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Abstract

The purpose for this thesis is to investigate if Private Equity Funds has outperformed 

benchmark. Performance measurement for PE funds is a difficult exercise. Private Equity 

differ from public equity in many aspects, making it difficult to compare the returns from 

these two. Due to an uneven information distribution, the ability of managers becomes 

extremely relevant for private equity, while the illiquidity makes it intangible for investors. 

The data for this analysis is distributed by Preqin, and is based on funds around the world. 

MSCI World Index is set as benchmark for this performance analysis. IRR and PME index is 

used to compare the total return of PE funds and benchmark. To ensure a correct 

comparison, the result needs to be risk adjusted, using CAPM, Treynor ratio and Jensen's 

alpha. CAPM is based on the assumption, that the market is total-diversified, meaning it 

only contains systematic risk. This makes estimating beta an essential part of the thesis. In 

this analysis beta is determined to 1.15, based on previous studies, observations and 

mathematical simulations. 

To assess whether the PE funds have delivered an over-normal return, Jensen's alpha is 

calculated. Jensen's alpha shows whether an asset has over or under performed in relation 

to its risk. If the result of Jensen's alpha is above 1.0, the current portfolio is considered to 

have provided an above-normal return.

The core data obtained via Preqin contains return data from PE buy-out funds worldwide, 

and stretches from 2000 to 2014. The analysis is based on the assumption that the data 

contains positive bias, according to the theory around selection bias and liquidations bias.

The structure of the analysis can be divided into three parts. The first part involves a 

comparison of the private equity fund performance in relation to benchmark. The second 

part is making a similar comparison, however, after a risk adjustment of the systematic risk. 

The final measure contains an estimate of a specific risk premium (alpha) added to the PE 

fond performance.  This risk premium often covers factors such as increased leverage in 

business, illiquid investment and stability premium. Alpha is based on inspiration from 

previous studies, and will be fixed at 3% p.a. 

Jensens alpha is calculated to 1.72% for the analysis period and therefore conclude that PE

funds have delivered above-normal returns, in terms of expected return for the investment. 

Futhermore Treynor Ratio is calculated to 6,76 % highter for PE funds than for benchmark, 

meaning PE funds perfomer better per each unit of systematic risk. 
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Indledning 

En kapitalfond kan med et populært begreb kaldes en professionel investeringsenhed, hvor 

en række investorer, typisk pensionskasser, finansielle institutioner samt større 

virksomheder, foretager investeringer i opkøbsmodne virksomheder (DVCA, 2008). Der 

arbejdes ud fra en grundlæggende tese om, at investering i Private Equity anses for at være 

mere risikobetonet end en klassisk allokering mellem aktier og obligationer. Men bliver 

investor kompenseret for, at påtage sig denne ekstra risiko, og givet fald i et tilfredsstillende 

niveau?  

Problemstilling

Siden finanskrisen er der sket en stor stigning, i anvendelsen af alternative investering

(Preqin , 2017). Renten er stadig rekord lav, og de institutionelle investorer er nødsaget til at 

kigge andre veje end de klassiske aktier og obligationer for, at tilfredsstille deres kunder. 

Globalt set befinder vi os i en rigtig gunstig situation som investor; Aktiemarkeder stiger 

stødt derudaf, Virksomhederne arbejder under gunstige forhold, De kan låne til en lav rente 

og få sat gang i nye investeringer. Ledigheden er i bund og vi nærmer os fuld beskæftigelse 

rundt omkring i verden (TradingEconomics, 2018). Kigger man på de danske private 

investorer, så holder danskerne i gennemsnit kun 2 fondskoder og hele 90 % danske aktier, 

selvom det danske aktiemarked kun udgør 0,04 % af verdensaktiemarkedet (Thomsen, 

2018). Heldigvis er det danske aktiemarkedet, et af de markeder der har klaret sig allerbedst 

de sidste par år. Dette resulterer også i, pensionskasserne har svært ved at imponere den 

almene dansker med et afkast på 6-9 % om året.

Som institutionel investor er man nødsaget til, at have en vis allokering for at opnå en 

tilfredsstillende risiko. Det gør også at de må forsøge, at skabe deres afkast andre steder, for 

eksempel alternative Investeringer. Disse alternative investeringer udgør en mindre del af 

den samlede investering, men dog har den enkelte investering en høj risiko. Det giver 

investorer mulighed for at lave en god spredning. Alternative investeringer kan være, valuta, 

infrastruktur, private Equity og så videre. 
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Min tese er at der efter finanskrisen er sket en stor stigning i anvendelse af alternative 

investeringer, heri blandt Private Equity Buy-Out fonde. Men hvis man justerer for risikoen, 

er det så en god ide for de institutionelle investorer, at lægge deres penge her? Når man 

investerer i børsnoterede virksomheder, så har du en masse informationer liggende, såsom 

afkastdata, eksterne værdiansættelser, børsinformation og så videre. Som investor i Private 

Equity, og derved private virksomheder, er samme typer og mængde data ikke tilgængeligt.

Hvordan sikre man sig at det afkast man får, stemmer overens med den risiko man påtager 

sig? Dette har ført mig til følgende problemformulering. 

Problemformulering

Har Private Equity fonde leveret et overnormalt, afkast i forhold til relevant benchmark?

Ud fra egen empirisk analyse baseret på indsamlet data fra Preqin, ønskes ovenstående 

problemformulering besvaret. Private Equity fonde er ikke geografisk begrænset, der kigges 

på world-wide skala. Diskussionen om hvad er overnormalt afkast og hvad er et relevant 

benchmark tages i løbet af opgaven. 

Afgrænsning

Den grundlæggende tankegang bag denne problemformulering er, at give et indblik i hvad 

en investor i PE fonde har og kan forvente sig i afkast. Derudover ønskes det undersøgt, om 

dette afkast er tilfredsstillende i forhold til en investering i et relevant benchmark. 

Afkastmåling tager derfor ikke udgangspunkt i afkast for kapitalfondenes 

porteføljevirksomheder eller managementselskabet. 

Selvom de skattetekniske og juridiske aspekter kan have en indflydelse på investors afkast, 

har jeg valgt at se bort fra dette i denne rapport. 

Analysen laves på baggrund af indhentet data fra Preqin. Disse gør det ikke muligt at 

undersøge hver fonds cashflow, hvorfor der ikke sker nogen vurdering eller analyse af 

enkelte fonde eller managementselskaber. 

Den indhentede data strækker sig fra 2000-2014, hvorfor opgaves afgrænses til 

udelukkende af kigge på performance for denne periode. 
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Definitioner

Teoretiske begreber vil i løbet af opgave blive refereret til via en række forkortelser. I dette 

afsnit vil der laves en kort oplistning af disse. 

Private Equity omhandler generelt al likviditet der ikke er ”public”. Investeringsmæssigt 

refereres der oftest til dette som alternative investering, som kan være alt fra infrastruktur, 

ejendomme, unoterede virksomheder med mere. I min opgave anses Private Equity for at 

være kapitalfondes investering i unoterede virksomheder. Kapitalfonde, Private Equity og 

Buy-Out-fonde anses for at være det samme i gennem opgaven og refereres til som PE 

fonde eller Private Equity fonde.   

LP er en forkortelse for Limited Partner. Limited Partner er i en PE-fond regi de investorer 

der står for størstedelen af kapitalindskuddet i fonden. GP står for Generel Partner, det 

anses for at være fondens managementteam og fungere som investeringsmanagere for LP. 

IRR står for Internal Rate of Return, og er et af de mest anvendt afkastmål inden for Private 

Equity. Det anvendes derfor som de primære afkastmål i denne opgave og vil fremadrettet 

blive henvist til som IRR. 

Metode

Opgaven opdeles i fem overordnet afsnit. I det kommende afsnit laves en gennemgang af 

disse, og en beskrivelse af hvilke metoder der forventes anvendt. 

Generelt om Private Equity 

Opgaven indledes med en generel introduktion til Private Equity fonde, og hvordan disse 

opererer. Formålet for denne gennemgang er, at skabe en overordnet forståelse for PE 

fonde, og at give en ide om hvordan disse skaber værdi for investor. Afsnittet er udarbejdet 

på baggrund af en række forskellige videnskabelige artikler og litteratur, som for eksempel 

Demaria, Cyril 2010 og Introduktion to Private Equity. 

Private Equity som en aktivklasse 

Efterfølgende afsnit skal give en indikation af hvordan Private Equity fungere som et 

investeringsobjekt eller aktivklasse. Denne form for investering differentiere sig meget for 

de klassiske aktier og obligationer, hvorfor det er essentielt, at få dette defineret inden 
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kommentering af dens performance. Afsnittet vil derfor indeholde en redegørelse af de tre 

vigtigste forskelle i forhold til investering i public equity, nemlig managers evne, illikviditet 

og diversifikation. Dernæst give en introduktion til en markant faktor for Private Equity 

performanceanalyse, nemlig datakvalitet og de forskellige bias. 

Det er i dette afsnit af der bliver foretaget en nødvendig fastsættelse af relevant 

benchmark. 

Performancemåling og Risiko

Når introduktionen til Private Equity, som en aktivklasse, er lavet, er det dernæst muligt at 

belyse hvordan Private Equity måles og estimeres. Der gives her en redegørelse for blandt 

andet IRR og PME, som er to nøgle-måleværktøjer for analysen. Derudover fastsættes den 

overordnet teori omkring risiko, og hvordan risikojusteringer er mulige. Afsnittet vil primært

tage udgangspunkt i teori fra Brealey, Myers & Allen 2016, og Ellis, Pattni & Tailor 2012.

Det er i dette afsnit at der bliver foretaget en nødvendig fastsættelse af hvordan 

overnormalt afkast defineres. 

Tidligere studie af Private Equity Performance

Inden den endelige analyse påbegyndes, vil det være interessant at se hvilke 

fremgangsmåder tidligere studier har anvendt, og hvilke erfaringer de har kunne drage sig. 

Det kan give denne opgave et bedre udgangspunkt, samt et mere velargumenteret 

beslutningsgrundlag. Der vil her være fokus på at finde studier omhandlende fonde fra hele 

verden, om end mange studier kigger på specifikke geografiske områder. 

Performanceanalyse af Private Equity fonde 

I forbindelse med udarbejdelse af den endelige analyse, introduceres det bagvedliggende 

data, samt eventuelle bias ved det. Derudover kommenteres på hvordan dataen kan tolkes 

og hvordan denne kunne have været leveret endnu mere optimalt. 

Den endelige analyse opdeles i tre dele. Første del indebærer en sammenligning af Private 

Equity fondes performance i forhold til relevant benchmark. Dernæst laves en tilsvarende 

sammenligning, dog efter en risikojustering for den systematiske risiko. Slutligt estimeres et 

specifikt risikotillæg, som tilføres Private Fondes performance. 
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Generelt om Private Equity

For at kunne analysere PE-fondes performance, er det en nødvendighed, at have en 

grundlæggende forståelse for hvordan en PE-fond operere og skaber værdi. Derfor vil der i 

følgende afsnit gives en introduktion til PE, samt en redegørelse for den historiske udvikling i 

fondes måder at skabe værdi. 

En kapitalfond bestyres af et managementselskab, som betegnes som General Partners. 

Managementselskabet modtager et management fee for, at administrere fonden. GP står 

normalt for en ganske lille procentdel af kapitalindskuddet, mens Limited Partner står for 

det overordnede kapitalindskud. En typisk organisationsstruktur for en PE fond kan ses i 

figur 1 nedenfor (DVCA, 2018): 

Af figur 1 ses det ligeledes at mellemholdingselskaberne har kontakt med forskellige 

finansieringsinstitutter, for at finansiere en del af virksomhedsopkøbet med 

fremmedkapital. Dette forklares yderligere under afsnittet Leverage Finance. 

Investeringsprocessen for en Private Equity buy-out fond 

Som nævnt tidligere anses en PE-fond for at være en samling af professionelle investorer, 

som agere som én investeringsenhed. En normal levetid for sådan en fond er 10-12 år. De 
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første 3-5 år af fondens levetid anvendes på, at identificere mulige investeringsemner. For 

at forstå investeringsprocessen for en PE-fond, kan man med fordel opdele dens livscyklus i 

4 centrale faser; fundraising, investering, værdiskabelse og exit.   

Fundraising

Ved første fase i en PE-fonds forløb skal de investeringsansvarlige partnere som kontrollere 

fonden forsøge at tiltrække kapital for eventuelle investorer. Dette gøres oftest ved for 

eksempel besøg hos institutionelle investorer for, at forsøge at overbevise dem om at 

investere i deres fond. Når man som investor skal beslutte om hvorvidt man ønsker at 

investere i denne fond, er der en række data de kigger på. Det kan være management-

teamet, aftalevilkår, investeringsstrategi og eventuelt track record. Indgås der derefter en 

aftale, er det ikke ens betydende med at investor skal af med pengene her og nu, men der 

kan gå et stykke tid før partnerne i fonden ”kalder” pengene, når de skal bruges til et

konkret virksomhedskøb, også kaldet draw-down. Er man derimod GP i fonden, skal man 

altid indskyde pengene i fonden således at man opnår ”alignment of interests” mellem de 

investeringsansvarlige. I figur 2 ses et typiske PE partnerskab samt hvordan afkast, 

management fees og carried interest fordeles. Rejses der nok midler til at fonden kan 

etableres, vil man derefter være klar til at finde attraktive investeringsemner. 
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I figur 3 ses et cirkeldiagram, der viser hvordan fundrasingen fordeler sig på forskellige 

investor typer (DVCA, 2012). Her kan det ses at pensionskasser står for den klart største 

andel, men fund of funds har den næste største andel. 

For at forklare begrebet fund og funds introduceres to nye begreber, nemlig direkte og

indirekte investeringer. Ønsker en investor at opnå en direkte investering i en virksomhed, 

gøres dette ved at købe en andel af virksomheden. Ved en indirekte investering er 

ejerandelen tilkommet af investering i en kapitalfond, som ejer den konkrete virksomhed.

Kapitalfonden fungere derved som et bindeled, mellem virksomhed og investor. 

Kapitalfonden er dog ikke nødvendigvis kun begrænset til, at investere direkte i 

virksomheder. De kan også lave investeringer i andre kapitalfonde. Derved tilbydes investor 

adgang til delt ekspertise. De kan teoretisk diversificere deres investering geografisk, få 

adgang til de bedste investeringsmuligheder og nyde godt af supporten fra specialister i 

private equity investeringen (Demaria, 2010). Det er det der forstås ved fund og funds. 

Valg af investeringsemner 

Så snart der er indhentet tilstrækkeligt med kapitaltilsagn, går de investeringsansvarlige 

partere i gang med at lede efter investeringsemner. Det er forskellige fra fond til fond, hvad 
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der må investeres i. Dette er beskrevet under afsnittet ”Venturefonde og Buy-out fonde”. 

Man kan dog sige at fælles for alle fonde er, at de bruger en betragtelig mængde ressourcer 

på at identificere de rette virksomheder. En central indgang for fondene er via et bredt

netværk af investeringsbanker, revisorer, diverse rådgivere og direktører fra forskellige 

brancher. Derudover identificeres mulige investeringer via kanvas arbejde.  

