåelse) 
- Udøve aktivt ejerskab på vegne af K/S’et eksempelvis via bestyrelsesarbejde.

Kapitalstruktur og låne typer(struktur)
Kapitalstruktur teorien tager sit afsæt i Miller og Modiglianis (Herefter M&M) artikler fra 1958 og 
1963, hvori de påviser relationen mellem værdien af et selskab og WACC.

Den første artikel(1958) påviser at i en verden med perfekte markeder uden konkursomkostninger
og skatter, så vil værdien af et selskab være uafhængig af dets kapitalstruktur. (VU=VL)86

Konklusionen er derfor at i dette marked er kapitalstruktur irrelevant, og at selskabets ledelse i 
stedet skal fokusere på driften. Argumentet er at afkastkravet på egenkapitalen øges i takt med 
gældsandelen, og fordi den øgede gældsandel modsvares af lavere egenkapital vil selskabets 
kapitalomkostninger forblive uændrede. 

                                                          
86 Brealey, Meyers, Allen 12 udgave s. 438



63

Den anden artikel (1963) inkluderes selskabsskat, men er fortsat uden konkursomkostninger. I 
modellen er det muligt at gå konkurs, men da man er på perfekte effektive markeder vil der ikke 
være omkostninger forbundet med dette. (Altså at de tilbageværende aktiver kan sælges til 
markedsværdi) Da renteomkostningerne på fremmedkapitalen er fradragsberettigede, reduceres 
de samlede kapitalomkostninger med dette beløb. I dag kaldes dette for skatteskjoldet. Som følge 
heraf konkluderede M&M at værdien af selskabet øges i takt med gældsandelen, således at den 
optimale kapitalstruktur er 100 % fremmed kapital. 

I samme artikel inkluderede M&M efterfølgende konkursomkostninger. Ved konkursomkostninger 
skal forstås at selskabets aktiver ikke kan afhændes til markedsværdi og der samtidig kan være 
omkostninger forbundet herved til kurator, domstole, mm. Disse konkursomkostninger stiger i 
takt med gældsandelen, hvilket betyder at den optimale gældsstruktur er det punkt, hvor værdien 
af skatteskjoldet netop opvejes af værdien af konkursomkostningerne. Forholdet er vist i bilag 8.

Kapitalstrukturen fylder meget for PE Fondene, men det er ikke alle der belaster portefølje 
selskaberne med en høj gældsandel fra start. Eksempelvis valgte EQT at finansiere købet af Flying 
Tiger med 100 % egenkapital, hvorefter man optog gæld i takt med at antallet af butikker blev 
øget.87

Kapitalstrukturen skal naturligvis hænge sammen med selskabets evne til at servicere gælden, og 
mange PE Fonde fokusere derfor på faktoren: Netto rentebærende gæld / EBITDA (Leverage = Net
Debt/EBITDA). Det er også denne faktor mange seniorlångivere har fokus på og derfor et vigtigt 
element når et selskab skal udvælges til opkøb. Det kan være svært at finde data til at underbygge 
hvor stor eller lille en faktor PE Fondene og seniorlångiverne vil acceptere. Nedenstående er vist 
nogle eksempler hvor forretningsmodellen har påvirket hvilket niveau der er accepteret:88

Takko89 – Tysk tøjforhandler, lav faktor 3,5 – årsag til faktor er cyklisk branche.

NETS90 - Leverandør af IT løsninger til det banker og private, middel faktor 5,5 – årsag 
afhængighedsforhold fra kunderne og lange kontrakt aftaler.

Securitas Direct91 - Leverandør af alarm systemer til erhverv og private, høj faktor 7,5 – årsag 
abonnements baseret forretning, gennemsnitlig kunde var kunde i 10 år.

Matas har i dag en leverage på 1.490,9/551,3 = 2,7, dette kommer opgaven mere ind på senere.

Låntyper og struktur 
Der findes mange måde at sammensætte finansieringen på ved opkøb af et selskab, og derfor er 
det et emne der kan skrives en hel opgave om. Jeg vil derfor i korte træk henvise til de elementer 
der indgår i finansieringen og hvilke instrumenter der typisk benyttes. Gennemgang vil henvise til 

                                                          
87 Forelæsning EQT 24.10.2017 Christian Shin Andersen
88 Oplyst af ekstern lektor Flemming Meineche (SEB) 27.09.2017
89 http://www.takko.com/de-de/
90 https://www.nets.eu/dk-da
91 https://www.securitas-direct.com/
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bilag 992, hvor en struktur er illustreret. Udover de typer der fremgår i bilag 9, vil Pay In Kind(PIK) 
også blive beskrevet. 

