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ABSTRACT 

The purpose of this master thesis is to analyze and determine the underlying motivation for Polaris’ 

LBO of the Danish small cap company, Mols-Linien. In addition to the underlying motivation - 

measured by return, value capturing and value creation - the thesis analyzes and predicts the expected 

return (IRR) that Polaris can obtain with the investment.  

In order to do so, it was necessary to gain an in-depth knowledge of Mols-Linien. A number of external 

and internal analysis showed that the company provides a very competitive alternative to 

Storebæltsbroen, its chief competitor.  Since 2011, Mols-Linien has worked thoroughly with the 

implementation and execution of a turn-around strategy in order to regain profitability.   

The strategy focused on improving efficiency and simplifying the business model with fewer routes, 

which is serviced by larger and more efficient ships. This vastly improved the overall financial situation 

of the company, which in 2014 became profitable again and further improved their results in 2015. 

The Danish Private-Equity fund, Polaris, submitted an offer to purchase all the shares of the company 

on the 3rd of July, 2015. Polaris was successful in purchasing approximately 80% of the shares, almost 

exclusively from large institutional investors. A large part of the remaining minority shareholders 

formed a resistance group in an effort to prevent Polaris’ plan to take Mols-Linien private. The 

resistance arose due to an assessment that the offer of 34 DKK, did not reflect the underlying value of 

the company.  

The thesis therefore sets out to investigate whether this assessment is justified. This was done by a DCF 

valuation of the company by using publicly gained knowledge of the company. The valuation 

estimated a fair price of 70.28 DKK which exceeds the initial offer by 106.7%. This difference represents 

the value capturing that Polaris achieved with their buyout. The subsequent sensitivity analysis 

showed that the results were generally robust, but moderately affected by the volatility in the oil price. 

Furthermore, the thesis investigates the expected return of Polaris’ investment. In regards to this we 

created two scenarios; one with a continuation of the existing business model and market (LBO 1), and 

one where Mols-Linien achieved the rights to service the Bornholm-routes, which represented the most 

logical expansion-possibility. In both models we found that the expected IRR exceeded the previously 

estimated limit for an acceptable return by a significant margin. The limit was set for 21.85% based on a 

literary review, and the models’ base-case IRR was 31.48% and 31.99%, respectively. The sensitivity 

analysis once again showed that the price of oil was a significant parameter, only surpassed by the 

importance of the exit multiples. 

In an effort to study the contribution that Polaris has to the value creation in the company, the LBO-

models were modified to not account for the undervaluation (value capturing). By doing this, the thesis 

proved that Polaris would in fact be able to create substantial value. It should be noted, however, that 

the expected return in this model is markedly lower when compared to the original model. It is 

therefore the conclusion of this thesis that a large part of the motivation stems from a great value 

capturing opportunity due to the fact that Mols-Linien was severely undervalued by the market, but 

that value creation is possible. Furthermore, we found that Polaris has made a great deal and can likely 

expect a large return when exiting the investment.  
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1.0 INTRODUKTION 

1.1 Indledning og motivation 
Kapitalfondsbegrebet dækker over en forretningsmodel, hvor fonden forvalter en række investorers 

kapital ved at investere og optimere udvalgte og typisk unoterede target-virksomheder. Kapitalfondens 

kompetencer og fokus har undergået en betydelig forandring – før i tiden anvendte de primært 

bootstrapping og asset stripping1, hvorimod de nu fokuserer på aktiv udvikling af target-virksomheden. 

Det danske kapitalfondsmarked har været kraftigt påvirket af efterdønningerne af den 

verdensomspændende finansielle krise i 2008. Markedet har dog i de senere år oplevet en generel 

fremgang, hvor ”[...] kombinationen af en kraftig stigning i den globale likviditet, og renter der har nærmet sig 

nulpunktet, har gjort aktiverne mere værd, hvilket også har løftet multiplerne i PE-branchen”2. Det har også 

betydet, at aktiviteten og den forvaltede kapital er steget betydeligt, hvilket har stabiliseret og løftet 

markedet til et niveau kun overgået af 2006 og 2007, jf. figur 1. 

 
Figur 1: Egen tilvirkning via data fra: DVCA, 2016 

Ovenstående udvikling har medført en større konkurrence kapitalfondene imellem i søgen efter 

attraktive target-virksomheder. Der kræves derfor et øget fokus på udvælgelsen, hvor target-

virksomhedens interne- såvel som eksterne karakteristika har stor indflydelse på succesraten. 

Kapitalfondene arbejder i dag ud fra en mere selektiv udvælgelsesstrategi, hvor valget af target-

virksomhed og dennes karakteristika spiller en stadig større rolle: ”Før finanskrisen gjaldt opkøbene i høj 

grad også selskaber, der havde behov for driftsmæssig og strategisk sanering. I dag køber fondene sig typisk ind i 

gennem-effektiviserede virksomheder”3. Selvom kapitalfondes kompetencer, valg af opkøb og 

arbejdsprocesser er meget forskellige og til stadighed udvikler sig, så arbejder de dog stadig ud fra den 

samme overordnede strategi – At maksimere værdien af target-virksomheden4.  

                                                        
1 Spliid 2007 
2 DVCA, 2015b 
3 Sørensen, 2015 
4 Spliid 2007 
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Denne kandidatafhandling vil have fokus på netop denne form for værdi-maksimering af target-

virksomheder og vil igennem Polaris’ aktuelle overtagelse af Mols-Linien belyse motivationen, 

motiverne og muligheden for afkast.  

Mols-Linien er et dansk rederi, der driver færgetransport af passagerer over Kattegat. Virksomheden 

har siden 2011 gennemgået en imponerende turn-around proces, hvor en forbedring af virksomhedens 

rentabilitet har været i fokus. Det resulterede i frasalg af uprofitable aktiviteter, udskiftning af ældre 

ineffektive færger, fokus på forbedring af belægningsgraden og minimering af driftsomkostninger. 

Denne strategi har været ganske succesfuld, hvilket har resulteret i positive profitmarginer i 2014 og 

2015 for første gang i flere år. 

Den 3. juli 2015 foretog den danske kapitalfond Polaris et opkøb af 29,95 % af de udestående aktier i 

Mols-Linien til kurs 34 kr. af Clipper Group A/S. Samtidig gjorde de opmærksom på, at de havde 

modtaget uigenkaldeligt forhåndstilsagn fra Nykredit og Finansiel Stabilitet III om erhvervelsen af 

deres ejerandele. Den 22. september 2015 meddelte Polaris, at de havde opnået en ejerandel på 80,1 % 

af de udestående aktier i Mols-Linien til kurs 40 kr., og at de havde til hensigt at ansøge om afnotering 

upåagtet af de resterende ejeres modstand. Polaris’ intentioner og forventninger til opkøbet var 

begrundet således: ”Tilbudsgiver [Polaris] vurderer, at Mols-Linien med en ny ejerstruktur i højere grad vil 

kunne foretage de nødvendige investeringer og bedre indfri Selskabets potentiale på lang sigt [..]Dette forventes 

bl.a. at indebære yderligere investeringer til at vokse og videreudvikle Selskabet samt øge markedsandelen i forhold 

til alternative transportmuligheder.”5 

Polaris opnåede herefter ikke yderligere ejerandele, hvormed deres normale forretningsstrategi 

omkring en afnotering besværliggjordes væsentligt. De resterende aktionærer, med mindretals-

repræsentanten Thomas Tang i front, nægtede at sælge deres andel til Polaris, da de mente, at den 

tilbudte kurs ikke afspejlede den reelle værdi i Mols-Linien ex-post den succesfulde turn-around 

proces: ”Mols-Linien var meget langt i en succesfuld turnaround som markedet ikke havde bemærket [...] Polaris 

lykkedes næsten med at købe Mols-Linien til den praktisk taget billigste pris (P/E) af samtlige selskaber på hele det 

danske børsmarked.”6Alligevel valgte Polaris den 2. december 2015 at ansøge om afnotering af Mols-

Linien fra Københavns Fondsbørs. Resultatet af en anke fra minoritetsaktionærerene er på nuværende 

tidspunkt stadig til vurdering hos Erhvervsankenævnet. 

En række store danske medier har løbende dækket sagen, hvilket sjældent behager kapitalfonde, der 

foretrækker arbejdsro i forbindelse med det aktive arbejde med target-virksomheden. Casen har især 

trukket opmærksomhed pga. Polaris’ vedvarende forsøg på at tvinge mindretalsaktionærerne ud. 

Ydermere har selve budprocessen været impliceret af 3. mandstilbud fra Lind Invest, som gjorde at 

                                                        
5 Polaris, 10. Juli 2015  
6 Bilag 4: Thomas Tang 
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Polaris var nødsaget til at hæve købstilbuddet til 40 kr. Den generelle interesse for casen blandt både 

private og institutionelle investorer har medført en stor mediebevågenhed, hvor Polaris flere gange er 

blevet gjort til syndebuk for et for lavt initierende tilbud: ”Uafhængige analytikere [...] kalder tilbudsprisen 

uhørt lav og et ”skambud”, ikke mindst efter den seneste stærke turn-around”7.  

Kampen mellem mindretalsaktionærerne og Polaris giver casen en række særlig interessante aspekter, 

hvor både Polaris’ bagvedliggende due-dilligence beregninger og analyser, der lå til grund for buddet 

på 34 kr., kan vurderes. Derudover åbner konflikten op for en generel analyse og diskussion af 

kapitalfondens mulighed for at skabe værdi og herigennem vurdere Polaris’ mulige afkast. 

1.2 Problemstilling og -formulering 
Hovedformålet i nærværende afhandling vil derfor være at vurdere Mols-Linien som LBO-case og 

belyse, hvilke underliggende motivationsfaktorer der gjorde virksomheden interessant. På baggrund af 

denne grundlæggende motivation, vil vi foretage en vurdering og analyse Polaris’ mulighed for at 

realisere et tilfredsstillende afkast.  Dette leder frem til følgende problemformulering, som ønskes 

besvaret i afhandlingen: 

 

Besvarelsen af problemformuleringen foretages igennem en lang række analyser, diskussioner og 

vurderinger. Kapitalfondens motivation bygger på et ønske om at maksimere værdien af target-

virksomheden. Vi vil derfor undersøge motivationen ud fra begreberne value creation og value 

capturing, samt undersøge hvilke karakteristika kapitalfonde går efter, og hvordan Mols-Linien passer 

på disse. Begrebet value capturing dækker over den værdi, som ikke er afspejlet i markedskursen, og 

begrebet har dermed til formål at vurdere, hvorvidt Polaris’ opkøbstilbud afspejlede Mols-Liniens 

værdi på tidspunktet for opkøbet. Til dette formål vil vi foretage en værdiansættelse af Mols-Liniens 

reelle markedsværdi – ud fra en stand-alone betragtning – på baggrund af den offentlige tilgængelige 

information på tilbudstidspunktet.  

Value creation er et begreb, der dækker over den værdi, som kapitalfonden kan skabe i løbet af 

holdingperioden. Den skabte værdi kan derfor findes ved at opsætte et scenarie, hvor Polaris ikke 

opnår nogen value capturing og derved betaler den reelle markedspris for Mols-Linien. Den øgede 

værdi der skabes fra entry til exit kan dermed betegnes som value creation så længe multiplerne holdes 

konstant.  

                                                        
7 Langer, 2015a 

Hvilke motivationsfaktorer influerede Polaris’ overtagelse af Mols-Linien, og hvilket afkast kan de 

realisere ved den igangværende LBO? 
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Afkastrealiseringen baseres på en række analyser, hvor kapitalfondens forventede afkast målt på IRR 

undersøges. For at vurdere hvilket afkast Polaris forventeligt kan realisere på deres investering, vil vi 

opsætte to LBO-modeller for at vurdere, hvilken effekt en mulig udvidelse af ruterne vil have for 

afkastet. Vi vil derved kigge på to scenarier for Mols-Linien i Polaris’ holding-periode; ét hvor vi 

fokuserer på den nuværende forretningsmodel (LBO 1), og ét hvor rutenetværket udvides (LBO 2). Det 

mest oplagte marked for udvidelse er Bornholm-ruterne jf. vores strategiske analyse i afsnit 5.2.5, 

hvorfor LBO 2 tager udgangspunkt i disse. Vores analyse blev bekræftet undervejs, da Mols-Linien bød 

på og vandt de to Bornholm-ruter. 

For at kunne besvare disse problemstillinger er det nødvendigt at lave en dybdegående strategisk- og 

regnskabsanalyse af Mols-Linien, som vil danne udgangspunkt for budget- og værdiestimeringen. 

Derudover vil vi med udgangspunkt i litteraturen omkring kapitalfonde fastsætte et teoretisk 

framework, som vil blive applicieret på Polaris’ overtagelse af Mols-Linien.  
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1.3 Struktur 
Det er væsentligt at opretholde en rød tråd i opgaven, så vi sikrer, at de valgte redegørelser, analyser og 

diskussioner hænger sammen og bidrager til at besvare problemstillingen. Vi vil løbende i opgaven 

eksplicit forklare, hvad de specifikke afsnit bidrager med og herigennem angive afhandlingens 

sammenhæng. 

Opgavens struktur vil følge nedenstående figur, som også viser de individuelle afsnits sammenhæng, 

og hvorledes disse bidrager til konklusionen. 

 
Figur 2: Strukturmodel - egen tilvirkning 

1.4 Afgrænsning & definition 
I dette afsnit redegøres for hvilke til- og fravalg samt afgrænsninger, som vi har foretaget for at kunne 

besvare problemformuleringen fyldestgørende. Derudover vil vi eksplicit løbende i hvert afsnit 

foretage mindre til- og fravalg for at sikre, at læseren forstår den bagvedliggende tankegang og 

indflydelsen på besvarelsen. 
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En af ulemperne ved en igangværende case er, at den løbende udvikler sig.  Da det ikke er muligt at 

ændre scopet på opgave, hver gang der udkommer ny information, har vi valgt at fastsætte en 

informations cut-off dato den 1. april 2016. Denne er valgt, da vi på dette tidspunkt var nået så langt i 

afhandlingens proces, at væsentlige ændringer ikke ville kunne indkorporeres tilstrækkeligt. Dog har 

vi valgt at benytte os af informationen omkring Mols-Liniens bud på Bornholm-ruterne, som blev 

offentliggjort d. 18. april 2016. Dette skyldes, at vi allerede inden havde fastsat dette som et realistisk 

scenarie, hvormed det reelle bud blev benyttet som hjemmel. Der er derudover afgrænset for hvorvidt 

Danske færger pga ledig kapacitet har øget incitament til at konkurrere på Kattagatruterne-ruterne. 

I vores opsætning af Mols-Liniens konkurrenter, er tog-driften ikke medtaget. Tog-driften vurderes 

ikke at have særlig effekt på biltrafikken, selvom der foretages investeringer i offentlig transport. Denne 

vudering bakkes op af trafik- og byggestyrelsen i en strategisk analyse af muligheden for en 

Kattegatbro: ”Reelt er konkurrencen mellem tog og bil formentlig begrænset, og overflytning af biltrafik til 

togtrafik vil formentlig være begrænset..”8.  

Polaris opnåede som beskrevet kun en ejerandel på omkring 80 %, hvilket umuliggjorde en enstemmig 

afnotering, da de resterende aktionærerne imodsatte sig det. Kapitalfonde forsøger typisk at opnå 90 % 

ejerandel for herefter at kunne tvangsindløse de resterende aktionærer. Vi vil i denne afhandling tage 

udgangspunkt i, at Polaris ”kun” opnår en ejerandel på 80 %. Denne andel er tilstrækkelig til at Polaris 

kan indføre de tiltag, som de ønsker, da de med 2/3 flertal har den operationelle kontrol. Vil vil i 

perspektiveringen åbne for diskussionen af komplikationerne af det ufuldstændige ejerskab.  

I forbindelse med afkastrealiseringen vil vi også udelukkende kigge på Polaris’ afkast af investeringen i 

Mols-Linien. Der vil altså ikke blive taget stilling til, hvilket endeligt afkast Polaris’ investorer opnår, 

eller hvilken aflønning Polaris opnår ved investeringen herunder carried interests.  

I forhold til exit af investeringen vil der i afhandlingen ikke blive kigget nærmere på mulige købere og 

hvilke synergier, som de kan eller ikke kan opnå ved en investering. Der vil dog kort blive nævnt en 

gruppe af mulige købere, som vil belyse det generelle exit-potentiale.  

Slutteligt vil alle tekniske begreber og forhold i vid udstrækning løbende blive forklaret og defineret i 

takt med, at de introduceres. Det er vurderet, at læseren opnår en bedre forståelse og viden om de 

relevante forhold i takt med at begreberne introduceres. 

                                                        
8 Transportministeriet, 2015d, s. 23. 
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2.0 METODEAFSNIT 

Metodeafsnittets formål er at belyse afhandlingens metodiske ramme, og dermed give læseren en 

eksplicit indsigt i metodiske til- og farvalg. Afhandlingen er generelt praktisk funderet.Derved vil vi 

arbejde som den refleksive analytiker og benytte os af 2. ordenslæren9. Samtidigt behandles generelle 

regnskabsmæssige og værdiansættelsesrelaterede problematikker, som har relation til Cand.merc.FIR-

studiet. Vi vil løbende argumentere for valg af teorier og modeller samt disses styrker og 

begrænsninger, men en dybdegående gennemgang heraf vil ikke blive prioriteret. 

For at opnå overskuelighed over kapitlet vil vi i vid udstrækning benytte Saunders’ ”The Research Onion 

Process”10 som strukturskabelon, jf. bilag 1. Som modellens navn indikerer, er den inddelt i lag, hvor 

hvert lag sigter mod at skabe indsigt og klarlægge sammenhæng. De fem lag vil til sammen give et 

billede af afhandlingens metodiske overvejelser og valg, og skabe sammenhæng mellem afhandlingens 

teori, empiri og feltforståelse. Vi har dog valgt at koble flere af lagene sammen, da deres indflydelse er 

kollektivt afhængige. Afsnittet vil derfor deles op i: 1) Videnskabsteoretisk tilgang, 2) Metodiske 

tilgange og 3) empiri- og dataindsamling. 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
Afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang er afhandlingens bagvedlæggende forståelses- og 

fortolkningsramme. Den valgte tilgang knytter sig til grundlæggende antagelser omkring 

epistemologiske- og ontologiske diskussioner11. Ifølge Saunders et al. er der overordnet fire forskellige 

paradigmer på baggrund af ontologiske, epistemologiske og metodologiske tilgange: Positivisme, 

realisme, interpretivisme og pragmatisme12. Da denne afhandling tager udgangspunkt i et teoretisk 

framework om kapitalfondens motivation og afkastrealisering i den konkrete case, bevæger vi os 

indenfor det kristisk-realistiske paradigme13. 

Kritisk realisme er en gren af den rene realisme. I dette paradigme arbejder man, ligesom ved den rene 

realisme, med en objektiv sandhed. Forskellen er dog, at forskeren i stedet for at anse det observerbare 

som givet stiller kritisk spørgsmålstegn ved dets beskaffenhed. Paradigmet bevæger sig således fra en 

realistisk ontologi og objektiv epistemologi til henholdsvis kritisk realistisk og modificeret objektiv. 

Indenfor finansierings- og regnskabsteori er det ofte denne tilgang, der benyttes. Det skyldes den 

                                                        
9 Barlebo Rasmussen et al., 2006  
10 Saunders et al., 2012  

11 Andersen, 2010  
12 Saunders et al., 2012 
13 Saunders et. al., 2012 
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løbende tilvejebringelse af ny viden fra praksis eller kritiske forskere, som er med til at udfordre den 

etablerede viden14. 

I vores søgen efter kapitalfondens motivation for overtagelse og mulighed for afkast, ønsker vi at 

tilvejebringe underliggende teoretiske såvel som praktiske årsagssammenhænge. Vi ønsker altså at 

udfordre kapitalfondens ageren ud fra et teoretisk og empirisk framework ved at forholde os kritisk, 

men realistisk til tidligere forskning såvel som egne fund. 

2.2 Metodiske tilgange  
Afhandlingens formål er at forstå og forklare casen og Polaris’ motivation samt forudsige deres 

afkastrealisering. Vi arbejder dermed ud fra et eksplorativt og forklarende formål15, da vi især ønsker at 

kunne forudsige årsagsvirkninger og skabe forståelse for Polaris’ overtagelse og hensigter med Mols-

Linien. Vi vil derimod ikke forsøge at skabe præcedens for kapitalfondes motivation i form af en 

normativ tilgang, da vi ønsker at belyse den casespecifikke motivation. Vi ønsker dermed ikke at 

udforme en generaliseret skabelon, men i højere grad at gå i dybden med casens interessante vinkler. 

Vi benytter os derfor af en deduktiv tilgang, hvor vi igennem vores teoretiske og empiriske framework 

forsøger at finde kausalitet til den specifikke case16. Undersøgelsestilgangen giver os mulighed for at 

kunne verificere eller falsificere casespecifikke events på baggrund af et testet og etableret grundlag. 

Gennem denne tilgang ræsonneres der frem til hændelser med udgangspunkt i generelle principper, og 

med udgangspunkt i teori søger vi at at drage konklusioner omkring specifikke forhold. 

Vi benytter et teoretisk og empirisk framework og en eksplorativ tilgang som fundament for vores 

specifikke analyse af casen. Denne fremgangsmåde henviser til forskningsdesignet casestudier. Et 

casestudie er en metodisk undersøgelse af et konkret og afgrænset fænomen med det formål at opnå en 

detaljeret og praktisk forståelse17. Casestudiet ønsker dermed at frembringe viden, som er afhængig af 

den konkrete sammenhæng. Casestudiet er det overordnede forskningsdesign, hvortil de specifikke 

metodevalg vælges. 

I modsætning til casestudiet findes stikprøveanalysen, hvor en større gruppe repræsentative objekter 

udvælges og undersøges. Denne type undersøgelse har en større grad af generaliserbarhed og 

forståelse i bredden, hvor casestudiet derimod kan føre til en bedre forståelse i dybden. I forhold til 

nærværende afhandling, ville en stikprøveanalyse have ændret afhandlingens struktur væsentligt. 

Dette skyldes, at vi i dette tilfælde kunne forsøge at finde de hyppigste motivationsfaktorer for 

kapitalfondsejerskab og på denne baggrund inferere til Polaris’ motivation. Valget af casestudiet giver 

                                                        
14 Mackenzie, 2008 
15 Saunders et. al., 2012 
16 Saunders et. al., 2012 
17 Flyvbjerg, 1996 
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os mulighed for at gå i dybden med casens karakteristika og derigennem forstå, hvorledes 

virksomhedskarakteristika influerer kapitalfondens arbejdsprocesser givet nogle casespecifikke 

egenskaber. 

Vores casestudies tidsmæssige horisont er ”cross-sectional (tværsnit)” i modsætning til det ”longitudinal 

(langsgående)”. En langsgående tidshorisont giver et billede af undersøgelsesgenstanden over en given 

tidsperiode, mens tværsnittet fokuserer på et øjebliksbillede18. Denne afhandling har naturligt fokus på 

øjebliksbilledet af Polaris’ overtagelse. Selvom afhandlingen primært fokuserer på casens motivation, 

vil der i høj grad både blive benyttet data og empiri fra fortiden og subjektivt fastsat et budget for 

fremtiden. Dette betyder dog ikke, at afhandlingen foretager en langsgående analyse, da hovedformålet 

er at klarlægge motivationen, og herunder afkastet, for overtagelsen på overtagelsestidspunktet. 

Vi vil nedenfor gennemgå, hvordan vi har valgt at undersøge objekter, herunder hvilke specifikke 

metodevalg vi har benyttet, og hvordan disse påvirker afhandlingens konklusioner. 

2.3 Empiri og dataindsamling 
I dette afsnit vil vi redegøre for anvendt empiri og data samt kildekritik heraf. Afsnittet skal give et 

overblik over, hvordan den information, som vi vil bruge i opgaven, er frembragt, og hvilke 

overvejelser vi har haft i forbindelse med valget af metoden. 

Vi benytter os af metodetriangulering, hvor metodernes mangfoldighed prioriteres. Dette skyldes, at 

den objektive sandhed ikke kan observeres ifølge kritisk-realisme, hvorfor det er essentielt at 

undersøgelsen bygger på flere forskellige metoder og kilder19. Afhandlingen er hovedsageligt baseret 

på offentlig tilgængelig information, som kategoriseres som sekundært data. Det empiriske datagrundlag 

tager desuden både udgangspunkt i interne såvel som eksterne kilder i form af årsrapporter og 

selskabsmeddelelser samt databaser, litteratur og andre skriftlige kilder. Derudover har vi foretaget 

specifikke interviews omkring casens problematiker, som kategoriseres som primær data. 

Generelt opdeles data i to kategorier: 1) Kvalitativ data og 2) kvantitativ data. Kvalitativ data lægger 

vægt på entiteters kvaliteter og processer, som ikke kan måles i forhold til kvantitet, mængde, intensitet 

eller hyppighed. Kvantitativ data repræsenterer derimod det modsatte målbare datagrundlag.20  

I tråd med den kritiske realisme har vi i afhandlingen både benyttet kvantitativt, sekundært data samt 

kvalitativt, primær data. På denne måde tilgodeser vi både kvantificeringen af Polaris’ afkastpotentiale, 

samtidig med at vi opnår konkret viden om Polaris’ case-motivation. Brugen af både kvalitativ og 

kvantitativ data er med til at opfylde metodetrianguleringen og skabe ækvivalens mellem 

                                                        
18 Saunders et. al., 2012 
19 Guba, 1990 
20 Kuada, 2015 
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paradigmevalg og dataindsamling. Vi vil nedenfor dele metodeindsamlingen op i kvalitativt og 

kvantitativt data.  

 

2.3.1 Kvalitativ metode 

Vores kvalitative datakilder er dokumenter, som vi har analyseret ved sekundær dokumentanalyse21 i 

forbindelse med frembringelse af grundlæggende teori, historisk empiri og generel information 

omkring casen. Derudover har vi benyttet os af enkelte interviews for at sikre metodetriangulering og 

kvalitetssikring. Vi har ikke benyttet os af deltagerobservation og fokusgruppeinterviews, da disses 

bidrag til afhandlingens konklusioner anses som minimale. 