Betydningen af GP’s evne og track-record diskuteres under afsnittet ”Investering i Private 

Equity.

Værdiskabelse igennem aktivt ejerskab

Når de investeringsansvarlige parter kigger efter investeringsemner, så kigges der ikke 

udelukkende på om der drives en sund virksomhed, men også hvordan man kan skabe 

merværdi. Oftest skabes en stor del af denne merværdi, via aktivt ejerskab. Denne 

ejerskabsform står i kontrast til børsnoterede selskaber, hvor langt størstedelen af 

aktionærerne er passive ejere. Udover kapital bidrager fondene også med et bredt udvalg af 

forretningsfolk og industriledere, som kan indsættes i virksomhedens bestyrelse, og via et 

tæt samarbejde med den eksisterende ledelse, udarbejde og overvåge de overordnede 

strategiske og operationelle målsætninger. Bain Capital, Blackstone, KKR og andre fonde, 

har udviklet en ny tilgang til acquisitions. For eksempel arbejder Bain Capital sammen med 

Bain&co. Fond manager kan derved trække på ressourcer og knwo-how fra dets 

søsterselskab (Demaria, 2010). 

Når en virksomhed opkøbes af en fond, indskydes der ikke nødvendigvis ny likviditet i 

virksomheden, da disse penge går til de eksisterende ejere. Dog ser man ofte at opkøbet 

finansieres med en vis andel fremmedkapital. Dette gør altså at ledelsen kommer til ekstra 

kapital som kan anvendes på igangsættelse af investeringer, som der tidligere ikke var

likvider til. 

LBO finansiering er dog blevet kritiseret for deres hurtige køb og salgs strategi, og der er 

blevet stillet spørgsmålstegn, ved de kæmpe værdistigninger over korte perioder. Formår 

fonden at øge hastigheden for aktiverne, vil det vise en stigning i IRR, på baggrund af en 

beskeden multiple. Med disse gode resultater på kort sigt, kan GP få et incitament til at 

kigge på det metriske afkast fremfor det absolutte generede afkast (DVCA, 2012).   
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Exit og tilbagebetaling af gevinster

En fond har mange virksomheder i porteføljen, og disse virksomheder bliver solgt fra 

løbende, alt efter hvornår de er salgsklar og den rette exit mulighed melder sig. Der findes 

tre væsentlige former for exit; Salg til industriel køber, Salg til anden fond, Børsnotering. 

Forhandlingerne om en attraktiv salgspris, er selvfølgelige en alt afgørende fase for 

investeringen, men administrering af udviklingen og timingen af exit er mindst lige så vigtigt. 

Fond managere bruger i større omfang rådgivere i denne fase. Forudsigelsen for den 

økonomiske cyklus og koordinering af salgstidspunkt, kræver lige så meget selvkontrol som 

erfaring, hvorfor det er tiltrækkende for en manager, at have en rådgiver på gennem et 

eventuelt exit forløb (Demaria, 2010).  I takt med at investeringerne bliver betalt ud, vil 

pengene løbende blive betalt tilbage til LP. Når alle virksomheder i fonden er solgt fra, er 

fondens livscyklus afsluttet. 

Leverage finance 

Opkøb af porteføljevirksomheder er ofte finansieret, med en stor mængde fremmedkapital. 

I følgende afsnit vil jeg diskutere fordele og ulemper ved denne strategi. Finansieringen af 

virksomhederne har, jævnfør nedenstående tabel fra PwC, udviklet sig til at være mere 

”forsigtig” siden finanskrisen startede i 2007-2008. I dag ses det normalvis at PE fonde 

finansiere opkøb med cirka 50 % fremmedkapital (Meineche, 2018). 
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Den primære ulempe ved en stor andel fremmed kapital, er den øgede finansielle risiko. Ved 

en øget gearing forventes, alt andet lige, at risikoen for at virksomheden går konkurs øges 

grundet større forpligtelser over for kreditorer. Når risikoen i virksomheden øges, vil en 

investor også have en større ”præmie” for at investere i virksomheden. Afkastkravet til 

egenkapitalen vil altså stige. 

Dette kan dog opvejes af følgende fordele: En øget gearing vil give en ”sence of urgency” for 

virksomheden, der bliver nødsaget til at skabe et cash flow til betaling afbetaling af gælden. 

Ledelsen vil derfor være mere motiveret til udelukkende, at iværksætte lukrative 

investeringer. Den primære fordel ved at finansiere et virksomhedsopkøb, via en større 

mængde af fremmed kapital, er et større skatteskjold. En forøgelse af renteudgifter giver et 

større skattefradrag, som derved optimere virksomhedens resultater yderligere. Hvis en 

virksomhed er i stand til forrente deres investerede kapital bedre end den rente de betaler 

på gælden, så vil det eneste argument for ikke at være have 100 % fremmed kapital, være 

den øgede konkurs risiko. 

En stor fond kommer ofte med en god historik og et godt netværk, der gør det nemmere for 

dem at låne penge i virksomheden end de tidligere ejere kunne. Det har derfor været 
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normalt, at den grundlæggende værdiforøgelse blev skabt gennem ændringer i 

kapitalstrukturen. Af figur 5 ses, at PE fondene i højere grad nu skaber værdi igennem 

operationel optimering. 

Operationel optimering kan være resultatet af et aktivt ejerskab, som nævnt tidligere i 

opgaven. Hvor værdiskabelsen finder sted via de eksperter, der sættes i ledelsen eller 

bestyrelsen for den pågældende virksomhed. 

I 2012 udarbejdede KPMG sammen med Directorbank en undersøgelse hvor mere end 300 

nuværende og tidligere ledere i private equity-ejede porteføljeselskaber blev spurgt 

hvordan de som ledere opfatter samarbejdet med private equity-ejere (KPMG, 2012). 

Når et samarbejde mellem ledelse og nye ejere skal etableres, vil der i opstart-fasen kunne 

opstå nogle gnidninger. Her kan man med fordel holde sig til følgende tiltag/retningslinjer 

for, at forbedre samarbejdet:

- Have en åben og ærlig dialog - især med hensyn til exit-strategi. 

- Det er vigtigt at have enten operationel forståelse eller adgang til rådgivere med 
relevant operationel erfaring. 

- Afsæt tilstrækkelig tid til den strategiske planlægningsproces. 

- Brug mere tid på at forstå forretningsmæssige forhold og ikke bare deltage på 
bestyrelsesmøderne. 
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- Forstå forretningen til bunds (konkurrentbilledet og value drivers) - ikke kun tallene 
bag. 

- Skær ned på antallet af KPI'er og identificer de vigtigste områder, der hurtigt kan 
forbedres. 

- Skær ned på antallet af private equity-folk i bestyrelsen og indsæt flere eksterne i 
bestyrelsen. 

Selvom private-equity ejerne altid ønsker det bedst mulige samarbejde, er det ikke altid 

tilfældet, at den gamle ledelse mener at private-equity ejerne kommer med gode input. 

Hovedparten af de adspurgte leder bedømte kvaliteten af private equity-fondenes 

engagement i porteføljevirksomheden som 'god' eller 'fremragende'. Dog ses det, 

at 41 % bedømmer kvaliteten af private equity-fondenes input som 'gennemsnitlig' 

eller 'dårlig', hvilket indikerer, at der klart er plads til forbedringer (KPMG, 2012).

Derudover har KPMG og Directorbank også undersøgt om hvorvidt ledelsen mener 

at private equity-ejere bidrager med værdiforøgelse op mod exit, og i så fald med 

hvor meget. Her er resultatet at mere end 40 % af de adspurgte har den opfattelse,

at private equity bidrager med over end fjerdedel af den værdistigning der opnås 

ved exit. 
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Venturefonde og PE fonde 

Som nævnt tidligere må fondene investere pengene i hvad som helst. Men fondene kan 

opdeles i forskellige typer og områder. En ny fond kan for eksempel eksponere sig selv, som 

værende en fond bestående af ren bioteknologiske virksomheder. I det tilfælde vil investor 

selvfølgelig have en klar forventning om, at investeringerne vil foregå i disse typer 

virksomheder. Der kan dog også være forskel på hvor veletablerede virksomhederne er, når 

fondene køber dem. Til forklaring af dette introduceres nu et nyt begreb, kaldet ”Venture 

Capital” eller VC. 

VC anses for at være mere risikovillig kapital, da man investere i nystartet virksomheder, 

hvor man endnu ikke ved om virksomheden bliver en succes. Den grundlæggende forskel på 

VC og PE fond, er tidspunktet for investeringen, men også finansieringen. Når en VC fond 

køber en andel af en virksomhed, så går indskuddet i virksomheden til nye 

forretningsinvesteringer. Der er altså ikke tale om en transaktion mellem ejerne. Et 

eksempel på et indskud fra en VC fond kunde for eksempel være indskud kr. 2.000.000 mod 

10 % ejerskab. Virksomheden vil derved have kr. 2.000.000 til, at iværksætte nye initiativer 

for. Når en PE fond foretager et opkøb, og det for at lave en transaktion af ejerskabet. De 

eksisterende ejer vil altså modtage en betaling for virksomheden, og fonden vil overtage 

ejerskabet. Pengene går altså ikke til nye investering, men til de gamle ejere (Roested, 

2018).

Processen bag fundraising for start-ups

For at give en bedre forståelse af hvordan fondene arbejder, så fremvises en almen 

fundraising proces for start-ups. Nedenfor ses de forskellige runder.
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I første runde, kaldet ”Pre-seed” indsamles der normalvis indskud på op til en million 

kroner. Dette gøres primært via Business Angles. En business angle er en privat person der 

ønsker, at investere i start-ups. Grundlæggende tager disse BA’er ud til events, hvor en 

række iværksættere fremviser deres pitch deck i håb om at indsamle penge. I Danmark har 

vi en forening kaldet DanBan (Danish Business Angles). Jævnfør formand Jesper Jarlsbæk 

skal man have omkring 3 millioner kroner til investering i start-ups for at være en del af 

foreningen. I 2016 var de 116 medlemmer, som var repræsenteret i mere end 280 

selskaber. 

Når virksomheden igen skal indsamle midler, gøres dette via seed-round. I denne runde ses 

normalt indskud på mellem 1-10 millioner kroner. Her ses oftest ganske få BA’er, mens VC 

fonde står for størstedelen af finansieringen. Efterfølgende kommer tilsvarende A-Round, B-

Round osv., hvor man igen primært vil se VC fonde. PE fonde ses oftest først noget senere i 

virksomhedens cyklus, hvor man har haft stabil vækst i en del år (Laustsen, 2018). 

Oftest behandles VC og PE fonde ens, men når kigger på dem som investeringsaktiver og 

deres forretningsmodeller, så er det ikke mange ligheder. Ved udarbejdelse af en 

performancemåling, vil dataindsamling fra begge fondstyper ikke være hensigtsmæssigt. 

Delkonklusion
En PE fond anses for at være en samling af professionelle investorer, som agerer som én 

investorenhed. Organisationens struktur i fonden opdeles i GP og LP. GP er 
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investeringsmanager for fonden, og de modtager management fee’s for deres arbejde. 

Derudover modtager de også en del af afkastet ved salg af fonden, den andel kaldes carried 

interest. GP’er kommer normalvis med 1-2 % af kapitalen. LP står derved for hovedparten af 

kapitalindskuddet, og er typisk pensionskasser, andre institutionelle investorer, andre fonde 

og så videre. De introduceres til fonden i fundraising processen hvor GP, forsøger at 

indsamle midler til at starte fonden.

Så snart GP har tilfredsstillende med kapitaltilsagn, går de i gang med at kigge efter 

eventuelle investeringsemner, og så snart de vil slå til laves der et draw-down hvor LP’er 

overholder deres kapitaltilsagn. PE fonden køber etablerede virksomheder hvor de ser stort 

vækstpotentiale. 

PE fonden har forskellige muligheder for, at skabe merværdi i deres opkøb. Tilbage i 1970-

80’erne, blev denne værdi primært skabt ved ændring i kapitalstrukturen. PE fond køber 

normalt virksomheder med en stor andel af fremmed kapital, som tillader PE fondene at 

bruge flere penge på nye investeringer i virksomheder. Derudover giver fremmed kapital 

også et skatteskjold grundet muligheden for, at trække renteudgifter fra i SKAT. PE fonde i 

dag har en større tendens til, at skabe merværdi via et aktivt ejerskab. Her bidrager fondene 

med et bredt udvalg af forretningsfolk og industriledere, som kan forøge værdien for 

virksomheden. En fond har normalvis mange virksomheder i porteføljen, og disse 

virksomheder bliver løbende solgt, alt efter hvornår de er salgsklar og den rette exit 

mulighed melder sig. Der findes tre væsentlige former for exit; Salg til industriel køber, Salg 

til anden fond, Børsnotering.
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Private Equity som en aktivklasse

Nu hvor de grundlæggende principper bag PE fonde er blevet fastlagt, vil det være muligt at 

redegøre for hvordan PE fonde fungerer som en aktivklasse. Hensigten med dette afsnit er,

at skabe en forståelse for hvordan PE fonde fungerer som et investeringsobjekt, men også 

hvorfor det er så udfordrende at sammenligne med børsnoterede selskaber/investeringer. I 

det kommende afsnit vil der også blive skabt en vigtig diskussion om valg af benchmark, da 

dette er alt afgørende for, at kunne svare fyldestgørende på problemformuleringen. 

Investorerne 

For at kunne kommentere på om hvorvidt investorerne får tilstrækkeligt ud af deres 

investeringer, vil det være nødvendigt at få fastlagt de forskellige typer investorer. 

- Institutionelle investorer 

- Virksomheder 

- Offentlige myndigheder 

- Fund of funds 

- Privat personer 

Ovenfor ses en liste over potentielle investorer i en PE fond. Som nævnt tidligere i opgaven 

indhenter GP’er kapitaltilsagn fra LP’er, som senere hen bliver kaldt/draw-down. PE fonde 

kan også indhente likvider via pengeinstitutter. Normalvis tilbyder de større PI mulighed for 

at investere i PE på udvalgt tidspunkter. I Danske Bank anvender man General Partners som 

en investeringsmulighed for detail kunder. Her er der tale om en minimums investering på 

EUR 10.000 (Partners Group, 2017). Ønsker PE fonden at opnå større kapitaltilførsler kan de 

via proaktivt arbejde foreligge tilbud til for eksempel, pensionskasser på et kapitalindskud 

mod et LP ejerskab. 

Investering i Private Equity 
Som investor i en PE fond skal man være opmærksom på hvor de væsentlige forskelle er, i 

forhold til investering i klassiske børsnoterede selskaber. I følgende afsnit afdækkes 

karakteristika for investering i PE fonde, samt en redegørelse af hvordan disse differentierer 

sig for investering i børsnoterede selskaber, også kaldet public equity. 
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Managerens evne 

Grundlæggende menes det, at GP’s evne bør have en stor betydning for afkastet i en PE 

fond, i forhold til en fond manager for en Public Equity fond. I et effektivt offentlig marked 

er alle offentlige oplysninger, allerede inkorporeret i aktivets pris. Teoretisk burde afkastet 

for en Public Equity fond, give det samme uanset investeringsstrategi. Det er endnu ikke 

lykkedes at bevise, at afkastet drives af managers evner i forbindelse med udvalg og timing. 