Finansieringsformer: (Størst risiko nævnt først)

- Egenkapital - De reelle midler investorerne kommer med til fonden
- Pay In Kind – Lån med rullende renter der først betales ved lånets indfrielse eller før 

indfrielse, lånet er typisk en del af Mezzanine gælden og er en slags hybrid mellem 
egenkapital og fremmedkapital. Eksempelvis brugt i forbindelse med NETS93, hvor ATP var 
långiver.

- Mezzaninlån – Lån der fungere som et PIK lån, men hvor der betales renter (evt. også 
afdrag) lånet fungere typisk som en slags ansvarlig lånekapital og der stilles typisk ikke 
sikkerhed for det. Långiver er typisk store banker, der går sammen i et syndikeret lån.

- Virksomhedsobligationer (HY Bonds) – Obligationer der udstedes hvor der er en løbende 
rentebetaling i en given periode, frem til en Call dato, hvor obligationerne skal indfries. Call 
kan forlænges, men koster typisk ekstra i rente og det kan give en dårlig signalværdi
såfremt man ikke efterlever sin Call. Långiver er de finansielle markeder hvor 
obligationerne handles.

- Sælgerfinansiering – Sælger af selskabet venter med at få den fulde købssum. Det findes i 
mange forskellige aftaleformer, men er typisk et almindeligt annuitetslån med løbende 
ydelse. Lånet betales typisk over en 3-5 årig periode.

- Seniorlån – Leveres typisk af en bank, og indeholder den sidste del af købesummen der skal 
finansieres samt driftsfaciliteter til target selskabet og diverse datterselskaber. Senior 
långiver har typisk pant i alle væsentlige aktiver samt pant i aktierne. Denne del af 
finansieringen har den laveste rente, da den også har flest sikkerheder.

                                                          
92 Slides udleveret af ekstern lektor Advokat Nikolai Ingerslev Thomsen, Danica pension 23.11.2017.
93 https://finanswatch.dk/Finansnyt/article6583127.ece
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Tabel 23 viser udviklingen og lånesammensætningen94

Udvalgskriterier og proces ved opkøb
Hver enkelt PE Fond har forskellige udvalgskriterier afhængig af hvilken branche man har fokus på 
og hvor i investeringsforløbet man er. Men der er naturligvis en række fælles træk som vil blive 
listet op i nedenstående punktform.959697

! Betydelige udviklingsmuligheder, f.eks. ekspansion eller driftsmæssige forbedringer
! At virksomheden er en del af en etableret industri med en stærk markedsposition
! Fokus på virksomheder med unikt brand qualities
! Signifikant potentiale for top- og bundlinje vækst
! Stærkt ledelsesteam
! Potentiale for udvidelse af produktpalette
! Geografisk expansion
! Undgå turnarounds
! I en voksende branche – stærke trends
! Høje indtrængnings barriere og niche produkt
! Potentiale i optimering af cash flow

                                                          
94 Europeaen High Yeld and leveraged Loan Report – Europeaen Leveraged Finance Q2 2017
95 www.axcel.dk
96 www.eqtpartners.dk
97 www.altor.com
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! Mulighed for et frasalg indenfor en periode på 3-7 år
! Skalerbar forretningsmodel
! Stor berøringsflade med kunder/brugere/medlemmer

Nå PE Fonden har gennemgået hvad der findes af offentligt materiale og om selskabet efterlever 
kriterierne til en investering tages der kontakt til indehaver/bestyrelsen/ledelsen. Hvis interessen 
er gensidig etableres der møder og indgåelse af NDA98. Due Diligence igangsættes så PE fonden 
kan komme ”ind i maskinrummet” på virksomheden og sikre sig at der er det samme billede indad
til som udad til. Følgende faktorer belyses i en Due Diligence:

! Juridisk Due Diligence – herunder kontrakter og immaterielle rettigheder
! Regnskabsmæssig Due Diligence  
! Skatmæssig Due Diligence
! IT Due Diligence, sikkerhed mod nedbrud og data beskyttelse
! Marketing Due Diligence, herunder produkter, strategier og markedsføring
! Ledelses Due Diligence

Ved udarbejdelse af ovenstående elementer kommer PE fonden frem til om target selskabet lever 
op til at de strategiske tiltag PE Fonden har planlagt. Såfremt parterne kan komme frem til enighed 
omkring pris og vilkår gennemføres handelen. Tabel 2499 viser hvordan EQT griber processen an: 

Tabel 24

                                                          
98 ”Non Disclosure Agreement” 
99 Forelæsning EQT 24.10.2017 Christian Shin Andersen
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Private Equity Fondens Performance 
Investorer (LP) vil altid have fokus på PE Fondens performance, og erfaringer med afkast. Der er 
tale om en illikvid investering der typisk har en løbetid på 8-10 år. Når PE Fondes performance 
iagttages bruges ofte IRR100 som performancemål og dette udtrykkes ved J-kurven, der viser 
hvordan fonden benytter midler i starten af forløbet og efterfølgende stiger IRR i takt med salg af 
target selskaberne. 