Vores indsamlede empiri om Mols-Linien stammer primært fra selskabsmeddelelser, herunder 

årsrapporter, hjemmeside og pressemeddelelser. Derudover har vi benyttet os af forskellige finansielle 

nyhedsmedier, hvorfra nyheder omkring virksomheden og Polaris’ overtagelse blev dækket grundigt. 

Vi har dermed benyttet både internt publiceret information fra Mols-Linien og ekstern tilgængelig 

nyhedsinformation. Endvidere har vi kontaktet diverse analytikere, som ville kunne give afhandlingen 

et mere nuanceret syn på virksomhedens kernedrift nu og i fremtiden. Det har dog ikke været muligt at 

få interviews med disse på grund af manglende ressourcer. 

Årsrapporterne består både af ikke-finansielle oplysninger som ledelsesberetning, årsberetning og 

lignende samt finansielle oplysninger i form af det rapporterede regnskab og noter hertil.  

Mols-Linien aflægger regnskab efter reglerne i IFRS qua deres status som børsnoteret selskab. Reglerne 

omkring rapportering af ledelsesberetning og supplerende beretninger er dog reguleret i den danske 

årsregnskabslov, hvor ledelsesberetningen er obligatorisk, mens supplerende beretninger er frivillige22. 

Det er derfor væsentligt, at man som forsker forholder sig kritisk til de supplerende beretninger, da 

disse kan inkluderes og ekskluderes på baggrund af strategiske beslutninger. Det er dog påkrævet, at 

en ekstern revisor påtegner regnskabets, herunder beretningernes, validitet og reliabilitet i forhold til at 

give regnskabsbrugeren et retvisende billede af virksomheden. Indenfor vores valgte analyseperiode 

har der ikke været ændringer i regnskabspraksis eller påtegning fra revisor, hvorfor de oplysninger, 

som vi har benyttet, anses som retvisende. Desuden har vi i vid udstrækning skabt hjemmel herfor med 

eksterne kilder, som kan verificere eller falsificere de benyttede informationer. 

Yderligere ville interviews med Mols-Linien eller Polaris have været relevant for afhandlingen og ville 

kunne løfte dennes validitet og reliabilitet. Vi kunne således have opnået større indsigt i 

virksomhedens value drivers og tilegnet os viden omkring Polaris’ specifikke motivation og arbejde 

                                                        
21 Justesen & Mik-Meyer, 2010 
22 Ernst & Young 2015 
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med Mols-Linien23. Dog vil sådanne interne informationer også være potentielt biased, hvilket kunne 

have mindsket kvaliteten af afhandlingen. 

For at opnå en nuanceret forståelse af casens omfang har vi kontaktet repræsentanten for 

mindretalsaktionærerne i Mols-Linien, Thomas Tang, og en repræsentant fra Polaris, Thorsten Spurr 

Madsen. Vi har igennem en e-mail-korrespondance opnået besvarelse af en række spørgsmål 

vedrørende casens udformning og på den måde opnået primærdata. Da Thomas Tang repræsenterer en 

gruppe, der er modstandere af Polaris’ opkøb, er det væsentligt at forholde sig kritisk til det 

indsamlede data. Vi har derfor sammenholdt hans konklusioner med det sekundære data og på den 

måde opnået en større validitet i afhandlingen. Denne fremgangsmetode er også benyttet ift. Thorsten 

Spurr Madsen, da han i høj grad vil være biased ift. præsentationen af casens attraktivitet.  

Da indsamlingen ikke foregik som et fysisk interview, var spørgerammen ganske begrænset. Det var 

derfor væsentligt, at vi i opbygningen af spørgsmålene sikrede en rød tråd og en generel forståelse af 

besvarelsens brug. Derfor valgte vi at vedlægge en generel beskrivelse af afhandlingens fokus, omfang 

og referenceramme. Derudover fastsatte vi spørgsmålene ud fra en lineær sammenhæng, hvor formålet 

var at indkredse analysefeltet. På den måde forsøgte vi at guide Thomas Tang og Thorsen Spurr 

Madsen til at besvare spørgsmålene efter den hensigt, disse var stillet. Spørgerammerne og besvarelsen 

fremgår af bilag 3 og 4. 

Udover indsamling af empirisk materiale har vi også i vid udstrækning indsamlet generel teoretisk 

viden på området. Her har vi primært benyttet os af teoretiske lærerbøger, videnskabelige artikler eller 

lignende, som i sammenhæng har dannet grundlag for den teoretiske baggrund. Den teoretiske 

forståelse tager udgangspunkt i det globale kapitalfondsmarked. Dog har vi i vid udstrækning forsøgt 

at indkorporere europæiske og særligt danske elementer i dette for at opnå den størst mulige 

sammenlignelighed. 

I denne henseende har vi også foretaget et fysisk interview med ekstern CBS-lektor og forfatter Robert 

Spliid. Han har skrevet flere bøger og videnskabelige artikler omkring danske kapitalfondes 

karakteristika, metoder og kompetencer. Derudover har han arbejdet som bestyrelsesmedlem i en lang 

række danske virksomheder, hvilket har givet ham en stor indsigt i ledelses- og bestyrelsesarbejde. 

Interviewet har først og fremmest bevæggrund i en generel forståelse af det danske 

kapitalfondsmarked, hvor Robert Spliid med sit tidligere arbejde i høj grad kan agere som 

opinionsleder heraf. Derudover har vi benyttet Robert Spliids kompetencer til at give et spekulativt 

bud på Polaris’ intentioner og motivationer omkring overtagelsen af Mols-Linien. På den måde har vi 

opnået en større grad af validitet og reliabilitet i vores senere vurdering af casen.  

Interviewet blev foretaget på baggrund af en på forhånd fastsat interviewguide, som er vedlagt i bilag 

                                                        
23 Justesen & Mik-Meyer, 2010 
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2. Dog blev denne kun benyttet som pejlemærke for interviewets retning, hvormed interessante vinkler 

og emner opstået i forbindelse med interviewet blev forfulgt. Interviewet kan dermed betegnes som 

semi-struktureret24. Denne fremgangsmetode sikrede os fuld udnyttelse af Robert Spliids viden 

indenfor området. Derudover gav det os mulighed for at udnytte hans vurdering af casen, og hvilke 

forhold der var interessante. 

Vi benyttede os primært af deskriptive spørgsmål i forhold til den generelle teoriforståelse, hvorimod 

de casespecifikke spørgsmål tog udgangspunkt i refleksive spørgsmål25. På den måde sikrede vi en klar 

opdeling af den objektive og subjektive sandhed. 

2.3.2 Kvantitativ metode  

De kvantitave metoder er primært benyttet i forbindelse med regnskabsanalysen og selve 

værdiansættelsen. 

I modsætning til de kvalitative data fra årsrapporterne bygger de kvantitative data herfra på retslige 

reguleringer. Årsrapporterne kan dermed i højere grad opfattes objektivt ud fra de fastlagte standarder 

i IFRS. Der er dog også en del poster, som indeholder betydelige subjektive skøn fra virksomheden, 

hvorfor der stadig er behov for at holde sig kritisk til de rapporterede tal. 

Virksomheden kan ved manglen på regulering til- eller fravælge specifik information, som kan have 

indflydelse på det retvisende billede af virksomheden. Generelt må det dog vurderes, at jo mere 

detaljeret rapporterne er, jo mindre er det muligt for ledelsen at skjule. Mols-Linien segmenterer både 

omsætning og omkostninger, hvorfra de sande value drivers for udviklingen eksplicit vises. 

Detaljegraden af udvalgte regnskabsposters noteberetninger anses også som stor. Her opnås stor 

indsigt i postens tilvejebringelse og udvikling. Desuden gennemgås særlige poster, hvoraf det er muligt 

at skelne virksomhedens kernedrift og opnå et retvisende billede heraf.  

Der er dog en række forskellige informationer, der udelades bevidst eller ubevidst. Mols-Linien har før 

vores analyseperiode gradvist givet informationer omkring kundesegmentering og 

kundeserviceniveau. Disse oplysninger er dog udeladt de seneste seks år, hvilket kan skyldes flere 

faktorer. En segmentopdeling af kunder ville give regnskabslæseren et mere nuanceret billede af 

virksomhedens salg og udvikling heraf. Derudover ville kommentarer omkring kundernes oplevelse af 

serviceniveauet give en indikator for virksomhedens kontinuerlige arbejde med dette.  

Disse udeladelser besværliggør budgetteringen, da vi som forsker ikke opnår en dybdegående indsigt i 

kundernes opdeling og oplevelse.  

                                                        
24 Justesen & Mik-Meyer, 2010 
25 Justesen & Mik-Meyer, 2010 
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Afhandlingens kvantitative empiri består desuden af tal fra anerkendte databaser som Bloomberg, 

Danish Venture Capital And Private Equity Association og Danmarks Statistik. Derudover benyttes 

flere forskellige videnskabelige artikler, hvorfra empirisk data er indsamlet og konklusioner heraf 

draget. Disse bygger både på amerikanske, europæiske og danske studier. Databaserne anses 

overordnet som objektive, men tallene kan dog være biased i forhold til politiske dagsordner eller 

specielle udregningsmetoder. Vi vil dog vurdere, at de qua deres position og eget forretningsgrundlag 

er pålidelige.  

Vi ville gerne have indsamlet vores eget data i et survey om aktionærernes tanker og holdninger til 

virksomheden nu og i fremtiden. Denne undersøgelse ville kunne give en indikation af deres modstand 

mod afnotering og Polaris’ generelle ejerskab. Muligheden for et sådan survey har dog været 

besværliggjort af manglende gennemsigtighed omkring de tilbageværende aktionærer, og vi har derfor 

fravalgt det. Vi har i stedet valgt at kontakte repræsentanten, Thomas Tang, for de tilbageværende 

aktionærer, jf. de kvalitative metoder. 

2.3.3 Kvalitetssikring 

Som beskrevet er det overordnede kvalitetskriterium indenfor den kritiske realisme 

metodetriangulering. En stor mangfoldighed muliggør, at man lettere kan reducere bias ved de 

undersøgelsesmetoder, som man benytter. Derudover opnår man som forsker også et mere nuanceret 

og reliabelt billede af analysegenstanden. Der findes tre typer af triangulering26: 

 Datatriangulering 

 Teoritriangulering 

 Metodetriangulering 

Vi har benyttet alle tre former. Datatrianguleringen belyses ud fra vores forskellige datakilder, hvor 

både internt og eksternt data danner rammen. Det teoretiske framework bygger også på flere teoretiske 

vinkler, hvor vi forholder os kritisk til disse. Derudover benytter vi i høj grad andre teoretikeres 

undersøgelser og konklusioner til at skabe hjemmel for teorien. Til sidst benyttes flere forskellige 

indsamlingsmetoder, hvor vi dog hovedsageligt har brugt dokumentanalyse. Generelt vil vi vurdere, at 

trianguleringen i nærværende afhandling er opfyldt.  

De to overordnede kvalitetskriterier indenfor forskning er validitet og reliabilitet27. Validitet dækker over 

afhandlingens gyldighed – hvorvidt konklusionen og besvarelsen faktisk belyser problemstillingen28. 

En lav grad af validitet vil derfor mindske den forskningsmæssige relevans, da man i så fald ikke kan 

være sikker på, at resultaterne er gyldige. Validitet kan omhandle afhandlingens interne sammenhæng 

                                                        
26 Justesen & Mik-Meyer, 2010 
27 Justesen & Mik-Meyer, 2010 
28 Justesen & Mik-Meyer, 2010 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

17 

 

og eksterne generaliserbarhed. Vi vil primært fokusere på den interne validitet, da afhandlingens scope 

ikke er at generalisere til en større population, men derimod kun drive inferens internt i casen.  

 

Afhandlingens interne målingsvaliditet er på den ene side høj, da vi benytter os af allerede 

operationaliserede begreber i vores analyser og modeller, som leder frem til det forventede afkast. Vi 

kan altså med sikkerhed sige, at vi givet vores modeller måler det, som vi gerne vil måle – altså det 

forventede afkast og den daværende værdi. Vi kan dog ikke imødekomme eventuelle 

validitetsproblemer i datakilderne, da vi af pragmatiske årsager har været nødt til at bruge de 

tilgængelige, offentlige årsrapporter. Målingsvaliditeten er derimod mere usikker i forbindelse med 

vurderingen af Polaris’ motivation for at opkøbe Mols-Linien, da motivation er et mere uhåndgribeligt 

begreb, som kan operationaliseres på forskellige måder afhængig af både problemformulering og 

tilgængelig data. Vi vurderer dog, at vi imødekommer potentielle vanskeligheder med validiteten 

heraf, fordi vi måler motivation som et mangefaceteret begreb jf. datatriangulering. Reliabilitet dækker 

over afhandlingens pålidelighed, og om hvorvidt afhandlingens resultater ville være mulige at 

duplikere ud fra samme metodiske tilgang29. Det er derfor væsentligt at være eksplicit omkring 

metodiske overvejelser samt til- og fravalg. Vi har forsøgt at imødekomme målingsvaliditet ved f.eks. at 

bruge gennemsnit af en række forskellige kilders resultater. På denne måde sikrer vi unbiased 

estimater på f.eks. gennemsnitlig IRR, som er et mål for performance. Tilgengæld er dette estimat ikke 

særlig efficient, fordi de forskellige kilders resultater spænder vidt (fra 13-40 %). Vores udregninger har 

således nogle reliabilitetsproblemer, som tilgengæld er mere valide og unbiased, end hvis vi havde 

brugt en enkelt kildes estimat. Vi regner dog med, at afhandlingens samlede reliabilitet vil være høj, da 

vi i vid ustrækning løbende vil forholde os til den metodiske tilgang, og hvorfra de valgte oplysninger 

er frembragt. Vi har dermed øget gennemsigtigheden i afhandlingen for at sikre reliabilitet og 

gentagelighed. Det vil med andre ord være muligt at gentage vores udregninger og komme til de 

samme konklusioner. 

3.0 TEORETISK FRAMEWORK 

Vi vil i dette kapitel klarlægge, hvad en kapitalfond er, og hvordan denne opererer. Fokus vil derfor 

være på kapitalfondens karakteristika, formål og arbejdsprocesser.  

Afsnittet vil starte med en generel gennemgang af kapitalfondens karakteristika, herunder hvordan de 

skaffer kapital, og hvordan værdiudviklingen forløber i investor commitment-perioden. Derefter vil vi 

redegøre for organiseringen og strukturen internt i kapitalfonde og interaktionen mellem aktørerne. 

Derudover vil vi redegøre og forklare, hvad opkøbsmetoden ”Leverage Buyout” (LBO) er og herunder 

gældstruktur og typiske target-karakteristika. Slutteligt vil vi dykke ned i litteraturen omkring 
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kapitalfonde og undersøge markedets historiske kontrolpræmie, afkastrealisering, holdigperiode og 

exit for at belyse feltet.  

Ovenstående redegørelse vil skabe et fundament for den efterfølgende analyse af Polaris’ aktiviteter i 

forbindelse med investeringen i Mols-Linien, samt hvilke årsagsvirkninger og bevæggrunde der ligger 

bag.  

3.1 Kapitalfondens karakteristika 
Kapitalfondsbegrebet så for første gang dagens lys i 1970’erne, hvor pensionskassernes behov for 

risikospredning og diversifikation kickstartede branchen – en stigende aktivitet og efterspørgsel op 

igennem 70’erne skabte et behov for en mere struktureret investeringsform30. I 80’erne oplevede 

markedet for kapitalfonde en markant stigning i buyout-aktiviteter på det amerikanske marked. I 

Europa blev tilsvarende stigninger først observeret i sidste halvdel af 1990’erne31. Kapitalfondens 

arbejdsprocesser har herigennem også oplevet en markant udvikling, hvor fokus er gået fra 

bootstrapping og asset stripping til aktivt optimeringsarbejde32.  

Overordnet dækker kapitalfondsbegrebet over en form for investeringsvirksomhed, hvis formål er at 

skabe afkast for sine investorer. Derudover har investeringsselskabet (kapitalfonden) kapitaltilsagn fra 

en række bagvedliggende investorer til at investere direkte i noterede såvel som unoterede 

virksomheder (target-virksomheder).“The objective of a private equity fund is to invest equity or risk capital 

in a portfolio of private companies which are identified and researched by the private equity fund managers. 

Private equity funds are generally designed to generate capital profits from the sale of investments.”33 

3.1.1 Struktur og organisering  

Kapitalfonde er generelt meget forskellige i størrelse og kapacitet, men fælles for dem er, at de alle 

opererer på baggrund af de fire overordnede principper, som er listet i kommende afsnit. Et andet 

fællestræk er fondenes indre struktur, som har indflydelse på, hvordan kapital forvaltes og ledelsen 

udøves. Den indre organisering er vigtigt for at udnytte deres kernekompetencer og den stillede kapital 

optimalt. Vi vil derfor nedenfor redegøre for kapitalfondens organisering og interne interaktion. 

                                                        
30 DVCA, 2015a 
31 DVCA, 2015a 
32 Spliid 2013 
33 Gilligan & Wright, 2008, s. 19 
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Kapitalfondenes indre struktur og organisering kan grafisk opstilles som nedenstående: 

 
Figur 3: Kapitalfondens struktur - Egen tilvirkning 

Kapitalfonden er det investeringsselskab, som udgør den juridiske enhed, hvori investorernes kapital 

indskydes og efterfølgende tilbagebetales ved exit af target-virksomheden. I Danmark benyttes typisk 

selskabsformen kommanditselskab, hvor kapitalfonden agerer som komplementarer, der hæfter 

personligt, mens investorerne agerer som komplementarer og kun hæfter begrænset for deres tilsagn. 

Som figur 3 viser, opretter kapitalfonden en række underliggende investeringsfonde hvori 

investorernes kapitaltilsagn puljes. Det er disse fonde som investerer kapitalen, og de har en levetid på 

10-12 år. Selve kapitalfonden kan dermed anses som moderselskabet for de investeringsfonde, der er 

oprettet i dennes navn. Investorerne giver kapitalfonden og herigennem investeringsfonden 

kapitaltilsagn med forventning om et afkast, der overstiger det alternative afkast, som en lignende 

investering ville kunne generere. Investorernes valg af kapitalfond afhænger dermed af deres 

forventning til kapitalfondens performance, som kan have baggrund i både individuelle- og generelle 

historiske afkastrealiseringer. 

Kapitalfondens investeringsstrategi tager udgangspunkt i et aktivt og kontrollerende ejerskab, hvor der 

udvælges en gruppe (managementselskabet), som skal håndtere den daglige drift. Typisk vil den 

nuværende ledelse blive siddende, mens der ansættes en række rådgivere, som skal bistå ledelsen. 

Disse rådgivere indhentes fra managementselskabet og nedsættes specifikt til den givne target-

virksomhed for at opnå den mest kompetente og retvisende ledelse34. Af den grund er 

managementselskabet også den reelle værdiskabelses-driver i target-virksomheden, mens 

kapitalfonden fungerer som den juridiske enhed, hvorigennem kapitalen strømmer. Vi vil i den senere 

                                                        
34 DVCA, 2015a 
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gennemgang henvise til kapitalfonden og ikke managementselskabet, når vi analyserer det aktive 

ejerskab.  

3.1.2 Kapitalfondes kapital 

De bagvedliggende investorer, der indskyder kapital består typisk af:35 

 Institutionelle investorer 

o Pensionsfonde, Investeringsfonde, Forsikringsselskaber & Banker 

 Private virksomheder 

 Private velhavende investorer 

 Offentlige instanser 

Veletablerede kapitalfonde henter typisk kapital til nye investeringsfonde ved at trække på deres 

eksisterende investorer. Et stærkt samarbejde og indbyrdes forståelse er derfor fordele for både 

investorer og kapitalfond, hvilket gør det lettere for succesfulde fonde at skaffe ny kapital – også i 

forbindelse med mere kapital i eksisterende fond36. Disse muligheder beror både på det tætte 

samarbejde med investorerne, men også på interaktionen med pengeinstitutterne. Pengeinstitutter og 

banker er i høj grad mere villige til at stille ekstern kapital til rådighed for en kapitalfondsejet 

virksomhed, og særligt hvis de selv er medinvestorer. Kapitalfonde har dermed den styrke, at de 

hurtigt og let kan skaffe den fornødne kapital og på den måde sikre, at de bedste beslutninger til at 

skabe afkast bliver foretaget, uanset om de er kapitaltunge eller ej37. 

Når man investerer i en kapitalfond, opretter kapitalfonden en separat investeringsfond. Investorerne 

afgiver heri et kapitaltilsagn, som der løbende kan trækkes på i forbindelse med 

virksomhedsovertagelserne. Investorerne giver et tilsagn om et givent beløb til fonden, hvoraf dette 

tilsagn først aktiveres, når kapitalfonden vælger at investere i en target-virksomhed. Investor vil altså 

selv besidde kapitalen, så længe disse ikke er blevet aktiveret. Investeringsfonden kan dermed løbende 

gøre krav på tilsagnet, eller reservere noget af dette i forbindelse med overtagelser af nye virksomheder 

eller i situationer, hvor der er behov for yderligere kapital38. Denne fremgangsmåde bruges indtil 

fonden har brugt hele kapitaltilsagnet. Kapitalfonden samler investeringerne fra en række investorer i 

en sådan investeringsfond, der derved fungerer som en separat virksomhed. Disse investeringsfonde 

har typisk fastsat en levetid på 10 år – med en option på at kunne forlænge yderligere 2 år39. Når den 

fastlagte levetid udløber og alle overtagelser er afsluttet, likvideres fonden. I den forbindelse realiseres 

den sidste del af den investerede kapital, som herefter udbetales til investorerne. Det skal dog gøres 

                                                        
35 DVCA, 2015a 
36 Spliid, 2007 
37 Spliid, 2007 
38 Bilag 2: Robert Spliid 
39 Spliid, 2007 
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klart, at investeringsfonden løbende udbetaler realiseret afkast i forbindelse med exit af de overtagede 

virksomheder40.  

3.1.3 Kapitalfondens arbejdsprocesser 

Der foregår fire processer i løbet af investeringsfondens levetid (investor commitment-perioden)41:  

 Fundraising 

 Screeningsperioden 

 Værdiskabelsesperioden 

 Exit-perioden 

Som det fremgår af figur 4, er der en klar 

sammenhæng mellem værdiudviklingen 

for investeringen og de gennemløbende 

processer. Kurven karakteriseres som en J-

kurve og indikerer, hvordan den 

akkumulerede værdi af investerings-

fondens kapital udvikler sig over tid42.  

Kapitalfondens specifikke kompetencer 

benyttes i alle de forskellige faser af 

commitment-perioden. Muligheden for at generere et acceptabelt afkast afhænger primært af 

screenings-, værdiskabelses- og exit-perioden. Det er dermed også på disse områder, at kapitalfonden 

udmærker sig. Screeningsperioden omhandler udvælgelsen af target-virksomheden, som afhænger af 

flere forskellige karakteristika. I denne periode bruges der tid og kapital på at gennemgå markedet for 

potentielle kandidater. Det er netop her kapitalfonden, qua deres finansielle kompetencer og store 

netværk, har mulighed for at finde frem til interessante kandidater. I denne periode vil fondens 

akkumulerede værdi falde, da man bruger ressourcer uden at generere nogen værdi. Ved et givent 

punkt stagnerer den negative hældning, og kurvens hældning vender (vendetangent). Denne udvikling 

skyldes, at kapitalfonden har udvalgt en target-virksomhed og udviklings- og optimeringsfasen 

igangsættes. 

Den aktive involvering består typisk af at hjælpe, rådgive, udfordre og bistå den udøvende ledelse i 

forbindelse med taktiske såvel som strategiske beslutninger: ”Kapitalfondens bestyrelse [...] er meget mere 

kontrollerende, den sætter mål [og KPI’er] op og kontrollerer at de bliver overholdt”43. Vi vil nedenfor lave en 

                                                        
40 Spliid 2007 
41 DVCA, 2015a 
42 Goldman Sachs, 2006 
43 Bilag 2: Robert Spliid 

Figur 4: J-Kurve – Goldman Sachs, 2006 
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mere dybdegående gennemgang af netop kapitalfondens egenskaber og muligheder for at skabe et 

afkast. 

3.1.3.1 Dekomponering af værdi 

Det må først gøres klart, hvordan værdi i denne henseende defineres. Kapitalfonden ønsker altid at 

maksimere deres afkast, og da afkastet først realiseres ved en exit, må afkastet være synonymt med 

markedsværdien af virksomheden. Denne sammenhæng korrelerer med shareholder value-tilgangen, 

hvor virksomhedens primære fokus er at skabe værdi for dens ejere. Dette er i høj grad gældende ved 

kapitalfondsejerskab, da ejerskabets incitament udelukkende beror på værdimaksimering af ejernes 

investering. Dette incitament og værditilgang benyttes ydermere som et primært værktøj i forbindelse 

med afkastgenereringen. Dette sker via incitamentsaflønning af ledelsen. Denne incitamentsaflønning 

har til formål at strømline interesser mellem ledelsen og ejerne. Når disse interessesammenfald skabes, 

forøges ledelsens incitament til at skabe værdi i target-virksomhed. Kapitalfonden ønsker typisk at 

ledelsen selv investerer kapital i virksomheden, hvilket maksimerer inctamentet: ”[Ledelsen] skal ud og 

låne nogle penge [...], for at købe de her aktier, sådan så vi virkelig ved, at de har hånden på kogepladen.”44. Vi vil 

ikke komme yderligere ind på effekten af incitamentsaflønning og kontraktudformningens 

karakteristika, da dette ikke anses som væsentligt for problemfelt. 

Kapitalfonden benytter sig som tidligere nævnt af et aktivt ejerskab, hvor de på vegne af investorerne 

optimerer, effektiviserer og udvikler target-virksomheden med henblik på at øge markedsværdien 

heraf: ”Det handler ikke alene om at opkøbe, geare og sælge med gevinst [...] Processen forudsætter industrielt 

kendskab, et bredt netværk og en utrolig evne til at analysere og reagere”45. Derudover er der også mulighed 

for at finde og overtage markedsundervurderede virksomheder gennem en aktiv og dybdegående 

screeningsproces. Når investorerne tilfredsstilles, skabes der ikke blot økonomisk gevinst for både 

kapitalfonden og deres limited partners, men det øger også sandsynligheden for en stigning i 

fremtidige investortilsagn. 