Kigger man derimod på GP’s rolle i en PE fond, forventes denne at have noget større 

betydning. En af argumenterne for dette, kunne være den ulige fordeling af informationer. 

Som nævnt tidligere så finder fonde ofte investeringsemner, via deres netværk. Det er 

derved meget forskelligt fra fond til fond, hvilke virksomheder de får muligheden for at 

investere i (Diller & Kaserer, 2005).

Tidligere studie af Hege, Palomino, and Schwienbacher (2003), konkluderer at managers 

evner havde en stor betydning på hvordan US fonde out-performede EU fonde igennem 

90’erne. Et tilsvarende studie af Christian Diller and Christoph Kaserer 2005 forsøger, at 

analysere hvad afkastet for PE fonde drives af. Studiet viser at GP’s evne har en stor 

betydning for investeringen. Det bygger blandt andet på en antagelse om, at hvis det 

samme management-team står for flere fonde, så udvikler afkastet sig parallelt. 

Investors afkast afhænger også af interne aftaler mellem GP’er og LP’er. Her kan

management fees variere fra fond til fond. Nedenfor ses en typisk fordeling af afkastet 

mellem LP og GP, hvor hurdle rate er sat til 8 %. Hurdle rate fastsætter hvornår GP begynder 

at få sin andel af afkastet, altså sin carried interest. Denne afkastfordeling betegnes som 

waterfall og er illustreret i figur 8 nedenfor. 
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Valget af PE fond og manager har derved stor betydning for investor. Investering i public 

equity ville, ikke i samme omfang, blive påvirket af valg af manager i forhold til den 

generelle udvikling på de finansielle markeder. 

Illikviditet 

Ved investeringer i public equity anses det for ganske normalt, at man kan købe og sælge 

når man vil. Der er altså en antagelse om, at man altid kan finde enten en køber eller sælger. 

Ved investering i PE fonde er dette ikke tilfældet. Som beskrevet tidligere så indskyder man

kapital i fonden ved draw down. Så snart midlerne er indskudt i fonden og videre i et 

porteføljeselskab, så er det ikke muligt at sælge sin investering/trække sine penge ud, før GP 

har realiseret investeringen i form af salg af et porteføljeselskab. 

Som investor er dette en vigtig faktor, at have for øje inden der investeres penge, da man 

ikke kan reagere på diverse udsving i den finansielle verden. Da illikviditet tilfører en større 

risiko til investering, medfører det også en ”likviditetspræmie”. Da man som investor 

påtager sig en større risiko, forventer man et tilsvarende større afkast. 

Ved performancemåling er det altafgørende at få præciseret forholdet mellem risiko og 

afkast. Kigger man på tidligere studier findes der bred uenighed om, hvorvidt dette forhold 

er i PE fondes favør i forhold til public equity. Alle er dog enige om at illikviditeten for PE 

fonde gør regnestykket umådeligt svære. Tidligere studier der mener at PE fonde 
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outperformer public Equity, forklarer ofte at deres resultat skyldes en stor likviditetspræmie

(Ljungqvist & Richardson, 2003). Under afsnittet ”risiko” senere i opgaven, vil risikoens 

indflydelse på endeligt afkast blive belyst yderligere. 

Diversifikation

Ved en generel antagelse om, at investorer er risiko avers, søger de altid en mulighed for 

mindst mulig risiko mod størst mulig afkast. En måde investor kan mindske porteføljens 

risiko er ved, at have en stor spredning af aktiver. Dette kaldes en veldiversificeret 

portefølje. Ved investeringer i PE-fonde kan det være svært, at skabe en veldiversificeret 

portefølje. Grundlæggende ønsker man at undersøge volatiliteten på investeringen, altså 

hvor store udsving kan man forvente sig. Dette kan fastslås ved beregning af 

standardafvigelse for historisk data, for den givende fond. Grunden til at dette kan være 

problematisk at fastslå for en investor i en PE fond skyldes, at man ikke får en dag-til-dag 

værdi af sit aktiv, som man for eksempel gør i public equity, hvor man kan slå en pris op på 

børsen. 

PE-fonde udarbejder estimater på Net Asset Value (NAV) årligt, som giver investor en 

indikation af værdien af hans/hendes investering. Denne er dog forbundet med stor 

usikkerhed, da endelig værdi først kendes ved exit. Jævnfør Jesper Niemann 2012, så mener 

han, at dette gør afkastet ”lagged” i forhold til performancemåling af public equity. Man bør 

derved være forpasselig med, at investere i PE ud fra en forventning om at kunne opnå en 

diversifikationsgevinst, da dette i praktisk let kan være en illusion (Niemann, 2012). 

Sidder man derimod som en institutionel investor med en lang tidshorisont, så kan det 

sagtens være at PE fonde kan tilbyde en tilfredsstillende diversifikation. Som tidligere nævnt

så kan investering i PE fonde være attraktivt for blandt andet pensionskasser, da de med en 

lille del af porteføljen kan forsøge, at hente et stort afkast. Da de i forvejen sidder med en 

særdeles veldiversificeret portefølje vil merrisikoen ikke være markant. 

Datakvalitet 
Ved udarbejdelse af analyser inden for PE fonde, vil man ofte opleve at dataindsamling kan 

være vanskeligt og kritisk for rapportens resultat. Som børsnoteret selskab er man underlagt

nogle formkrav for rapportering og informationsdeling. Disse forekommer ikke for PE fonde, 
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hvilket gøre dataindsamling svære og medfører større usikkerhed. Ofte er dataet påvirket af 

forskellige parametre som derved kan skævvride analysen, dette kaldes bias. 

Der findes mange former for bias, som går ind og påvirker analysen. Et studie udarbejdet af 

Zimmermann, Bilo, Christophers og Degosciu 2005, analyserer risiko/afkast forholdet for PE 

fonde fra 1986-2003 og adressere eventuelle biases der forekommer. Studiet viser at efter 

korrektion af non-surviving fonde og indførsel af en antagelse om god likviditet konkluderes 

det, at der forekommer en lille positiv bias i alle perioder. 

Ved performanceanalyse er det derved vigtigt at kende til de forskellige typer bias, hvorfor 

der i følgende afsnit laves en kort redegørelse af de 3 mest gængse bias. 

Likvidations bias 

Som nævnt tidligere så er en af de centrale problemer, ved investering i PE fonde illikviditet. 

Investeringerne strækker sig over lange perioder, hvor man reelt først kender afkastet når 

alle porteføljevirksomheder er solgt og fonden lukkes. Ønsker man at foretage rapportering 

løbende vil dette ikke give et retvisende billede, idet alle tab og gevinster i fonden ikke er 

realiseret. Likvidations bias vil derfor ofte have positiv bias for resultatet. 

Survivorship bias 

Survivorship bias er en af de hyppigste fejl ved dataindsamling for PE fonde. Den er især 

kendt for at give et lidt for positivt billede af PE fondes historiske performance. Survivorship 

bias opstår, når en analytiker beregner performance for en række investeringer, for 

eksempel fonde eller enkelte aktier, og kun anvender de overlevende selskaber i slutningen 

af perioden. En kort forklaring kunne lyde således: En performanceanalyse af 50 fonde, over 

en 5årig periode. Hvis eksempelvis 10 fonde lukker i løbet af analyseperioden på grund af 

dårlig performance, nedskrives datasættet til 40 fonde. Da fondene faldt ud havde de 

dårligere performance end gennemsnittet, og ved at udelade dem fra de endelige resultater 

vil det overdrive gennemsnittet af de resterende fondes performance (Vanguard Asset 

Management, 2015).

Selection bias 

Selection bias opstår ofte grundet de manglende formkrav for PE fonde, da fondene vælger 

selv hvilke informationer de ønsker at offentliggøre. Dette bias kan både påvirke analysens 
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resultatet positivt og negativt. Mange fonde kan vælge at tilbageholde en del information 

hvis de har underperformet. Samtidig kan fonde der har leveret et godt afkast, ligeledes 

vælge at tilbageholde deres data. 

Benchmarking
En af de meste kritiske punkter i en performance analyse, er valg af benchmark. Benchmark

giver investor mulighed for, at måle sit afkast op i mod noget tilsvarende, og på den måde 

finde ud af om afkastet har været tilfredsstillende. I følgende afsnit udarbejdes en analyse af 

hvordan vælges det rigtige benchmark, hvorfor valg af benchmark kan være svært inde for 

Private Equity og til sidst anslå et endeligt valg af benchmark for denne performanceanalyse. 

Inden valg af benchmark er det vigtigt for investor/analytiker at spørge sig selv:

Hvilken implementeringsmetode har investor anvendt til, at blive eksponeret over for Private 

Equity?

Investor kan være eksponeret for Private Equity på forskellige måder. Har investor 

investeret via fund of funds, direkte i en fond eller direkte co-invested i et selskab? 

Hvis afkast er det vi måler? 

Som gennemgået i løbet af opgaven så kan man have forskellige roller inden for Private 

Equity og ligeså i den pågældende PE fond. Ønsker vi at måle GP’s afkast, LP’ afkast eller er 

der blot tale om en investering på strategisk allokerings niveau. 

Grundlæggende anses det for at være tæt på umuligt, at finde et passende benchmark for 

PE fonde. Det er udelukket hvis et benchmark ligger helt tæt på investeringsstrategien, at 

man kan forvente en retvisende performanceanalyse. En af de primære årsager der gør valg 

af benchmark yderst vanskeligt, er PE fondes tidshorisont og forløb. Normalvis kan man 

måle årlige afkast og afgøre om investeringen har været en succes. Ved PE fonde ved man 

reelt set først ved exit, om investeringen har være tilfredsstillende. Derudover kan PE 

fondens fremgangsmåde være svær at finde ligheder til, her tænkes for eksempel. på aftale 

mellem GP og LP omhandlende management fee’s og carried interest. 
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Public Equity vs peer groups 

Oftest anvendes public equity som benchmark til PE fonde. Dette kan der både være fordele 

og ulemper ved. 

Ved public equity er der ikke en direkte sammenhæng mellem performance og value 

drivers. Afkast ved public equity kan påvirkes af ting såsom dårlig presse og omrokeringer i 

ledelsen. Hvor man ved PE fonde ikke skaber værdi og performance på samme måde. 

Likviditeten ved public equity og PE fonde kan ikke sammenlignes. Afkastet for public equity 

og PE fonde måles forskellige, da public equity oftest anvender et tidsvægtet afkast, hvor PE 

fonde måles med IRR. 

Grunden til at det kan være en fordel at anvendes public equity som benchmark kan være, 

fordi PE fonde ofte bliver finansieret af public equity. Ydermere vil en sammenligning være 

mere realistisk efter investor i PE fond har modtaget sin likviditetspræmie.  

En anden mulighed for benchmarking er anvendelse af peer groups, hvor man 

sammenligner direkte med generelle industri resultater. Problematikken ved denne 

samlingen kan være, at peer groups ikke er et invester bart aktiv. Peer groups indekser kan 

inkludere problematisk data indlevering, egen rapportering og derved selection bias. 

Fortalere for anvendelse af peer groups som benchmark mener, at dette er den korrekte 

fremgangsmåde på grund af den løbende og hyppige opdateringer. Senere i opgaven 

introducere J-Kurve problematikken, men det kan nævnes at denne ikke er til stede, og det 

er den bedste mulighed for sammenligning i forhold til investeringens tidshorisont (Tower 

Watson, 2012).

Valg af benchmark

På baggrund af ovenstående overvejelser, fastsættes MSCI World Index som benchmark for 

denne performanceanalyse. Datasæt fra Preqin tager udgangspunkt i fonde verdenen rundt 

hvorfor det er vigtigt at benchmarket også indeholder tal for hele verdenen. Dette gælder 

både geografisk, men ligeledes brancher rundt, omkring i verdenen. Dette er også 

væsentligt for hvorfor, der vælges et public equity indeks. MSCI udarbejder også et indeks 

kaldet MSCI ACWI, som spænder endnu bredere end MSCI World, hvor blandt andet 

emerging markets er inkluderet. Her er der dog tale om mange lande/områder som ikke er 
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ordentlig udviklet. Argumentet for anvendelse af MSCI World er at PE fonde ofte vil kigge 

efter mulighed for et tilfredsstillende exit. Det antages desuden, at det vil kunne lade sig 

gøre under bedre forhold, hvis man vælger at operere i et område med et veludviklet 

marked. Kigger man på tidligere studie/analyser så er det ganske normalt, at anvende MSCI 

World som relevant benchmark. I nedenstående tabel ses forskellen på de to indeks (MSCI, 

2018).

Delkonklusion

Ved investering i Private Equity er der en række karakteristika, der differentierer sig for 

investering i Public Equity, som investor skal være opmærksom på. Ved Public Equity 

arbejdes der ud fra, at al tilgængelig information kendes af alle investorer, og der derved 

ikke bør være stor forskel i afkast for forskellige managere. Inden for Private Equity er det 

langt fra al information der er offentlig tilgængeligt, og det er pludselig op til hvert enkelte 

managementteam, at vælge de bedste porteføljevirksomheder. Investeringsemner vil oftest 

introduceres via netværk, hvorfor der derved sker en ulige fordeling af information. 
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Derudover afhænger investors afkast ligeledes af den aftale der indgås med GP, da deres 

manager fee og carried interest kan variere fra fond til fond. 

Ved investering i en PE fond, skal investor normalt være indstillet på, at have en lang 

tidshorisont for sin investering. Med en levetid på 10-12 år pr fond, anses denne for at være 

ekstremt illikvid. Det er ikke muligt at få nogle penge ud før GP vælger, at sælge 

porteføljeselskaberne. Som investor er dette en vigtig faktor man skal have for øje inden 

man investere sine penge, da man ikke kan reagere på diverse udsving i den finansielle 

verden. Da illikviditet tilfører en større risiko til investering, medfører det også en 

”likviditetspræmie”. Da man som investor påtager sig en større risiko, forventer man et 

tilsvarende større afkast. 

Ved investeringer i PE-fonde kan det være svært at skabe en veldiversificeret portefølje. 

Grundlæggende ønsker man at undersøge volatiliteten på investeringen, altså hvor store 

udsving kan man forvente sig. Dette kan fastslås ved beregning af standardafvigelse for 

historisk data for den givende fond. Grunden til at det kan være problematisk, at fastslå for 

en investor i en PE fond, skyldes at du ikke får en dag-til-dag værdi af dit aktiv, som man for 

eksempel gør i public equity, hvor man kan slå en pris op på børsen. PE-fonde udarbejder 

estimater på Net Asset Value (NAV) årligt, som giver investor en indikation af værdien af 

hans/hendes investering. Denne er dog forbundet med stor usikkerhed, da endelig værdi, 

som sagt, først kendes ved exit.