101

Y-aksen er IRR og X-aksen er tid, jeg har ikke sat intervaller på da det er meget forskelligt fra hvor 
hurtigt PE Fonden kommer på positiv IRR.

Men Private Equity er også Private Data, og det er derfor ikke alt data der bliver offentliggjort. De 
fonde der ikke overlever og må lukke rapportere ikke deres afkast, dette kaldes ”Survivorship 
bias”, og udgøre derfor et ret stor usikkerhed ved de gennemsnitlige afkast for de aktive fonde. 
Der findes ligeledes PE Fonde der har gjort det til deres speciale at opkøbe restselskaber som PE 
Fonde ikke kan afhænde, hvilket gør at en fond kan lukke relativt hurtigt og derved opnå en 
tilfredsstillende IRR. Sidst men ikke mindst er der fonde der tilbageholder data, på grund af 
fortrolighed. Dette kan dække over dårlige afkast, dette kaldes ”lookback Bias”.

Investorer skal derfor være grundig med deres udvælgelse af fonde, nedenfor er listet hvilke 
kriterier ATP benytter sig af til deres ”fund og funds” investering:

! Stærkt team – lang historik, operationel erfaring, uafhængige managere, begrænset antal 
af bestyrelsesposter til LP, team arbejder fra samme kontor og ens alder og økonomisk 
baggrund.

! Konsistent strategi – samme størrelse på deals, ”hands-on” involvering, historik med 
fastholdelse af geografi og branche

                                                          
100 Internal Rate of Return
101 Tabel egen tilvirkning
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! Stærk ”track record” – ”top-quartile” benchmark, 3-6 år ”holding period”, track skal være 
skabt af nuværende team og mange exits skal være drevet af indtjeningsvækst.

! God ”i dybden proces” – Dokumenteret Due diligence, evne til at afvise target efter 
længere tids due diligence og kort ”fundraising” proces.

! Balancerede vilkår – Management fee, hurdle rate, GP commitment og Key man provision 
er sammenhængene.

DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) udgiver hvert år en årsrapport der 
forsøger at estimere PE Fondenes performance. DVCA benytter dog en anderledes målestok, hvor 
man ser på den samlede omsætningsvækst og EBIT margin. Der er gode argumenter for dette 
sammenligningsgrundlag, da en stor del af værdiskabelsen ses via omsætningsvækst og EBIT 
margin. Dog vil flere target selskaber der opkøbes i den indledende periode opleve en del 
omkostninger i form af ekspansionsplaner eller strategiændringer. Bilag 10 viser 
sammenligningstal, og bemærk at begge parametre overperformer MidCap.

Aflønning af PE Fonde
PE Fondene gør naturligvis ikke deres arbejde gratis, og det er også interessant som investor at se 
på hvor godt en fond tager sig betalt. I nedenstående findes de centrale begreber og elementer 
med en kort forklaring:

! Management fee – løbende betaling til managementteam typisk 2 % af samlet 
commitment fra investorer.

! Carried Interest (Carry) – en andel af profitten fra en investering der tilfalder 
managementteamet (Eks. EQT), standarden er 20 %, men der findes eksempler hvor der er 
taget op til 25 og 30 % (Bain Capital og Providence Equity Partners)102

! Distribution Waterfall – aftale der viser allokering af afkast fra investeringer mellem GP og 
LP, i denne aftale indgår Carried Interest og Hurdle rate. Vandfaldet kan også indeholde 
aftale om faldende management fee til teamet over tid. Vist i Bilag 11

! Hurdle rate – typisk 8 %, hvilket er niveauet en investering skal opnå før 
managementselskabet får andel af fortjenesten.

Der findes fald grupper indenfor PE Fonde hvor man ikke har sikret en ”alignment of interests” i en 
aftale. Dette kan medføre at fonde ikke vil sælge selskaber de har tilbage i porteføljen, for så 
opnås ikke en fortjeneste da den ligger under den aftale hurdle rate. Børsen bringer en kritisk 
artikel der tager afsæt i en undersøgelse fra Bail103. Her kritiseres det at PE Fondene kun har fået 
solgt 17 % af virksomhederne der er opkøbt over en længere periode. 