Afkastrealiseringen kan derfor overordnet deles op i to elementer: 1) Value capturing og 2) Value 

creation46: “[…] transactions are predicated on an investment thesis that a company is either fundamentally 

under-valued by the market or, more commonly, that the optimal strategy for the business is inconsistent with the 

requirements of the public markets”47. Værditilvæksten deles dermed op i værdi fanget på 

opkøbstidspunktet grundet markedets undervurdering, eller værdi opstået i ejerskabsperioden ved 

aktivt arbejde. 

                                                        
44 Bilag 2: Robert Spliid 
45 Spliid 2007, s. 388 
46 Renneboog, Luc, 2012 
47 Gilligan, John & Wright, Mike, 2008 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

23 

 

3.1.3.2 Value Capturing 

Generelt henviser value capturing til kapitalfondens mulighed for at skabe værdi ved at investere i 

virksomheder, som er undervurderet af markedet:”As a firm is a portfolio of projects, there may be 

asymmetric information between the management and outsiders about the maximum value that can be realized 

with the assets in place”48. Værdiskabelsen kan derfor betegnes som en form for ”free lunch”, da man i 

teorien kan realisere en merværdi på sin investering udelukkende pga. information, der ikke er 

afspejlet i markedsprisen. Muligheden for at skabe værdi ved value capturing falsificerer tesen om, at 

aktiemarkedet er efficient i semi-stærk og stærk form, da en gevinst ud fra value capturing indikerer 

mangel på fuld information afspejlet i markedsprisen. Denne afhandling vil ikke foretage en diskussion 

omkring kapitalmarkedernes grad af efficiens, men blot konstatere at muligheden for value capturing 

vidner om en lav grad af markedsefficiens. En række teoretikere herunder Renneboog et al. (2007), 

Kieschick (1989) og Weir et al. (2005) finder signifikant støtte til undervaluation-hypotesen49. Det 

indikerer, at det er muligt for kapitalfonde at opnå værdi ved en dybdegående due dilligenc-proces og 

identificering af undervurderede virksomheder. Dog finder andre teoretikerer ikke signifikant 

sammenhæng, hvormed muligheden for value capturing kan betvivles. Det vurderes dog, at 

kapitalfonden i nogen grad har mulighed for at udnytte sine skalafordele i form af erfaring og know-

how til at kunne udvælge virksomheder, som er undervurderet i markedet: ”Alternatively, it is possible 

that specialized outsiders (like institutions or private equity investors) realize that a firm has substantial 

unrealized (locked-up) value.”50. 

For at dette skal kunne lade sig gøre, er kapitalfonden nødt til at analysere attraktive 

overtagelseskandidater og udføre en dybdegående due dilligence. Denne proces er ganske kapital- og 

arbejdstung og beskrives som screeningsfasen i kapitalfondens arbejdsproces. Som beskrevet i tidligere 

afsnit gennemgår alle kapitalfonde denne fase, hvilket indikerer, at forsøget på at skabe value capturing 

bliver benyttet i praksis. Det er dog svært at måle den historiske udnyttelse af value capturing, da man 

ikke har mulighed for at splitte det realiserede afkast op i value capturing og value creation. Value 

capturing-værdien kan generelt kun værdiansættes i forbindelse med overtagelsen af virksomheden, 

da kapitalfonden her har mulighed for at sammenligne deres samlede købspris med den udregnede 

markedsværdi i due dilligence-processen. Hvis kapitalfonden finder en betydelig difference mellem 

den nuværende markedsværdi og deres subjektive værdiansættelse, vil dette indikere mulighed for 

value capturing.  

Vi vil i denne afhandling forsøge at analysere value capturing ved at foretage en værdiansættelse af 

Mols-Linien ift. informationer, der var offentlige, da opkøbstilbuddet blev fremlagt. Ved at 

                                                        
48 Renneboog, Luc, 2012, s. 10 
49 Renneboog, Luc, 2012 
50 Renneboog, Luc, 2012, s. 10 
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sammenligne kapitalfondens købspris med værdiestimatet på samme tidspunkt vil det være muligt at 

vurdere, om kapitalfonden har opnået value capturing.  

3.1.3.3 Value Creation 

Begrebet value creation bygger på ideen om at skabe værdi på baggrund af aktive tiltag. Det henviser 

således til kapitalfondens generelle arbejde i forbindelse med effektivisering og optimering af target-

virksomheden, og det anses derfor som den væsentligste teoretiske værdi-indikator.  

Ifølge en rapport udarbejdet af Boston Consulting Group fordeler værdiskabelsen i holding-perioden 

sig imellem optimering af 

multipel samt drift og gearing51.  

Fordelingen herimellem fremgår 

af figur 5, hvor det tydeligt ses, 

at der er sket en udvikling imod 

driftstilpasninger. Det bør 

noteres, at rapporten ikke 

kommenterer på værdien af 

value capturing, hvormed den 

totale værdi og fordelingen 

heraf bygger på kapitalfondens 

holistiske afkastrealisering.  

Kapitalfondens aktive arbejde med værdiskabelsen dækker dermed over flere elementer, som bør 

vurderes individuelt. For at skabe et overblik over kapitalfondens muligheder har vi valgt at 

dekomponere det teoretiske værdiskabelsesnøgletal: Economic Value Added (herefter EVA). EVA er et 

nøgletal der viser den merværdi, som en virksomhed har genereret under hensynstagen til 

kapitalomkostningerne for både fremmed- og egenkapital52. Nøgletallet beregnes på baggrund af 

virksomhedens indtjening fratrukket udgående betalingsstrømme til kapitalindskyderne: 

 

Nøgletallets værdi indikerer dermed den værdi, der er tilbage i virksomheden efter alle interessenter er 

betalt, hvormed det anvendes synonymt med residualindkomst, økonomisk profit eller overnormal afkast53. 

Det vurderes derfor, at værdiskabelsen i virksomheden og udviklingen i EVA analogt er positivt 

korrelerede54. Dette betyder, at de komponenter, der påvirker niveauet af EVA, også må vurderes at 

                                                        
51 Meerkat et al, 2008  
52 Petersen & Plenborg, 2012 
53 Petersen & Plenborg, 2012, s. 96 
54 Petersen & Plenborg, 2012 

Figur 5: Værdiskabelse i Holdingperioden – Meerkat et al, 2008 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

25 

 

have direkte indflydelse på værdien af virksomheden. Vi kan på den måde dekomponere EVA-

nøgletallet og finde frem til, hvilke variable kapitalfonden har mulighed for at justere på for at skabe 

værdi. 

 
Figur 6: Dekomponering af EVA - Egen tilvirkning 

Figur 6 viser, at EVA primært styres af spreadet mellem ROIC og WACC, hvormed dekomponeringen 

foretages på baggrund af denne. Det er væsentligt at nævne, at en forbedring af EVA også kan opnås 

ved at forøge/mindske den investerede kapital når spreadet er positivt/negativt. Den venstre side af 

figuren angiver en dekomponering af ROIC. Hvis ROIC forbedres, vil værdien af virksomheden, ceteris 

paribus, stige. Denne værdistigning kan opnås via en forbedring af profitmarginen eller en forbedring 

af turnover-ratio. Denne sammenhæng betyder, at kapitalfonden kan fokusere på at effektivisere via 

optimering af driftsrelaterede faktorer, herunder driftsomkostninger eller omsætningsvækst. Værdien 

kan også forøges ved en bedre udnyttelse af den investerede kapital, hvor man enten kan minimere 

værdien heraf ved frasalg eller via optimering af arbejdskapitalen55. 

Den højre siden af figuren angiver en dekomponering af WACC. Her er det skitseret, hvordan 

kapitalfonden via finansielle tiltag kan maksimere EVA og dermed afkastet. Niveauet af 

virksomhedens kapitalomkostninger (WACC) afhænger af kapitalindskydernes afkastkrav samt 

sammensætningen af den indskudte kapital, som opdeles i gæld og egenkapital56. Som det fremgår af 

figuren er kapitalindskydernes forventede afkast afhængig af den risikofrie rente samt et risikotillæg. 

Niveauet af disse er umiddelbart givet eksogent, mens sammensætningen af kapitalen er påvirkelig. 

Risikotillægget afhænger dog også af gearingen, hvormed ejerne indirekte kan påvirke afkastkravene. 

Vi kan derfor opsummere, at kapitalfonden har følgende teoretiske muligheder for skabe værdi i 

target-virksomheden: 

1. Maksimere ROIC vha. driftsmæssige tilpasninger. 

2. Minimere WACC vha. finansielle tilpasninger.  

3. Justere den investerede kapital i forhold til spreadet. 

                                                        
55 Petersen & Plenborg, 2012 
56 Petersen & Plenborg, 2012 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

26 

 

Disse forhold er simple at fremhæve som teoretiske værdiskabelsesindikatorer, men da der i praksis er 

interne sammenhænge forholdene imellem, besværliggøres processen. Nedbringes den investerede 

kapital, vil NOPAT og ROIC alt andet lige påvirkes positivt, hvilket f.eks. kan medføre et bedre spread, 

hvor en højere værdi af investeret kapital havde haft en fordelagtig indflydelse på EVA. Dog vil det 

have den modsatte effekt, hvis spreadet er negativt. Det vurderes dog, at det er muligt for 

virksomheden at forsøge at finde den rette balance mellem forholdene, således at variablene 

selvstændigt påvirker værdien positivt.  

Vi har i bilag 6 foretaget en dybdegående analyse af figur 6’s dekomponering, hvoraf de specifikke 

drifts- og finansielle tiltag fremgår. Det kan på baggrund heraf konkluderes, at kapitalfonden bør have 

fokus på nedenstående elementer:  

 Restrukturering   

 Organisk vækst 

 Op- eller tilkøb 

 Balance optimering 

 Frasalg  

 Gearing 

 Forhandling af lånevilkår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Kapitalfondens finansielle- og driftsmæssigemuligheder for at skabe værdi– Egen tilvirkning 
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3.2 Hvad er en LBO 
Vi vil i dette afsnit redegøre for de overordnede forhold omkring kapitalfondes opkøb af virksomheder 

via leverage buyout (LBO). En kort gennemgang af LBO vil efterfølges af en gennemgang af 

gældsstrukturen. Dette vil være grundlaget for vores LBO-model, den gældsstruktur og de udgifter, 

der er forbundet med opkøbet. Derefter vil vi se på, hvilke target-karakteristika kapitalfonde typisk 

kigger efter. Disse vil senere blive vurderet for at undersøge Polaris’ underliggende motivation i 

investeringen i Mols-Linien.  

LBO er den metodeform som typisk benyttes af kapitalfonde ved virksomhedsovertagelse. Denne 

karakteriseres ved, at overtagelsen af target-virksomheden finansieres ved en betydelig gældsandel 

(deraf navnet). Kapitalfonden behøver i dette tilfælde derfor kun at investere en begrænset mængde 

egenkapital. Dette gør dem også i stand til at opnå betydelige afkast afhængig af værdiskabelsen. 

Kapitalfonden bruger i løbet af holdingperioden den overtagne virksomheds cash-flow til at betale 

afdrag og renter på den store gæld, så gearingen nedbringes gennem holdingperioden. Dette sker ved 

at udbetale den overskydende likviditet i target-virksomheden som udbytte til mangementselskabet, 

hvorfra finansieringsgælden typisk afdrages.  

3.2.1 Gældstuktur 

Gearingen i en LBO er ofte casespecifik, men udgør som regel mellem 50-70 %57 af den samlede 

købesum. Fremmedkapitalen kan komme fra en række kilder, hvor omkostningerne (afkastkravet) 

varierer kraftigt. Købesummen består af58:  

 Bankgæld/seniorgæld 

 Mezzaningæld 

 Egenkapital 

Seniorgæld bliver stillet til rådighed af banker eller kreditinstitutter. Bankerne er normalt villige til at 

låne kapitalfonden en faktor på fire-fem af target-virksomhedens EBITDA. Som udgangspunkt udgør 

seniorgælden 45-65 % af den samlede finansieringspakke. Seniorgælden bliver brugt til både 

overtagelsen og finansiering af den daglige drift, hvor man ofte har en kassekredit. Som regel inddeles 

lånet i nogle trancher, f.eks. A, B, C osv. 59  Disse har som regel forskellige løbetider og rentesatser 

afhængig af deres prioritering. De fleste trancher er serielån med faste afdrag, men hvis kapitalfonden 

ikke mener, det er muligt at afdrage gælden løbende i hele perioden på alle trancher, er det ikke 

                                                        
57 Rosenbaum & Perm, 2009, s. 161  
58 Spliid 2007, s. 27-33 
59 En tranche er del eller dele af en samlet lånepakke 
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ualmindeligt, at nogle af disse er stående lån. Rentemarginalen på seniorlånene er som regel EURibor + 

en marginal på 1,75-3,25 %, hvoraf tranche A har den laveste marginal60. 

Mezzaningæld er subordineret gæld ift. seniorgælden. Mezzaninen stilles ofte til rådighed af 

langsigtede investorer, f.eks. deciderede mezzanin-fonde. Långiverne kræver ofte, at den samlede 

gældspakke ikke overstiger fem-seks gange målselskabets EBITDA. Mezzaningæld udgør normalt 0-20 

% af finansieringspakken. Renterne er dog markant højere end seniorgælden og ligger som regel på 

EURibor + 9-13 %61. Forklaringen på det kæmpe spring ligger i prioritetsrækkefølgen og det faktum, at 

en betydelig del af LBO’er går konkurs62. Ved store transaktioner erstattes mezzaningælden ofte af 

”High Yield Bonds”. 

Egenkapital bliver stillet til rådighed af kapitalfonden. Kapitalen kommer fra de kapitaltilsagn, som 

kapitalfonden har fået fra fondens investorer (limited partners) som beskrevet i afsnit 3.1.2. Som regel 

udgører egenkapitalen 25-40 % af finansieringen. En undersøgelse foretaget af Investeurope.eu viser, at 

andelen af egenkapital i mid-market transaktioner er steget fra 32 % til 48 % i årene 2007-201263. Dette 

blev yderligere bekræftet i et interview med kapitalfondseksperten Robert Spliid: ”Det typiske er vel at 

du har 40-50 % egenkapital, afhængig af størrelsen af virksomheden, hvor man tidligere havde 20-30 % 

egenkapital”64. En egenkapital mindsker det mulige afkast, men mindsker også risikoen for insolvens.  

3.2.2 Karakteristika ved en target-virksomhed 

Den store gældsandel stiller krav til target-virksomhedens cash-flow, men der er også en række andre 

virksomheds- og markedskarakteristiska, som kapitalfonde normalt foretrækker i forbindelse med 

udvælgelsen af target-virksomheder. Kapitalfondene kræver dog ikke, at alle disse forhold er opfyldt, 

men de kan benyttes som retningslinjer for valget. I praksis ligger Polaris vægt på seks faktorer:”[…] 

Markedets attraktivitet, virksomhedens platform (markeds/konkurrence position), business casen, ledelsesteamet, 

exit mulighederne og generel risiko i forretningsmodellen (fx kunde- og leverandør afhængighed)”65. Disse 

karakteristika dækker generelt over virksomhedens interne og eksterne forhold. Typisk vælger 

kapitalfonden at afnotere target-virksomheden, hvis denne er noteret for at skabe ”arbejdsro” og 

mindske det eksterne pres på udviklingen66.”[D]en eneste grund til man laver afnoteringen er for at få ro [og 

dermed] ikke løbende skal rapportere til en helt masse aktionærer. Altså du fjerner den offentlige opmærksomhed 

som virksomheden har”67. Man behøver dermed ikke at blive stillet til regnskab for ugunstige 

                                                        
60 Spliid, 2007 
61 Spliid, 2007 
62 Se tabel 2: 12% af datagrundlaget gik konkurs. Andre studier viser 3-6 %.  
63 Investeurope.eu, 2014 
64 Bilag 2: Robert Spliid 
65 Bilag 3: Thorsten Spurr Madsen 
66 DVCA, 2015a 
67 Bilag 2: Robert Spliid 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

29 

 

beslutninger på kort sigt, som man mener på langt sigt vil skabe værdi. Vi vil nedenfor gennemgå de 

teoretiske sforhold samt de af Polaris opstillede praktiske forhold, som påvirker valget: 

 Stabile positive cash-flows er nødvendige for at kunne afdrage på de optagede lån68. Både 

renter og som regel også afdrag skal betales, hvilket lægger pres på ledelsen til at præstere, og 

det minimerer agency costs ved at minimere den ledige kapital69. Derudover sikrer kontinuerte 

positive cash-flows, at kapitalfonden kan opnå et rentefradrag, da target-virksomhedens 

skattepligtige indkomst er positiv.  

 Kompetent/stærk ledelse anses ikke som en nødvendighed, men foretrækkes alligevel ofte70, 

da kapitalfonde helst undgår at skulle udskifte hele ledelsen og bestyrelsen: ”Det er vigtigt at 

man har en CEO der lige præcis har DNA´et til den strategi man har besluttet sig for”71. Omvendt er 

der bedre forudsætninger for at foretage en succesfuld værdi-maksimering, hvis der er skjulte 

muligheder, som den tidligere ledelse ikke har set, og hvis kapitalfonden er specialiseret inden 

for den givne branche72. 

 Undervurderede virksomheder (value capturing) øger sandsynligheden for at realisere et højt 

afkast. Derfor er dette i nogle LBO’er ligeså vigtig for kapitalfondens mulighed for at skabe 

værdi som deres value creation73.  

 Lav risiko henviser både til, at der foretrækkes lav risiko i virksomhedens cash-flow, men også 

at virksomheden ikke udsættes for store udsving i forretningen. Derudover hænger lav risiko 

og lav gearing ifølge teorien sammen. 

 Stor aktiv-base øger muligheden for at optage gæld og kan frasælges, hvis ikke hver del af 

virksomheden er værdiskabende. Derudover kan aktiver stilles som sikkerhed (collateral), 

hvilket minimerer risikoen for bankerne og resulterer i billigere lån74. Et frasalg af et aktiv kan, 

udover at bidrage til en mere fokuseret og effektiv forretning, også give en 

kapitalindsprøjtning, som kan bruges til at afdrage på den store gæld75.  

 Operatør på et modent marked: Historisk har kapitalfonde (PE) sjældent foretaget opkøb i 

tech-virksomheder. Dels er trends hurtigt skiftende, og dels risikerer man et kraftigt forandret 

konkurrencegrundlag fra dag-til-dag. Det har også effekt på virksomhedens evne til at generere 

et stabilt cash-flow, som kapitalfonden er afhængig af76. 

                                                        
68 Arzac, 2008, kapitel 13 
69 Michael Jensen, 1986 
70 Streetofwalls.com 
71 Bilag 2: Robert Spliid 
72 Axial.net, 28. Maj 2014 
73 Macabacus.com, 2016 
74 Fundamentalfinance.com 
75 Loos, Nicolaus, 2005 
76 Nicolaus Loos, 2005 
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 Velkendt brand og stærk markedsposition gør det muligt for kapitalfonden at foretage 

justeringer, og det mindsker risikoen for, at en dominerende konkurrent ødelægger 

konkurrencegrundlaget. Et velkendt brandt er vigtigt for tilbagevendende kunder, da det sikrer 

en kundebase og word-of-mouth77.  

 Potentiale for effektivisering/omkostningsminimering har en stor effekt på EBITDA 

multiplen og ligeledes på bundlinjen78. Derved øges det frie cash-flow, som kan bruges til at 

afdrage på gælden. Derudover er det også en værdiskabende aktivitet, der vil øge værdien af 

virksomheden. Kapitalfonde vælger dog i stigende grad at investere i allerede sunde 

virksomheder, hvor forretningen på nuværende tidspunkt er effektiv. Alligevel spiller 

effektiviseringen stadig en væsentlig rolle i kapitalfondens arbejde.  

 Gode exit muligheder spiller en betydelig rolle i valget af target-virksomhed, da en lettere 

mulighed for exit, øger potentialet for en succesfuld overtagelse. Kapitalfonden kigger derfor 

aktivt efter en potentiel køber i både den tidlige fase af opkøbet og i screenings-perioden: ”Vi 

gør os altid overvejelser om exitmuligheder før vi laver en investering, da vi helst ser et bredt køberfelt 

ved en fremtidig exit”79. 

Senere i afhandlingen, vil vi undersøge, hvordan Mols-Linien passer på disse karakteristika. Denne 

vurdering vil være med til at vurdere Polaris’ underliggende motivation.   

3.2.3 Litteraturstudie  

Vi vil i dette afsnit foretage et mindre litteraturstudie for at forstå de diskussioner og den præcedens, 

der er etableret i markedet for LBO’er. Det vil hjælpe med at klarlægge nogle forhold omkring 

opkøbsprocessen, og det vil gøre det muligt at vurdere og diskutere overtagelsen af Mols-Linien. 

Resultaterne af dette litteraturstudie vil blive brugt aktivt i LBO-modellen senere i afhandlingen. Vi vil i 

den sammenhæng overordnet gennemgå nedenstående tre forhold: 

 Performance via IRR (Internal Rate of Return) 

 Holding periode & exit-metode 

 Kontrol præmie ved opkøb 

Vi anser alle kilder brugt i dette afsnit som kilder af høj kvalitet, og vi har søgt varierende holdninger 

blandt teoretikere for at undgå bias. Studierne vil sammen danne grundlag for estimeringen af det 

forventede realiserede afkast.  

                                                        
77 Nicolaus Loos, 2005 
78 Streetofwalls.com 
79 Bilag 3: Thorsten Spurr Madsen 
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3.2.3.1 Årligt afkast via IRR  

Der er foretaget en række studier og analyser for at undersøge kapitalfondes afkast på hhv. fondsbasis 

eller handelsbasis. Vi vil gennemgå denne litteratur med henblik på at undersøge, hvilket afkast der 

kan forventes af en given investering. På baggrund af denne analyse, vil vi i den senere LBO-analyse 

vurdere Polaris’ forventede afkast ved investering i Mols-Linien. Det er almindeligt, at kapitalfonde i 

screeningfasen søger kandidater, der kan give et forventet afkast på 15-30 % IRR, selvom det 

selvfølgelig kan variere fra fond til fond. Forventet afkast og realiseret afkast er dog ikke identisk, da 

flere faktorer kan influere den reelle afkastrealisering. Vi anser det derfor som realistisk, at det 

forventede afkast fastsættes højere for at have en realiseringsmargin, som øger investeringens 

succesrate. Udover IRR, som er det primære afkastrealiseringsmåleredskab, kan man også udregne en 

money back-multipel. Money back-multiplen har dog ikke samme betydning for kapitalfondene og er 

derfor ikke noget, som man beskæftiger sig med i praksis eller litteraturen. Ikke desto mindre er det et 

interessant værktøj, der viser hvor mange gange en investor får sine penge igen på investeringen. Vi vil 

derfor også udregne denne, når vi kigger nærmere på afkastrealiseringen senere i afhandlingen. I 

nedenstående tabel er noget af litteraturen indenfor feltet opsummeret. En mere fyldestgørende 

gennemgang af artiklerne kan findes i bilag 7.  

Forskningen viser altså markant 

forskellige resultater indenfor feltet 

om hvilken IRR, som kapitalfonde 

leverer. Spliid, 2014 argumenterer 

for en IRR på 13,7 % på baggrund af 

Thompson Financials analyse. 

Kaplan & Schoar, 2005 fandt en 

gennemsnitlig IRR på 19 %, 

hvorimod Phalippou & 

Gottschalgs, 2009 studie viste en IRR på 15 %. Achleitner et al, 2011 fandt en langt højere 

gennemsnitlig IRR på 31 %, som blev overgået i Chapman & Kleins, 2009 studie på 40 %. Generelt har 

vi observeret, at de studier, der påviser meget høje afkast/performance, ofte foretages på handelsbasis 

og ofte er stillet til rådighed af en ikke-objektiv partner, hvilket er et kritikpunkt. Studier der 

undersøger perfomance på fondsbasis viser mere moderate afkast, hvorfor det vurderes, at sidstnævnte 

til en hvis grad er mere retvisende, da de ikke er ramt af selection bias i samme omfang.  

Vi har af denne grund valgt et vægtet gennemsnit af de gennemgåede IRR-afkast, hvor hver studie er 

vægtet på baggrund mængden af bias. Vi finder derved et IRR-niveau på 21,85 %, som vi vil bruge til at 

vurdere, hvorvidt Polaris’ afkast er acceptabelt.  

Tabel 1: Opsummering på litteraturstudie om IRR – Egen tilvirkning 
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3.2.3.2 Holdingperiode & exit-metode 

Vi vil gennemgå litteraturen omkring den gennemsnitlige holdingperiode og og generelle exit-metoder 

i forhold til target-virksomheden. Vi vil benytte disse i sammenhæng med target-virksomhedens 

karakteristika til at fastsætte den specifikke holdingperiode samt diskutere kapitalfondens mulighed 

for exit. Kapitalfonde budgetterer normalt med en holdingperiode på 3-7 år afhængig af casen80. 

Artiklerne er opsummeret i tabel 2. 

 

Samlet set må det ud fra ovenstående konkluderes, at den gennemsnitlige holdingperiode er mellem 4-

5 år. Derudover afhænger holdingperioden i nogen grad af exit-metoden, hvor de to hyppigst 

benyttede (salg til finansiel- eller industriel køber) dog er tilnærmelsesvis ens. Vi vil derfor benytte 

disse resultater i vores LBO-model samt i den videre diskussion af valg af exit-metode.    

3.2.3.3 Kontrolpræmie ved opkøb 

Når kapitalfonde opkøber deres target-virksomheder, sker det som regel via et købstilbud på alle 

aktierne. Dette betyder at kapitalfonden må tilbyde en samlet pris pr. aktie eller andel, som er 

tilstrækkelig attraktiv for ejeren. Denne mer-præmie der tilbydes, defineres som kontrolpræmien. En 

opsummering af artiklernes fund kan ses i tabel 3, og en uddybende gennemgang kan findes i bilag 7. 

                                                        
80 Spliid, 2007, s. 35 

Tabel 2: Opsummering på litteraturstudue om:  holdingperiode og exitmetoder – Egen tilvirkning 
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Som vist i ovenstående tabel er der store forskelle mellem budpræmier. Ud fra ovenstående må det 

vurderes, at en præmie mellem 30-45 % anses som normalt. Bargeron et. al. påviser dog, at PE-fonde 

betaler en lavere præmie end andre købere. Dette understøttes til dels af Gou et. al., der finder en 

lavere præmie sammenlignet med Alexandris et al’s studie.  