Som analytiker kan PE fonde være svære, at analysere på grund afforskellige 

problemstillinger for datakvaliteten. På baggrund af svag datakvalitet kan kommende 

analyse fremstå med vis skævhed og usikkerhed, dette kaldes bias. De mest normale former 

for bias er likvidations bias, survivorship bias og selection bias. Likvidations bias opstår ofte 

for data indsamling for PE fonde, da det ikke er muligt at sortere fonde efter hvilken 

livscyklus de befinder sig i. Survivorship bias er en af de oftest sete fejl ved dataindsamling 

for PE fonde. Den forekommer når en analytiker analysere over en given periode, men 

vælger at frasortere eventuelle fonde der er lukket i perioden. Da fondene faldt ud havde de 

formentlig performet dårligere end gennemsnittet, og ved at udelade dem fra de endelige 

resultater vil det overdrive gennemsnittet af de resterende fondes performance. Selection 
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bias opstår ofte grundet de manglende formkrav for PE fonde. PE fonde vælger selv hvilke 

informationer de ønsker at offentliggøre. Dette bias kan både påvirke analysens resultatet 

positivt og negativt. 

Ovenstående giver derved store udfordringer i valg af benchmark. Normalvis gøres dette via 

et public equity indeks, dog med både fordele og ulemper. Alternativt vælges en peer group, 

hvor det er hele sektorer der sammenlignes med. MSCI World indeks anvendes som 

benchmark for denne performanceanalyse. Datasæt fra Preqin tager udgangspunkt i fonde 

verdenen rundt hvorfor det er vigtigt at benchmarket også omhandler tal for hele verdenen. 
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Performancemåling og risiko 

For at få en forståelse for PE fondes performance, er det vigtigt at få defineret de forskellige 

afkastmål. Normalvis ses afkastet på en investering i public equity opgjort, som værende 

tidsvægtet værdistigning i perioden plus eventuelle udbytter. Ved PE fonde anvendes en 

række andre afkastmål nemlig, Total value to Paid In (TVPI), Public Market Equivalent (PME)

og Internal Rate of Return (IRR). I det kommende afsnit vil de forskellige afkastmål blive 

gennemgået. Derudover vil begrebet ”risiko” blive analyseret for hvilken betydning dette

kan have for afkastet. I samme omgang vil der blive lavet en definition af ”overnormalt” 

afkast, som vil hjælpe med endelig besvarelse af problemformuleringen.

J-Kurve

For at kunne forstå hvor investor får sin gevinst, udarbejdes en gennemgang af J-Kurven. J-

Kurven viser cash-flow og pay-off i fonden, samt den samlede værdi over dens samlede 

levetid (DVCA, 2012).

Investorernes kapitaltilsagn samt diverse fees bliver, som bekendt trukket løbende over 

fondens levetid i takt med, at fonden opkøber virksomheder. I takt med at fonden begynder 

at tjene på porteføljevirksomhederne vil den arbejde sig mod et likviditetsmæssigt nul,

hvorefter de resterende virksomhedssalg vil resultere i en gevinst. Derfor kan man ikke 
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vurdere hvorvidt en fond har været succesfuld midt i dens levetid, da man først har et 

retmæssigt billede af fondens samlede investeringsafkast, når alle virksomheder er solgt fra.

Kigger man på bilag 1, ses et diagram udarbejdet af Preqin. Diagrammet viser hvordan IRR 

for en given fond udvikler sig hen over dens levetid. Her ses det at den gennemsnitlige fond 

opnår positiv IRR efter blot 2-3 år. Hvilket dog ikke kan sidestilles med break-even, da de 

tidligere års ”underskud” skal indhentes. 

Total Value to Paid In

TVPI er et afkastmål der vedrører den aktuelle værdi, af eksisterende andele af 

porteføljevirksomheder, inden for en private equity fond plus summen af alle udbetalinger 

til dato, som foreningen har modtaget. 

NAVt er den indre værdi af afdelingens beholdninger på opgørelsestidspunktet, CFP angiver 

betalingsstrømme betalt i afdelingen i form af kapitalindskud og gebyrer betalt. CFR henviser 

til pengestrømme fordelt på de seneste investeringer.

TVPI giver et ganske fornuftigt billede af investerings performance mod slutningen af en 

fonds liv, samt hvor høj multiple investor kan forvente sig af sin investering. Hvis fonden for 

eksempel har en TVPI på 2,0, så betyder det at hvis fonden realiserer alt likviditet og sælger 

alle resterende porteføljevirksomheder, vil investor modtage 2,0 gange sit indskud retur, 

altså et afkast på 100 % (Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2013). 

De vigtigste fordele ved brug af multipler som et afkastmål for PE fonde er, at de er meget 

let at forstå. Multipler anvendes ofte af PE fonde for, at give investorerne en indikation af, 

hvordan de enkelte investeringer har performet. Men multipler lider også af ulemper. Den 

mest oplagte af disse er, at de ikke anser timingen for hvornår draw down forekommer, 

samt transaktionerne inden i fonden. 
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Internal Rate of Return
Det meste anvendte afkastmål for PE fonde er IRR. Teknisk set er dette en 

diskonteringsrenten, der sikrer, at nutidsværdien af betalingsrækkens cash flow er lig nul. 

IRR anvendes derfor til, at vurderer om en fremtidig investering er attraktiv for investor

(Brealey, Myers, & Allen, 2016). 

NPV angiver net present value (nutidsværdien), Ci angiver likviditet i perioden i, og r er det 

beregnede interne afkastkrav (IRR). 

Da beregningen af IRR foretages på baggrund af fondes nutidsværdi, altså NAV, tilfører

dette analysen en vis usikkerhed, som beskrevet tidligere i opgaven. Ellis og Steer 2011, 

lavede et studie for, at undersøge denne usikkerhed i performanceanalyse, og kom frem til 

at efter PE fonden var ordentlig modnet, var der ingen indikationer af systematisk over eller 

undervurderingen af fondens afkast. 

IRR i perioden i blive beregnet ud fra følgende formel. 

Ligningen angivet ovenfor kan anvendes til, at beregne historiske og fremtidige afkast.

Her anvendes alle CF og seneste opgjort NAV. Disse beregnes oftest på længere perioder, 

for eksempel, 5, 10 eller 15 år. Periodeafkast opgøres ved 'afvikling' af resterende fonde

med valør i starten af periode (det behandles som et negativt cashflow), fratrukket 

startværdien ved år 0 (Ellis, Pattni, & Tailor, 2012). For en 5-årig periode IRR, ser formlen 

således ud: 
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Anvendelsen af IRR 

IRR er et nemt afkastmål at beregne og giver et enkelt resultat, som let kan sammenlignes 

med forskellige investeringer. For en mindre virksomhed giver IRR et øjebliksbillede af hvilke 

investeringsprojekter der ville give det størst mulige cash flow. IRR er let sammenligneligt 

med afkastkrav.

Selvom IRR overordnet er et simpelt værktøj til beregning af afkast, kan der dog opstå visse 

komplikationer. Et matematisk problem kan være, at IRR har svært ved at differentiere 

mellem ud og indgående cash flows. Derudover kan cash flows fra tidligere i fondens levetid

påvirke resultatet markant. 

Dette illustreres af nedenstående tabel fra tidligere omtalt studie af Colin Ellis Sonal Pattni 

og Devash Tailor 2012. 

Her ses det at de tidlige positive bevægelser i cash flow giver fond A en noget større IRR end 

fond B, selvom de har de samme transaktioner set over hele perioden. Dette giver desværre 

et incitament til GP om, at skabe hurtig cash flows i form af exits, som måske kan være 

foretaget på forkerte tidspunkter. 

En anden problemstilling opstår når man ønsker, at lave performancemåling på en samling 

af fonde. En naturlig tilgang ville her være, at lave en vægtning af diverse fondes IRR. 
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Beregningen finder sted på samme måde som ovenfor, hvor cashflow med draw down, salg 

af porteføljevirksomheder og så videre, fremgår. Dette gøres via nedenstående formel.

Dog kan vægtningen af de forskellige fonde, være vanskeligt at finde. I princippet skal man 

tage hensyn til hver enkelt fonds kapitaltilsagn og forløb af cash flow, samt fondens levetid. 

På baggrund af ovenstående findes der en mere passende anvendelse af IRR. Der henvises 

oftest til denne som ”aggregated” eller ”pooled” IRR. Ideen er at man behandler fondene 

samlet. Det betyder i princippet, at alt data behandles som var det for en stor fond, hvorfor 

der laves en antagelse om, at værdiforøgelsen kommer for et enkelt managementteam

(Ellis, Pattni, & Tailor, 2012).

Public Market Equivalent 

Igennem denne opgave vil IRR blive anvendt som et afkastmål for PE fonde, men for at 

kunne sammenligne med benchmark, som er public equity, introduceres et nyt begreb 

Public Market Equivalent (PME). Ideen er at man gendanner cash flow fra en PE fond, til et 

givet aktiemarked. Dette gøres ved at beregne et konstrueret kontant afkast opnået ved 

køb og salg af et offentlig indeks, til sammenligning af cash flow for PE fonden. 

Kapitalindskud vil udløse køb af indekset, mens kontantudlodning ville resultere i salg af 

indekset. Som udgangspunkt viser PME hvor mange kroner man ville være nød til, at 

investere i det valgte benchmark for, at skabe et afkast svarende til en investering i PE 

fonde. Det kan direkte sammenlignes med IRR for en PE fond med de tilsvarende cash flow 

mønstre, og er derved en praktisk måde give en retvisende sammenligning. 



34

Ud fra ovenstående tal beregnes IRR for PE fonden til 11,7 %. For at beregne en tilsvarende 

performance for public equity erstattes NAV med public NAV, også kaldet PMV. PMV 

fremfindes ved at gange markeds indeks med antal ejede aktier. I dette tilfælde beregnes 

IRR for PME til 7,9 %, altså et merafkast for PE fonden på 3,8 %. Det er vigtigt at 

understrege, at private og public har samme cash flow, men det endelige NAV (alt efter 

antal offentlige aktier) er forskelligt.

En anden måde at opstille denne beregning ses nedenfor, hvor der er skabt en gengivelse 

fra studiet udarbejdet af Colin Ellis, Sonal Pattni og Devash Tailor 2012. 

Her bestemmes afkast af markedsindekset ud fra den beregnede NAV fra den fiktive PMV, 

som i ovenstående tilfælde er 107,7. Beregnes NAV for PE fonden til værende højere end 

PMV betyder det, at denne har overperformet i forhold til markedsindekset. Man kan nu ud 

fra ovenstående beregning udarbejde et PME-indeks, givet ved forholdet mellem NAV for 
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henholdsvis PE fonden og PMV (PME = 1,11 (120/107,7). Dette betyder at PE fonden opnår 

en 11 % højere nettoformue ved afslutning af målingsperioden end markedsindekset. En 

anden måde, at se denne overperformance på er ved sammenligning af de to IRR 

beregninger baseret på PE fonden og PME. Her ses en overperformance på 4,9 % (12,7-7,8). 

Grundlæggende er der stor usikkerhed ved denne type performancemåling på grund af 

estimeringen af NAV. PME-indekset viser ikke om der har været et positivt afkast på 

investeringen, men blot om afkastet har været større eller mindre end det valgte 

benchmark. 

Risiko

Et given aktivs afkast giver ofte et billede af, hvor stor en risiko der er forbundet med købet 

af denne. Nu hvor afkastmål for PE fonde er fastslået, vil det være oplagt at tage en 

diskussion omkring risiko, hvordan den måles, og hvilken indflydelse den har på det 

forventede afkast. Det kommende afsnit vil indebærer grundlæggende teori omkring risiko 

og afkast forholdet, samt hvordan dette måles for PE fonde kontra for public equity.

Fastsættelsen af risiko er et kritisk punkt for performanceanalysen, da man derved kan sikre 

et korrekt sammenligningsgrundlag, og analysen bliver retvisende. 

Standard afvigelse og diversifikation   

Et aktivs risiko fastsættes ud fra historiske udsving i kursen/værdien. Disse afvigelser fra 

aktivets middelværdi, måles ved hjælp af de statistiske begreber varians og 

standardafvigelse. Jo større udsving jo større risiko. Denne risiko kan opdeles i to typer, 

usystematisk risiko og systematisk risiko. Usystematisk risiko rammer kun det enkelte eller 

få aktiver, mens den systematiske risiko rammere alle aktiver i større eller mindre grad, for 

eksempek olie priser, inflation, renteudvikling osv. Denne systematiske risiko udtrykkes ved 

beta. Beta har en stor betydning for et aktivs forventede afkast, og vil senere i opgaven 

bliver beskrevet dybere. Inden da redegøres der for usystematisk risiko og hvordan man kan 

minimere denne (Brealey, Myers, & Allen, 2016). 

Grundlæggende bygger denne teori om at investorer er risiko avers, og derved ønsker en 

præmie for at påtage sig risiko. I et effektivt marked kan der på baggrund af dette,

illustreres et ”perfekt” forhold mellem risiko og afkast. Det vises via Security Market 

Line(SML). En model, der beskriver risiko-afkast forhold for aktiver, og er baseret på 
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følgende antagelser. Investor skal kompenseres for både tidsværdi for penge og den 

tilsvarende risiko, der er forbundet med den pågældende investering. Hældningen på 

denne linje er et udtryk for markedets risikopræmie, altså hvor meget afkast skal investor 

have for, at påtage sig én enhed mere risiko. 

Hældningen på denne linje bestemmes ud for nedenstående formel (Brealey, Myers, & 

Allen, 2016): 

Ved et velfungerende marked vil alle aktiver ligge på SML-linjen. Skulle der være aktiver der 

ikke gør dette vil de med tiden arbejde sig mod linjen, da investor enten vil sælge fra eller 

opkøbe afhængig af om det ligger over eller under SML. 
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Værdierne på SML kaldes det forventede afkast, som beregnes ved hjælp af Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) (Brealey, Myers, & Allen, 2016). 

�(��) = �� + �� ∗ (�(��) − ��)

Kigger man på ligningen bagfra ses det, at man ganger risikopræmien på markedet med beta 

fratrukket den risikofrie rente. Den risikofrie rente er det afkast en investor kan få uden, at 

påtage sig nogen form for risiko. Ofte kigger man her på indlånsrenter i pengeinstitutter, 

men foretrækker korte statsobligationer som sammenligning. Som nævnt tidligere viser 

beta den systematiske risiko. Modellen viser derfor jo mere systematisk risiko man påtager 

sig jo større forventet afkast får man. 

Som nævnt tidligere rammes et aktiv også af usystematisk risiko, som ofte blot er gældende 

for det enkelte eller ganske få aktiver. Ønskes denne usystematiske risiko at minimeret,

gøres det ved at skabe en veldiversificeret portefølje. Til at forklare hvordan denne 

portefølje skabes introduceres ”Den efficiente rand”:

Den efficiente rand illustrere, forholdet mellem afkast og risiko, og hvordan dette forhold 

udvikler sig hvis man laver en diversifikation af den usystematiske risiko. I ovenstående 

eksempel ses aktiv x og y. Ved en given fordeling af de to aktiver kan investor mindske 

risikoen uden at gå på kompromis med afkastet. Det mest optimale punkt på linjen er altså 
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længst til venstre, dette punkt kaldes Minimum Varians Portefølje (MVP). Størrelsen af buen 

afgøres af korrelationen mellem aktiv x og y.

I ovenstående figur vises fire forskellige eksempler på den efficiente rand, og hvordan disse 

påvirkes af korrelationskoefficienten, som altid ligger mellem +1 og -1. Ved +1 er der perfekt 

linearitet samvariation, hvilket betyder at det ikke er muligt, at fra-diversificere noget 

usystematisk risiko. Ved -1 er det muligt, at fra-diversificere mest mulig usystematisk risiko

(Brealey, Myers, & Allen, 2016).