Private vs. Public
Børsnotere selskaber skal efterleve forskellige krav omkring transparens. Der er krav til aflæggelse 
er kvartalsrapporter, så investorerne løbende kan monitorere selskabets performance. Der er 
oplysningspligt i relation til ledelsesskift på centrale poster. Ja, selv anvendelsen af god Corporate 
Governance skal fremgår af årsrapporten som tidligere nænt. Dette er ikke en genkendelig verden 

                                                          
102 https://www.investopedia.com/
103 https://www.business.dk/industri/enorm-pukkel-af-usolgte-danske-virksomheder
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for PE Fondene. ”Den der lever stille lever godt” siger et gammelt dansk ordsprog, og det er lige 
præcis hvad PE Fondene ønsker. Når et target selskab er overtaget vil der indenfor de første 2 par 
år ske en masse ændringer i både kapitalstruktur og indtjening, hvilket nødvendigvis ikke er god 
læsning i et regnskab. Tiltagene er naturligvis afstemt på forhånd og en del af den samlede 
strategi, men investorer er ikke altid enig i selskabets strategi, hvorefter de sælger aktierne på 
baggrund af ET dårligt regnskab. Ligeledes skaber denne transparens også mulighed for 
konkurrenter at ”kigge ind” i forretningen på en mere indgående måde end hvis selskabet ikke var 
på børsen. (Eksempelvis Normal)

Men hvorfor så være børsnoteret, hvis selskabet har brug for et par år med store investeringer og 
dårlige regnskabstal. Flügger udtaler i en meddelelse at selskabet ser stor markedsføringsmæssig 
værdi at være på børsen104. Nedenstående er listet en række fordele og ulemper set fra PE 
Fonden:

Fordele ved PE Fonde:

! Afkast og tab bliver ikke udstillet på samme måde som børsnoterede selskaber
! Lukkethed – ikke alle investorer ønsker at oplyse deres ejerskabs procent, i børsnoterede 

selskaber skal man oplyse hvis man ejer mere end 5 %.
! Mulighed for at tænke langsigtet, ledelsen i mange børsnoterede selskaber er under pres 

for at skabe profit, hvor der kan ske fokus på kortsigtet profithjemtagning. Ledelsen i PE 
Fonden har mere ro til at fokuseret langsigtet (Altså til exit)

! Ledelses ressourcerne i PE fondene skal ikke benyttes på store generalforsamlinger, og 
behovet for personale i juridisk og økonomiafdelingen er ikke stor stort som i en 
børsnoteret selskab, grundet rapportering.

! Performance i lavkonjunkturer er bedre i PE Fonde, primært grundet den langsigtede 
strategi. Årsagerne findes primært gennem det aktive ejerskab, og PE Fondene er bedre til 
at tilpasse omkostninger, foretage ledelsesskift og restruktureringer.105

Ulemper ved PE Fonde:

! Alignment of interest kan forstyrres mod slutningen af en fonds levetid
! Manglende gennemsigtighed for investorerne (blank pool investments)
! Antal af købere til target selskabet er begrænset med mindre der er tale om en IPO.
! Mangler offentlig blåstempling, som man får som Børsnoteret.
! Typisk en høj gæld der stammer fra opkøbet og servicering af denne.
! Ikke samme muligheder for at hente kapital. 

                                                          
104 ”The intention is to remain listed on the Copenhagen Stock Exchange as the management finds that the listing 
contributes to the marketing of the conmpany, that leads to professionalism in the executive and supervisory board 
work, that it provides reliability and makes Flügger an attractive place to work” Slides fra forelæsning med Ken 
Bechmann 30.08.2017.
105 ”Kapitalfondsejede selskaber klare tilsyneladende lavkonjunkturen bedre” Finans Invest 2010 forfatter Thomas 
Poulsen og Bjørn Lund-Nielsen.
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Risiko ved private Equity 
Afkast og risiko hænger sammen når man taler om investering. I dette afsnit vil der blive belyst 
hvilke risici man som investor skal tænke på og et kort blik ind i enkelte PE Fondes performance.  
Finanstilsynet har i 2014 udviklet en rapport106 på baggrund af informationer hentet hos 23 
pensionsselskaber, hvoraf 7 % (152 mia. kr.) var investeret i alternative investeringer (Herunder 
Private Equity). Det interessante ved denne rapport er at den er skabt på baggrund af en anden 
skrevet af Niemann (2012) der konkludere at Private Equity har underperformet de finansielle 
aktiemarkeder i årevis. Men husk lektien fra tidligere: private Equity er også private data! 
Nedenfor et listet en række væsentlige risici der er forbundet med investering i PE Fonde:

! Likviditetsrisiko – Investeringen er ikke likvid og investor skal derfor have en ”præmie” for 
dette. Robert Neumann der er Chief Investment officer i Tryghedsgruppen oplyser at han 
arbejder med en præmie på 4-6 % oveni den præmie der er på aktiemarkedet hvor han 
benytter 7 %. (Jeg har benyttet 7,3 % i CAPM)

! Politisk risiko – lovmæssige ændringer der kan påvirke PE Fonden, kan være alt fra skat til 
afskrivningsregler. 

! Juridisk risiko – aftale grundlaget er ikke tilstrækkeligt, hvis der opstår tvister mellem GP og 
LP. Tvister fjerner fokus fra porteføljeselskaberne, hvilket ikke er godt for værdiskabelsen.

! Finansieringsrisiko – under finanskrisen så vi flere banker der var nødt til at slanke deres 
balance da deres funding priser steg. Dette kan påvirke lånet fra seniorlångiver da disse 
typisk ar aftalt uden lang rente sikring. Risiko for konkurs i bank, forsikringsselskab eller 
garantistiller er også en del af denne risiko.

! Teknisk risiko – Nedbrug på IT systemer, fejl på produktionsudstyr eller produkter.
! Forvaltningsrisiko
! Øvrig risici – herunder: Naturkatastrofer (primært relateret til vind industrien), model risiko 

(valg af værdiansættelse og realistiske exits) og Korrelationsrisiko (svært at skabe en 
diversificeret portefølje med PE Fonde)

PE Fondene i dag (State of the Union)
Til trods for at det politiske klima på globalt plan har fået en mavepuster af karakter, med valget til 
Trump, Brexit, handelskonflikter med Rusland og den evige X-Factor i Nord Korea, så har de 
finansielle markeder klaret sig god de seneste år hjulpet godt på vej af lave renter. PE Fondene har 
også oplevet stigende interesse og de store fonde har ikke problemer med at skaffe investorer. 
Bekymringen for kapitalfonde kan være at væksten for alvor ikke har indfundet sig endnu, og at 
høje priser på virksomheder (jf. Børsmarkederne) så kan man risikere at have købt for dyrt, 
såfremt væksten og indtjeningen ikke kommer. Herudover skaber den nuværende udvikling med 
lav vækst og lav inflation et usikkert billede. DVAC ser de største udfordringer for Danske PE Fonde 
i vores regulative tilgang til tingene.107 DVAC påpeger at Danmark er bagud i forhold til vores 
Nordiske naboer når det gælder IPOs, hvilket har en afsmittende effekt på PE Fondenes lokale 
tilstedeværelse. Det har dog ikke haft den store påvirkning endnu, men konsekvensen er at danske 

                                                          
106 Finanstilsynets rapport: Alternative investeringer i livsforsikringsselskaber og pensionskasser.2014
107 http://dvca.dk/aarsskrift-16-17_1/
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selskaber nu bliver noteret på den Svenske og norske børs. (Eksempel med Boozt.com, der er 
dansk stiftet, men pr. marts 2017 er listet på den svenske børs).

Delkonklusion afnotering og Private Equity markedet PE Fonde 
”Er Matas en opkøbskandidat for Private Equity Fonde (Afnotering)”?

Matas efterlever mange af de elementer en PE Fond er på udkig efter, nemlig stærkt brand og en 
nuværende omkostningsleder position. Men der er andre ting der ikke lige passer ind. Eksempelvis
skriver EQT i deres udvælgelsesmateriel at man ikke ønsker at købe et selskab der står overfor en 
”turnaround”, og den nuværende markedssituation med faldende marginaler er heller ikke noget 
der får PE Fondene til at slikke sig om munden.

Men der skal ske noget i Matas for at komme ud af den nuværende situation! Nogle af de 
elementer kan betyde dårlige presseomtale og faldende resultater på kort sigt. Dette vil få 
investorer til at løbe væk, men kunne realistisk være en del af en 3 årig strategi fra en PE Fond. 