3.2.4 Opsummering af LBO 

Litteraturstudiet er lavet for at kunne vurdere casen samt opbygge og vurdere vores modeller. Som 

beskrevet i ovenstående afsnit har vi undersøgt litteraturen og fastsat nogle forhold, som skal bruges 

senere. I studiet af afkast via IRR fastsatte vi en grænse på 21,85 % for, hvornår Polaris har opnået et 

acceptabelt afkast. Gennemsnittet af holdingperioden i de gennemgåede studier varriererede kun i 

mindre grad. Alle studier lå mellem 4-5år med et snit omkring 4,8. Vi har derfor valgt at opsætte vores 

LBO-model med en holdingperiode på 5 år. Historisk kan det konkluderes, at et salg til en industriel 

køber er den mest benyttede efterfulgt af salg til finansiel køber. En budpræmie på 30-45 % er 

gennemsnittet af to store datasæt, hvormed det må antages at være godt understøttet. Som vist af 

Bargeron et al. er kapitalfonde dog som regel bedre end gennemsnittet til at købe til en favorabel pris, 

hvormed det er meget sandsynligt, at budpræmien er lavere for LBO-opkøb.  

4.0 EMPIRISK FRAMEWORK 

4.1 Præsentation af Mols-Linien A/S og Polaris Private Equity 
I dette afsnit vil vi præsentere casens involverede parter; target-virksomheden Mols-Linien og den 

opkøbende kapitalfond Polaris. Afsnittet vil fungere som fundament for den videre analyse af Mols-

Liniens finansielle- såvel som ikke-finansielle valuedrivers. Det er essentielt med en baggrundsviden 

om både target-virksomheden og den overtagende kapitalfond for at forstå de fremadrettede 

dispositioner. Først vil Polaris blive beskrevet i korthed, hvorefter en redegørelse af Mols-Linien og 

Tabel 3: Opsummering på litteraturstudie om: Opkøbspræmier – Egen tilvirkning 
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opkøbsforløbet vil følge. Opkøbsforløbet er præget af en besværlig proces, som bl.a. skyldes 

opkøbstilbud fra anden side, samt at en større gruppe mindretalsaktionærer nægtede at sælge deres 

ejerandel i Mols-Linien (se bilag 5 for en detaljeret gennemgang) 

4.1.1 Polaris Private Equity 

Polaris en af de førende kapitalfonde i Danmark målt på kapitaltilsagn. Polaris har hovedkvarter i 

Danmark og opererer på det nordiske marked med fokus på lower-mid markedet81. Polaris har fire 

fonde, som hver forvalter en større investeret kapital: 

 Fond I: Blev oprettet i 1999 med et kapitaltilsagn på 1,35 mia. kr. Fonden realiserede sin sidste 

investering i januar 2008. Fonden realiserede som helhed en årlig brutto IRR på 19,9 %. Dette 

afkast placerede Polaris i den bedst performende fjerdedel af europæiske kapitalfonde82. 

 Fond II: Blev oprettet i 2005 og forvalter samlet set 2 mia. kr. Fonden er stadig aktiv og er fuldt 

investeret i 10 virksomheder i Danmark og Sverige og har fuldendt 19 tilkøb af virksomheder.  

 Fond III: Blev oprettet i 2009 og forvalter en formue på 2,7 mia. kr. Fonden har investeret i seks 

danske og syv svenske virksomheder og har fuldendt 19 tilkøb af virksomheder. 

 Fond IV: Blev oprettet i januar 2015 og er på nuværende tidspunkt åben for investeringer i 

Danmark og Sverige. Det er denne fond, der har foretaget opkøb af Mols-Linien A/S.  

Som beskrevet er Polaris steget i popularitet, og deres forvaltede formue har været støt stigende de 

sidste par år. Det vurderes, at det samlede kapitaltilsagn til danske kapitalfonde udgør ca. 40 mia. kr. i 

201683. Ud af disse udgør Polaris’ kapitaltilsagn 4,7 mia kr. (12 %)84. Qua Polaris’ størrelse er de primære 

targets ofte i størrelsen 400 – 2.000 mio. kr, som også kaldes mid-market.85 

Polaris er særdeles aktiv i både Sverige og Danmark, og de har indtil videre leveret ganske pæne afkast 

til deres investorer. Deres investorer kommer primært fra Danmark og består hovedsageligt af 

pensionsselskaber. Fordelingen af investorer er præget af institutionelle investorer 86, og fordelingen er 

tilnærmelsesvis identisk med den generelle investorfordeling i Danmark, jf. det teoretiske framework.  

Polaris arbejder ligesom andre kapitalfonde med en detaljeret screenings- og udvælgelsesproces, da de 

erkender, at megen værdi afhænger af det korrekte target-valg: ”Vores screeningsproces er forholdsvist 

detaljeret og følger en række standardiserede beslutningsmilepæle som købsprocessen skrider frem. Derudover har 

vi forskellige beslutningsorganer, som skal ind over en investering før den endeligt foretages. Således skal alle 

investeringer godkendes i vores partnergruppe samt fonds-og management bestyrelse.”. Derudover anser 

Polaris også det indledende benarbejde med target-virksomheden som altafgørende, hvor muligheden 

                                                        
81 Polaris, 2015 – “Investors”  
82 Polaris, 2015 - ”Executive Summary”  
83 Finanswatch, 2016 
84 DVCA, 2015b 
85 DVCA, 2008 
86 Polaris, 2015 - ”Investors”  
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for at placere target-virksomheden i en driftsskabelon øger potentialet for succes:”De første 100 dage er 

utrolig vigtige, da det er her vi får den overordnede platform på plads – dvs. rapporteringssystemer, strategiplan, 

IT, incitamentsprogrammer. I nogle tilfælde er vi også ude og rekruttere nye medlemmer af bestyrelse og 

direktion.”. Polaris har typisk haft fokus på at foretage virksomhedstilkøb, hvormed det hyppigste fokus 

har været på organisk vækst, men i høj grad også i form af vækst ved opkøb.  

4.1.2 Mols-Linien A/S  

Mols-Linien er et dansk rederi, der har til formål at transportere gående passagerer eller passagerer i bil 

over Kattegat. Virksomheden blev grundlagt i 1966 som datterselskab til DFDS og blev i 1994 

selstændigt noteret på Københavns Fondsbørs. Mols-Linien er med en flåde på tre hurtigfærger og en 

fjerde på vej87 et konkurrencedygtigt alternativ for transport mellem Øst- og Vestdanmark. Vi vil 

komme nærmere ind på vurderingen af konkurrencesituationen i den strategiske analyse. Flåden består 

af:  

 Max Mols: Købt i 1998 med topfart på 45 knob og en rejsetid på 75 min (Århus-Odden) og 55 

min. (Ebeltoft-Odden).  

 KatExpress I: Købt i 2009 med en topfart på 36 knob og en rejsetid på 75 min (Århus-Odden) 

 KatExpress II: Købt i 2013 med en topfart på 36 knob og en rejsetid på 75 min. (Århus-Odden)  

 KatExpress III: Levering i maj 2017 med en topfart på 36 knob og en rejsetid på 75 min. (Århus-

Odden).  

4.1.2.1 Turn-arund strategi 

Efter en årrække med dårlig performance igangsatte Mols-Linien i 2011 en omfattende strategisk turn-

around proces med fokus på effektivisering og fokusering af kernedriften.  

Processen startede med udskiftningen 

af den daværende direktør Preben 

Wolf med tidligere bestyrelsesmedlem 

Søren Jespersen. Målet var at gøre 

Mols-Linien til et konkurrencedygtigt 

alternativ til storebæltstrafikken og 

derved sikre virksomhedens 

konkurrencemæssige fordele88. 

Strategien har haft det primære fokus 

at vende tilbage til kernedriften og 

fokusere på profitable dele af 

                                                        
87 Mols-Linien, 2016a 
88 Mols Linien, 2014, s. 7 

Figur 8: Bilbilletter pr rute– Egen tilvirkning på data fra DST, 2009-

2015 
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virksomheden, samt en skarp effektivisering og minimering af personale.  Som led i denne strategi 

nedlagde Mols-Linien i 2014 ruten mellem Kalundborg-Århus og skar kraftigt ned på antallet af 

afgange på Ebeltoft-Sjællands Odde-ruten, som nu kun besejles i bestemte tidsrum, primært i 

ferieperioder (se figur 8).  

Udover en effektivisering og fokus på kernedriften har Mols-Linien satset på et moderne og hurtig 

færgeflåde, som sikrer driftsikkkerhed og hurtig overfart med plads til øget fokus på erhvervskunder. 

Udskiftningen i flåden er sket løbende og har medført finansiel leasing af KatExpress I og II 

(KatExpress III leveres medio 2017). Derudover har Mols-Linien systematisk frasolgt en række færger. 

Frasalget er foretaget i forbindelse med deres rute-fokusering, men også for at sikre en moderne flåde. 

Udviklingen kan ses i figur 9. 

Processen har haft stor effekt på Mols-Liniens profitabilitet og effektivitet. Årets resultat er gået fra et 

massivt underskud i 2010-2012 til et flot overskud i omegnen af 75 mio. kr. i 2015. Nedlægningen af 

ruten Kalundborg-Århus og fokus på kerneruten Odden-Århus har udover den generelle 

effektivisering medført et stort fald i medarbejderstaben og omkostningerne til disse (se figur 10). 

 
Figur 10: Årets resultat & Antal medarbejdere - Egen tilvirkning, baseret på Mols-Linien 2010-2015 

4.1.3 Mols-Linien – Budprocessen og opkøbet 

Mols-Liniens aktiekurs åbnede 2015 i kurs 23,6 kr. og sluttede året i kurs 61,5 kr. – en stigning på 

160,59%89. Til sammenligning steg Small-cap-GI indekset, som Mols-Linien er en del af, kun 28,25 %90. 

                                                        
89 Yahoo Finance, 2016, 

Figur 9: Udvikling i Mols-Liniens flåde – Egen tilvirkning 
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Vi vil i dette afsnit netop redegøre for denne udvikling i aktiekursen og belyse hvilke underliggende 

begivenheder, der medførte denne stigning.  

Da årsrapporten udkom den 3. marts 2015, forventede Mols-Linien et positivt resultat på 25-35 mio. kr. 

Allerede den 22. april 2015 øgede de i forbindelse med deres kvartalsregnskab deres guidance fra 25-35 

til 35-45 mio. kr. De havde oplevet en rekordstart på 2015 med stigning i antallet af personbiler på 9 %, 

og en stigning i omsætningen på 7 %91. Dette medførte en kursstigning fra kurs 30,7 til 32,5 svarende til 

en procentvis stigning på 5,9 %.  

Den 3. juli 2015 meddelte Polaris, at de havde opkøbt Clipper Group A/S’ ejerandel på 29,95 %, og at de 

samtidig kom med et frivilligt opkøbstilbud på alle aktier i selskabet. Tilbuddet lød på 34 kr. pr. aktie, 

hvilket kun var 4,3 % over lukkekursen den 2. juli. Som tidligere beskrevet nægtede en stor del af de 

private investorer at sælge til Polaris. Mindretalsaktionærerne med Thomas Tang i spidsen mente ikke, 

at Polaris’ bud var retvisende ift. den reelle værdi. På trods af en længere process med argumenter frem 

og tilbage blev det tydeligt, at de private investorer repræsenterede en tilstrækkelig stor ejerandel til at 

modstå Polaris’ ønske om at opnå 90 % ejerskab, som også ville gøre det muligt at tvangsindløse de 

resterende aktier. Lind Invest meldte sig også på banen, og bød over Polaris med en tilbudskurs på 40 

kr. pr aktie. Denne pris blev dog efterfølgende matchet af Polaris, som derved opnåede køb af alle de 

institutionelle ejere, som sad på ca. 77 % af virksomheden. I løbet af 2015 opjusterede Mols-Linien hele 

tre gange, hvilket indikerer at minoritetsaktionærernes vurdering af, at Mols-Linien var undervurderet, 

måske var korrekt. Endnu engang bød Lind Invest92 højere, men opnåede ikke de 10 % ejerskab, som 

var betingelse for købstilbudet, og det blev derfor aflyst. Lind Invest ejer dog stadig > 5 % af aktierne i 

selskabet.  

Polaris offentliggjorde den 22. september i en pressemeddelelse, at de havde opnået en ejerandel på 

80,1 % af de udestående aktier: ”Polaris' mandatory offer for all the shares in Mols-Linien A/S expired on 

September 21st 2015. After expiry, Polaris had received acceptances from shareholders representing 383,948 

shares equivalent to 2.71% of the 

outstanding share capital and 

voting rights in Mols-Linien A/S. 

Polaris now own 11,176,947 shares 

in Mols-Linien A/S equivalent to 

80.1% of the outstanding share 

capital and voting rights in the 

                                                                                                                                                                                        
90 NasdaqOmxNordic, 2016 
91 Mols-Linien, 22. April 2015 
92 Henrik Linds selskab 

Tabel 4: Polaris samlede pris for ejernandel af Mols-Linien – Egen 

tilvirkning 
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company (excluding Mols-linien's treasury shares)”93. Polaris ansøgte ikke lang tid efter om afnotering af 

Mols-Linien til stor protest fra mindretals-aktionærerne. I februar 2016 valgte Københavns Fondsbørs at 

acceptere afnoteringen. Mindretalsaktionærerene ankede denne beslutning, og den ligger stadig til 

afgørelse hos Erhvervsankenævnet, som har udskudt en eventuel afnotering til efter deres 

undersøgelser.  

Prisen, som Polaris betalte, kan ses i tabel 4, og vil blive benyttet senere i opgaven til at udregne deres 

forventede afkast. En mere dybdegående og kronologisk gennemgang af ovenstående forløb kan findes 

i Bilag 5.  

I forbindelse med denne klage blev 

afnoteringen udskudt den 19. april, 

hvilket medførte en stigning i aktiekursen 

på 19,7 %. Man kan diskutere, hvorvidt 

disse store fald og stigninger er en 

likviditetspræmie, som påvirker kursen 

men der er også en række andre forhold 

som f.eks. risiko for en rettet emission og 

en række skattemæssige forskelle. Vi 

vurderer dog, at udviklingen i høj grad 

indikerer, at der er en likviditetspræmie 

ved at være hhv. børsnoteret og privatejet (se figur 11).  

4.2 Opsummering 
En lang og besværlig proces hvor Polaris måtte løfte deres opkøbstilbud endte ud med, at de måtte 

acceptere et ufuldstændigt ejerskab. Forløbet er opsummeret i figur 12 med de forskellige begivenheder 

ifht. kursens udvikling således, at begivenhedernes indflydelse på kursudviklingen illustreres grafisk. 

Kursen er steget støt siden det første tilbud på 34 kr. og nåede sin ”all time high” lukkekurs på 97 kr. 

den 23. februar – dagen inden offentliggørelsen fra Fondsbørsen der accepterede en afnotering. Som 

effekt af løbende opjusteringer samt opkøbsrygter oplevede Mols-Linien væsentlige kursstigninger i 

2015 samt 2016. Som det fremgår af figur 11 og 12, skete de største stigninger ultimo 2015 og primo 

2016, hvor den forestående beslutning om afnotering drev kursen op.  

                                                        
93 Polaris, 22. sep, 2015 

Figur 11: Kursudvikling; Likviditetspræmier – Egen tilvirkning, 

tilvirkning på data fra DST, 2009-2015 
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Figur 12: Aktiekursen i 2015 med kommentarer - Egen tilvirkning via data fra Yahoo Finance, 2016 

5.0 STRATEGISK ANALYSE 

I dette afsnit vil vi undersøge de eksterne såvel som de interne forhold, som Mols-Linien står overfor i 

deres strategiske position på markedet. Disse forhold vil blive belyst for at opnå en større viden om 

virksomheden generelt, samt dens nuværende og fremtidige konkurrenceevne.  

Den eksterne analyse vil starte med en PESTEL-analyse, som undersøger og klarlægger virksomhedens 

omverden og det eksterne marked, som virksomheden opererer på. Bagefter vil virksomhedens 

konkurrencemæssige situation inden for branchen blive analyseret og vurderet vha. Porters Five Forces.  

Den interne analyse vil tage udgangspunkt i en gennemgang og analyse af virksomhedens ressourcer 

og kompetencer. Mols-Liniens ressourcer og kompetencer vil efterfølgende blive vurderet ud fra 

Barney’s VRIN-parametre for at klarlægge deres bidrag til at skabe konkurrencemæssige fordele.  

Slutteligt vil vi opsummere de interne styrker og svagheder sammen med de eksterne muligheder og 

trusler i en SWOT model, hvor de specifikke elementers indflydelse og effekt på virksomhedens value 

drivere vil blive vurderet. På denne måde opnår vi en sammenhæng mellem konklusionen af den 

strategiske analyse og den videre udarbejdelse af budgetforudsætningerne. 

Derudover vil vi benytte nærværende analyse i forbindelse med følsomhedsanalysen, hvor fremtidige 

scenariers indflydelse på værdien og afkastet vil blive testet. 

Vi antager, at Mols-Liniens marked kan opdeles efter primære og sekundære konkurrenter. Nogle af 

disse er en del af færgetransportbranchen, hvor andre er konkurrerende substitutter. Vi beskæftiger os 

udelukkende med færgeselskaber, der i forvejen har engagement i Danmark, da vi vurderer, det er 

usandsyngligt, at en konkurrent skulle komme andre steder fra.  
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Vi definerer Mols-Liniens forretningsmarked som al transport mellem Øst- og Vestdanmark, mens 

branchen defineres som indenrigsfærgetransport. Mols-Liniens konkurrenter kan deles op i:  

 Primære konkurrenter  

o Storebæltsbroen 

o Andre færgeselskaber der opererer på det danske markede 

 Stena Line, DFDS, Scandlines, Danske Færger, Color Line & Fjord Line 

 Sekundære Konkurrenter 

o DSB 

o Busselskaber (Abildgaard, Rød billet mm.) 

5.1 Ekstern analyse - PESTEL 
PESTEL-analysen har til formål at undersøge virksomhedens omverdensforhold. Brugbarheden 

afhænger i høj grad af en kritisk udvælgelse af de mest relevante og betydningsmæssige forhold, som 

påvirker markedet. Der vil derfor lægges særlig fokus på de politiske- (P), økonomiske- (E), 

teknologiske- (T) og miljømæssige- (E) forhold. Af samme grund vil der ikke kommenteres yderligere 

på de sociale (S) og lovmæssige faktorer (L), da de ikke vurderes at være signifikante drivkræfter for 

markedet. Vi vil generelt have størst fokus på de politiske faktorer, da disse vurderes som signifikante 

market-makers. Ved at undersøge virksomhedens omverden får man klarlagt, hvilke eksterne forhold 

virksomheden står overfor på nuværende tidspunkt og fremover. Modellen vil blive benyttet til at 

identificere muligheder og trusler, som Mols-Linien bør forholde sig til.  

5.1.1 Politiske forhold (P) 

Det politiske miljø er ofte indviklet og kan have omfattende betydning for virksomhedens nuværende 

og fremtidige konkurrenceevne. Mols-Liniens fremtid kan blive alvorligt truet af en række politiske 

tiltag og mulige projekter. Den største nuværende markedstrussel er overfart via Storebæltsbroen94. 

Storebæltsbroen er som Mols-Liniens største nuværende konkurrent en vigtig konkurrencemæssig 

faktor, og en ændring i forholdene kan have stor betydning for Mols-Linien.  

Derudover har andre politiske tiltag på transportområdet en væsentlig indflydelse. På nuværende 

tidspunkt truer to potentielle politiske projekter Mols-Liniens forretningsgrundlag og 

konkurrenceevne. De to mulige projekter er: 

 Gratis eller markant billigere overfart på Storebæltsbroen  

 Etablering af en Kattegatbro 

                                                        
94 Dette ses tydeligt i Mols-Liniens årsrapporter. Der rapporteres hvert år på udviklingen i virksomheden 

overfor trafikudviklingen på Storebæltsbroen. Dette står i et flertal af tidligere årsrapporter.  
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5.1.1.1 Storebæltsbroen 

Nogle kommunal- og folketingspolitikere mener, at det skal være gratis at køre over broen, når denne 

opnår break-even95. Storebæltsforbindelsen åbnede i 1998, og det er forventet af Sund & Bælt at 

tilbagebetalingstiden er 31 år fra åbningen96. Det er dermed forventet, at broen er tjent ind i år 2029, 

hvorfra en potentiel gratis overfart i høj grad kan have betydning for Mols-Liniens konkurrenceevne. 

Konkurrencen må antages at være kraftigt stigende, hvis dette skulle ske. I 2015 havde en del medier 

fokus på netop dette. Opmærksomheden kom efter en rapport fra rådgivende ingeniørvirksomhed 

Grontmij (nu Sweco), der konkluderede at: ”[...] Hvis brugerbetalingen afskaffes på Storebæltsbroen i 2015 

vil samfundsøkonomien blive forbedret med 18 mia. i perioden fra 2015-2049 i forhold til dagens situation”97. En 

række af de adspurgte politikere viste interesse for et sådant tiltag.  

De seneste år er prisen på overfart via Storebæltsbroen steget. I 2016 steg priserne 5 %, og i en 

pressemeddelelse fra Storebælt A/S forklares det således: ”Priserne på broen skal følge den almindelige 

prisudvikling, bl.a. af hensyn til en fair konkurrence med tog- og færgeforbindelser”98. Opretholdelsen af fair 

konkurrence er naturligvis væsentlig for Mols-Liniens konkurrenceevne og mindsker risikoen for, at 

Storebæltsbroen på sigt bliver mærkbart billigere eller gratis. 

En anden vigtig faktor, der har indflydelse på risikoen for en gratis eller markant billigere 

Storebæltsbro, er den kommende Femern Bælt-forbindelse. Byggeriet er endnu ikke påbegyndt, men 

både Danmark og Tyskland har arbejdet på projektet siden 1999. Den 28. april 2015 vedtog Folketinget 

”Lov om anlæg og drift af den faste forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg.”99. Det blev 

samtidig vedtaget, at anlægsarbejdet først kan påbegyndes, når nogle usikkerheder omkring de 

økonomiske perspektiver er afklaret. Projektet er endnu ikke i gang, men de danske og tyske 

transportministre mødtes endnu engang den 22. januar 2016 for at diskutere projektet, og de 

bekræftede her deres fortsatte fælles opbakning til projektet. 

Hvis Femern Bælt-projektet bliver en realitet, tyder meget på at risikoen for en billigere Storebælt 

overfart formindskes. Ifølge Sweco er muligheden for brugerfinansiering af Femern Bælt-projektet en 

umulighed, hvis Storebæltsbroen bliver gratis eller hvis prisen nedsættes til taksten for drift- og 

vedligeholdelsesomkostningerne (ca. 50 kr.)100. Brian Gardner Mogensen fra Ingeniøren.dk 

argumenterer:”Det skal sammenholdes med, at Femern A/S forventer, at bilisterne skal betale 485 kr. for at køre 

igennem tunnelen på bunden af Østersøen. Hvis der er over 400 kr. at spare, vil mange bilister foretrække 

Storebæltsbroen, når turen går til Tyskland” og tilføjer at ”Femern A/S’ trafikprognoser hænger sammen. 

                                                        
95 Fyens.dk, 6. September 2011 
96 Storebælt A/S, 2015 
97 Grontmij rapport, 2015 
98 Børsen, 11. November 2015 
99 Trm.dk, 11. Februar 2015 
100 Ingeniøren.dk, 8 Oktober 2015 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

42 

 

718.000 biler skal årligt flytte fra Storebælt til Femern-tunnelen, forudser prognosen.”101. Hvis Femern Bælt-

forbindelsen bliver en realitet, må det derfor anses som usandsynligt, at priserne på Storebæltsbroen vil 

falde. Dog skal det nævnes, at et udefrakommende pres fra befolkningen eller medierne kan ændre den 

politiske dagsorden og medføre, at en prisnedsættelse kan blive en realitet. 

5.1.1.2 Kattegatbro 

Etableringen af en Kattegatbro er et gigantisk politisk projekt, som er estimeret til at koste omkring 118 

mia. kr.102. I en strategisk analyse udarbejdet af Trafik- & Byggestyrelsen i samarbejde med 

Vejdirektoratet undersøges mulighederne for en Kattegatbro. Ifølge denne rapport vil projektet ikke 

være rentabelt og kræver således et årligt tilskud på 2,4 mia kr. fra staten. Transport- & 

Bygningsminister Hans Christian Schmidt udtalte i december 2015: ”Ordførerne skal selvfølgelig have lov 

til at fordøje resultatet og nærlæse rapporten. Regeringen påtænker dog ikke at gå videre med en fast 

Kattegatforbindelse til 118 mia. kr.”103. Ikke alle politikere er enige i denne betragtning, og partierne S, DF, 

R og LA har alle været ude og sige, at man bør arbejde videre med idéen om en Kattegatbro, der tidligst 

vil kunne være færdig i 2030. En Kattegatbro vil med stor sandsynlighed ødelægge Mols-Liniens 

forretningsgrundlag samt konkurrenceevne og således have katastrofale konsekvenser for selskabet. 

Der tages i denne opgave udgangspunkt i regeringen og Transport- & Bygningsministerens udtalelser 

om, at en sådan bro ikke vil blive bygget, og i givet fald vurderer vi, at den tidligst vil stå færdig i 2035, 

hvorfor opgaven ikke kan tillægge en så usikker og fremtidsfjern hændelse meget værdi. 

En anden faktor der taler imod implementeringen af en Kattegatbro er forbedring af det offentlige 

tognet via time-modellen og togfonden, som dog, jf. afgrænsningen ikke vil belyses i afhandlingen. 

Dette vil dog ifølge trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC have store implikationer for en mulig 

Kattegatbro: ”[det] lukker alle diskussioner om en mulig Kattegatbro på nuværende tidspunkt. Med dagens 

milliardinvestering til jernbanen giver det jo ikke mening nu også at bruge adskillige milliarder på en 

Kattegatbro”. 

Omvendt har det politiske miljø i de senere år hjulpet Mols-Linien og altså ikke været en trussel. I 2013 

blev der bygget en motortrafikvej på rute 21 i Nordvestsjælland104. Denne motortrafikvej har forkortet 

køreturen fra København med ca. 15 min. og gjort tidsbesparelsen ved at benytte Mols-Linien større 

samt gjort køreturen mere behagelig105. 