Beta

CAMP bygger på en række antagelser for markedet, som anses for urealistiske. Blandt andet 

antages det, at der ikke er nogle transaktionsomkostninger, og at investorer kan låne 

ubegrænset den til risikofrie rente. Derudover skal analytiker være i stand til, at udlede de 

forskellige parametre i modellen, som for eksempel beta. 

Beta viser et aktivs følsomhed over for systematisk risiko. Som nævnt tidligere rammer 

systematisk risiko alle aktiver, men i forskellig grad. Et eksempel kan være, at ændringer i 

oliepriser har en større betydning for Mærsk end for Danske Bank. Markedsporteføljen har 
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altid en beta på 1. Hvis et aktivs beta beregnes til mere end 1,0, betyder det at det 

pågældende aktiv rammes hårdere af systematisk risiko end markedet. Ved beta under 1,0 

er det selvfølgelig modsat. Beta for et aktiv beregnes ved hjælp af historisk data for aktivet 

og for markedsporteføljen, således at korrelationen mellem disse kan estimeres. Formlen 

for beta ser således ud (Brealey, Myers, & Allen, 2016): 

�� =
��
��

��,�

Som udgangspunkt er det simpelt, at beregne et aktiv eller en porteføljes beta, men ved PE 

fonde er det noget mere besværligt, grundet den manglende data. NAV opgøres ikke 

dagligt, og den fornødne historiske data er mangelfuld. 

Anvendelsen af CAPM 

Efter introduktionen af CAPM i 1964 af William Sharpe og John Lintner, er der udarbejdet 

utallige studier, der ønsker at belyse styrker og svagheder ved modellen. En af de mest 

populære kritikere er Richard Roll, som i 1977 udarbejdede en rapport med flere kritik 

punkter for CAPM. Grundlæggende bygger CAPM på teorien om, en veldiversificeret 

markedsportefølje. Jævnfør Roll ville en sådan portefølje skulle indeholde alle typer aktiver 

fra alle markeder, hvorfor han anser den for værende umulig at måle.  Oftest anvendes 

CAPM over for et indeks, såsom S&P 500, MSCI World og så videre, hvilket i teorien er i 

direkte strid med CAPM, da disse ikke indeholder alle typer aktiver, men oftest blot aktier og 

obligationer. På baggrund af dette mener Roll, at CAPM aldrig er blevet eller kan blive testet

(Roll, 1977). 

Eugene Fama og Kenneth French 2004 påstår, at tidligere studier viser, at forholdet mellem 

beta og gennemsnitlige afkast er mindre end forventet. Hvilket resulterer i at CAPM 

estimerer forventede afkast for virksomheder med høj beta til at være højere, og 

virksomheder med lav beta til at være lavere. Ud fra dette konkluderes, at selv de passivt 

investerede aktieporteføljer overperformer, hvis deres investeringsstrategier læner sig op at 

CAPM problematikkerne. For eksempel vil fonde der i større grad anvender lav-beta-

virksomheder, have en tendens til, at skabe et overnormalt afkast i forhold til 

forudsigelserne via CAPM (Fama & French, 2004). Daniel Andrei, Julien Cujean og Mungo 

Wilson, 2017, analyserede hvordan sammenhængen var mellem realiserede afkast og 
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forventet afkastet, samt hvordan disse kunne fitte på en SML linje. Her konkluderede de, at 

forskellene oftest skyldes fejlvurderinger af beta (Andrei , Cujean, & Wilson, 2017). 

I 1976 udarbejdede Stephen Ross Arbitrage Pricing Theory (APT), som et alternativ til CAPM. 

Grundlæggende er den store forskel på CAPM og APT, at man ved APT ikke har noget behov 

for at estimere markedsporteføljen, hvilket også er en af de centrale fordele ved modellen. 

Da dette, som tidligere nævnt, er en af de markante udfordringer ved CAPM. De to 

modeller har forskellige måder, at estimere risikopræmien på. Ved CAPM estimeres denne

som sagt via beta og markedsporteføljen. Ved APT slippes den samlede systematiske risiko 

ud på flere makroøkonomiske faktorer, hvorefter man så fastslår det pågældende aktivs 

følsomhed over for dette (Brealey, Myers, & Allen, 2016).

Ulempen ved APT er dog, at denne kræver noget større datasæt, og de makroøkonomiske 

faktorer er ikke givet på forhånd. Igennem tiden er der lavet en række analyser, der prøver 

at belyse hvilken model er mest hensigtsmæssig, at anvende (Musharbash, 2016). Som 

nævnt ovenfor er der både fordele og ulemper for anvendelsen, og det ser heller ikke ud til 

at tidligere analytikere har endegyldigt formået, at fastlægge den mest retvisende model. 

Theriou, Aggelidis og Maditinos konkluderede i 2006, at APT modellens resultater var mere 

”passende” end CAPM efter, at have foretaget en analyse af afkast for aktiemarkedet i 

Grækenland. De mener dog også at en model ikke kan stå alene, grundet de forskellige 

usikkerheder for hver model (Theriou, Aggelidis , & Maditinos, 2006). 

Med ovenstående argumenter for og imod CAPM, samt et eventuelt alternativ i APT, 

besluttes det, at anvende CAPM som analyse model for denne performanceanalyse. Dette 

gøres da der ikke er klare argumenter for, at vælge bedre alternativer, og den tilgængelige 

data gør CAPM til et oplagt valg.  

Performancemåling jævnfør porteføljeteori 

Nu hvor de forskellige typer risiko er fastlagt, samt hvordan de måles, gives der anledning til 

introduktion af portefølje teoretiske begreber der måler hvorvidt afkastet har været 

tilfredsstillende. Det er følgende; Sharpe ratio, Treynor ratio og Jensens alpha. I det 

kommende afsnit laves en kort redegørelse for disse, samt deres betydning for 

performancemåling for PE fonde.  
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Sharpe Ratio

Sharpe Ratio er en af de centrale begreber, indenfor performancemåling for PE fonde. Dette 

nøgletal benyttes til, at vise hvor stor en risikopræmie man får ved, at påtage sig en enhed 

total risiko, hvor total risiko er summen af systematisk risiko og usystematisk risiko. Det er 

derved et oplagt værktøj, at anvende hvis man ønsker at sammenligne et PE fonds afkast 

med et benchmark. Som derved giver en forståelse for hvorvidt investeringen har leveret et

tilfredsstillende afkast i forhold til mængden af påtaget risiko. Det anses normalt for, at 

være et nøgletal man anvender til, at belyse den enkelte porteføljemanagers evne til at 

skabe afkast. Sharpe Ratio bestemmes af nedenstående formel (Brealey, Myers, & Allen, 

2016): 

Her viser Rp det realiserede afkast for porteføljen, mens σp viser mængden af total risiko for 

porteføljen. Rf er som altid den risikofrie rente. For den enkelte fond, manager eller 

portefølje handler det om, at opnå en så stor sharpe ratio som muligt. 

Treynor Ratio

Treynor Ratio minder meget om Sharpe Ratio, forskellen her er blot, at i stedet for at måle 

realiseret afkast mod total risiko, måles der blot til den systematiske risiko. Da vi derved 

befinder os i en verden uden systematisk risiko, betyder dette at Treynor Ratio også svarer

til hældningen på SML. Formlen for Treynor Ratio ser således ud (Brealey, Myers, & Allen, 

2016): 

Som det kan ses ligner dette formlen for Sharpe Ratio, hvor Total risiko for porteføljen er 

erstatte med systematisk risiko (beta) for porteføljen. Her er det igen muligt, at måle en PE 

fond op imod for eksempel et aktieindeks. Aktivet med den højeste Treynor Ratio har 

leveret den bedste performance, i forhold til påtaget systematisk risiko. Performance 

analyse handler derfor ikke blot om, at levere det største afkast, men også på af mindst 

mulighed påtaget risiko. 
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Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at såfremt porteføljen er 100 % veldiversificeret vil 

Sharpe Ratio og Treynor Ratio være ens. 

Jensens alpha 

Nu hvor det er fastlagt hvordan afkast måles i forhold til påtaget risiko, introduceres Jensens 

alpha. Jensens alpha viser nemlig hvorvidt et aktiv har over eller underperformet, i forhold 

til dens risiko, om den reelt ligger over eller under SML. Der er altså tale om en 

sammenligning mellem forventet afkast og realiseret afkast. Formlen for Jensens alpha ser 

således ud (Brealey, Myers, & Allen, 2016):

Hvor E(Ri) fås ved CAPM, hvorfor formlen også kan tydes således: 

Beregnes Jensens alpha til positiv har den givne portefølje overperformet i forhold til 

mængden af påtaget risiko, mens hvis Jensens alpha er negativ har den underperformet. 

Det er nu muligt med ovenstående begreber på plads, at foretage en estimering af risiko for 

PE fonde, mens estimering af beta fortsat virker vanskeligst. 

Med en definition af Jensens alpha er det nu muligt, at fastlægges tolkningen af overnormalt 

afkast, jævnfør problemformuleringen. Hvis man på baggrund af resultatet for denne 

performanceanalyse, kan beregne Jensens alpha til værende positiv, anses det for at være 

et overnormalt afkast i forhold til forventet afkast.

Ønskes en sammenligning til relevant benchmark kigges på teori fra Sharpe. Sharpe mener 

at totalafkastet på enhver portefølje kan dekomponeres i to hovedbestanddele, udover den 

risikofrie rente. Et såkaldt betabidrag, der afspejler markedsafkastet, og et 

managerafhængigt alpha bidrag. Dette vises i nedenstående formel:

�� = �� + �� ∗ ��� − ��� + ��

Tidligere analyse af CAPM, Eugene Fama og Kenneth French 2004, lavede ligeledes 

ovenstående antagelsen, men grundet de empiriske fejl ved CAPM, skal man være forsigtig 
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med at lave denne konklusion (Fama & French, 2004). Under afsnittet ”Anvendelsen af 

CAPM” blev disse problematikker belyst og diskuteret, hvorfor denne performanceanalyse, 

arbejder videre med ovenstående antagelse om, hvordan overnormalt afkast betragtes. 

Jensens Alpha anvendes til performancesammenligning for investering med samme risiko. 

Den kan derved ikke stå alene i en performancesammenligning mellem PE fonde og 

benchmark, såfremt de har en forskellige beta.  

Delkonklusion

Inden for performancemåling for PE fonde findes en række forskellige afkastmål, såsom 

Total value to Paid In (TVPI), Public Market Equivalent (PME) og Internal Rate of Return 

(IRR). Inden man kommenterer på fordele og ulemper ved de forskellige afkastmål, er det 

nødvendigt at forstå en PE fonds livscyklus. Dette vises via en J-kurve, som er illustreret 

tidligere i opgaven. J-Kurven viser hvordan fondes cash flow og pay-off arbejder i gennem 

fondes levetid. Her ses det at pay-off til LP’er først kommer efter 4-5 år af fondens levetid, 

da det er der fonden begynder at sælge porteføljevirksomhederne fra igen. Ved

performance måling er det derfor nødvendigt, at være opmærksom på om den indhentede 

data indeholder nyere fonde, som endnu ikke er nået til det stadige i livscyklussen. 

Af ovennævnte afkastmål for PE fonde, er IRR det mest anvendte. IRR kan ses som en 

diskonteringsrente der sikrer, at nutidsværdien af betalingsrækkens cash flow er lig 0. Så når 

man ser over en investeringsperiode på 10 år, får man et skøn på hvad tilsvarende afkast har

givet årligt. 

For at sammenligne til et relevant benchmark, anvendes IRR og PME indekset. Ideen er at 

man gendanner cash flow fra en PE fond, til et givet aktieindeks. Dette gøres ved, at beregne 

konstrueret kontant afkast opnået ved, køb og salg af et offentlig indeks til sammenligning 

af cash flow for PE fonden. I regneeksemplet i opgaven regnes PME til 1,11, hvilket vil sige at 

PE fonden har overperformet indekset med 11 %. 

Ved performancemåling sammenlignes to eller flere afkast, men for at sikre at afkastet også 

er skabt på lige vilkår, skal risikoen for investeringen fastlægges. Jævnfør Brealey, Myers og 

Allen så anses risiko for, at være et given aktivs historiske prisudsving. Statistisk kan dette 

beregnes via standard afvigelsen. Ved at fastlægge forholdet mellem denne risiko og et 
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tilsvarende afkast gennemgås SML kurven, der viser hvor stort et afkast man kan forvente 

sig ved, at påtage sig en enhed risiko. Hvert punkt på denne linje beregnes via Capital Asset 

Price model (CAPM). Hvor det er nødvendigt, at fastsætte beta for det givne aktiv. 

Beta viser aktivet systematiske risiko, eller i hvor stor grad den systematisk risiko rammer 

aktivet, i forhold resten af markedet. Hvis et aktivs beta beregnes til mere end 1,0, betyder 

det at det pågældende aktiv rammes hårdere af systematisk risiko end markedet. Beta for et 

aktiv beregnes ved hjælp af historisk data for aktivet og for markedsporteføljen således, at 

korrelationen mellem disse kan estimeres. Ved PE fonde er det noget mere besværligt, 

grundet den manglende data. NAV opgøres ikke dagligt, og den fornødne historiske data er 

mangel fuld.

Efter introduktionen af CAPM i 1965 er der blevet udarbejdet en række rapporter der 

belyser svagheder og styrker for modellen. Den mest kendte af disse er Richard Roll for hans 

rapport i 1977, som har efterfølgende har haft stor indflydelse på performancemåling og 

anvendelse af CAPM. Efter gennemgang af modellens karakteristika besluttes det at 

anvende CAPM som analyse model for denne performanceanalyse. Dette gøres da der ikke 

er klare argumenter for, at vælge bedre alternativer, og den tilgængelige data gør CAPM til 

et oplagt valg.  

Til justering af risikoen introduceres en række begreber som vil sikre et mere korrekt 

performancemåling, nemlig Sharpe Ration, Treynor Ratio og Jensens Alpha. 

Sharpe Ratio er en af de centrale begreber inden for performancemåling for PE fonde. Dette 

nøgletal benyttes til at vise hvor stor en risikopræmie man får ved at påtage sig en enhed 

total risiko, hvor total risiko er summen af systematisk risiko og usystematisk risiko. Det er 

derved et oplagt værktøj at anvende hvis man ønsker at sammenligne et PE fonds afkast 

med et benchmark for, at få en forståelse af om hvorvidt man har fået et tilfredsstillende 

afkast i forhold til mængden af påtaget risiko. 