PE Fonden vil med overvejende sandsynlighed tage fat på følgende elementer(ændringer):

! Accelerering af butikslukninger� Lavere kapacitetsomkostninger
! Investering i robotdrevet lager� Lavere kapacitetsomkostninger og øget hastighed på 

levering til kunden så det ikke vurderes negativt at den lokale butik lige er lukket.
! Ekspansion til andre lande� Øget omsætning
! Gennemgang af produktionsapparatet ”striberne”� Lavere omkostninger på egene 

produkter. (Evt. produktion i Østen eller lavomkostnings lande) 
! Styrket IT brugerflade der sikre større genkøb og fastholdelse af brugere� Øget 

omsætning.

PE Fonden vil også fokusere på hvem de skal sælge Matas til efter de har ejet og optimeret 
selskabet. Her mener jeg der er mange potentielle købere. Oplistet efter sandsynlighed:

! Walgreens – USA’s svar på Matas, med over 8.000 butikker og en stærk profil indenfor 
apotekerprodukter. 

! Dansk Supermarked – Udvidelse af deres supermarked portefølje, og potentiale for ”shop-
in-shop” i Bilka butikkerne. 

! TEVA – største leverandør af kopimedicin på verdensplan, Matas kunne blive salgskanal for 
deres produkter og samtidig gøre Matas klar til at ”lukke hullet” til apotekerne. Flere 
steder i Europa og USA udleveres der medicin fra butikker der minder meget om Matas.

! Ikke navngivet brugerbaseret IT virksomhed – en virksomhed der har stor erfaring med at 
sælge ind til den nuværende brugerbase (Club Matas). En virksomhed der forstår at 
udnytte den digitale interaktion med nutidens forbrugere der er født med en mobil i 
hånden.

! Nordisk eller europæisk baseret stor retailer der vil udbygge sin portefølje – kunne være 
XXL, Byggmax, Zara eller Clas Ohlson (Biltema). Strategien skulle være at udvide Matas 
produktpalette, så butikkerne vil blive en slags ”megastores” som vi kender i dag med
Biltema, hvor kun 35% af produkterne relatere sig til biler.
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Et vigtigt element i en afnotering er den tilbageværende storaktionær KIKIBI, der ejer 12,7 % af 
Matas. Før en PE Fond går i dybden med overvejelserne om opkøb er det vigtigt at have KIRKBI 
med om bord. Dette kan ske på 2 måder:

! Den endelig pris (Købstilbud) afstemmes med KIRKBI forinden, så man er sikker på at man 
ikke får sat en stor proces i gang, der kan falde til jorden på grund af en enkelt investor.

! KIRKBI’s fortsætter sit ejerskab og stemmerettigheder, men stemmer for en afnotering og 
fortsætter som aktionær sammen med PE Fonden. Denne model vurderes mest realistisk, 
da KIRKBIs investering er ”lange penge” og man nok ikke ønsker at tage det store tab. (købt 
til kurs 130). Ejerskabet kan fortsætte som en direkte investering i Matas eller ejerandel af 
PE fonden. 

Afkastkravet for PE Fonden kan variere, og er typisk også afhængig af selskabets størrelse. 
Christian Shin Andersen fra EQT oplyser at en god tommelfingerregel er at selskabets værdi skal 
fordobles. I bilag 12 ses EQT’s formel for værditilvækst, hvor de 4 drivere er salgsvækst, 
rentabilitet, strategisk værdi af salgsmultipel og brug af cash flow i perioden.

Hvis vi antager at en PE Fond vil købe Matas og en estimeret exitpris ligger med en valuation (ud
fra aktiepris) på kurs 150-160 kr. pr. aktie. Så vil den nuværende købspris ligge i niveauet 75-80 kr. 
hvilket nok ikke er urealistisk at købe aktien til, da det er en stigning på 12 % hvis 
udbudsprisen/købstilbuddet er på 76 Kr. (67,8 kr. nuværende kurs).

PE Fonden eksempelvis ende med nedenstående lånestruktur:

Beløb der skal finansieres: 76 x 38,29 Mio. kr. = 2.910,04 Mio. kr.

Vi antager at KIRKBI deltager i afnoteringen, hvorfor vi kan fratrække 12,7 %, hvilket giver en 
endelig anskaffelses sum på 2.540,46 Mio. kr. (87,3 % af aktierne)

Vi antager at PE Fonden kommer med 45 % af finansieringen, hvilket svare til at der skal lånes 
1.397,26 mio. kr.