                                                        
101 Ingeniøren.dk, 8 Oktober 2015 
102 Transportministeriet, 2015b 
103 Transportministeriet, 2015b 
104 Fdm.dk, 24. juni 2013 
105 Mols-Linien, 2015, s. 4 
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Figur 13: Olieprisen 2010-2015 – Egen tilvirkning 

5.1.2 Økonomiske forhold (E) 

I dette afsnit undersøger og analyserer vi hvilke økonomiske forhold, der har positiv eller negativ 

påvirkning på virksomheden. Analysen vil have fokus på de faktorer, der har størst indflydelse på 

Mols-Liniens nuværende og fremtidige markedssituation. Mols-Linien opererer udelukkende på det 

danske færgetransportmarked, hvormed de valgte analyseområder er: 

 Olieprisen 

 Konjunkturer 

 Renteniveauet 

5.1.2.1 Olieprisen  

Olieprisen er dét økonomiske forhold med 

størst effekt på Mols-Linien. Olieudgifter 

udgør den største enkeltstående udgift til 

kernedriften. Virksomheden brugte i 2015 ca. 

41 % af sine samlede driftsomkostninger på 

olieforbrug inklusiv omkostninger vedrørende 

risikoafdækning heraf.  

Olieprisen er faldet markant siden medio 2014, 

jf. figur 13, hvilket har en direkte positiv indflydelse på rentabiliteten af Mols-Liniens forretning. 

Oliemarkedet er meget volatilt, og fremtiden for olieprisen er derfor meget usikker. Mols-Linien 

benytter sig som sagt af risikoafdækning i forbindelse med deres olieforbrug. Virksomheden har 

dermed allerede i 2016 hedget deres fremtidige forventede olieforbrug for hele 2016, 2017 og 2018H1106. 

Dette minimerer altså virksomhedens risikoeksponering overfor oliepriserne på kort sigt. På længere 

sigt er Mols-Linien dog stadig sårbar overfor udviklingen i olieprisen. En lang række analytikere og 

eksperter forventer dog, at olieprisen vil forblive lav i de næste 5-10 år107 og måske aldrig vil nå 

tidligere tiders høje niveau. 

5.1.2.2 Konjunkturer 

Mols-Liniens produkt leverer en tidsmæssig og prismæssig besparelse (størrelsen vil blive gennemgået 

senere) for både erhvervskunder og private kunder i forbindelse med transport mellem Øst- og 

Vestdanmark. Som alle andre virksomheder er Mols-Linien også eksponeret overfor generelle 

samfundskonjunkturer. Graden af eksponering afhænger dog af produktets elasticitet og 

behovsdækkelse. I recessioner med høj arbejdsløshed og et generelt lavere forbrugsniveau vil man 

typisk fravælge ikke-essensielle goder. Dette skyldes, at man i højere grad vil fokusere på at dække de 

                                                        
106 1. Halvdel af 2018  
107 Bloomberg.com, 8. Februar 2016 
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basale behov som tryghed og trivsel, fordi ”people will try to satisfy their most important needs first”108. 

Maslow’s behovspyramide rangerer netop disse efter deres nødvendighed. I forhold til Mols-Liniens 

udbud af transport vil man ikke kunne vurdere dette som et nødvendigt gode109, hvorfor vi vurderer, at 

priselasticiteten må være høj. Hvis forbrugerne i forbindelse med en recession nedsætter sit forbrug, vil 

forbruget af Mols-Liniens produkt også nedsættes. Mols-Liniens er derfor til en vis grad eksponeret 

overfor samfundets konjunkturer. Dog skal det nævnes, at Mols-Liniens også servicerer 

erhvervskunder, som benytter produktet i forbindelse med arbejde. Disse vil selvsagt være mindre 

følsomme således at eksponeringen mindskes. 

BNP realvæksten har siden finanskrisen i 2008 og 2009 stabiliseret sig på et niveau lige over 1%. 

Generelt har væksten og niveauet af BNP store implikationer for samfundet. BNP’s udvikling påvirkes 

af en række makroforhold, jf. IS-relationen110, hvoraf virksomhedernes største eksponeringer er: 

 Stigende arbejdsløshed 

 Faldende forbrugerefterspørgsel 

En række økonomiske insititutter, herunder Nationalbanken og Danske Bank, vurderer, at Danmarks 

BNP i 2017 og 2018 vil ramme et niveau på ca. +1,8 %111. Dette betyder således en stigning fra 2015. 

Denne udvikling har altså en positiv indflydelse på Mols-Liniens forretning. Det meget stabile niveau 

af BNP betyder også, at virksomhederne i større grad har mulighed for selv at påvirke deres 

konkurrencemæssige situation, da den eksterne volatilitet og indflydelsen heraf udebliver. Som 

tidligere vurderet, via Maslow’s behovspyramide, er nogle virksomheder mere eller mindre påvirket af 

økonomiske konjunkturer end andre. Det er derfor relevant at undersøge Mols-Liniens følsomhed 

overfor finansielle kriser. 

Dertil har vi sammenlignet Mols-

Liniens omsætning i årene 2005-2010 

med BNP-væksten. Perioden er valgt, 

fordi sammenligning med 2011 og frem 

er påvirket af interne ændringer i Mols-

Linien (afsnit 4.1.2.1) Derfor vil en 

sammenligning af de seneste år ikke 

være retvisende Som det kan ses af 

figur 14, er Mols-Liniens vækst i 

perioden meget påvirkelig og både 

                                                        
108 Kotler et al, 2012, s. 260 
109 Kotler et al, 2012, s. 260 
110 Y = C + G + I + NX – Olivier Blanchard 2011 
111 Nationalbanken, 16. Marts 2016 & Euroinvestor; 23. Juni 2015 

Figur 14: Vækst: BNP vs Mols-Linien – Egen tilvirkning via data 

fra Mols-Linien & DST, 2015 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

45 

 

faldt og steg mere end Danmarks BNP. Mols-Linien har i perioden 2011-2015 opnået en CAGR på 7,56 

%, hvilket er betydeligt over BNP-væksten. Dette indikerer, at Mols-Linien er elastisk og derfor 

påvirkes mærkbart af udviklingen i samfundsøkonomien.  

5.1.2.3 Renteniveauet 

Indskudsrenten i markedet påvirker virksomheders finansielle omkostninger vedrørende gæld. 

Indskudsrenten har tidligere ligget mellem 3 % og 5,5 % i 90’erne og størstedelen af 00’erne. Siden 

finanskrisen i 2008 er den dog faldet drastisk til et historisk lavt niveau på -0,65 % i 2016112. Renten 

bliver styret af den danske Nationalbank og bliver ofte brugt som et pengemarkedsværktøj til at 

stimulere økonomien i gode og dårlige tider.  

Alle virksomheder, der opererer med gæld, er eksponeret over renteniveauet. Jo mere gæld en 

virksomhed har, des større påvirkning har renteniveauet på virksomhedens finansielle omkostninger. 

Som vi vil se nærmere på i afsnit 6.3, har Mols-Linien en meget stor gældsandel (finansiel gearing var 

7,81 i 2015) grundet deres finansiering af skibe. Dette betyder, at renteniveauet har en stor indflydelse 

på Mols-Liniens profitabilitet. Da renteniveauet er rekordlavt nu, er denne eksponering generelt 

positiv, men risikoen for stigninger kan influere på virksomhedens fremtidige låneaftaler og dermed 

virksomhedens pengestrømme. Vi vil nedenfor foretage en mindre benchmarkanalyse af Mols-Liniens 

renteomkostninger i forhold til to andre rederier som sammenligning. 

Mols-Liniens finansielle leasingforpligtelser er fastforrentet, og renteudgifterne heraf udgjorde i 2015 

48,57 mio. kr.113. I figur 15 har vi sammenlignet Mols-Liniens renteudgifter med DFDS Seaways A/S og 

Danske Færger A/S. Udregningen er foretaget på rentebærende gæld og omkostninger i form af renter 

til vedligeholdelse. Som det 

fremgår, stiger Mols-Liniens 

renteudgifter fra 2010 til 2011, 

hvor de første finansielle 

leasingkontrakter indledes. 

Herefter fastholdes et stabilt 

niveau. Derudover fremgår det, 

at DFDS’s rentebetalinger er 

væsentlig lavere fra 2011 til 

2015. Dette skyldes primært to 

faktorer: 1) DFDS har større og 

mere stabile cash-flows, hvilket 

                                                        
112 Nationalbanken, 1990-2016 
113 Mols Linien, 2015 

Figur 15: Renteniveau på rentebærende gæld 2010-2015 – Egen 

tilvirkning på årsrapporter fra: Mols-Linien, DFDS og Danske Færger  
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mindsker bankens risiko og giver lavere risikotillæg til banken i form af lavere rente. Derudover har 

Mols-Linien indgået begge leasingkontrakter i perioder, hvor de havde negativt cash-flow og resultat. 

Det anses derfor som meget sandsynligt, at kreditorerne har krævet en højere rente grundet 

likviditetsusikkerhed, end de ville nu. 2) DFDS benytter variable renter i forbindelse med finansiering 

af deres driftsaktiver, hvorfor de også har opnået en fordel i det lavere rentemiljø de seneste år. Mols-

Linien har valgt en fast rente, hvilket også øger renteudgifterne.   

Det kan dermed konkluderes, at Mols-Linien er mere eksponeret overfor renteudviklingen end DFDS. 

Derudover er niveauet af Danske Færger tilnærmelsesvis det samme som Mols-Liniens, hvormed 

virksomhedernes mere sammenlignelige størrelser har en betydelig indflydelse på renteniveauet. Det 

kan dermed konkluderes, at selvom det eksterne renteniveau er med til at påvirke virksomhedernes 

renteomkostninger, så har virksomhedsspecifikke karakteristika også en stor indflydelse på niveauet.  

5.1.3 Teknologiske- (T) & Miljømæssige (E) forhold  

De teknologiske og miljømæssige forhold er slået sammen, fordi de teknologiske fremskridt, der ligger 

i horisonten, har en direkte effekt på miljømæssige forhold ved f.eks. en mere miljøvenlig 

brændstofkilde eller ved nye brændstofbesparende færgeteknologier. Mols-Liniens færger er 

dieseloliedrevede, hvormed afbrændingen heraf har negativ indflydelse på miljøet.  

Generelt er der ikke er nogle særlige miljøkrav, som truer Mols-Linien eller deres konkurrenter på 

nuværende tidspunkt. Mols-Linien har drastisk nedsat deres CO2-udledning siden 2010 og ligger nu i 

indeks 45114. Dette skyldes primært virksomhedens flådeudskiftning, hvor mere moderne og 

energivenlige færger er implementeret. Det anses derfor som usansynligt, at de vil blive pålagt 

yderligere nedsættelser, som vil være svære for virksomheden at overholde. Et stigende fokus på miljø 

betyder dog, at dette ikke kan forkastes fuldstændigt som følge af det skiftende politiske miljø. Mols-

Linien har tidligere haft tanker om at supplere eller erstatte deres dieseloliemotorer med den 

miljøvenlige naturgas LNG115. Projektet blev udviklet i 2010, men senere droppet i forbindelse med køb 

af de nye færger KatExpress I og II i 2011116. Projektet ville koste 30-40 mio. kr., og det er ikke forventet, 

at denne omstilling kommer til at ske, med mindre der kommer miljømæssige krav om markant 

nedsættelse af CO2 og NoX-udslip. 

Inden for teknologiske forhold er risikoen for en elbilrevolution blandt de mest sandsynlige. En sådan 

udvikling vil medføre øget tilbøjelighed blandt miljø-fokuserede forbrugere til at benytte 

Storebæltsbroen. Det vil i så fald have en negativ effekt på Mols-Liniens omsætning og konkurrence-

evne. Udover det miljømæssige aspekt vil elbiler også gøre det billigere at køre i bil ift. den nuværende 

                                                        
114 Mols-Linien, 2015 
115 Business.dk, 8. februar 2010 (Opdateret 20. Maj 2012) 
116 Ingeniøren.dk, 19. april 2013 
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konkurrencesituation, fordi el er billigere end olie117. Dog er elbiler kendt for begrænset rækkevidde, og 

det antages derfor, at de i mindre grad bliver brugt på længere rejser, indtil rækkevidde-

problematikken er løst. Mols-Linien forsøger dog at være på forkant med udviklingen. De har derfor 

indgået et samarbejde med elbilsoperatøren Clever og etableret ladestationer ved havneterminalerne 

samt mulighed for opladning under sejladsen118.  

På langt sigt kan de teknologiske fremskridt komme pludseligt og have stor indflydelse på 

transportmarkedet. Der arbejdes på udviklingen af selvkørende biler, men det vurders, at de først vil 

påvirke markedet markant om 20-30 år119. De anses derfor ikke som en trussel på nuværende tidspunkt, 

da tidshorisontens usikkerhed er for stor. Den teknologiske udvikling kan dog også have en positiv 

indflydelse på Mols-Liniens konkurrencesituation. Der bliver løbende arbejdet på effektivisering af nye 

motorer og bedre brændstofskilder. Dette influerer både på Mols-Liniens omkostninger i forbindelse 

med kernedriften, men det også kan forbedre virksomhedens eksterne image.  

5.2 Ekstern Analyse - Porters Five Forces 
Vi vil nu analysere branchen, som Mols-Linien befinder sig i. Dette vil tilsammen med PESTEL-

analysen danne grundlag for virksomhedens eksterne konkurrencesituation. Vi benytter modellen 

Porters Five Forces, som er et analyseværktøj til at kategorisere styrkeforholdene indenfor en given 

branche eller industri120. Analysen vil tage udgangspunkt i færgetransportbranchen. Hvert delelement 

af modellen vil derfor tage udgangspunkt i en brancheanalyse, hvorefter virksomhedsspecifikke 

aspekter vedrørende Mols-Linien vil kommenteres løbende.  

5.2.1 Leverandørernes forhandlingskraft 

Leverandører til branchen består af fire hovedgrupper: 1) Olie-, 2) skibs-, 3) reservedels- og 4) 

vareleverandører til skibenes interne butikker. Vi vil dog kun gennemgå de to første. 

Olie-leverandørenes forhandlingskraft er næsten ikke eksisterende. Dette skyldes bl.a., at råvaren olie 

handles på et globalt og likvidt marked, samt at olie anses som et standardiseret produkt. Der er 

endvidere et stort antal udbydere af olie, hvorfor der ikke er store omkostninger ved at skifte 

leverandør. Prisen er markedsbestemt og derfor ikke til forhandling på enkelthandler. 

Skibs-leverandører er generelt en branche præget af få spillere. Dette skyldes både den meget 

nicheagtige konkurrencesituation sammenlagt med en relativ lav efterspørgsel. Derudover er branchen 

præget af stor loyalitet, hvor mange rederier typisk vil benytte sig af den samme leverandør igennem 

en længere periode. Et eksempel herpå er Mols-Liniens adskillelige katamaranbestillinger hos den 

                                                        
117 Organictoday.dk, 1. September 2014 
118 Energy-supply.dk, 27. Januar 2015 
119 Fdm.dk, 4. Maj 2015 
120 Porter, 2008 
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australske leverandør Incat. Mols-Linien har benyttet Incat tre gange indtil videre, og Mols-Linien står 

for ca. 50 % af Incats samlede salg af denne produkttype.  Det må derfor vurderes, at Mols-Linien i 

nogen grad har mulighed for at præge prisen. Der er dog andre skibsværfter, der leverer 

katamaranfærger af denne type121, hvormed muligheden for at skifte leverandør også er til stede. Det 

må vurderes, at markedets nicheagtige konkurrencesituation sammenlagt med en høj grad af loyalitet 

medfører nogen grad af forhandlingskraft for leverandørerne.  

5.2.2 Kundernes forhandlingskraft 

På mange danske sejlruter er færgetransport det eneste eller bedste alternativ enten ift. pris eller tid. I et 

sådant tilfælde vil kundernes forhandlingskraft forringes kraftigt. Som storkunde, f.eks. 

erhvervskunder, er forhandlingskraften dog større. Kundernes forhandlingskraft er samlet set minimal, 

da priserne er givet på forhånd og derfor ikke er til forhandling. Store erhvervskunder vil måske kunne 

forhandle en mindre rabat, hvis de leverer en given årlig volumen. Det skal dog nævnes, at ingen af 

Mols-Liniens kunder udgør mere end 10 % af omsætningen, hvilket er almindeligt indenfor branchen.  

5.2.3 Truslen fra nye konkurrenter 

Den største udfordring, som indtrængere står overfor, er de massive indtrængningsomkostninger. Den 

klart største økonomiske udfordring er anskaffelsen af en konkurrencedygtig færge. Et sådan skib er 

enormt dyrt122, og selv ved leasing eller leje er det svært for nye indtrængere at komme ind på 

markedet uden et massivt økonomisk fundament. Derudover er der store omkosninger til 

vedligeholdelse af skibet samt etablerings- og driftsomkostninger til havneanlæg og personale. Derfor 

skal indtrængere på markedet opnå en ganske pæn markedsandel og volumen, før de kan blive 

profitable. 

Specifikt anses truslen fra indtrængere på Kattegatruten som værende identiske med ovennævnte. Dog 

er der på denne rute også truslen fra eksisterende bracnheaktører. Denne trussel er større, da 

konkurrenterne allerede er i besiddelse af personale, know-how og færger til at drive virksomhed – 

ting som vil mindske indtrængningsbarriererne. Dog hersker der monopollignende tilstande på alle 

ikke-offentligt udbudte færgeruter i Danmark, heriblandt Kattegatruten. Vi har i den forbindelse kigget 

på 34 indenrigsfærgeruter, og det har ikke været muligt at finde mere end én udbyder på nogle af 

ruterne123. Dette indikerer, at sandsynligheden for nye konkurrenter på de eksisterende ruter er 

minimal. Selvom det anses som usandsynligt, er der rent lovmæssigt intet til hindring for at opstarte 

færgedrift på disse ruter eller oprette en ny konkurrerende rute124. 

                                                        
121 NauticExpo.com, 2016 
122 Brugte skibe af en acceptabel størrelse koster brugt mellem 150 – 250 mio. kroner. 
123 Visitdenmark, 2016, 
124 Norddjurs lokalavisen, 12. Marts, 2015 
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Busselskabet ”Rød billet” forsøgte i 2015 at trænge ind på Mols-Liniens marked ved at lancere en færge 

mellem Grenaa og Hundested. Det var dog ikke muligt at skaffe tilstrækkelig finansiering, og planerne 

blev droppet. Fremover vil busselskabet fortsat ville benytte sig af Mols-Liniens afgange125. Denne 

udvikling understøtter også de førnævnte indtrængningsbarrierer. Truslen fra nye konkurrenter må 

derfor vurderes som lav grundet de høje indtrængningsbarrierer.  

5.2.4 Truslen for substituerende produkter 

Færgebranchens største trussel fra substituerende produkter er broer og offentlig transport. Som 

tidligere nævnt er mange af færgeruterne enten eneste alternativ til en given destination eller den 

billigste/hurtigste løsning. Valget af transport bygger dermed på kundernes behov. Det må vurderes, at 

kundernes præference for transportløsning tilfalder netop pris-, tids- og komfort-aspektet. Med andre 

ord betyder dette, at hvis et substituerende produkt, der tilbyder en hurtigere og billigere løsning, er 

etableret, vil kunderne alt andet lige vælge denne. En stor del af de danske indenrigsfærgeruter går til 

ø-destinationer, som netop ikke er tilgængelige med anden transport. De fleste af disse ruter har ikke 

en efterspørgsel, der retfærdiggør en bro, hvormed truslen fra substituerende produkter på disse er lav. 

Der er dog nogle ruter, heriblandt Mols-Liniens Kattegatrute, som servicerer et behov, der kan dækkes 

på anden vis. Denne trussel består af den primære konkurrent Storebæltsbroen og de sekundære 

konkurrenter i form af DSB og diverse busselskaber126. Vi vil dog udelukkende fokuserer på 

Storebæltsbroen.  

For at vurdere truslens seriøsitet har vi foretaget en pris- og tidsanalyse af Storebæltsbroen i forhold til 

Mols-Linien. Denne analyse vil netop belyse graden af konkurrencen fra det substituerende produkt. 

Mols-Linien har på nuværende tidspunkt fire prisklasser (kun lavpris og standard/flex analyseres):  

 Lavpris: Fra 250 kr. 

 Flex: Fra 499 kr. 

 Standard: Fra 499 kr.  

 Business BlueClass: Fra 649 kr.  

Prissammenligningen afhænger af kundens til- og frasted. Vi har i tabel 5 derfor illustreret prisen for 

rejser mellem forskellige destinationer i Midt- og Nordjylland til København. Vi har på den måde 

forsøgt at sikre en grundig gennemgang. 

Analysen tager udgangspunkt i en gennemsnitlig realomkostning på 2,56 kr./km. for en personbil. 

Denne indeholder både benzinomkostninger og generelt slid på bilen. FDM127 udregnede en pris på 

                                                        
125 Tv2 Østjylland, 20. Oktober, 2015 
126 Mols-Liniens konkurrenter er listet tidliger i afhandlingen 
127 FDM.dk, 11. Maj 2015 
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2,32 kr./km, mens en undersøgelse af Penge & Privatøkonomi128 i samarbejde med bilbasen.dk fandt 

frem til ca. 2,8 kr./km. Vi har i opgaven valgt at benytte gennemsnittet af disse. Som det kan ses i 

tabellen, er det i langt de fleste tilfælde billigere at bruge Mols-Linien, hvis man regner med den 

holistiske omkostning ved at køre i bil. 

 
Tabel 5: Pris analyse i reele omkostninger - Egen tilvirkning 

Som det fremgår af tabellen, vil man med lavprisbilleten kunne spare mellem 450 og 900 kr. pr. rejse, 

hvilket må anses som en betydelig besparelse for kunden. Med de almindelige flexbilletter sparer man 

på tre af rejserne ca. 400 kr, og for de andre er forskellen ubetydelig. Endvidere fremgår det, at man i tre 

ud fem tilfælde opnår en tidsmæssig besparelse. Dette indikerer, at Mols-Liniens produkt 

udkonkurrerer Storebæltsbroen på realpris og tid, hvilket gør deres produkt konkurrencedygtigt.  

En af de udfordringer som Mols-Linien står overfor er, at nuværende og potentielle kunder ikke 

medregner deres totale omkostninger ved at køre i bil, men blot fokuserer på benzinomkostnigerne. Ud 

af de 2,56 kr./km. udgør kun 1 

kr./km. den direkte omkostning 

til benzin. Dette ændrer kundens 

oplevelse af den ellers meget 

fordelagtige pris ganske 

markant. Prisbesparelsen ved 

Mols-Linien er dog så stor, at hvis man regner med 1 kr./km., vil der stadig kunne spares penge, jf. 

tabel 6. 

Det må derfor konkluderes, at truslen fra substituerende produkter generelt for branchen er lav, 

hvorimod den specifikke trussel for Mols-Linien er væsentlig højere qua de flere alternativer. På 

nuværende tidspunkt leverer Mols-Linien dog et konkurrencedygtigt produkt, som mindsker truslen.  

                                                        
128 Penge & Privatøkonomi, 2014. 

 Tabel 6: Prisanalyse benzin omkostninger  – Egen tilvirkning 
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5.2.5 Rivalisering i branchen 

Branchen er som tidligere nævnt præget af monopollignende tilstande på indenrigsfærgeruterne.  

Dette er et generelt branchekarakteristika, og der er derfor intet, der tyder på, at rivalisering i branchen 

er et reelt problem for Mols-Linien – og heller ikke at det skulle blive det i fremtiden. Færgeruterne har 

som udgangspunkt kun ét selskab knyttet til ruten, hvorfor konkurrencen er minimal129. En række af 

ruterne udbydes af Transport- & Bygningsministeriet. Den 5. november 2015 sendte ministeriet to 

Bornholm-ruter i udbud med start i 2018 – 2028. Ved at få en sådan kontrakt opnår en virksomhed 

monopol på ruterne og i nogle tilfælde statsstøtte. Derfor må det antages, at rivaliseringen i forbindelse 

med disse udbud er relativt høj.   

Vi vil kort gennemgå Mols-Liniens primære færgekonkurrenter og deres vigtigste ruter i Danmark, jf. 

figur 16. Dette gøres for at belyse, hvilke potentielle konkurrenter der generelt har mulighed for at byde 

på de danske indenrigsruter, og som potentielt kan være en trussel på deres nuværende marked. Som 

tidligere beskrevet definerer vi branchen som al indenrigsfærgetransport, dog kan udenlandske 

rederier også udgøre en trussel, men vi har valgt at se bort fra disse. Branchen kan dermed sættes op 

som: 

 
Figur 16: Operatører & rutenetværk fra primære konkurrenter på det danske færgemarked - Egen tilvirkning 

                                                        
129 FDM.dk; 10. Aug 2015 - Note: Samtlige færgeruter havde kun et selskab tilknyttet 
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Mange af indenrigsruterne drives af mindre virksomheder med kun én rute. Disse er som 

udgangspunkt profitable, men har ikke kapital eller noget synligt grundlag for at være en trussel til 

Mols-Liniens rute eller fremtidige budrunder på nye ruter. Ovenstående oversigt tager derfor 

udgangspunkt i de største aktører i branchen, som reelt har mulighed for udgøre en trussel.  

Vi har listet rederiernes omsætning fra 2014 for at skabe et sammenligningsgrundlag for størrelsen. 

Som det fremgår, er markedet præget af nogle store spillere som DFDS og Stena Line, som sejler enkelte 

ruter, men primært driver forretning udenfor Danmark og med andre produkter. Det er dog disse, som 

udgør den største trussel, da de har størrelsen og kapitalen til at udkonkurrere mindre selskaber. 

Rivaliseringen i branchen kan på denne baggrund deles op i direkte- og indirekte rivalisering. Den 

direkte rivalisering anses som lav, da de fleste ruter er præget af monopollignende tilstande. Den 

indirekte rivalisering omhandler truslen for fremtidig markedserobring, hvor især de store spillere har 

mulighed for at udkonkurrere de mindre. På baggrund af dette vurderes rivaliseringen som middel-

lav.  