Treynor Ratio minder meget om Sharpe Ratio, forskellen er blot, at i stedet for at måle 

realiseret afkast mod total risiko, måles der blot til den systematiske risiko. Da vi derved 

befinder os i en verden uden systematisk risiko, betyder dette at Treynor Ratio også svare til 

hældningen på SML. 
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Jensens alpha viser hvorvidt et aktiv har over eller underperformet i forhold til dens risiko, 

altså om hvorvidt den ligger over eller under SML. Der er altså tale om en sammenligning 

mellem forventet afkast og realiseret afkast. Beregnes Jensens alpha til værende positiv 

anses porteføljen/aktivet at have leveret et overnormalt afkast. 
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Tidligere studier af Private Equity Performance 

Nu hvor det grundlæggende teori omkring PE fonde er gennemgået, og der er givet en klar 

fornemmelse for hvordan performance måles, vil det være muligt at foretage den endelig 

analyse af afkastet for PE fonde. Inden det gøres kunne det være interessant, at se hvordan 

tidligere studier har grebet opgaven an for, at se om der er drevet nogle erfaringer som 

denne analyse kan nyde godt af. Som bekendt ønskes det i denne opgave, at belyse PE 

fonde world-wide, men denne kommende gennemgang af tidligere studier omhandler også 

enkelte geografiske områder. 

Estimering af risiko for PE fonde

Kigger man på tidligere studier og hvorledes de har forsøgt, at foretage en risikojustering, 

findes der især to måder som virker interessante. Grundlæggende kan det være svært, at 

lave en risiko justering for PE fonde grundet J-kurve problematikken. Da investeringen går 

over en længere periode, kan det være svært at estimere en beta. I 2006 valgte Phalippou 

og Gottschalg, at tage analysen et spadestik dybere ved, at kigge på de enkelte 

porteføljeselskaber og deres beta. Her estimeres disse beta’er ud fra historisk data for 

tilsvarende børsnoterede selskaber. Det virker derved til, at tilfører stor usikkerhed til 

analysen.  

Et studie udarbejdet af BCC og IESE Business School (Meerkatt, et al., 2008), så dog en 

række problemer ved denne estimering, da der ikke var foretaget justeringer for illikviditet 

og forøget gearing. Begge faktorer er med til at øge den finansielle risiko og derved samlede 

risiko, og der bør derfor justeres for dem i risikoestimeringen. De opstillede en tese om, at 

grundet en højere gearing i virksomheden, vælges virksomhederne ud fra evnen til at 

leverede god og stabile cash flows i højere grad, end den markedsgennemsnitlige portefølje. 

De mener derfor PE fonde skal have en stabilitetspræmie.

Beregnes IRR for eksempel til 20 for en PE fond, skal denne justeres via ovenstående tese. 

Fastsættes risikoeffekten for højere gearing og større illikviditet til -3 og -1 %, summeres 

dette med stabilitetspræmien på for eksemepel 2 %. Samlet IRR anslås derved til 18 %, og 

kan derefter sammenlignes med et given Public Equity aktiv eller indeks. 
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I denne opgave laves der en række forskellige typer performanceanalyse, som både 

indebærer resultater med og uden risikojusteringer. Dette gøres for at vise eventuelle 

forskelle i resultaterne, men også konsekvenserne for disse analysevalg. En sammenligning 

af to afkast kan være som, at sammenligne pærer og bananer, hvis man ikke får lavet en 

korrekt risikojustering. Det er derfor nødvendigt, at kigge på begge typer analyse.

Harrison, Jenkinson og Kaplan - 2013 

Ovenstående forfattere har i 2013 udarbejdet studiet ”Private Equity Performance – What 

do we know?” Studiet tager udgangspunkt i PE fonde fra 1980 til 2008. Her kigges der både 

på Venture Capital og PE fonde. De to fondstyper analyseres separat, hvorfor det er muligt 

blot at udtrække relevant data vedrørende PE fonde til denne opgave. I studiet anvendes 

data fra Burgiss, som er især interessant, på grund af Burgiss’ adgang til data for de 

institutionelle investorer. Analysen indeholder data for næsten 1.400 PE fonde (598 BO 

fonde og 775 VC fonde), som spredes over 200 institutionelle investorer. Jævnfør Harrison, 

Jenkinson og Kaplan er dette med til, at gøre deres analyse helt speciel, da den type data 

ikke før er set. 

Harrison, Jenkinson og Kaplan vælger en 

tilgang, hvor man udregner IRR for 

fondene, og sammenligner med relevant 

benchmark via PME Indeks. I nedenstående 

tabel ses deres udregning for IRR, 

udelukkende for PE fonde (Buy-out fonde)
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Som det kan ses skabes der et godt overblik over udviklingen i IRR, som dog er svingende i 

analyseperioden. Som nævnt tidligere, så viser den rene IRR-beregning ikke, hvordan PE 

fonde har performet i forhold til benchmark. Derfor udarbejder de nu analysen, hvor der 

sammenlignes med PME indeks. For at gøre dette kræves det dog en fastsættelse af 

benchmark. I og med denne analyse laves på PE fonde i USA, vil det være oplagt at anvende 

et af de amerikanske indeks. Her har Harris, Jenkinson og Kaplan valgt at anvende S&P 500. 

S&P 500 indekset er en samling af de 500 største børsnoterede virksomheder i USA, og kan 

sammenlignes med C25 Indeks i Danmark, hvor vi har de største 25 selskaber (Harris, 

Jenkinson, & Kaplan, 2013). 

Som det kan ses så overperformer PE 

fondene markedsindekset i den 

målte periode, med undtagelse af 

ganske få år. Gennemsnitligt 

beregnes PME indekset til 1,22, 

hvilket betyder at PE fondene 

overperformer markedsindekset med 

22 % pr år. Derudover er det også 

interessant at se udviklingen i antal 

fonde, og sammenligne dette med 

ovenstående IRR beregninger,

insinuerer det også en voldsom 

stigning i branchen igennem årene. I 

studiet konkluderes det at PE fonde i 

USA fra 2005 til 2008 rejste 794 mia. 

USD. 

Som gennemgået tidligere i opgaven 

er det muligt, at beregne et risiko 

justeret afkast, og ud fra denne lave 
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en performance analyse. Dette har Harris, Jenkinson og Kaplan valgt ikke at gøre. De 

konkludere dog alligevel, at PE fonde har out performet markedsindekset med mere end 20 

% uden, at tage stilling til eventuel merrisiko for PE fonde. 

Schäli og Demleitner 2012 
I følgende studie arbejdes der ud fra den tese, at den almene investor mener, at PE fonde 

anses for værende en uatraktiv aktivklasse, igennem dårlige makroøkonomiske perioder. 

Schäli og Demleitner kommer begge fra Partners Group, hvorfor deres analyse selvfølgelig 

kunne have incitament til at være for over positiv, men det gør den ikke nødvendigvis 

mindre interessant. De ønsker at belyse om hvorvidt PE fonde er i stand til, at outperforme 

et given public equity indeks i ”svære tider”. Her tænkes der på kriserne i starten af 00’erne 

og omkring 2007-2008. De forsøger så vidt muligt, at lave en analyse der dækker USA og 

Europa, hvorfor data fås fra både; Reuters, Bloomberg og dem selv. Nedenfor ses 

udviklingen for PE fonde sammenholdt med relevant MSCI indeks fra december 99’ til juni 

11’. 

Her laves der en indeksering af udviklingen for både PE fonde, og et MSCI indeks for Europa 

og USA. Tendensen viser at når kriserne rammer, så rammes PE fonde i en mindre grad, og 

når det går godt, så går det bedre for PE fonde. Dette ses især af nedenstående tabel hvor 

man har zoomet yderligere ind på grafen og isolerede krise perioderne.
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Schäli og Demleitner formår heller ikke, at tage stilling til en eventuel risikojustering. De 

konkludere, at det på baggrund af resultatet af analysen tyder på, at PE fondes evne til at 

outperforme Public Equity ikke er ens betydning med, at investor påtager sig større risiko. 

Dette baseres på en række beregninger af volatiliten for PE og public equity, hvor de mener 

at volatiliteten for Public Equity er betydelig højere end for PE fonde. 

Ludovic Phalippou and Oliver Gottschalg 2006 

Den sidste analyse der gennemgås er udarbejdet af Phalippou og Gottschalg i 2006. Data’en 

anvendt i analysen er udarbejdet/indhentet af Thomson Venture Economics. Dette studie 

tager igen udgangspunkt i både BO og VC, som fordeler sig på henholdsvis 461 og 1.118 

fonde. Analysen strækker sig over data fra 1980 til 1993, og igen anvendes S&P 500 som 

benchmark. 

Til at måle PE fondes performance mod benchmark anvendes Alpha. Gennem studiet anslås 

Alpha til at være en konstant, som skal tillægges det realiserede afkast på S&P 500, således 

at NPV giver 0. Dette indebærer ligeledes at fondenes beta sættes til 1. 
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Ovenstående tabel skal læses således, at PV Inv er nuværende værdi af alle fondes 

investeringer. Performance hvert år er vægtet med PV, som betegnes PVW. Dette 

fratrækkes profit indekset (PI). Alle fondenes total NPV solves med Alpha + afkast på S&P 

500.

Vægtes Net Alpha i forhold til investeringens størrelse ved indgangen af indeværende år, fås 

et negativt spread på 3,05 %. 

Phalippou og Gottschalg går altså ind og konkluderer, at BO fonde har underperformet S&P 

500 med 3,05 % pr år fra 1980 til 1993 (Phalippou & Gottschalg, 2006). 

Delkonklusion 

Ovenstående studier er tre forskellige eksempler på hvordan performance analyse kan 

håndteres. Studiet af Harrison, Jenkinson og Kaplan, anvender PME indeks som deres 

fremgangsmåde, og det er da også det der er mest set i historiske studier. Med det største 

datasæt konkluderer Harrison, Jenkinson og Kaplan et stigende afkast fra 1984 til 2008, hvor 

PE fonde har outperformet benchmark med mere end 20 % pr år. 

Dette er svært at nikke genkende til i Phalippou og Gottschalgs studie som konkluderer en 

underperformance af BO fonde, for de tidligere år fra 1980 til 1993. Schäli og Demleitner 
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griber det noget mere simpelt an, hvor de sammenligner indekserede værdier for PE og 

public equity, og på baggrund af dette kan konkluderes, at PE fonde rammes i mildere grad 

end Public Equity i krise tidligere, samt volatilliteten anses for at være noget højere for 

Public Equity. Phalippou og Gottschalg er de eneste der forsøger, at fastlægge risikoen for 

PE fonde, ved at kigge på de enkelte porteføljeselskaber og deres beta. Her estimeres disse 

beta’er ud fra historisk data for tilsvarende børsnoterede selskaber.                                                 

Selvom studierne ikke altid kan sammenlignes, kan det konstateres at resultaterne varierer 

betydeligt, og det er generelt svært at danne sig en fornemmelse for PE fondes historiske 

performance.  
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Performanceanalyse af Private Equity fonde 

Nu hvor den grundlæggende teori for PE og performanceanalyse er belyst, er det muligt at 

foretage den endelige analyse af historiske afkast for PE fonde. For at kunne besvare 

opgavens problemformulering, har det været nødvendigt, igennem opgaven, at få klare 

definitioner af Private Equity, overnormalt afkast og relevant benchmark. Da disse 

definitioner nu er nøje diskuteret og endelig fastlagt, indledes den afsluttende fase af 

analysen. 

Præsentation af data

Ved beslutningen om at foretage en performanceanalyse for PE fonde, forventes store 

udfordringer ved indhentning af data, og opgavens relevans og niveau fastlægges derfor 

tidligt. Såfremt man ikke har direkte forbindelser til branchen, formes opgaven oftest ud fra

arten og kvaliteten af data’en. 

Til denne performanceanalyse er data indhentet fra Preqin, via forbindelser i Danske Bank. 

Preqin er en af de førende kilder til data og informationer omhandlende alternative 

investeringer.  Efter 15 år er Preqin blevet en etableret udbyder af data, og anvendes på 

daglig basis af professionelle analytikere såvel som den finansielle presse. Tidligere studier 

omhandlende performanceanalyse for PE, er ofte 10 eller flere år gamle. Dette gør at 

undertegnede endnu ikke er stødt på en analyse, udarbejdet på baggrund af Preqin data. 

Datasættet indeholder afkastdata for PE Buy-out fonde world wide, og går fra 2000 til 2014. 

Data’en varier fra 14-78 fonde som indikeret en stor usikkerhed, og angiver at det 

indhentede data ikke kan være repræsentativt for hele branchen. Men da dette er det 

eneste data til rådighed, arbejdes der videre ud fra den betragtning at data’en er retvisende 

for branchen.  Gennemsnitligt måles der afkastdata for 33 fonde pr år i måleperioden. 

Ydermere kan det oplyses, at alle størrelser af fonde er repræsenteret i datasættet. Det har 

ikke været muligt, at indhente information omkring hvor stor en kapitalmængde datasættet 

indeholder. 

Ved det optimale datasæt for PE fonde, vil måleperioden være længere, antallet af fonde 

være større, og kapitalmængden være tilgængelig. Dette er ikke tilfældet, hvorfor 



54

undertegnede har været nødsaget til, at arbejde videre ud fra nogle antagelser, som 

ligeledes vil blive kommenteret i konklusionen. 

Senere i analysen udarbejdes en gennemgang af fremgangsmåden for 

performanceanalysen, men i første omgang laves en kort præsentation af den indhentede 

data. 

Den første del af datasættet indeholder historisk afkast for buy-out fonde gående tilbage til 

1980. Her ses en IRR beregnet ud for hvert år, samt information om antal fonde. Som det 

kan ses oplyses IRR, på forskellige statistiske måder. Jeg vil senere i analysen komme ind på 

hvordan IRR tolkes for denne performance analyse, Se bilag 2. 

Det andet datasæt udgør PME beregning for MSCI World. Som forklaret i afsnittet ”Public 

Market Equivalent” viser disse tal hvad afkastet på en given portefølje ville være, hvis 

fondens cash flow var investeret i MSCI World indekset frem for fonden. På baggrund af den 

data er det derved muligt, at beregne IRR, Se bilag 3.  

Bias

Ved gennemgang af indhentet data er det nødvendigt, at stille sig kritisk over for dette 

inden anvendelsen. Som tidligere gennemgået under afsnittet ”Datakvalitet”, ses det 

normalt at der er en række skævheder ved Private Equity data, da det er indsamlet under 

ukontrollerede forhold. Det er ikke muligt for Preqin, at verificere oplysningerne, hvilket 

tilfører en mængde usikkerheden for data’en, og sandsynliggøre en eventuel Selection Bias. 

Som nævnt tidligere så indeholder data’en informationer, fra forskellige antal fonde hvert 

år. Dette kan enten skyldes at fonde er lukket og nye er åbnet, eller en given fond har valgt 

at undlade at indlevere oplysninger. Normalvis ses dette for fonde som har underperformet, 

men det kan også ses hos fonde der har leveret et godt afkast, men ikke ønsker at dele dette 

med omverdenen. Det vurderes dog mere sandsynligt at de dårligere performet fonde har 

tilbageholdt deres oplysninger, hvorfor der sker en skæv vridning af data’en i en for positiv 

retning. 