Tidligere i opgaven er omtalt hvor meget en Takko er blevet ”belastet med gæld i forbindelse med 
et PE Fond køb nemlig 3,5 faktor. (Netto rentebærende gæld/EBITDA). Da Matas har en større 
interaktion med sine kunder og genkøb end Takko estimeres at Matas vil kunne klare faktor 4,5. 
Matas har i dag et EBITDA på 551,3 mio. kr. Hvilket giver mulighed for en gældsoptagelse på 
2.480,85 mio. kr. Den nuværende gæld udgøre 1.509,20 mio. kr. hvilket skal fratrækkes. Dette
giver mulighed for at låne yderligere 971,65 mio. kr. Dette efterlader en beløb på 425,65 mio. kr. 
man ”mangler” at finansiere.

Der kunne ydes et ”Pay in kind” lån for den resterende del, men det er nok mest realistisk at 
beløbet findes ved at seniorlångiver og PE Fonden finder en løsning hvor de hver kommer med 
ekstra midler.

Ovenstående er en forsimplet udgave af en finansieringsstruktur for Matas opkøb af en PE Fond og 
den vurderes bestemt realistisk.
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Matas bliver nok aldrig en opkøbskandidat der ender med en mangedobling af købsprisen for PE 
Fonden, omvendt er den nok mere sikker end andre selskaber, hvorfor den i en 
porteføljesammenhæng nemt kan blive betragtet som lav risiko investering eller ligefrem en 
obligation, da den trods alt betaler et pænt udbytte. På baggrund af ovenstående vurderes Matas 
moden for en afnotering.

Konklusion og Perspektivering
Konklusion
Matas er omkostningsleder i en branche der mærker mange udfordringer. Kunderne er mindre og 
mindre loyale, konkurrenterne angriber fra mange forskellige vinkler og kombinationen mellem 
salg i fysiske butikker og salg via web shop er en uløst gotisk knude. 

Matas største produktkategori Beauty, er ved at blive spist op nedefra, hvor Mass Market Beauty 
segmentet oplever massiv konkurrence, og der går nok ikke lang tid før det samme rammer High 
End Beauty. Som følge af dette er marginalerne under pres og Matas skal i de kommende år finde 
et passende nyt leje for både omsætning og rentabilitet.

Konkurrenterne står i kø for at udfordre Matas, og konkurrencen kommer mange steder fra nemlig 
Supermarkeder, Normal og Webshops. Måske vil fremtiden byde på konkurrence fra store 
konglomerater som Amazon og Alibaba.

Men løbet er ikke kørt for Matas, for der er stadigvæk mange gode ting at bygge videre på. Med 
en øget fokus på digitalisering af hele værdikæden, hvor udnyttelse af brugerfladen (Club Matas)
og automatiseret lager er afgørende, vil Matas være klar til en geografisk ekspansion, hvor første 
land kan blive Norge. Matas skal benytte sig af vækststrategien markedsudvikling, herunder 
geografisk ekspansion. Sidst men ikke mindst må man ikke glemme at Matas har et stærkt brand.

Matas aktiekurs har ikke haft det sjovt, og siden aktien nåede sit højdepunkt i maj 2015 (kurs 164 
kr.) er det kun gået en vej og det er ned af bakke. Via en værdiansættelse med negative 
fremtidsudsigter kommer jeg frem til en værdiansættelse på 76,26 kr. pr. aktie, hvilket er højere 
end kursen på skæringsdagen 67,8 kr. pr. aktie. På denne baggrund vurdere jeg at aktien er 
undervurderet, men synliggøre også at markedet har et mere negativt syn på Matas end min 
budgettering.

Matas vil kunne drage store fordel af en afnotering, da flere at de oplagte ændringer ikke vil gavne 
regnskabet positivt og på kort sigt derved skabe utrygge aktionærer. De primære ændringer der vil 
påvirke negativt er: 

! Nedskrivning af Goodwill
! Ny regnskabs praksis med operationel leasing
! Investering i robotautomatiseret lager
! Fald i omsætning på kort sigt som følge af lukning af butikker
! Stigende engangsomkostninger til ekspansion i nye lande. 
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Det kan med afsæt i ovenstående konkluderes at Matas er potentiel for en afnotering.

Retvisende værdi af Matas aktie vurderes at være 76,26 kr.

Den købende PE Fond vil lægge vægt på: 

- Stærkt brand
- Stor kundebase via Club Matas, og potentialet i udnytte dette optimalt
- Omkostningsleder med god forhandlingsstyrke overfor leverandører
- Håndgribelig vækststrategi 

Perspektivering 
Perspektiveringen har til formål at beskrive hvad der er sket med Matas efter skæringsdatoen og 
samtidig give et kritisk syn på nogle af opgavens usikkerheder.