 

5.3 Opsummering på den eksterne analyse 
Det eksterne miljø, som Mols-Linien befinder sig i, er essensielt for virksomhedens fremtid. Som 

beskrevet i PESTEL-analysen er nogle af forholdene noget, som Mols-Linien kan påvirke, men mange af 

dem er eksogent givet. Det politiske miljø ses som den største trussel grundet mulighed for ny 

regulering eller etablering af nye transportmuligheder, som kan ødelægge Mols-Liniens 

forretningsgrundlag. Olieprisen og de økonomiske forhold kan ikke ændres af Mols-Linien, men kan i 

nogle tilfælde beskyttes ved brug af hedging, som dog ikke sikrer dem på lang sigt. Markedsforholdene 

kan opsummeres i nedenstående tabel 7: 

 
Tabel 7: PEST opsummering - Egen tilvirkning 

Branchen som helhed vurderes at være  attraktiv med lav forhandlingskraft fra både kunder og 

leverandører. Trusler fra indtrængere og substitutter er også lave på brancheplan. Anderledes ser det 

ud for Mols-Linien, som allerede konkurrerer med Storebæltsbroen og også fremover står overfor 
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trusler for subsitutter i form af risikoen for en en billigere Storebæltsbro og en Kattegatbro, som dog er 

meget usandsynlig. 

Rivalisering i brancen vurderes som lav-middel. Der er en række aktører på markedet, men historisk 

har der været tendens til at fusionere selskaber, der konkurrerede på samme marked. Derudover er der 

på nuværende tidspunkt ingen indenrigsruter med flere aktører. Derfor anses det ikke for særlig 

sandsynligt at en konkurrent skulle komme ind på Mols-Liniens rutenetværk, så længe de selv 

fokuserer og prioriterer deres nuværende ruter. Rivaliseringen på statsudbudte ruter forventes 

omvendt at være relativ stor. Brancheforholdene er opsummeret i nedenstående tabel 8: 

 
Tabel 8: Porters five forces opsummering - Egen tilvirkning 

5.4 Intern analyse – Ressource Based View 
Efter at have undersøgt de eksterne påvirkninger, der influerer Mols-Liniens konkurrencesituation, vil 

vi i dette afsnit kigge nærmere på de interne forhold. Afsnittet vil tage udgangspunkt i the Ressource 

Based View (RBV) præsenteret af Jay Barney (1991).  Denne teoretiske tilgang tager udgangspunkt i 

virksomhedens egne ressourcer og kompetencer, og hvorledes virksomheden herigennem kan opnå 

konkurrencemæssige fordele. Barney opstiller både et framework for organiseringen af virksomhedens 

ressourcer samt en række vurderingskriterier heraf. Vi vil overordnet benytte dette framework til 

strukturering af nærværende afsnit. Generelt definerer Barney ressourcer som: ”[…] all assets, 

capabilities, organizational processes, firm attributes, information, knowledge etc”130. Disse grupperer han 

yderligere til tre kategorier, hvori alle virksomhedens ressourcer indgår131:  

 Fysiske ressourcer  

 Menneskelige/immaterielle ressourcer 

 Organisatoriske ressourcer.  

5.4.1 Fysiske ressourcer 

Inden for de fysiske ressourcer vil vi undersøge og vurdere Mols-Liniens rutenetværk og flåde. Da 

Mols-Linien agerer i en aktiv-tung branche for transport, vil de fysiske ressourcer selvsagt være meget 

væsentlige for virksomhedens konkurrencesituation. Mols-Linien er den eneste udbyder af 

                                                        
130 Barney, 1991, s. 101 
131 Barney, 1991, s. 102 
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færgetransport på Kattegat, hvormed analysen af virksomhedens ruteressource både foretages i forhold 

til markedet for transport over Storebælt og indenfor færgebranchen. Det er derfor essentielt for 

virksomheden at levere et godt og konkurrencedygtigt produkt. Hvis produktet ikke er 

konkurrencedygtigt, øges risikoen for indtrængere på deres rutenetværk, jf. afsnit 5.2.3. Et 

konkurrencedygtigt produkt består af flere karakteristika som pris, tids, service og komfort-perspektiv.  

Mols-Liniens primære produkttilbud er færgeoverfart mellem Øst- og Vestdanmark på Kattegat. Som 

tidligere gennemgået har de to ruter, hvor deres tre (snart fire) færger sejler. Udover færgetransport 

tilbyder Mols-Linien et catering-segment som består af restauranter, kiosker og kaffebarer.  

5.4.1.1 Rutenetværket  

Tilsammen udgør Mols-Liniens to ruter næsten 32 % af den samlede biloverførsel i Danmark. Denne 

brancheandel er steget markant siden 2010 primært grundet en stigning på ruten mellem Odden – 

Århus på ca. 134 %, jf. tabel 9.  

Tabel 9: Biloverførsler pr. rute 2010-2015 - Egen tilvirkning via data fra DST, 2016 - Datasæt: SKIB 33 

Med kun to af ca. 31 indenrigsfærgeruter i Danmark sidder Mols-Linien alligevel på næsten 1/3 af 

markedet for biloverførsler. Rutenetværket er dermed det mest benyttede i Danmark, hvorfor det må 

anses som en yderst stærk og unik ressource for Mols-Linien. Virksomheden har siden 2010 taget 

markedsandel fra den primære konkurrent Storebæltsbroen, hvilket indikerer, at målgruppen i 

stigende grad får øjnene op for Mols-Linien som et konkurrencedygtigt alternativ til broen. Som det 

kan ses i tabel 10, er markedsandelen steget fra 6,2% i 2010 til 9,46% i 2015. 

  
Tabel 10: Markedsandel Storebæltsbroen vs Mols-Linien - Egen tilvirkning 

Denne positive udvikling i markedsandelen skyldes flere faktorer såsom tids- og prisbesparelse samt et 

komfortabelt og bekvemmeligt produkt. Udviklingen indikerer, at Mols-Linien i stigende grad ses som 

et konkurrencedygtigt produkt af kundegruppen. Vi har tidligere analyseret prissituationen på 
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markedet og vurderet, at Mols-Linien er billigere end Storebæltsbroen i reale priser132 (jf. prisanalyse i 

afsnit 5.2.4). Derudover er der også stor sandsynlighed for at kunne spare tid ved at benytte Mols-

Linien, afhængig af hvor kunden skal hen. Mols-Linien har dermed et billigere og hurtigere produkt, 

som samtidig øger komfortniveauet.  

5.4.1.2 Flåden 

Sammenlignet med konkurrerende rederier er Mols-Linien i besiddelse af den nyeste og hurtigste flåde 

på markedet. Flåden består af tre hurtigfærger af typen katamaranfærger. Inden for katamaranfærger 

er KatExpress I og II blandt de allerstørste og hurtigste i verden. Kun få konkurrerende selskaber har 

færger, der kan konkurrere på fart og indretning. Danske Færger A/S har to lignende katamaranfærger 

på deres Bornholm-ruter, som er ligeså hurtige. Til sammenligning har Mols-Liniens færger en dobbelt 

så høj topfart som størstedelen af de ældre færgetyper som f.eks Oslo-færgerne (36 knob > 16,1 knob). 

Vi anser derfor også Mols-Liniens flåde som en stærk ressource, som bliver styrket yderligere med 

KatExpress III i 2017. 

5.4.2 Menneskelige ressourcer 

Inden for de menneskelige ressourcer vil vi fokusere på Mols-Liniens personale og undersøge 

kundernes oplevelse af kundeservice. For en servicevirksomhed er det essentielt, at deres 

medarbejdere lever op til den kvalitet, som virksomheden efterstræber. Personalet spiller derfor en 

væsentlig rolle, når virksomhedens produkt skal præsenteres udadtil. Tidligere har Mols-Linien 

brandet og proklameret sig som leverandør af service i verdensklasse.  

                                                        
132 I termet ”Reale priser” medregnes den faktiske omkostning ved at køre i bil ift kr/km. 
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Vi har derfor undersøgt serviceniveauet i Mols-Linien eftersom de ikke længere nævner kundeservice i 

deres årsrapporter. Vi har via Trustpilot undersøgt kundernes holdninger til virksomheden. 

Klagepunkterne er opsummeret i figur 17, som viser at en relativ stor del af klagerne er over 

manglende eller dårlig 

kundeservice. Det skal dog 

understreges, at denne 

undersøgelse kun bygger på 80 

anmeldelser, som er indsamlet på 

en periode på 5 år. I den samme 

periode har Mols-Linien serviceret 

over 11 mio. passagerer, hvorfor 

denne stikprøve er meget lille. 

Derudover må det vurderes, at 

kunder der vælger at benytte 

trustpilot til at anmelde deres 

produktforbrug typisk gør dette pga. utilfredshed. Derudover har vi undersøgt Mols-Liniens rating på 

Facebook overfor konkurreterne. Den generelle rating er her højere, men Mols-Linien er også her 

placeret i den lavere halvdel af branchen. Dette indikerer, at der er forbedringsmuligheder for Mols-

Linien i forhold til generel service og fleksibilitet indenfor service og billetbestillinger.  

I forbindelsen med opbygning af Århus Havn har Mols-Linien tilpasset sit check-in anlæg, således at 

kunderne får en lettere og hurtigere til- og frakørsel på færgerne133. Denne fortsatte udvikling er 

væsentlig for at opretholde virksomhedens kundebase. Et andet eksempel på serviceudviklingen ses i 

forbindelse med virksomhedens fleksibilitet og tilpasning af rejseplanen, hvor kunders specifikke 

ønsker om rejsetider imødeses134. Dette anses også for en service til kunden og vidner om en indsats for 

at sætte dem i centrum.  

5.4.3 Organisatoriske ressourcer 

Den sidste del af virksomhedens ressourcer omhandler de organisatoriske elementer. Vi vil i dette 

henseende primært fokusere på virksomhedens ledelseskompetencer. Da Mols-Linien har fået en ny og 

aktiv ejerstruktur igennem Polaris, vil dette afsnit især have fokus på, hvorvidt virksomheden er i 

besiddelse af en kompetent direktion, som er medvirkende til at skabe konkurrencemæssige fordele. Vi 

vil dele ledelsens kompetencer op i drifts-, strategi og prisfastsættelses kompetencer.  

                                                        
133 Mols-Linien, 31. Marts 2016 & Mols-Linien, 15. Januar 2015  
134 Mols-Linien, 17. Marts 2015  

Figur 17: Klagepunkter fra Trustpilot.dk  – Egen tilvirkning via 

Trustpilot, 2016 
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5.4.3.1 Drift og strategi 

Den administrerende direktør Søren Jespersen blev ansat i marts 2011, hvilket markederede 

begyndelsen på den turn-around proces. Denne strategi gik ud på en overordnet effektivisering og 

fokusering på kernedriften og rutenetværket (jf afsnit 4.1.2.1). Ledelsens evne til at vende 

virksomhedens negtive resultater samt deres beslutning om vende fokus tilbage til kernedriften med 

færre ruter og højere belægning, må i høj grad anses som årsag til den succesfulde turn-around. 

Implementering af strategien er sket løbende og velovervejet, hvilket kan ses i den positive udvikling 

og den nuværende succes. Derfor må ledelsen også betegnes som en ressource, der besidder et stærkt 

sæt kompetencer indenfor effektivisering, strategifastsættelse og implementering.  

Efter Polaris’ overtagelse af aktiemajoriteten i Mols-Liniens består bestyrelsen af otte personer, hvoraf 

tre er medarbejdervalgte repræsentanter. Derudover er tre medlemmer valgt ind af Polaris.  

Managing Partner Jan Johan Kühl fra Polaris besidder posten som næstformand og kan med sin 

erfaring og store netværk fra tidligere virksomhedsovertagelse byde ind med generelle input omkring 

virksomhedsdrivelse og effektivisering. Denne kombination af medlemmer med stor brancheerfaring 

og medlemmer med et stort generelt virksomheds-know-how vil gøre det muligt at fortsætte den 

positive udvikling fremover. 

Vi kan dermed konkludere, at direktionssammensætningen i høj grad er med til at sikre virksomhedens 

strategiske ledelseskompetencer, som i fremtiden kan sikre, at de rigtige planer bliver valgt og 

implementeret. 

5.4.3.2 Prisstrategi 

Mols-Linien har løbende arbejdet på at sænke priserne på overfarten. Der har været fokus på at holde 

en lav pris på alle billetter, men virksomheden lancerede i 2012 en række lavpris-billetter. Prisen på 

produkterne ligger som tidligere nævnt på et meget konkurrencedygtigt niveau. Prisen for en kørsel fra 

Midt- og Nordjylland til hovedstadsområdet via Storebæltsbroen kontra færgeoverfart ved Mols-Linien 

kan ses i figur. Det er derfor en udfordring for Mols-Linien at finde et fornuftigt niveau, hvor kunden 

oplever merværdi ved brug af deres produkter kontra at benytte sig af Storebæltsbroen. På nuværende 

tidspunkt er Mols-Liniens produkt favorabelt ren prismæssigt jf. tabel 5. 

5.4.4 VRIN-opsummering  

De ovenfor gennemgåede ressourcer og kompetencer opsummeres i tabel 11 nedenfor sammen med 

deres mulighed for at skabe konkurrencemæssige fordele.  
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Tabel 11: VRIN opsummering – Egen tilvirkning 

Hvis en ressource opfylder alle de fire krav, kan denne kategoriseres som en VRIN-ressource, der 

dermed kan sikre langsigtet konkurrencemæssig fordel. Som det kan ses i tabellen, vurderer vi, at den 

moderne skibsflåde, rutenetværket, ledelsen, bestyrelsen og kapitalfondsejerskabet opfylder tre af 

kriterierne, hvormed de er væsentlige for virksomhedens konkurrencesituation.  

Den interne og eksterne analyse vil i afsnit 6.6 samles i en udvidet SWOT-model for at opsummere 

disse og eksplicit vise deres effekt på budgettets value drivers.  

6.0 REGNSKABSANALYSE 

I dette afsnit vil vi analysere Mols-Liniens historiske finansielle performance. Den finansielle analyse 

har i modsætning til den tidligere strategiske analyse fokus på ex-post aktiviteter, og den giver dermed 

ikke en direkte indikation af virksomhedens fremtid. Analysen tager udgangspunkt i en 5-årig analyse-

periode fra 2010-2015. Denne periode er valgt på baggrund af Mols-Liniens førnævnte turn-around 

proces fra 2011, hvorfor den vil give et retvisende billede af dens implementering. Vi anser ikke en 

længere analyseperiode som mere retvisende, da turn-around processen og udviklingen netop danner 

rammen for motivationen i Polaris’ overtagelse. Derudover anbefales det også af Hitchner (2003) at 

benytte en 5-årig historisk periode, med henblik på den fremtidige værdiansættelse. Analysen giver 

dermed et billede af, hvordan virksomheden har præsteret i analyseperioden og viser således, hvilke 

finansielle value drivers, der spiller en væsentlig rolle. Analysen vil benyttes som et fundament for den 

fremtidige budgettering.  

Regnskabsanalysen starter med en kort beskrivelse af virksomhedens anvendte regnskabspraksis 

herunder valg af indregningsmetoder og særlige poster. Dernæst foretages en reklassificering af 

regnskabsposterne i drifts- og finansielle aktiviteter. Til sidst foretages den historiske nøgletalsanalyse 

og et benchmark heraf.  
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6.1 Anvendt regnskabspraksis 
Når vi skal foretage en analyse af den historiske udvikling, er det væsentligt at vurdere og analysere 

den anvendte regnskabspraksis. Dette skyldes, at støjkilder såsom ændringer i regnskabspraksis, 

transatoriske poster, salg af forretningsområder og nye produkter/markeder har stor indflydelse på 

sammenligneligheden af regnskabet over årene135. Vi vil derfor nedenfor eksplicit kommentere på 

eventuelle støjkilder i Mols-Liniens regnskaber fra 2010 til 2015.  

Mols-Linien har i hele analyseperioden aflagt regnskab efter IFRS som et dansk børsnoteret selskab. 

Den overordnede anvendte regnskabspraksis har derfor ikke ændret sig i analyseperioden med 

undtagelse af lovbestemte ændringer i IFRS. Det noteres, at der i perioden ikke har været forbehold fra 

ledelse eller revisor, hvormed de rapporterede tal i perioden afspejler et retvisende billede af selskabets 

aktiviteter. 

I forbindelse med virksomhedens valg af indregningsmetoder vil vi udelukkende kommentere på 

indregningen af finansiel leasing, da denne indgår som en væsentlig post for virksomhedens drift.  

Finansiel leasing defineres i IAS 17 som ” en leasingkontrakt, hvorved alle væsentlige risici og afkast 

forbundet med ejendomsretten til et aktiv overdrages, uanset om ejendomsretten overdrages ved leasingperiodens 

slutning eller ej”136. I 2011 solgte Mols-Linien to af deres kombifærger i forbindelse med turn-around 

processen, og i 2012 besluttede virksomheden at benytte sig af finansiel leasing i forbindelse med 

anskaffelsen af nye færger. Indregningen af den finansielle leasingforpligtelse sker til dagsværdi vha. 

nutidsværdien af de forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger diskonteret med den aktuelle 

markedsrente137. Leasingperioden løber 10 år pr. skib med en købsoption efter udløb. 

Leasingforpligtelsens modpost aktiveres som skibe på aktiv-siden og afskrives lineært over 20-25 år138. 

Den finansielle leasing omkostningsføres i virksomhedens kapitalomkostning og påvirker dermed årets 

resultat og virksomhedens cash-flow negativt.  

Hvis Mols-Linien i stedet havde valgt at benytte operationel leasing til finansiering af skibsaktiverne, 

ville den operationelle leasingydelse have en negativ indflydelse på virksomhedens driftsresultat 

(EBITDA). Derudover ville den investerede kapital mindskes betydeligt, og virksomhedens gæld ville 

blive undervurderet139. Før 2011 opkøbte Mols-Linien selv skibene, hvormed deres værdi blev aktiveret 

på balancen i form af skibsaktiv og skibskreditlån og afskrevet lineært over 20-25 år140. 

Skibsfinansieringen havde således samme overordnede indflydelse på virksomhedens regnskab som 

finansiel leasing. Vi kan dermed konkludere, at virksomheden ikke har påvirket regnskabet ved at 

                                                        
135 Petersen & Plenborg, 2012 
136 IAS, 2008, s. 83 
137 Mols-Linien, 2012, note 21, s. 57 
138 Mols-Linien, 2012 s. 51 
139 Damodaran, 1999, s. 8 
140 Mols-Linien, 2010  
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vælge finansiel leasing fremfor egenfinansiering. Dette betyder også, at vi ikke vil foretage en 

korrektion af den finansielle leasing, da denne giver et retvisende billede af virksomhedens 

driftsaktivitet. Vi vil dog gøre det klart, at omkostninger vedrørende rentebetalinger på de finansielle 

leasingforpligtelser kategoriseres som pengestrømme vedrørende drift, hvormed disse betalinger også 

influerer virksomhedens fremtidige cash-flows. Denne kategorisering er både valgt af Mols-Linien selv, 

men vurderes også af IFRS, som den mest hensigtsmæssige metode. Dette vil blive benyttet og 

diskuteret i afsnit 8.3, hvor vi foretager værdiansættelsen af Mols-Linien.  

Salget af de to kombifærger i 2011 udgjorde en væsentlig post i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 

Ved regnskabsaflæggelsen i 2011 valgte Mols-Linien at korrigere hele årets aktivitet for alt vedrørende 

disse to færger. Dette betød, at de kun opgjorde aktivitet vedrørende den fortsættende drift og dermed 

separerede den aktivitet, som de to færger influerede med fra den 1. januar til den 5. juli 2011. Dette 

blev separeret i én post årets resultat for ophørte aktiviteter. Således korrigerede Mols-Linien det samlede 

resultat, så det afspejlede den retvisende fremtidige drift. Derudover valgte Mols-Linien at rapportere 

det tidligere års resultat renset for de to færgers aktivitet. Således sikredes muligheden for at kunne 

sammenligne udviklingen i virksomheden fra samme udgangspunkt. Mols-Linien rapporterede 

dermed to forskellige resultater for 2010, som naturligvis viste samme resultat på bundlinjen. Vi har i 

den videre regnskabsanalyse valgt at tage udgangspunkt i de korrigerede tal fra 2010, da det giver et 

mere retvisende aktivitetsniveau, som dermed er mere sammenligneligt med fremtiden. Dog vil vi 

løbende i analysen benytte de ukorrigerede tal som hjemmel for turn-around processen, da salget af 

skibene var en del af turn-around planen.  

Slutteligt må det noteres, at Mols-Linien aflægger skatteregnskab efter tonnageskatteordningen. Denne 

blev indført i 2001 og fungerer som en form for vægtafgift. Tonnage dækker over færgens lasteevne. 

Skatteordningen omfatter danske rederier, og formålet er at sikre, at danske rederier fortsat placerer 

deres forretning i Danmark141. Ordningen medfører, at rederierne i stedet for at betale normal dansk 

selskabsskat betaler en afgift i forhold til størrelsen af tonnagen. 

”Beskatningen sker ved, at der opkræves en skat af en given størrelse pr. anvendt 

nettotonnage tons (NT).”142 Tonnageskatten opkræves uafhængigt af 

rederiet eller operatørselskabets faktiske driftsresultat og således også i de 

år, hvor rederidriften måtte give underskud. Beskatningen fordeler sig 

som angivet i tabel 12143. Denne attraktive skatteordning betyder, at en 

stigning i den skattepligtige indkomst genereret af en bedre udnyttelse af 

                                                        
141 Danmarks Rederiforening 
142 SKAT, 2016 
143 SKAT, 2016 
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den nuværende aktivmasse (fast tonnage) ikke medfører en større skattebetaling. Dog vil 

virksomheden altid være pålagt at betale tonnagebeskatning, selvom der ikke genereres et overskud. 

Vi vurderer ud fra ovenstående, at regnskabskvaliteten i analyseperioden er høj, da der både tages 

forbehold for det virkelige regnskab samt udarbejdelse af en korrigeret rapportering, der bedre 

afspejler virksomheden fremadrettede kerneaktiviteter. 

6.2 Reformulering 
Som beskrevet i indledningen er formålet med reformuleringen at opdele virksomhedens regnskab i 

drifts- og finansieringsaktiviteter. Dette sikrer, at analysen og vurderingen af virksomhedens finansielle 

situation foretages på baggrund af virksomhedens kernedrift. Driftsaktiviteter defineres som 

”[v]irksomhedens primære værdiskabende aktivitet (hoved- eller kerneaktiviteten). Den 

er direkte relateret til tilvejebringelsen af varer og tjenesteydelser til kunderne […] I de fleste virksomheder vil 

driftsaktiviteten være den længerevarende værdidriver, som estimatet af egenkapitalens kapitalværdi primært skal 

baseres på”144. De finansielle aktiviteter omhandler dermed alt det, der ikke har en direkte forbindelse 

med virksomhedens drift, og er  afledt af driftsaktiviteten som en sekundær værdiskabende aktivitet. 

Aktiviteten består i at fremskaffe gæld og/eller egenkapital til finansiering af kapitalbehovet fra 

driftsaktiviteten145. Opgaven består således i at ”rense” beregningen af afkast på driftsaktiviteten for 

finansielle poster med tilknytning til finansieringsaktiviteten. 

6.2.1 Analytisk resultatopgørelse 

I den analytiske resultatopgørelse vises det driftsrelaterede indtjeningsmål i form af NOPAT. Dette 

nøgletal ekskluderer finansielle poster og er dermed et mere retvisende resultat for virksomhedens 

indtjening fra kernedriften. Men da Mols-Linien er omfattet tonnagebeskatningsordningen, opnår de 

ikke skattefradrag for renteomkostninger, hvormed den rapporterede skattebetaling udelukkende 

henviser til tonnagebeskatningen. ”Formålet med rentebegrænsningsreglerne i SEL § 11 B er, at der ikke skal 

være fradrag for lånefinansiering af tonnagebeskattede skibe.”146. Dette skyldes, at rentefradragsloftet fastsat i 

SEL § 11B stk. 3 skal reduceres med den regnskabsmæssige værdi af de tonnagebeskattede skibe, 

hvormed gælden optaget til finansiering af disse, ikke er fradragsberettiget147. Mols-Liniens gæld består 

næsten udelukkende af finansielle leasingforpligtelser til tonnagebeskattede færger, hvormed der ikke 

                                                        
144 Sørensen, 2012 
145 Sørensen, 2012 
146 SKAT, 2016 
147 Retsinformation, 2007, SEL §11B stk. 3  
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kan opnåes rentefradrag. NOPAT kan på den måde beregnes beregnes som (jf bilag 8):  

2010 ukorr 2010 korr 2011 2012 2013 2014 2015

Earnings before interest and taxes (EBIT) -71.033      -44.313      -133.278    -60.583      7.411          86.216        126.276      

% Effektiv skattesats -4,21% -6,64% 0,06% 0,05% 0,27% -0,09% -1,21%

- Tonnagebeskatning -3.411        -3.411        89               42               94               32               910             

Net operating profit after tax (NOPAT) -67.622      -40.902      -133.367    -60.625      7.317          86.184        125.366      

- Netto finansielle omkostninger 9.901          7.093          8.510          24.245        42.432        51.693        51.043        

Årets resultat -77.523      -77.523      -118.876    -88.483      -35.115      34.491        74.323        

Udregning af NOPAT

 
Tabel 13: Udregning af NOPAT – Egen tilvirkning 

I 2012 og 2013 blev der afholdt betydelige omkostninger vedrørende nedskrivninger af virksomhedens 

flåde. Disse skete på baggrund af IAS 36, hvor materielle aktiver, der ikke måles til dagsværdi, skal 

nedskrives til genindvindingsværdien148. Mols-Linien havde således på baggrund af dette nedskrevet 

værdien af deres hurtigfærger med hhv. 51 mio. kr. og 46,1 mio kr. i 2012 og 2013 grundet deres lavere 

nettosalgspris. Disse påvirkede virksomhedens driftsindtjening negativt, da de blev omkostningsført 

på resultatopgørelsen. Selvom de kan anses som enkeltstående tilfælde, vil vi vurdere, at de ikke kan 

anses som transitoriske poster, og de skal derfor indgå i den videre analyse af virksomhedens 

finansielle situation.  Dog kunne man have udjævnet dem ud over en længere periode, da en 

nedskrivning reelt ikke bør udgiftsføres et specifikt år. Vi kunne derfor opnå et mere retvisende 

resultat, hvis de deltes ud på de regnskabsår, hvor den reelle værdiforringelse skete149. Vi har dog ikke 

adgang til disse oplysninger, hvormed vi ikke renser for dem. Vi vil dog løbende kommentere disses 

indflydelse på resultatet. 