Udsving i antal fonde der fremgår af data’en svinger meget gennem måleperiode, da fonde 

bliver likvideret eller etableret. Det tilføjer en del støj til datasættet, grundet J-kurve 
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problematikken og den generelle betragtning om, at NAV først kendes helt præcis ved 

endelig exit/likvidering af fonden. Igennem fondens levetid vil NAV derfor oftest blive 

baseret på et skøn fra GP. Som vil have en overvejende tendens til, at vurdere NAV for 

positivt i jagt på, at fremstå bedst muligt. Dette tilfører en stor usikkerhed, og det antages at 

datasættet derved indeholder Likvidations Bias. Indholdet af ikke likvideret fonde i 

datasættet vil have en overvejende positiv indvirkning på data’en, men indholdet af unge 

fonde vil måske have en tilsvarende negativ indvirkning. Som det ses af bilag 1, så har 

fondene negativ IRR i starten af deres livscyklus, og dette vil derved trække den 

gennemsnitlige IRR for hele datasættet ned. Der arbejdes ud for den antagelse, at 

Likvidations Bias giver en over positiv opfattelse af datasættet. 

Det har ikke været muligt, at få informationer fra Preqin om hvorvidt datasættet indeholder 

Survivorship Bias, altså om hvorvidt fonde, der har lukket på grund af dårlig performance,

indgår i data’en. Da dette hverken er blevet be- eller afkræftet, ses der bort for Survivorship 

Bias i håndteringen af dette data. 

Ud fra ovenstående gennemgang af de meste gense bias, kan det konkluderes at datasættet 

i overvejende grad vil have en over-positiv opfattelse kontra det reelle billede for PE fonde, 

og det vil derfor blive kommenteret yderligere i den endelige konklusion.  

Afkastmål 
Fremgangsmåden for denne analyse, er først og fremmest baseret på IRR. Som det ses af 

bilag 2, er denne IRR beregning oplyst på forskellige måder, hvor det mest sammenlignelige i 

forhold til PME er IRR median. Som bekendt defineres median som den midterste værdi i et 

sorteret datasæt. Analytisk er dette ikke den mest hensigtsmæssige måde, at anvende IRR, 

da små fondes IRR vægter i samme grad som store. En anden udfordring ved anvendelse af 

median er, hvis der er en stor gruppe fonde med højere IRR og en stor gruppe fonde med 

lav IRR, vil man nødvendig vis ikke finde et retvisende gennemsnit ved anvendelse af 

median. Der anses derfor som yderst kritisk, at anvende median for denne analyse, men det 

er desværre den måde Preqin har valgt at leveret deres data. Det kan dog skyldes, at deres 

primære hensigt er, at vise enkelt fondes afkast og ikke ”aggregated”. 
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Aggredated eller pooled er den mest hensigtmæssige anvendelse af IRR, hvis man ønsker at 

sammenligne branchen med alternativer. Som drøftet tidligere i opgaven under afsnittet 

”Internal Rate of Return”, så beregnes pooled IRR ved at se alle fonde som en samlet. Alle 

cashflows og NAV summeres og på baggrund af disse beregnes IRR. Derved fås et afkastmål 

der viser hvad der kan forventes ved en investering i samtlige fonde, vægtet ud for 

størrelsen af dem. 

På baggrund af alle fondes cash flow og historisk udvikling for MSCI World, har Preqin 

beregnet PME. Det er ikke muligt at stille spørgsmålstegn ved disse beregninger, da relevant 

data ikke er til rådighed. PME anvendes som sammenligningsgrundlag, og forventes derfor 

for værende retvisende for udviklingen for MSCI World. 

Første punkt i analysen er en direkte sammenligning af IRR og PME beregning uden 

risikojustering. 

Ved næste punkt beregnes Treynor Ratio og Jensens Alpha for, at lave en risikojustering for 

systematisk risiko. Som tidligere gennemgået skal forventet afkast for PE fondene estimeres 

for, at kunne kommentere på realiseret afkast via Treynor og Jensens. 

Slutteligt bygges denne risikojustering videre med et specifikt risikotillæg for PE fonde. 

Dette forklares yderligere ved udarbejdelse af denne.   

Resultat af analysen vil blive gransket yderligere ved en periodeanalyse. Med udgangspunkt 

i fondenes levetid og J-kurve problematikken, kunne det være interessant at se om 

tendensen for resultatet både gælder lang og kort sigt.  

Justerings af risiko

For at give et retvisende sammenligningsgrundlag for analysen er det vigtigt at foretage en 

risikojustering. For at kunne foretage denne risikojustering, anvendes teori fra afsnittet 

”Performancemåling og Risiko” om CAPM, Treynor Ratio og Jensens Alpha. 

Som tidligere gennemgået i opgaven, bygger CAPM på en række antagelser som ikke er 

realistiske i praksis. Dette er adresseret tidligere i opgaven, men skal alligevel haves i mente 

ved fortolkning af resultatet. Selvom en risikojustering ofte er forbundet med stor 

usikkerhed, anses den fortsat som værende relevant for analysen. 
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For at kunne anvende CAPM skal følgende parametre fastlægges:

- E(Rm): Afkastkrav for markedet 

- Rf: Den risikofrie rente 

- Β: beta

Estimering af afkastkravet på markedet 

Afkastkravet på markedet skal give en indikation af, hvad investor kan forvente sig af en 

investering i markedsporteføljen, hvor den risikofrie rente derefter tillægges. For denne 

analyse antages det, at benchmark MSCI World er retvisende for hele markedet, og det vil 

derfor være muligt at anvende Preqins PME beregning. Den gennemsnitlige IRR for den 15 

årige måleperiode er 7,97 %. Til analysen anvendes denne som risikopræmien på markedet, 

det vil sige afkastkravet inklusiv den risikofrie rente. 

Ved periodeanalyse kan man med fordel beregne en vægtet risikopræmie på markedet, for 

den periode man ønsker at måle. 

Risikopræmie på markedet: 7,97 %

Estimering af den risikofrie rente 

Den risikofrie rente anses for, at være afkastet på en risikofri investering. Det kan derfor ses 

som værende det mindste afkast, en investor kan forvente af en investering. Ved 

anvendelsen af den risikofrie rente antages det, at investor investerer uanede mængder af 

kapital i den risikofrie rente, og investor kan altid geninvestere til samme rente. 

Den risikofrie rente er endnu et eksempel på hvordan, teori og praksis ikke stemmer 

overens. Det er ikke muligt, at finde et risikofrit aktiv i den finansielle verden, da der altid vil 

kunne finde en teoretisk mulighed for, at miste sine penge, for eksempel indestående i bank 

kan mistes ved konkurs. Opkøb af statsobligationer kan mistes ved staten går konkurs. 

Selvom risikoen er lille, så er den der. 

Oftest anvendes den effektive rente på statsobligationer, som et alternativ til den risikofrie 

rente. Ved anvendelsen af denne, er det dog vigtigt at kigge på obligationer for hele 

verdenen, da denne analyse tager udgangspunkt i data for hele verdenen. Kigger man på 
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bilag 4 ses renterne på en 10 årig statsobligation, for de 20 største eller mest vigtige 

finansielle lande i verden. Ud fra denne data beregnes den risikofrie rente til 2,65 %. Da 

denne analyse også indeholder beregninger for kortere perioder end 10 år, vil det være 

oplagt at beregne en tilsvarende risikofri rente for en kortere periode, for eksempel 5 år. 

Det antages dog, at det vil blot tilføjer større usikkerhed til analysen, og vil gøre det endnu 

svære at kunne foretage en endelig konklusion. 

Risikofri rente:  2,65 % 

Estimering af beta

Fastsættelse af beta er en af de mere kritiske dele af analysen, da denne har en stor 

betydning for det endelige resultat. Ved gennemgang af tidligere studier kunne det ses, 

hvordan tidligere analytikere havde forskellige tilgange til fastsættelsen af beta. Oftest 

mener de at fastsættelsen af beta er forbundet med for stor usikkerhed, hvorfor den sættes 

til 1, som Harrison, Jenkinson og Kaplan gjorde i 2013. Argumentet for denne tilgang er, at 

porteføljevirksomhederne er direkte sammenlignelige med markedsporteføljen. Dog skal 

man være opmærksom på, at porteføljevirksomheder ofte er mere gearet, hvilket tilfører en 

større finansiel risiko for virksomheden og derved investor. 

Phalippou og Gottschalg er en af de eneste der forsøgte, at fastlægge risikoen for PE fonde 

ved, at kigge på de enkelte porteføljeselskaber og deres beta. Her estimeres disse beta’er ud 

for historisk data, for tilsvarende børsnoterede selskaber. Phalippou og Gottschalg beregner 

beta til 1,3. Det er ikke muligt i foretage den type analyse af beta, da information om de 

bagvedliggende porteføljevirksomheder ikke er tilgængelig.

For at få en bedre indikation af niveauet for anvendt beta i tidligere studie, udarbejdes 

nedenstående tabel der viser beta for tidligere studier. 
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Ovenstående 9 estimater af beta er lavet ud fra, forskellige fremgangsmåder og datasæt. 

Gennemsnittet af beta’erne beregnes til 1,08, hvor det samtidig kan konkluderes, at ingen af 

de estimerede beta’er ligger langt fra dette gennemsnit. 

Kigger man på de tre studier som vælger, at fastsætte beta til 1,0, så virker det mere til at 

være et fravalg af en risikojustering, fremfor en estimering af en beta. Beta værdierne for de 

andre studier virker mere velovervejet, hvorfor et lignende gennemsnit beregnes uden de 

tre studier der anvender en beta på 1. Dette gennemsnit beregnes til 1,12.

Til at hjælpe med den endelige fastsættelse af beta, anvendes nedenstående skema 

udarbejdet af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer (FSR) i 2002. Skemaet giver en 

fortolkning af hvordan de forskellige niveauer af beta, kan fortolkes ud fra driftsmæssig, 

finansiel og samlet risiko (FSR, 2002). 
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Ud fra skemaet ses det, at en beta på mellem 0,85 og 1,15 indikerer en neutral effekt på alle 

tre faktorer. Som tidligere drøftet kan der argumenteres for, at den finansielle risiko er 

større for PE fonde, men den driftsmæssige risiko anses for værende neutral. Jævnfør den 

betragtning fra før beta ligger på mellem 1,15-1,40.  På baggrund af dette fastsættes beta til 

1,15, da det ligger i det rigtig spænd og fortsat er tilpas tæt på gennemsnittet af de tidligere 

studier. 

beta: 1,15

Performancemåling uden risikojustering 
Efter estimeringen af de fornødne parametre til en risikojustering, vil det nu være muligt at 

foretage den endelige analyse. Først præsenteres afkastdata uden risiko justering:

I ovenstående tabel oplyses den gennemsnitlige IRR, for PE fonde world wide i perioden 

2000-2014. Denne IRR er blot beregnet ud fra en gennemsnitsbetragtning for antal år, og 
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ikke nogle yderligere vægtning i forhold til fondenes størrelse. Dog vises det hvor mange 

fonde der i gennemsnit indgik i datasættet, for de forskellige analyse perioder. For perioden 

2000-2014 ses det, at PE fonde i gennemsnit har leveret en årlig IRR på 16,54 %. Ser man på 

data’en fordelt på de forskellige analyse perioder, opvejes dette høje gennemsnit af 

resultater fra 2000-2004, hvor fondene i gennemsnit fik et afkast på 21,16 %. Mere moderat 

var det i 2005-2009 og 2010-2014 med henholdsvis 13,18 % og 15,28 %.  

MSCI World har for samme måleperiode leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 7,97 %, 

hvilket resulterer i en markant overperformance for PE fonde på 8,57 %. Kigger man på de 

forskellige analyseperioder, ses en klar tendens for, at afkastene følger hinanden, men PE 

fonde fortsat leverede et betydeligt bedre afkast end relevant benchmark. 

Ydermere kunne det også være interessant, at se på hvordan de henholdsvis bedst og 

dårligste fonde har præsteret i forhold til benchmark. 

Ovenfor ses gennemsnitlig data for den fond, der har performet bedst og dårligst for de 

forskellige år og analyseperioder. Dette giver et rigtig godt billede af, hvor stort et gamble 

investering i PE fonde kan være. Det kan godt være den gennemsnitlige fond har leveret 

rigtig fint i forhold til benchmark, men mange fonde leverede formentlig under benchmark i 

en årrække af deres livscyklus. Derfor skal ovenstående tabel også tolkes, med dette i 

mente. Som nævnt tidligere er der ikke sorteret for nye fonde, og som J-kurven viser, så 

forventes IRR at være negativ de første par år af fondens levetiden sammenligning af IRR 

med benchmark kan derfor være noget misvisende, da der forventeligt vil være en noget 

højere IRR for de sidste år af livscyklussen. 

Alt andet lige kan det derfor konkluderes, at uden risikojustering, har PE fonde 

overperformet relevant benchmark markant for årene 2000-2014.   
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Performancemåling med risikojustering for beta
Nu hvor overperformance for PE fonde er estimeret, vil det være interessant, at se om det 

skyldes pådragelsen af en større risiko. Til estimering af dette, beregnes det forventede 

afkast for PE fonde via CAPM og de tidligere estimerede parametre. Så snart det forventede 

afkast er fastlagt vil det være muligt, at kommentere på dette i forhold til realiseret afkast,

ved hjælp af Treynor Ratio og Jensens Alpha.  

Jævnfør ovenstående tabel beregnes forventet afkast, for PE fonde til 11,82 % for perioden. 

Som investor i disse PE fonde, forventer man en afkast på minimum 11,82 % p.a. Som det 

kan ses, udregnes det forventede afkast over for de forskellige analyseperioder, og især 

2000-2004 har et højt afkast krav grundet en høj risikopræmie på markedet. 

Efter det forventede afkast er fastlagt, er det interessant at se hvordan PE fonde har 

performet i forhold til pådraget systematisk risiko. Treynor Ratio viser hvad PE fondene har 

leveret af afkast pr enhed, systematisk risiko fratrukket den risikofrie rente. Dette kan 

derefter sammenlignes med Treynor Ratio for benchmark. For analyseperioden 2000-2014 

beregnes Treynor Ratio for PE fonde til 12,08 %, mens den for benchmark beregnes til 5,32 

%, som er realiseret afkast – risikofri rente, da benchmarks beta er 1. Dette viser altså at 

hvis investor påtager sig samme mængde systematisk risiko som benchmark, leverer

fondene over dobbelt så højt afkast. 

Dernæst beregnes Jensens Alpha, der viser hvorvidt PE fondene har leveret tilfredsstillende 

afkast, i forhold til forventet afkast. Jensens Alpha beregnes til 4,72 % for analyseperioden, 

hvilket altså viser en markant stor årlig overperformance i forhold til forventet afkast. Kigger 

man på de tilsvarende beregninger af Treynor og Jensen for de forskellige måleperioder, ses 

der samme positive tendens. 
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Det kan derved konkluderes, at PE fonde har outperformet relevant benchmark efter 

risikojustering, når beta sættes til 1,15. 

Performancemåling med risikojustering for beta og alpha
En sidste performanceanalyse man kan foretage, omhandler et specifikt risikotillæg(Alpha). 

Såfremt denne metode anvendes, kan det konkluderes at PE fondes break-even alpha er 

4,72%, altså Jensens Alpha beregnet ovenfor. Fastsættes Alpha til over dette, kan det 

konkluderes at PE fonde har performet dårligere end forventet. 

Estimering af alpha

Øvelsen at estimere det specifikke risikotillæg er ikke let, og bestemt forbundet med stor 

usikkerhed. Grundtanken er at man som investor i en PE fond, påtager sig en række risici 

som ikke kan opgøres/justeres via beta. Som det belyses i studiet (Meerkatt, et al., 2008), så 

ses disse faktorer ofte som øget gearing i virksomhed, illikvid investering og 

stabilitetspræmie. Til estimering af det specifikke risikotillæg hentes inspiration hos tidligere 

studier, men det har været svært at finde tilstrækkeligt antal studier der har anvendt denne 

metode.