Nyheder fra Matas:
23.03.2018

Offentliggørelse af finans kalender (kun datoer for kommende Delårsrapporter i 2018)

April 2018 

Medlemmer af Club Matas kan købe Tivolikort med optjente Club Matas point.

Matas aktiekurs i perioden 28.02.2018-30.04.2018: (Se graf)

Matas aktiekurs har taget noget af en rutchetur siden min skæringsdato. Den primære påvirkning i 
nedadgående retning skyldes geopolitiske uroligheder mellem Kina og USA, der generelt har 
påvirket aktiemarkedet. Stigningen medio april skyldes opkøb af aktien fra udenlandske
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investorer. Det kan være investorer der samler aktien op frem mod udbytte betaling inden 
sommerferien. Lukkekursen 30.04.2018 var 70,80 kr.

Matas i medierne
01.03.2018 (Børsen)

Agillic børsnoteres, Agillic lever af at sælge cloudbaserede abonnementsløsninger, og en af deres 
største kunder er Matas og SportsMaster.

06.03.2018 (Børsen)

DVAC: Kapitalfondsselskaber klare sig bedre en rygtet. Matas nævnes som den dårligste IPO for en 
kapitalfon i nyere tid i Danmark. Gennemsnittet har leveret et bedre afkast over tid end andre 
selskaber.

20.03.2018 (Berlingske Business)

Ny Matas-direktør vil have kunderne til at sælge shampoo og solcreme til hinanden. ”kundernes 
beskrivelse af Matas produkter på sociale medier skal overbevise andre om at købe”, ”parfumer 
og cremer skal leveres samme dag i de store byer”, ”medarbejderne skal rådgive kunderne på 
sociale medier” (ny nethandel strategi)

13.04.2018 (Euroinvestor)

KURSREVANCHE TIL MATAS

”Efter at aktien i kosmetikkæden Matas er faldet gennem længere tid, vendte tendensen fredag. 
Matas-aktien steg 6,3 pct. til 68,60 kr. Indtil torsdag var Matas faldet 36 pct. gennem de seneste 
12 måneder og 12 pct. i år. Ifølge Tue Østergaard, aktiechef i ABG Sundal Collier, er det fredag 
udenlandske investorer, der køber op i aktien, skriver Bloomberg News. ”

16.04.2018 (Euroinvestor)

”Matas havde en god fredag på børsen, hvor aktien rettede sig fra den laveste lukkekurs 
nogensinde og sluttede 6,4 pct. højere i 68,60 kr. Det var ifølge børshuset ABG Sundal Collier især 
udenlandske investorer, der samlede aktien op. Mandag morgen stiger Matas yderligere 0,3 pct. til 
68,80 kr.”

Afrunding perspektivering
Kursen på Matas er steget en smule siden skæringsdatoen, hvilket nok vil sætte min potentielle 
afnoterings kurs under pres. Samtidig har ledelsen åbnet lidt for den digitale plan der forventes 
rullet ud til offentligheden i forbindelse med aflæggelse af regnskab. 

Det bliver afgørende for Matas hvordan denne strategi bliver modtaget af aktionærerne, og hvor 
stor en nedgang i omsætning Matas har oplevet i 2017/18 regnskabet.

Efter at have læst nyheden omkring tilkøb af Tivolikort med Club Matas point, kan jeg godt se at 
opgavens strategiske analyse kunne have fokuseret lidt mere på Matas muligheder for at skabe 
der egen valuta med Club Matas Point. I en tid hvor alverdens kryptovalutaer bryder frem, kunne 
det have være spændende at se på hvilke muligheder der udnyttes af andre B2C selskaber.
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Værdiansættelsen kunne godt have været udbygget med budgettering inden for de forskellige 
segmenter, men i særdeleshed udbygget med en værdiansættelse baseret på antal brugere. 
Børsen bringer 10.04.2018 en kritisk artikel omkring værdiansættelsen af Happy Helper der 
introduceres på børsen i foråret. Det kunne være spændende at værdiansætte Matas på baggrund 
af antal brugere (App) eller kundebase Club Matas. Generelt mangler værdiansættelsen et 
sammenlignings grundlag.

For at komme mere i dybden med hvilken pris en PE Fond ville give for Matas kunne det have 
været interessant med 1-2 interview af PE Fondes syn på Matas som afnoterings kandidat.

Øvrige betragtninger der kunne have være analyseret:

! Kosmetik på abonnement, som forretningsmodel
! Har Matas ikke mere brug for en PE Fond, end PE Fonden har brug for Matas?
! Omkostninger ved etablering af robotdrevet lager
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