6.2.2 Analytisk balance 

I den analytiske balance identificeres driftsmæssige og finansielle poster for at udskille værdiskabelsen 

og udregnde virksomhedens investerede kapital. Denne defineres som ”[d]en kapital som er investeret i 

selskabets drift og som kræver et afkast”150. Vi har i bilag 9 redegjort for klassifikationen og den samlede 

analytiske balance, hvormed udregningen på baggrund heraf opgøres til:  

i TDKK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Driftsaktiver i alt 555.902      538.745      254.622      544.145      963.849      937.367      908.171      

Driftsforpligtelser i alt 129.553      129.433      114.212      97.311        97.658        117.655      137.829      

Investeret Kapital - aktiv side 426.349      409.312      140.410      446.834      866.191      819.712      770.342      

Egenkapital i alt 354.402      285.014      171.070      82.324        47.945        40.170        87.148        

Nettorentebærende gæld 71.947        124.298      -30.660      364.510      818.246      779.542      683.194      

Investeret Kapital - passiv side 426.349      409.312      140.410      446.834      866.191      819.712      770.342      

Investeret Kapital - GENNEMSNIT 417.831      274.861      293.622      656.513      842.952      795.027      

Udregning af Investeret Kapital

 
Tabel 14: Udregning af Investeret Kapital 2009 - 2015– Egen tilvirkning 

                                                        
148 Sørensen, 2012 
149 Petersen & Plenborg, 2012 
150 Petersen & Plenborg, 2012, s. 74 
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I det kommende afsnit vil vi benytte ovenstående analytiske rapporteringer til udregning af relevante 

nøgletal samt foretage en indeksering og en common-size analyse. Ved at sammenholde disse med 

relevante peers og relevante afkastkrav vil vi vurdere virksomhedens finansielle ståsted. 

6.3 Nøgletalsanalyse  
For at vurdere de finansielle nøgletal kan man overordnet benytte sig af tidsserieanalyse, tværsnitsstudie 

eller absolut benchmarking151. Vi vil starte med at foretage en en tidsserieanalyse af den specifikke 

udvikling for herefter at benytte benchmarking af niveauet ift. afkastkravet. Sidst vil vi lave en 

tværsnitanalyse af peers. 

Analysen vil overordnet tage udgangspunkt i strukturen fra Du-Pont pyramiden, mens nøgletallene vil 

tage udgangspunkt i de af Plenborg & Petersen (2012) præsenterede formler. Med baggrund i denne 

har vi mulighed for at klarlægge virksomhedens overordnede performance samt foretage en 

dybdegående dekomponering af de underliggende performance drivers. Vi har valgt at foretage 

rentabilitetsanalysen på baggrund af gennemsnitstal af balancen. Dette sikrer, at resultaterne giver et 

mere retvisende billede af den løbende udvikling i virksomheden. Vi formår derved at udjævne 

aktivistetsniveauet, og herigennem opnår vi et bedre billede af turn-around processens indflydelse.  

6.3.1 Return on Invested Capital (ROIC) 

ROIC viser som beskrevet i afsnit 3.1.3.3 afkastet på den investerede kapital og kan dekomponeres i 

NOPAT margin (NM) og turnover rate (TR). Nedenstående analyse vil løbende involvere denne 

dekomponering for at vise de underliggende årsagsvirkninger. Derudover vil vi løbende henvise til en 

indeksering af både den analytiske resultatsopgørelse og balance, som vil angive posternes historiske 

trends.  

I 2011 frasolgte Mols-Linien de to kombifærger, og den investerede kapital blev derfor kraftigt 

formindsket. Virksomhedens samlede driftsindtjening tog også et dyk i 2011, og den nu mindre 

aktivmasse fra indeks 100 til 66152 betød, at ROIC blev markant forværret.  
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Figur 18: Dekomponering af ROIC 2010-2015 – Egen tilvirkning 

Som det fremgår af ovenstående figur 18 steg TR fra 1,18 til 1,82, hvilket skyldtes en væsentlig 

reducering af den investerede kapital grundet frasalget og en væsentlig nedskrivning af den 

tilbageværende aktivmasse. Normalt anses en stigning i TR som positivt, da dette indikerer, at 

virksomheden omsætter sin investerede kapital hurtigere og dermed genererer mere omsætning pr. 

enhed investeret kapital. I dette tilfælde var virksomhedens NM dog negativ, og en større 

omsætningshastighed forværrede dermed virksomhedens afkastningsgrad væsentligt. NM oplevede i 

samme periode et stort fald, som primært skyldtes en større nedskrivning af virksomhedens 

hurtigfærger samt stigende oliepriser. Denne udvikling ses også tydeligt i indekseringen af udviklingen 

i virksomhedens driftsomkostninger, hvor af- og nedskrivninger steg fra indeks 100 til indeks 196, 

mens de eksterne driftsomkostninger, herunder olieforbruget, steg fra indeks 100 til 124153.  

I 2012 oplevede Mols-Linien en væsentlig fremgang i ROIC, som steg til -20,65 %. Niveauet af ROIC var 

dog stadig negativt, hvilket fortsat betød, at der ikke blev skabt indtjening via virksomhedens 

kernedrift. Efter at have mindsket virksomhedens investerede kapital kraftigt i 2011 ved at sælge de to 

kombifærger, valgte Mols-Linien i 2012 at købe én ny færge, som blev finansieret via finansiel leasing. 

Dette øgede driftsaktiverne fra indeks 47 til 101 samt NRBG fra 48 til 170. Samtidig blev virksomhedens 

omsætning opretholdt, hvormed TR faldt fra 1,82 til 1,58. Derudover blev virksomhedens 

driftsindtjening væsentligt forbedret, hvilket primært skyldtes fald i virksomhedens 

driftsomkostninger, hvor især personale- og olieforbruget udviklede sig favorabelt. Dette var en direkte 

effekt af salget af de to kombifærger og en implementering af omkostningseffektivisering. Denne 

udvikling ses også i figur 19 nedenfor. Herudover skal det bemærkes, at der i 2012 også blev foretaget 

betydelige nedskrivninger, der påvirkede driftsindtjeningen negativt.  
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Den positive udvikling fortsatte i 2013 og 2014, hvor man for første gang i analyseperioden opnåede en 

positiv indtjening fra driften. Denne fremgang blev primært drevet af en stigning i virksomhedens 

aktivitet grundet endnu et skibsindkøb, forøgelse af afgange og forbedring af belægningen.  

 
Figur 19: Udvikling i omsætning ift. driftsomkostninger 2010-2015  – Egen tilvirkning 

En forøgelse af omsætningen og fastholdelse af de samlede driftsomkostninger gav således en markant 

forbedring af NM. Samme udvikling ses i 2015, hvor omsætningen igen blev forøget ved næsten samme 

aktivitetsniveau, hvor NM endnu engang steg, hvilket medførte, at ROIC steg til 15,77 %. Fra 2013 til 

2015 oplevede Mols-Linien en betydelig toplinjevækst fra 109 til 136154 udelukkende via forbedring af 

den eksisterende drift. De lykkedes altså i denne periode med at skabe vedvarende organisk vækst, 

som direkte influerede virksomhedens driftsindtjening.  

Vi kan ud fra ovenstående dekomponering af Mols-Liniens rentabilitet konkludere, at den igangsatte 

turn-around proces i 2011 har haft en enorm effekt på virksomhedens profitabilitet. Den positive 

udvikling skyldes primært forbedringen af NM, hvor frasalg af gamle driftstunge skibe og opkøb af 

nye mere effektive skibe har sikret en minimering af driftsomkostningerne i forbindelse med 

kernedriften. Samtidig har virksomheden i høj grad været i stand til at udnytte den større kapacitet til 

rådighed mere effektivt ved at øge belægningen væsentligt. Denne udvikling understøttes også af 

common-size analysen i bilag 10, som viser en relativ forbedring af driftsomkostningernes andel af 

omsætningen155. 

6.3.2 Return on Equity (ROE) 

Formålet med foregående afsnit var udelukkende at analysere og vurdere Mols-Liniens evne til at 

skabe afkast af deres kernedrift. Dette afsnit tager også højde for virksomhedens valg af kapitalstruktur 

og dennes effekt på afkastkravet. Return on Equity (ROE) måler afkastet, der bliver genereret til 

virksomhedens ejere og repræsenterer derved ejernes regnskabsmæssige afkast på deres investering i 
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selskabet156. Derudover kan ROE dekomponeres til spreadet mellem ROIC og Net Borrowing Costs 

(NBC) samt Financial Leverage (FIN.LEV). Så længe forskellen mellem ROIC og NBC (spreadet) er 

positiv, betyder det, at virksomheden skaber afkast ved at optage yderligere lån, da de nettofinansielle 

omkostninger er mindre end afkastet på den investerede kapital. Desuden øges følsomheden over for 

ændringer i spreadet ved højere gearing, hvilket medfører større volatilitet i ROE157. I nedenstående 

figur 20 har vi illustreret den historiske udvikling i ROE: 

 
Figur 20: Dekomponering af ROE og BVE 2010-2015  – Egen tilvirkning 

Værdien af egenkapital opgøres som summen af den indskudte aktiekapital, nettoreserver og det 

overførte over- eller underskud158. For Mols-Linien var aktiekapitalen og reserverne fra 2010-2013 

stabile. Dog faldt den samlede egenkapitals værdi betragteligt grundet virksomhedens negative 

overførte resultat. Dette betyder med andre ord, at virksomhedens egenkapital gradvist blev udhulet af 

de overførte resultater i perioden 2010-2013 og gik fra indeks 100 til 20159, hvilket også afspejles i figur 

20. Denne udvikling betød, at ROE i samme periode faldt markant, da de tilbagevendende underskud 

både influerede størrelsen af egenkapitalen og selvsagt størrelsen af årets resultat. I 2013 udgjorde den 

negativt akkumulerede værdi af det overførte resultat ca. 83 % af den samlede aktiekapital. Hertil bør 

det også nævnes at nedskrivningerne foretaget i 2011 og 2012 også påvirker resultatet og dermed også 

ROE negativt.  

Først i 2014 opnåede Mols-Linien et positivt resultat, som påvirkede både afkastet og værdien af 

egenkapitalen positivt. Dette afspejles også af ROE fra 2014, som steg eksplosivt fra -53,91 % til 78,29 %. 

Denne udvikling fortsatte i 2015, hvor en fordobling af årets resultat medførte en ROE på 116,75 %. Dog 

oplevede man et stort fald i værdien af reserverne i perioden 2013 til 2015. Dette fald skyldtes 
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157 Petersen & Plenborg, 2012 
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hovedsageligt indregningen af virksomhedens olieprisafdækning, hvor den akkumulerede effektive del 

indregnes direkte på egenkapitalen, indtil denne realises160. I 2015 udgjorde den akkumulerede 

dagsværdiregulering -68.769 t.kr., hvilket betyder, at når denne afdækning realiseres, vil olieforbruget 

øges med denne værdi. Vi vil dog ikke komme yderligere ind på den regnskabsmæssige behandling af 

afdækningen, da denne i princippet blot lagger olieprisen, og dermed på langt sigt ikke vil have en 

mærkbar indflydelse på indtjeningen. Derudover anser vi ikke en regnskabsteknisk diskussion af 

indregningen som relevant for afhandlingens konklusioner.  

Ved at dekomponere ROE til ROIC, NBC og FIN.LEV er det muligt at understøtte ovenstående analyse. 

Vi har tidligere beskrevet udviklingen i ROIC, hvormed nærværende afsnit vil fokusere på 

finansieringsbeslutningen og udviklingen heraf.  Ligesom før har vi nedenfor grafisk afbilledet 

elementernes sammenhæng og dekomponeringen heraf i figur 21: 

 

 
Figur 21: Dekomponering af underliggende nøgletal 2010-2015 – Egen tilvirkning  

Mols-Liniens NBC påvirkes først og fremmest af de renteomkostninger, der betales vedrørende 

finansiering af færger. I 2010 og 2011 foregik dette via skibskreditlån, mens de fra 2012 og frem 

benyttede sig af finansiel leasing. Derudover influerede niveauet af den nettorentebærende gæld, som 

også primært stammer fra finansieringen af færgerne.  
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NBC steg fra 2010 til 2012 fra 7,23 % til 18,18 % grundet et fald i NRBG qua provenuet fra frasalget af 

kombifærgerne. I samme periode faldt virksomhedens rentebetalinger ikke tilsvarende, hvilket øgede 

NBC. Herefter blev NBC stabiliseret som følge af de nye leasingforpligtelser og de finansielle ydelser 

heraf.  Fra 2012 til 2015 bestemtes NBC altså næsten udelukkende af de finansielle ydelser på den 

finansielle leasing, hvilket medførte stabilisering på et niveau omkring 7 %. Udvikling betød dermed 

også, at spreadet fra 2010 til 2013 var negativt, hvormed en øget gældsandel mindskede ROE. I 2014 og 

2015 blev dette positivt grundet den markante stigning i ROIC. 

Gældsandelen kan defineres som virksomhedens financial leverage, som angiver forholdet mellem 

egenkapitalen og NRBG. Som gennemgået ovenfor har nøgletallet forskellig indflydelse på ROE alt 

efter, hvad værdien af spreadet er. Det er derfor alt andet lige væsentligt for virksomheden at tilpasse 

gældsstrukturen i forhold til virksomhedens evne til at generere afkast. I 2010 og 2011 var denne meget 

lav (0,3 til 0,2), hvilket betød, at virksomhedens egenkapital udgjorde ca. 75 % af den samlede 

finansiering. Dette skyldtes primært frasalget i 2011 samt virksomhedens aldrende aktivmasse, hvor 

finansieringen hertil i høj grad var afdraget. Herefter øgedes NRBG gradvist, hvormed den oversteg 

egenkapitalen. I samme periode havde Mols-Linien flere år i streg genereret negative resultater, hvilket 

udhulede egenkapitalens værdi. Den samlede effekt af dette var, at FIN.LEV steg fra 0,21 i 2011 til 18,13 

i 2014. NRBG steg fra 2011 til 2014 fra indeks 48 til 814161. Denne udvikling påvirkede ROE negativt 

grundet periodens negative spread, men skete dog samtidig med at spreadet blev positivt, hvormed 

den øgede gældsoptagelse øgede ROE væsentligt. I 2015 steg egenkapitalens værdi qua de positive 

resultater samtidig med, at gælden blev nedbragt grundet en stigning i de likvide midler på 80 mio kr., 

hvilket tilsammen mindskede FIN.LEV til 11,49. Spreadets værdi steg i mellemtiden kraftigt pga. 

ROIC’s stigning, hvilket betød, at den stadig høje gearing medførte en markant stigning i ROE.   

Efter at have dekomponeret og gennemgået de underliggende value drivers for ROE kan det 

konkluderes, at den negative udvikling i begyndelsen af perioden primært skyldes de negative 

resultater kombineret med en udhuling af egenkapitalen. I slutningen af analyseperioden opnåede 

Mols-Linien en markant stigning i ROE, som blev genereret via en væsentlig forbedring af 

virksomhedens rentabilitet. Den store volatilitet i nøgletallet ROE skyldes primært virksomhedens 

øgede gearing over perioden, som betød at udsving i driftsindtjeningen påvirkede ROE markant.  

6.3.3 Pengestrømsopgørelse 

Udover at analysere den finansielle situation ud fra nøgletal er det muligt at se på virksomhedens cash-

flow udvikling. Ved at foretage en tidsserieanalyse af virksomhedens forskellige cash-flows får man et 

mere reelt billede af, hvad virksomheden rent faktisk genererer af likvider. Vi vil derfor kort gennemgå 

denne historiske udvikling. 
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Mols-Linien rapporterer nettofinansielle omkost-ninger vedrørende den finansielle leasing som en del 

af de driftsmæssige pengestrømme. Denne fremgangsmåde vil vi også benytte os af senere i 

afhandlingen, men i dette tilfælde, hvor vi forsøger at vise pengestrømmenes udvikling, har vi valgt at 

kategorisere rentebetalingerne som en del af de finansielle pengestrømme. Nedenfor har vi afbilledet 

de forskellige cash-flows udvikling i figur 22. 

Som det fremgår, oplevede Mols-Liniens 

pengestrømme en lidt anderledes udvikling end 

virksomhedens generelle indtjening fra driften. 

Dette skyldes primært den store indgående cash-

flow fra kombifærge-salget i 2011. Derudover er 

det væsentligt at notere, at pengestrømmene fra 

driften var positive i næsten hele 

analyseperioden. Dette skyldes de store 

nedskrivninger foretaget i 2011 og 2012, som ikke 

havde likviditetsindflydelse. Vi kan altså se, at 

hvis man renser for disse, var resultatet af kernedriften tilnærmelsesvis 0 fra 2010 til 2012. Herefter 

skete der en massiv stigning, som skyldes indvirkningen af den føromtalte turn-around proces. 

Ydermere fremgår det, at de udgående betalingsstrømme til kreditorer steg som følge af optagelsen af 

den finansielle leasing i 2012 og herefter blev stabiliseret.  

Den samlede effekt viser, at Mols-Liniens cash-flow opgørelse ikke har samme negative udvikling fra 

2010 til 2013, som rentabilitetsanalysen viser. Cash-flow opgørelsen viser altså mere tydeligt, at der i 

denne periode er sket betydelige frasalg og omstruktureringer, hvor virksomhedens drift er lagt om. 

Slutteligt viser opgørelsen samme udvikling som rentabilitetsanalysen fra 2012 til 2015, hvor den 

positive driftsmæssige udvikling tager fat. 

6.4 Benchmark 
For at kunne foretage en vurdering af, hvorvidt ovenstående turn-around proces har forbedret 

virksomhedens rentabilitet tilstrækkeligt, er det væsentligt at foretage en relativ analyse af 

rentabilitetsniveauet. Overordnet findes der to måder at gøre dette: 1) Benchmarking ift. afkastkrav og 2) 

Benchmark ift. peers (tværsnitsanalyse)162.  

6.4.1 Benchmark ift. afkastkrav 

Sammenligningen med WACC beror på udledningen af værdi-indikations nøgletallet EVA. Som 

tidligere analyseret kan EVA dekomponeres i netop forholdet mellem ROIC og WACC, hvormed en 

sammenligning af ROIC’s kontra WACC’s niveau giver en indikation af virksomhedens værdiskabelse. 

                                                        
162 Petersen & Plenborg, 2012 

Figur 22:  Cashflow 2010-2016 – Egen tilvirkning 
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WACC vil blive udregnet i afsnit 8.1 og benyttes direkte i værdiansættelsen som diskonteringsfaktor. 

Estimeringen og fastsættelsen vil derfor først blive gennemgået i dette afsnit. Ved at benytte Mols-

Linien nuværende kapitalstruktur kan WACC i dette henseende fastsættes til:  

 

Udover ROIC ift. WACC kan ROE sammenholdes med ejernes afkastkrav, hvilket jf. ovenstående 

formel er 10,8 %. Ligesom ved spreadet mellem ROIC og WACC, angiver forskellen med ROE og RE 

den teoretiske værdi der genereres og angives som Residual Income (RI). Vi har nedenfor grafisk 

afbilledet disse afkast-benchmarks, som viser den samme udvikling:  

 
Figur 23: Benchmark ift. afskast 2010-2015 – Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figur 23 følger EVA og RI den samme udvikling som gennemgået i 

nøgletalsanalysen. Det kan derfor konkluderes, at turn-around processen har resulteret i 

tilfredsstillende afkast, som betyder, at Mols-Linien i 2014 og 2015 skabte værdi til sine ejere.  

6.4.2 Benchmark ift. peers 

Benchmarkanalyse overfor peers bygger ligesom ovenstående absolutte benchmark på ideen om at 

vurdere niveauet af nøgletallene. Dette afsnit vil derfor vurderer, hvorvidt turn-around udviklingen 

har resulteret i et tilfredsstillende relativt niveau. 

For en retvisende vurdering skal de udvalgte peers matche casevirksomheden på følgende parametre: 

produktportefølje, branchekarakteristika, indtjeningsmarginer, risikoprofil, vækst og anvendt regnskabspraksis163. 

I praksis anses det dog tilnærmelsesvis umuligt at finde peers, der matcher alle ovenstående parametre, 

hvormed en perfekt retvisende tværsnitsanalyse er umulig. Dette er også tilfældet for Mols-Linien. For 

at imødekomme dette udvælgelsesproblem kunne vi have benyttet Bloomberg-portalens database over 
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industri-peers, hvilket havde givet en systematisk gennemgang af sammenlignelige virksomheder. 

Listen over disse dækker dog en lang række udenlandske aktører, der opererer i differerende brancher, 

hvormed sammenligneligheden er lav og støjkilderne store. 

Nærværende afsnit vil i stedet tage udgangspunkt i den danske færgebranches aktører, som blev 

introduceret i afsnit 5.0: DFDS, Danske Færger (DF), Scandlines (SL) og Fjord-Line (FL). Det er ikke alle 

disse, som matcher Mols-Liniens karakteristika, hvor især størrelsen, risikoprofilen samt vækst og 

marginer differerer betydeligt fra virksomhed til virksomhed. Det er dermed kun den overordnede 

branche og produktudbuddet som matcher, hvilket betyder, at vi vil forholde os kritisk til vurderingen 

og konklusionerne af tværsnitsanalysen. DF må anses som den virksomhed, der minder mest om Mols-

Linien, da disse udelukkende driver passagertransport på danske indenrigsruter. Vi vil derfor benytte 

DF som den primære peer, mens de tre andre vil blive brugt til at danne grundlag for branchens 

finansielle situation. En præsentation og gennemgang af hver peer, samt deres grundlag for 

sammenligning med Mols-Linien, kan findes i bilag 11.  

Nedenfor har vi plottet de fem virksomheders ROIC i analyseperioden. Generelt er færgetransport og 

rederidrivelse en relativ kapitaltung branche, hvormed rentabiliteten typisk er lav164. Resultatet af turn-

around processen fremgår primært af årene 2013 til 2015, hvormed vi i nedenstående 24 har zoomet ind 

på netop disse år:  

 
Figur 24: ROIC Benchmarkanalyse 2010-2015 – Egen tilvirkning 

SL præsterer over hele perioden bedre end de resterende peers, mens FL placerer sig lavest. Mols-

Liniens forbedring af ROIC placerer dem i perioden 2013 til 2015 i den øverste halvdel af 

virksomhederne, hvilket tyder på, at turn-around processen ikke blot har udviklet indtjeningen til et 

internt acceptabelt niveau, men også har medvirket til, at Mols-Linien nu præsterer på niveau eller 

bedre ift. sine peers. 
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Hvis man kigger nøgternt på DF’s udvikling, fremgår det, at de i 2010 inden igangsættelsen af turn-

around processen har samme ROIC-niveau. Dette tyder på, at den generelle rentabilitet i virksomheder 

sammenlignelige med Mols-Linien var lav. Herefter steg DF’s rentabilitet fra år til år og stabiliserede 

sig omkring 10 % i 2014 og 2015. Stabiliseringen skete både ift. NM og TR. Væksten fra 2010 til 2012 var 

derimod drevet primært af en forbedring i NM, hvor især en stigning i omsætning samt faldende drifts- 

og personaleomkostninger drev denne. Nedenfor i figur 25 har vi illustreret udviklingen i 

dekomponeringen af ROIC for alle i peer-gruppen: 

 
Figur 25: Benchmark analyse af Turnover rate & NOPAT-Margin 2010-2015 – Egen tilvirkning  

Som det fremgår af ovenstående figur præsterer SL en væsentlig højere NM end resten af peer-

gruppen, hvilket indikerer, at virksomheden i langt højere grad generer indtjening fra deres kernedrift. 

Dog er den investerede kapital relativt stor, hvilket minimerer den samlede ROIC. DF og DFDS 

præsterede generelt en stabil indtjening, hvor DFDS dog i samme periode øgede TR. 
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Figurene ovenfor viser tydeligt, at udviklingen i DF’s rentabilitet primært skyldes en margin 

forbedring, da TR blev holdt nogenlunde stabil i perioden. Fra 2012-2015 var Mols-Liniens og DF’s TR 

tilnærmelsesvis ens, og de udviklede sig med samme trend. Mols-Liniens out-performer dog DF på 

indtjeningen, hvilket endnu engang angiver, at turn-around processen har været yderst succesfuld.  

Slutteligt har vi sammenlignet peer-gruppens egenkapitalsforrentning, hvor vi især har haft fokus på 

udviklingen i kapitalstrukturen. Som det fremgår af nedenstående figur 26, ligger den finansielle 

gearing generelt lavt i peer-gruppen. Det må derfor vurderes, at den store stigning i Mols-Liniens 

FIN.LEV fra 2012 til 2015 er usædvanlig for branchen. Som tidligere beskrevet skyldes stigningen købet 

af de to nye færger samt en udhuling af den bogførte værdi af egenkapitalen. DF opkøbte i 2012 to nye 

skibe, hvilket øgede virksomhedens NRBG og dermed også FIN.LEV. Dog steg egenkapitalen også pga. 

en kapitalforhøjelse, hvormed den samlede effekt var minimal.  

 
Figur 26: Benchmark analyse af ROE og Financial leverage 2010-2015 – Egen tilvirkning 

6.5 Opsummering 
Vi kan på baggrund af regnskabsanalysen konkludere, at den igangsatte turn-around proces i 2011 har 

haft en markant positiv indflydelse på Mols-Liniens rentabilitet. Processen har primært forbedret 

virksomhedens indtjeningsevne, hvor et fokus på driftsomkostningerne og en forbedring af 

omsætningen har medvirket til en stigning i ROIC. Når denne historiske stigning sammenlignes med 

afkastkravet og de relevante peers, fremgår det, at processens indflydelse har øget Mols-Liniens 

rentabilitet til et tilfredstillende niveau, der i nogen grad overgår peers og især afkastkravene. Det må 

dog også konkluderes, at Mols-Linien igennem analyseperioden har oplevet en ufavorabel stor stigning 

i gearingen, som er drevet af brugen af finansiel leasing. Dette øger dermed den interne risiko markant. 

Efter at have foretage den strategiske analyse og regnskabsanalysen vil vi i nedenstående tabel 

opsummere de væsentligste forhold i en udvidet SWOT-model, hvor forholdenes indflydelse på de 

finansielle value drivers eksplicit kommenteres. På den måde binder vi de foregående analytiske 

kapitler 5+6 sammen med selve budgetteringen i kapitel 7. 
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6.6 SWOT opsummering 

 

Figur 27: SWOT opsummering – Egen tilvirkning
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7.0 BUDGETTERING 

Som beskrevet tidligere er formålet med afhandlingen at vurdere Polaris’ afkast samt undersøge 

motivationen for deres opkøb. Som fundament til at undersøge motivationen vil vi undersøge og 

analysere i hvilket omfang, Polaris opnår value capturing og skaber value creation.  