Nedenstående tabel viser de tre studier hvor det specifikke risikotillæg anvendes:

Hvert studie har forskellige metoder for fastsættelse af Alpha. Hvor Dreissen, Lin og 

Phalippou’s fremgangsmåde er matematisk simulation, går Meerkatt og hans medforfattere 

anderledes til værks, ved hjælp af blandt andet CAP for, at fastsætte den forhøjede gearings 

effekt på afkastet. 
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Uden mulighed eller evne til, at lave de matematiske simulationer for PE data’en, bliver 

estimering af alpha mindre velbegrundet og forbundet med stor usikkerhed. Ud fra en 

gennemsnitsbetragtning af ovenstående studier, anslås det specifikke risikotillæg til 3 %. 

Alpha: 3% 

Nu hvor alpha er fastlagt er det muligt, at foretage den sidste del af performanceanalysen. 

Af ovenstående beregning ses det, at det specifikke risikotillæg er tilføjet. Det resulterer i 

højere afkastkrav/forventet afkast ved investering i PE fonde. For analyseperioden beregnes 

denne til 14,82%. 

Som det ses betyder det derved, at Jensens Alpha beregnes til 1,72 % for analyseperioden. 

Det kan dermed konkluderes, at PE fonde har leveret et overnormalt afkast, i forhold til 

forventet afkast for investeringen. 

Kigger man derimod på de forskellige analyseperioder, ses det at PE fonde har 

underperformet i forhold til afkastkravet i årene 2000-2004, og derved underperformet i 

forhold til påtaget risiko og relevant benchmark. 

Ved at betragte Treynor Ratio og Jensens Alpha kan det konkluderes, at PE fonde har leveret 

overnormalt afkast i forhold til relevant benchmark. For at foretage en dekomponering af 

denne overperformance anvendes Sharpes formel:

�� = �� + �� ∗ ��� − ��� + ��

Udfyldtes ovenstående formel med beregnet data ser således ud 

�� = 2,65% + 1,15 ∗ 7,97% + 1,72% + 3%
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Via ovenstående udregning, vises en dekomponering af det realiserede afkast for 

porteføljen, nemlig 16,54 % p.a. 

Derved fremvises det, at PE fondes overperformance på 8,56% p.a. kan opdeles i følgende 3 

andele: 

Specifikt Risikotillæg: 3% 

Jensens Alpha: 1,72%

betabidrag: 3,84%

Total 8,56% 

Det kan derved konkluderes, at PE fonde har overperformet relevant benchmark med 8,56 

% før risikojustering. Herefter estimeres betabidrag til 3,84 %, og specifikt risikotillæg til 3%, 

hvorfor endelig overperformance efter risikojustering beregnes til 1,72 %. 

Følsomhedsanalyse
Gennem opgaven er der ofte kommenteret på, hvilke elementer der tilfører stor usikkerhed 

til analysen. I følgende afsnit udarbejdes en række beregninger, hvor der laves små 

justeringer af de forskellige parametre for, at se hvordan disse påvirker resultatet af 

analysen. 

Konklusionen af opgaven laves endegyldigt ud fra Jensens Alpha, hvorfor der efter 

justeringerne af de forskellige parametre, vil blive kigget på indflydelsen på Jensens Alpha. 

Først og fremmest beregnes der dog et nyt forventet afkast for investeringen, ud fra

justering af den risikofrie rente (Rf) og beta. Det risiko specifikke tillæg er fortsat 3 % p.a. 
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Af ovenstående tabel ses det hvordan det forventede afkast udvikler sig, i takt med 

justeringer af henholdsvis den risikofrie rente og beta. Her ses det, at det især er

fastsættelsen af beta, der har stor indflydelse på det forventede afkast. Som beskrevet 

tidligere så har tidligere studier en tendens til, at beta ligger tættere på 1,0 end denne 

opgaves estimeret beta. I det tilfælde vil det forventede afkast, f.eks. falde til 14,2 % ved en 

beta på 1,05, og en uændret risikofri rente. 

I ovenstående tabel anvendes de tidligere beregnet forventet afkast til udregning af Jensens 

Alpha, som viser hvordan PE fonde har præsteret i forhold til forventet afkast. 
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Bemærkelsesværdigt viser det, at ved samtlige justeringer, på nær to, giver Jensens Alpha et 

positiv resultat og derved en overperformance. Det er kun i de yderste justeringer, hvor 

beta fastsættes til 1,35 og den risikofrie rente til henholdsvis 3% og 3,25%, at PE fonde har

leveret dårligere end forventet. 

Slutteligt ses ovenfor beregning af Treynor Ratio, på baggrund af tilsvarende 

følsomhedsanalyse. Denne bekræfter blot det tidligere observerede nemlig, at PE fonde 

leverer bedre afkast pr enhed systematisk risiko i forhold til MSCI World. Dette er tilfældet i 

alle observationerne. 

Konklusionen for denne følsomhedsanalyse er, selvom mange parametre er estimeret med 

stor usikkerhed, derfor så vil forholdsvis store justeringer af disse, ikke påvirke det endelige 

resultat af denne analyse, men blot størrelsen af PE fondes overperformance. 

Overvejelser ved resultat  
Som nævnt viser resultatet en overperformance for PE fonde, i forhold til relevant 

benchmark. Dette konkluderes ud fra en beregning af Jensens Alpha og CAPM, baseret på 

en række estimeringer. Derudover konkluderes det på baggrund af indhentet data fra 

Preqin. Som nævnt under ”Præsentation af data”, arbejdes der ud for en antagelse om, at 

Selection Bias og Likvidation Bias giver et overpositivt billede af PE fondes performance. 

Selvom det kan være svært, at gøre dette målbart, er det oplagt som analytiker, at tænke 

om denne overpositive tendens er nok til at ændre på resultatet for analysen.
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Der er ikke nogle måde man kan overskueliggøre disse effekter, og det er derved op til den 

enkelte investor eller analytiker, at tolke dette på den måde han/hun finder passende. 

Grundet et manglende beslutningsgrundlag vil det heller ikke være muligt, for undertegnede 

at konkludere om dette vil ændre på det endelige resultat af analysen. Det kan blot fastslås,

at PE fonde har overperformet relevant benchmark, baseret på baggrund af data der 

formentlig har en tendens til at være for positiv. 

Dernæst kan man som analytiker gøre sig tanker, om hvordan en tilsvarende analyse ville 

have set ud, med en anden fremgangsmåde. Som nævnt tidligere, findes der både fordele 

og ulemper ved anvendelsen af CAPM, hvorfor en alternativ model som APT kunne være 

anvendt. På baggrund af indhentet data er det desværre ikke muligt, at udarbejde 

tilsvarende analyse med APT i stedet for CAPM. En sådan supplerende analyse ville helt 

sikkert kunne gå ind og be- eller afkræfte resultatet for analysen, og derved oprigtigheden af 

resultatet. 

Ved anvendelsen af Median IRR i stedet for pooled IRR, forventes analysen tilført større 

usikkerhed. Med korrekt data i hænde, kunne det være interessant, at se hvordan resultatet 

af analysen havde udviklet sig, såfremt denne var lavet på baggrund af pooled IRR i stedet 

for Median. 
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Konklusion 

Performancemåling for PE fonde er en svær øvelse. Grundlæggende differentierer Private 

Equity sig meget fra Public Equity, hvilket gør det svært at sammenligne afkastet fra disse to. 

Uligheden i informationsdeling gør managers evne yderst relevant for Private Equity, mens 

den manglende illikviditet gør det uhåndgribeligt for investor. 

Ovenstående giver derved store udfordringer, i valg af relevant benchmark. Normalvis gøres 

dette via et public equity indeks, dog med både fordele og ulemper. MSCI World indeks er 

anvendt som benchmark, for denne performanceanalyse. Datasættet fra Preqin tager 

udgangspunkt i fonde verdenen rundt, hvorfor det er vigtigt at benchmarket også 

omhandler tal for hele verdenen.

Det mest normale afkastmål for Private Equity, er Internal Rate of Return. IRR kan ses som 

en diskonteringsrente der sikrer, at nutidsværdien af betalingsrækkens cash flow er lig 0. 

For sammenligning til et relevant benchmark anvendes IRR og PME indekset. Ideen er at 

man gendanner cash flow fra en PE fond, til givet aktieindeks. Dette gøres ved, at beregne 

konstrueret kontant afkast opnået ved køb og salg af et offentlig indeks, til sammenligning 

af cash flow for PE fonden. 

Ved endelig risikojustering tages udgangspunkt i teorien omkring CAPM. Grundlæggende er 

CAPM behæftet med stor usikkerhed, og indeholder parametre som oftest kun findes i teori 

og ikke i praksis. Om end der findes alternative modeller som APT, anvendes disse ikke, 

grundet manglende data. CAPM er bygget op omkring teorien om et veldiversificeret 

markedet, hvor der udelukkende eksisterer systematisk risiko, hvilket gør estimeringen af 

denne (beta), til en kritisk del af modellen. I analysen fastsættes denne til 1,15, baseret på 

tidligere studiers observationer og matematiske simuleringer. 

For at vurdere hvorvidt PE fonde har leveret overnormalt afkast beregnes Jensens Alpha. 

Jensens alpha viser om et aktiv har over eller underperformet i forhold til dens risiko, altså 

om hvorvidt den ligger over eller under SML. Der er altså tale om en sammenligning, mellem 

forventet afkast og realiseret afkast. Beregnes Jensens alpha til værende positiv, anses 

porteføljen/aktivet at have leveret et overnormalt afkast. 
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Datasættet indhentet via Preqin indeholder afkastdata for PE Buy-out fonde world wide, og 

går fra 2000 til 2014. Data’en varier fra 14-78 fonde hvilket indikerer en stor usikkerhed og 

angiver, at det indhentede data ikke kan være repræsentativt for hele branchen. Men da 

dette er det eneste data til rådighed, arbejdes der videre ud for den betragtning at dataen 

er retvisende for branchen.  

Det opstilles den antagelse, at datasættet indeholder positiv bias jævnfør teori omkring 

Selection Bais og Likvidation Bias. 

Data’en opgives i IRR og PME beregning, hvor IRR fremstilles som median værdi. Optimalt 

set ønskes IRR opgivet ved en pooled IRR, da denne viser hvordan afkastet havde været, hvis 

alle fonde var som en samlet fond. Ved median IRR vægter afkast fra de små fonde, i lige 

stor grad som de store fonde. 

Fremgangsmåden for analysen kan opdeles i tre dele. Første del indebærer en 

sammenligning af Private Equity fondes performance, i forhold til relevant benchmark. 

Dernæst laves en tilsvarende sammenligning, dog efter en risikojustering for den 

systematiske risiko. Slutteligt estimeres et specifikt risikotillæg, som tilføres Private Fondes 

performance.

Ved en direkte sammenligning af PE fondes performance og relevant benchmark, 

konkluderes en overperformance på 8,57 % pr. år for måleperioden 2000-2014. 

Efter en risikojustering ud fra teori, vedrørende Treynor Ratio og Jensens alpha fortsætter 

ovenstående tendens. Her beregnes Jensens Alpha til 4,72 % for analyseperioden, hvilket 

viser en markant årlig overperformance i forhold til forventet afkast.

Det kan derved konkluderes, at PE fonde har outperformet relevant benchmark efter 

risikojustering, når beta sættes til 1,15. 

Den sidste del af analysen indeholder estimering af det specifikke risikotillæg. Grundtanken 

er, at man som investor i en PE fond, påtager sig en række risici som ikke kan 

opgøres/justeres via beta. Som de belyser i studiet (Meerkatt, et al., 2008), så ses disse 

faktorer ofte som øget gearing i virksomhed, illikvid investering og stabilitetspræmie. Det 

specifikke risikotillæg estimeres til 3 %. Jensens Alpha beregnes derefter til 1,72 % for 



71

analyseperioden, og det kan derved konkluderes, at PE fonde har leveret et overnormalt 

afkast i forhold til forventet afkast for investeringen. 

Herefter estimeres betabidrag til 3,84 %, og specifikt risikotillæg til 3%, hvorfor endelig 

overperformance efter risikojustering beregnes til 1,72 %. 

En følsomhedsanalyse, foretaget på baggrund af justeringer af den risikofrie rente og beta, 

viser ikke nogle markante udsving i resultatet af den overordnede analyse. 

Følsomhedsanalysen bekræfter derved, at selvom analysen er lavet ud fra risikobetonede 

estimeringer, kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved resultat af analysen. 

Som nævnt udarbejdes ovenstående analyse under den antagelse, at datasættet indeholder 

positiv bias, men det er ikke muligt at konkludere på, hvordan dette vil påvirke resultatet af 

analysen. 

Hvorvidt en overperformance på op til 1,72 er tilfredsstillende, må være op til den enkelte 

investor. Set i lyset af en yderst illikvid og uhåndgribelig investering, virker 1,72% ikke af 

meget. 
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Perspektivering

Under udarbejdelse af denne opgave forsøges der, at skabe et indblik i hvordan investor kan 

forsøge, at opnå et højere afkast. Samt en bedre diversifikation ved investering i Private 

Equity fonde. I processen for udarbejdelse af opgaven, har jeg gjort mig en række tanker om 

hvordan investor bliver eksponeret, over for investeringsredskaber som han/hun 

nødvendigvis ikke er bekendt med. 

Nu hvor muligheder for investering i Private Equity er redegjort, samt konsekvenser herfra, 

vil det være passende at diskutere om der er andre aspekter af portefølje teori, som kan 

analyseres med henblik på en diskussion om fordele og ulemper heraf. 

Dette kunne for eksempel udarbejdes med baggrund i tesen om, at aktivt investeret 

investeringsforeninger underperformer, i forhold til passivt investeret investeringsforening. 

Ovenstående tese har flere analytiker igennem tiden forsøgt at belyse. En af de mest 

omtalte studier, er udarbejdet af William Sharpe i 1991, hvor han argumenterede for at 

aktive investorer i gennemsnit har leveret under passive investorer, på grund af 

handelsomkostningerne. 

Grundtanken for en aktiv investor er, at man forsøger at slå markedet. Passiv forvaltning 

tilbyder lave omkostninger og et markedslignende afkast. Mens aktiv forvaltning tilbyder 

muligheden for et afkast, der ligger over markedet gennem aktive valg og naturligvis også 

risikoen for et lavere afkast end markedet. Man kan derfor overveje at kombinere passive 

investeringer – for eksempel gennem indeksfonde (ETF’er) – med aktiv forvaltning.

Ovenstående kunne være en interessant problemstilling, at tage fat på for, at få belyst om 

aktive investeringer performer bedre efter handelsomkostninger. Ud fra mit nuværende 

arbejde i Danske Bank ved jeg, at detail kunder oftest rådgives/tilbydes aktiv passede 

investeringsløsninger, og man derimod skal lede længere efter tilsvarende passive løsninger. 

Hvordan kan det være, når utallige studier argumentere for det modsatte? 
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