Value capturing bliver undersøgt ved at værdiansætte Mols-Linien den 3. juli 2015, hvor Polaris købte 

Clipper Groups 30 % og samtidig kom med et officielt købstilbud på de resterende aktier til 34 kr. pr. 

aktie. Derved opnås et kvalificeret bud på virksomhedens reelle stand-alone markedsværdi, som vil 

blive testet via følsomhedsanalyser. Dernæst vil vi undersøge, hvilket afkast Polaris forventeligt kan 

opnå i forbindelse med et fremtidigt exit af Mols-Linien. Slutteligt vil vi  analysere value creation ved at 

undersøge, hvilket afkast Polaris kan opnå, hvis man renser for en eventuel value capturing. Der vil 

derfor blive forecastet tre scenarier som illustreret i figur 28 da disse budgetter tager udgangspunkt i 

forskellige oplysninger og har forskellige budgetlængder. 

 
Figur 28: Budgettering Struktur  

7.0.1 De tre scenarier  

I værdiansættelsen vil der tages udgangspunkt i de informationer, der var tilgængelige, da 

købstilbuddet blev offentliggjort den 3. juli 2015. På daværende tidspunkt var der ingen indikationer 

på, at Mols-Linien ville investere i endnu en færge. Derfor er budgettet herfor foretaget ud fra en stand-

alone betragtning baseret på en fortsættelse af den nuværende forretning med samme eksisterende 

rutenetværk og flåde. Som beskrevet i den strategiske analyse forventes det ikke, at Kattegatbroen 

bliver en realitet, og der budgetteres heller ikke med en gratis eller markant prisnedsættelse af 

Storebæltsbroen - effekten af dette vil dog blive testet i følsomhedsanalysen. 

Siden Polaris opkøbte størstedelen af Mols-Linien har virksomhedens strategi og fremtidsudsigter 

ændret sig væsentligt. Polaris offentliggjorde i tilbudsdokumentet, at de ønskede at fortsætte den 

eksisterende ledelses effektiviseringsfokus med fokus på at styrke Mols-Linien som et 
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konkurrencedygtigt alternativ til Storebæltsbroen samtidig med at have fokus på at styrke 

rutenetværket ved at bidrage med den nødvendige kapital165.  

Mols-Linien offentliggjorde kun tre måneder efter overtagelsen, at der var bestilt en ny færge, som 

forventes leveret i maj 2017. Derudover bød Mols-Linien i april 2016 på Bornholm-ruterne Rønne-Ystad 

og Rønne-Køge. LBO-modellen vil indeholde to scenarie-analyser, hvor scenarie ét vurderer, hvilket 

afkast Polaris kan opnå, hvis Mols-Linien ikke vinder kontrakten på Bornholm-ruterne (herefter kaldt 

LBO 1). I det andet LBO-scenarie undersøges Polaris’ afkast, hvis de vinder kontrakten og derved 

udvider forretningen og markedet til Bornholm (LBO 2). I LBO-modellerne vil der tages udgangspunkt 

i, hvilke bidrag kapitalfonde kan bidrage med, hvilket også blev beskrevet i 5.4.3. Allerede i den 

strategiske analyse blev Bornholm-ruterne nævnt som en mulighed for udvidelse af forretningen, 

hvormed dette bekræftede vores vurdering. En sådan udvidelse af forretningen ændrer virksomhedens 

fremtidsudsigter markant. 

I LBO 1 tages der udgangspunkt i, at KatExpress III skal erstatte den nuværende Max Mols, som Mols-

Linien oplyste i forbindelse med offentliggørelsen af bestillingen.166 Vi forventer, at Max Mols på det 

tidspunkt kan sælges med en forventelig fortjeneste i omegnen af 60-70 mio. kr., da lånet hertil er 

afdraget. Denne antagelse er understøttet af, at virksomheden i 2015 vurderede, at Max Mols var 90 

mio. kr. værd og i 2013 var ca. 100 mio. kr. værdi. Dette vil medføre en positiv pengestrøm på 65 mio. 

kr. i 2017 pga. salget. 

I LBO 2 antages det, at Mols-Linien vinder 

Bornholm-ruterne. En udvidelse af forretningen vil 

lægge pres på virksomhedens nuværende flåde, der 

selv ved tilføjelsen af KatExpress III og en 

bibeholdelse af Max Mols antages at være for lille. 

Det antages, at færgerne fordeles som vist i tabel 15. 

Det antages desuden, at den ekstra færge vil blive finansieret via finansiel leasing i stil med KatExpress-

færgerne.  

For at kunne foretage en værdiansættelse og afkastvurdering af Mols-Linien er der behov for at 

estimere den usikre fremtidige udvikling i virksomhedens value drivers. Budgettet vil derfor altid være 

præget af analytikerens subjektive skøn og vurderinger. Vi er dog af den overbevisning, at et 

gennemarbejdet budget, der bygger på kritisk indsamlet og analyseret information, gør det muligt at 

foretage en kvalificeret værdiestimering af Mols-Linien. Endvidere vil vi eksplicit teste det fastsatte 

                                                        
165 Polaris, 10. Juli, 2015  
166 Mols-Linien, 3. Oktober, 2015 

Tabel 15: LBO 2 Færger & Ruter – Egen tilvirkning 
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budgets følsomhed overfor ændringer i interne- såvel som eksterne forhold, som påvirker de 

pågældende value drivers.  

7.1 Budgetperiode & value drivers 
Teoretisk bygger værdiestimatet på en tilbagediskontering af de fremtidige cash-flows, som løber 

uendeligt. Det er dog ikke muligt i praksis, hvormed forecastet splittes op i en budget- og 

terminalperiode. Budgetperioden angiver den nærmeste fremtid, hvor value drivers eksplicit kan 

fastsættes med rimelighed, mens terminalperioden udgør virksomhedens langsigtede fremtidige 

steady-state niveau167. Fastsættelsen af terminalleddet spiller en væsentlig rolle i værdiestimatet, hvor 

værdien heraf kan udgør 56 – 125 % af den samlede værdi. Længden af budgetperioden spiller derfor 

en stor rolle i fastsættelsen af budgettet og afspejler analytikerens forventninger til udviklingen i 

virksomheden. Længden af budgettet skal sikre, at168: 

 Virksomheden når steady-state niveauet (konstant vækstrate) 

 Virksomhedens vækst falder til et niveau omkring den samlede økonomis niveau (BNP) og der 

kan tages højde for forventede ændringer i markedsforhold. 

Der er forskellige anbefalinger til længden – Petersen & Plenborg (2012) benytter 5 år, Koller et al. 

(2010) anbefaler 10-15 år og Rosenbaum & Pearl (2013) argumenterer for 5-6 år. Generelt anbefales det, 

at virksomheder i modningsfasen på PLC-kurven169 skal benytte en kortere budgetperiode, da 

forskellen mellem det nuværende aktivitetsniveau og steady-state niveauet er mindre. Mols-Linien 

agerer på et modent marked og opererer med en uændret forretningsmodel, hvormed en kort 

budgetperiode er tilstrækkelig. Vi har på den baggrund valgt en budgetperiode på 8 år samt et 

terminalled i år 9. Denne længde passer endvidere også med, at Mols-Liniens finansielle 

leasingkontrakt af KatExpress I udløber i 2022, hvormed man året efter har behov for at forny leasingen 

eller købe færgen. Dette undgår vi at medtage, da vi i terminalleddet forudsætter, at Mols-Linien 

fortsætter den nuværende drift med tre færger. 

Budgettet opbygges teknisk som et salgsdrevet forecast, hvor value drivers afhænger direkte af 

udviklingen i én primær value driver; omsætningen. På den måde opnår vi konsistens og sammenhæng 

i budgettet, hvilket er en grundforudsætning for at opnå artikulation i modellens udformning. 

Derudover opnår vi en mere retvisende forbindelse mellem aktivitetsudviklingen i forhold til 

investerings- og omkostningsudviklingen. Vi har dog valgt at bryde med det salgsdrevne setup enkelte 

steder, hvor indgående kendskab til den finansielle value drivers udvikling muliggør et mere 

retvisende forecast baseret på individuelle udregninger.  Generelt opdeles value drivers i strategiske og 

                                                        
167 Petersen & Plenborg, 2012 
168 Koller et. al. 2010 
169 Kotler et al., 2012 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

78 

 

finansielle value drivers170 hvor fastsættelsen af disse tager udgangspunkt i konklusionerne fra 

analyseafsnittene, jf. SWOT-modellen. Vi vil eksplicit redegøre for den specifikke sammenhæng 

løbende, mens den overordnede sammenhæng fremgår af nedenstående figur: 

 
Figur 29: Struktur til fastsætteslse af finansielle value-drivers – Egen tilvirkning 

Vi vil tage udgangspunkt i syv finansielle value drivers og igennem en dekomponering af dem finde 

frem til de underliggende strategiske value drivers, som Mols-Linien og/eller Polaris kan udnytte: 

 Omsætning 

 Marginer 

o Skibenes eksterne driftsomkostninger 

o Andre eksterne omkostninger 

o Personaleomkostninger 

 Afskrivninger 

 Skat 

 Netto finansielle omkostninger (NFO) 

 Materielle aktiver (CAPEX) 

 Netto arbejdskapital (NWC) 

7.1.1 Omsætningsvækst 

Omsætningsvæksten er drevet af udviklingen i markedet for transport mellem Øst- og Vestdanmark, 

og hvorvidt Mols-Linien formår at erobre markedsandel fra Storebæltsbroen. Som beskrevet i den 

strategiske analyse har Mols-Linien et meget konkurrencedygtigt produkt, som kan spare mange 

rejsende for både tid og penge. Vi er derfor af den overbevisning, at Mols-Linien kontinuert vil øge 

deres markedsandel ift. Storebæltsbroen i fremtiden. Denne overbevisning er understøttet af bl.a. 

Trafik- & Byggestyrelsen samt Vejdirektoratet i et baggrundsnotat i forbindelse med til en rapport 

omkring opførelsen af en Kattegatbro. I baggrundsnotatet vurderer de, at storebæltstrafikken frem til 

2030 vil stige med 27 %, men at færgetransporten frem til 2030, vil stige med 55 %171.  

Omsætningsvæksten er primært drevet af udviklingen i antallet af overførte personbilsenheder. I den 

historiske analyseperiode udgør catering omkring 13-14 % af den samlede omsætning. Segmentet har 

dog været langsomt stigende de sidste år grundet et løbende arbejde på at forbedre udbuddet. Catering 

                                                        
170 Petersen & Plenborg, 2012 
171 Transportministeriet, 2015c 
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er derfor vurderet som en stabil andel af den samlede omsætningsvækst, hvorfor denne sættes til 

samme vækstrate som hurtigfærgerne. Vi antager endvidere, at Mols-Linien beholder den nuværende 

prisstruktur172. Virksomheden vil dog opleve en langsom stigning i indtægt pr. billet som resultat af et 

hastigt voksende business blue-segment, hvor billetpriserne er dyrere. Derudover vurderer vi, at Mols-

Linien vil fortsætte deres arbejde med at sikre en høj belægning pr. afgang og optimering af rejseplanen 

ift. kundernes behov. 

7.1.1.1 Omsætningsvækst: stand-alone 

Det forventes, at væksten fra 2013-2015 vil fortsætte i starten af budgetperioden grundet ovenstående 

argumentation. På opkøbstidspunktet havde Mols-Linien udsendt deres 1. kvartalsregnskab, der viste 

en omsætningsvækst på 5,9 %173, der ellers historisk er virksomhedens svageste kvartal. Den 

kvartalsmæssige fordeling af Mols-Liniens omsætning kan ses i tabel 16. Som man kan se, har Q1 været 

meget lavere end de resterende og er de seneste år blevet gradsvidst svagere efter virksomhedens turn-

around. Q1 har et vægtet gennemsnit på 17,61 % af årets overførsler174.  

 
Tabel 16: Mols-Liniens billetsalg pr. kvartal 2010-2015 – Egen tilvirkning via DST 2016, Datasæt: SKIB33 

Efter en periode med pæn vækst de første år har vi gradvist sænket væksten i budgettet frem mod 

terminalperioden. Dette skyldes, at vi ikke forventer, at Mols-Linien på den nuværende rute med den 

nuværende kapacitet har mulighed for at fortsætte belægningsforbedringen i samme grad som i de 

forrige år, hvormed grænsen for hvor meget der kan vækstes nås. Væksten fades dermed ned mod 

terminalvæksten, da vi stadig forventer, at Mols-Linien vil vokse ligesom det generelle 

transportmarked og stadig tage markedsandele fra Storebæltsbroen.  

Væksten i terminalperioden er fastsat ud fra en vurdering af markedets samlede langsigtede vækst, 

inflationen og den generelle økonomiske vækst i form af BNP. Som beskrevet i den strategiske analyse 

er den største konkurrent Storebæltsbroen. ”Infrastrukturkommissionen opererer med en trafikvækst på 2,2 

                                                        
172 Som dog stiger med inflationen 
173 Mols-Linien, 22. April, 2015 
174 Data er hentet fra Danmarks Statistik, da virksomhederne ikke selv oplyser dr nødvendige fordeling. 

Herefter har vi sammenholdt resultaterne med de indikationer Mols-Linien har givet, og fundet en stor grad 

af validitet. Konklusionerne heraf må derfor vurderes som valide.   
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procent, og at den faktiske vækst på motorvejene herhjemme og på Storebæltsforbindelsen nu ligger på omkring 4 

procent om året.”175.  

 

7.1.1.2 Omsætningsvækst: LBO 1 – Ekskl. Bornholm-ruterne 

Overordnet set er der tre forhold, der har ændret sig efter Polaris overtagelse: 1) Øget vækstfokus, 2) 

købet af KatExpress III og 3) ændret hedgingstrategi. Sidstnævnte vil blive gennemgået senere.  

Mols-Linien leverede endnu et flot regnskab for 2015 med en stigning i omsætningen på 9,6 %. Væksten 

var primært drevet af en indsats for at øge antallet af afgange, men virksomheden formåede på trods af 

dette at fastholde belægningsgraden176.  

Dette fokus på øget vækst og stigningen i antallet af afgange blev yderligere bekræftet i Q1 2016, hvor 

Mols-Linien havde 21,2 % flere afgange sammenlignet med samme periode året før. Dette førte også til 

en massiv stigning i overførte personbilsenheder på hele 18,3 % ift. samme periode året før år. De 

mange afgange havde dog en marginal negativ effekt på belægningen på -2,8 %.  

På trods af den store vækst i Q1 fastholdt virksomheden deres tidligere forventninger til at overføre 1,3 

mio. personbilsenheder i 2016, hvilket kun er en vækst på 

4,71 % jf. tabel 17. Mols-Linien har historisk konsekvent 

underskudt deres forventninger til året og har altid guidet 

konservativt, hvilket bl.a. sås i 2015, hvor virksomheden 

var nødt til at opjustere tre gange. Vi vil forsøge at tage 

højde for dette i fastsættelsen af budgetperioden ved at forholde os kritiske til deres estimater og bruge 

relevante offentlige og historiske data i vores forecasting. Vi har derfor undersøgt, hvilken mængde 

personbilsenheder Mols-Linien vil overføre i 2016, hvis de fortsætter den samme sæsonfordeling som 

vist i tabel 17. Derved vil Mols-Linien vækste med ca. 15 % i 2016, hvilket markant overstiger deres 

egne forventninger. Den markante stigning i antallet af afgange retfærdiggør, at Mols-Liniens 

omsætningsvækst i dette scenarie skal være højere end i stand-alone betragtningen.  

I 2017 vil KatExpress III indsættes i stedet for Max Mols, hvilket med stor sandsynlighed vil øge 

belægningen og afgangene. Derfor forventes en øget vækst i 2017, hvorefter væksten de følgende år vil 

aftage gradvist og fade ned mod den reelle markedsvækst. 

                                                        
175 Ingeniøren, 15. Januar, 2016  
176 Det oplyses ikke i årsrapporten, men i deres Q3 rapport havde de samtidig øget belægningen med 1,1%.  

Tabel 17: Forventet vs realiseret vækst i 

personbilenheder – Egen tilvirkning 
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7.1.1.3 Omsætningsvækst: LBO 2 – Inkl. Bornholm-ruterne 

Som beskrevet tidligere i afhandlingen bød Mols-Linien i april 2016 på Bornholm-ruterne Ystad-Rønne 

og Rønne-Køge, som er i offentligt udbud i 2018. Hvis Mols-Linien skulle vinde ruterne over den 

nuværende leverandør Danske Færger, vil det medføre en række store ændringer. I dette scenarie er 

der forsøgt at vurdere, hvilken effekt en så stor ændring af virksomheden vil have. På trods af deres 

fortsatte fokus vurderes det at have en mindre negativ effekt på omsætningen på det eksisterende 

marked, fordi de har færre færger til at betjene ruterne. I tabel 18 har vi opsummeret passagererne og 

biloverfarten på de nævnte ruter:   

 
Tabel 18: Kattegat-ruter & Bornholm-ruter 2009-2015 – Egen tilvirkning, DST, 2016, Datasæt SKIB 32+33 

Effekten på omsætningen vil være massiv, og det vil 

ifølge vores beregninger, jf. bilag 12 forventeligt 

kunne bidrage til Mols-Liniens omsætning med 485 

mio. kr. årligt. Det kræver dog, at Mols-Linien formår 

at overføre ligeså mange biler og passagerer, som 

Danske Færger gør i dag.  

Vores pris, mængde og omsætningsanalyser og 

antagelser er opsummeret i tabel 19. En nærmere 

gennemgang kan ses i bilag 12. 

 

Tabel 19: Billettyper og forventet omsætning på Bornholm-Ruterne – Egen tilvirkning 
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Det forventes dog at de ekstra ruter vil dog medføre et marginalt fald i omsætningen på det 

eksisterende rutenetværk. Effekten på Mols-Linien og deres resultater vil blive gennemgået nærmere i 

opsætningen af LBO-modellen i afsnit 9.5.  

I årene 2016 og 2017 benyttes samme vækst som i LBO1. I september 2018 ved overtagelsen af 

Bornholm-ruterne forventes en massiv vækst på 20 %. Året efter, som er det første fulde år på ruterne, 

forventes en stigning på 30 %, hvilket samlet set øger omsætningen med ca. 458 mio. kroner. Som vist i 

figur 32 ovenfor forventes det, at ruterne på sigt vil kunne bidrage med ca. 485,4 mio. kroner, når de er 

fuldt implementeret.  

Derved er der bugetteret med et mindre fald i aktiviteten på Kattegat-ruterne, fordi Max Mols vil flyttes 

til Rønne-Køge ruten. Væksten i årene efter er også højere, fordi virksomheden ikke forventes at få hele 

omsætningsvæksten i første år. I 2020 er der derfor budgetteret med 6 % stigning, som primært skyldes, 

at det tager tid at opnå den fulde omsætning via en fortsat effektivisering af sejlplaner og belægning på 

Bornholm-ruterne. Ovenstående udvikling betyder, at omsætningsvæksten forventes at stige med 

nedenstående værdier: 

 

7.1.2 EBITDA-Margin 

Mols-Liniens rentabilitet afhænger i høj grad af EBITDA-marginen og herunder de omkostninger, der 

er forbundet med den primære drift. Driftsomkostningerne inddeles i tre overordnede kategorier jf. 

deres årsregnskaber: 

 Skibenes eksterne driftsomkostninger 

 Andre eksterne driftsomkostninger 

 Personale omkostninger 

7.1.2.1 Skibenes eksterne driftsomkostninger 

Skibenes eksterne driftsomkostninger er meget afhængige af olieprisen, som historisk har udgjort ca. 85 

% af denne post. Vi vil derfor udelukkende fokusere på oliens udvikling og margin effekt, mens den 

resterende del sættes som et fast beløb baseret på deres historiske niveau.  

Som beskrevet i den strategiske analyse faldt olieprisen markant i 2015 og har siden været på et 

historisk lavt niveau. Derudover forventes der på kort-sigt ikke mærkbare stigninger i olieprisen, jf. 

afsnit 5.1.2.1, hvormed det lave niveau må forventes at fortsætte. I vores forecast vil vi dog budgettere 

med en gradvist stigning i olieprisen, da vi på længere sigt (+ 3 år) ikke forventer, at prisen kan forblive 

på det nuværende niveau. Dette er også valgt for at øge robustheden i modellen, da pludselige 

prisstigninger ellers ville mindske modellens validitet.  
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7.1.2.2.1 Skibenes eksterne driftsomkostninger: Stand-alone 

I dette scenarie antager vi en going-concern betragtning, hvormed olieforbruget ikke vil påvirkes af nye 

færger eller ruter. Udviklingen i olieomkostningerne vil derfor udelukkende afhænge af 

prisudviklingen og antallet af afgange. Derudover fastsættes satsen som en del af omsætningen, 

hvormed en forbedring af belægning eller prisstigninger indkorporeres.  

Mols-Linien hedgede på daværende tidspunkt oliepriserne kun 9 måneder frem, hvilket sikrer pris på 

meget kort sigt. På længere sigt er deres hedging dog af mindre betydning og omkostningerne 

afhænger derfor af udviklingen i olieprisen177. Olieprisfald vil derfor have en lagget effekt på 

omkostningerne, hvormed faldet i 2015 først vil afspejles i 2016. Derfor vurderes det, at 

olieomkostningen vil blive reduceret i 2016 og 2017. Derudover influerer niveauet af den forventede 

øgede belægning og gennemsnitspris. Herefter antages der en gradvist forøget olieomkostningsandel 

grundet prisstigninger og øgede afgange.  

7.1.2.2.2 Skibenes eksterne driftsomkostninger: LBO 1 – Ekskl. Bornholm-ruterne 

Efter Polaris’ overtagelse har virksomheden ændret hedging-strategi og hedger nu 2,5 år frem178. Det 

giver Mols-Linien og Polaris en sikkerhed i form af en lav oliepris i en stor del af holdingperioden. 

Polaris’ fokus på vækst har øget omsætningen i forecast-perioden. Stigningen er dog sket både via flere 

afgange og belægning. Olieomkostningerne vil derfor være stabilt lave frem til 2018, hvorefter ny 

hedging til en forventet højere pris betyder en gradvis stigning i budgettet.  

 

7.1.2.2.3 Skibenes eksterne driftsomkostninger: LBO 2 – Inkl. Bornholm-ruterne 

Vi forventer, at belægningen er nogenlunde stabil i denne model.  Derfor er forecastingen identisk med 

LBO-scenarie 1, hvilket er valgt for at øge robustheden og pga. usikkerheden omkring den fremtidige 

belægning på nye ruter. Det ekstra forventede skib, som er nødvendigt for at kunne betjene Ystad-

Rønne på en tilfredsstillende måde, forventes ikke at få nogen effekt på procentsatserne.  

 

7.1.3.3 Andre eksterne driftsomkostninger 

Andre eksterne omkostninger består af udgifter til terminal- & havneanlæg, catering (vareforbrug), 

catering (øvrigt) og salgs- & administrationsomkostninger. De to største poster er terminal- & 

                                                        
177 Og til dels USD/DKK valutakursen, men vi antager at denne er nogenlunde konstant 
178 Mols-Linien, 2015, s. 14 
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havneudgifter og salgs- & administrationsomkostninger, der har udgjort hhv. 40 % og 33 % af posten i 

perioden 2010-2015. I samme periode har posten som helhed udgjort 17,5 % af omsætningen, hvorfor 

dette anses som udgangspunktet. Catering forventes som tidligere beskrevet at følge omsætningen og 

den historiske andel og vil derfor ikke blive omtalt specifikt.  

I forbindelse med Polaris’ overtagelse af Mols-Linien antages det, at deres mål med virksomheden er 

vækst fremfor effektivisering. Mols-Linien har gennemført en succesfuld turn-around proces, og vi 

vurderer derfor, at det er begrænset, hvad Polaris yderligere kan bidrage med på den front: ”ML har 

siden 2011 været igennem en gennemgribende turnaround, som bl.a. har omfattet væsentlige 

omkostningsreduktioner. Vi har således ingen ambition om yderligere effektivisering udover hvad selskabet 

forsøger at optimere i den daglige drift”179. 

7.2.2.3.1 Andre eksterne driftsomkostninger: Stand-alone 

Effektiviseringen af Mols-Linien forventes kun at kunne fortsætte i mindre grad end tidligere. Derfor 

antages et meget langsomt og lille fald i de andre eksterne driftsomkostninger i takt med, at små 

justeringer foretages. Derudover udregnes de som en andel af omsætningen, hvormed omsætningens 

stigning ikke anses som direkte korreleret med omkostningerne til administration samt terminal- & 

havneanlæg. Det må derfor antages, at disse omkostninger vil stige lidt mindre end den generelle 

omsætning.  

 

7.2.2.3.2 Andre eksterne driftsomkostninger: LBO 1 – Ekskl. Bornholm-ruterne 

I forbindelse med indkøbet af KatExpress III forventes det, at omkostningerne til havne- & 

terminalanlæg stiger, fordi KatExpress er større end Max Mols. Derudover forventes det, at det nye 

skib vil medføre en stigning i cateringomkostningen, som dog ikke får effekt grundet en tilsvarende 

stigning i den samlede omsætningen. Dette betyder, at vi vil fastsætte omkostningerne hertil som 

konstante i hele holdingperioden, da vi forventer, at disse stiger med samme hastighed som 

omsætningen.  

 

7.2.2.3.3 Andre eksterne driftsomkostninger: LBO 2 – Inkl. Bornholm-ruterne 

Omkostningerne til havne- & terminalanlæg vil stige i forbindelse med etableringen af nye eller 

overtagelsen af eksisterende havne- & terminalanlæg i Rønne, Ystad og Køge. Selvom omsætningen vil 

stige markant pga. øget aktivitet, vurderes det, at omkostningerne hertil vil overstige 

omsætningsvæksten. Salgs- & administrationsomkostningerne forventes at stige marginalt i forbindelse 

                                                        
179 Bilag 3: Thorsten Spurr Madsen 
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med, at der højst sandsynligt skal etableres et kontor i Rønne. Man kan argumentere for, at disse 

omkostninger vil falde pga. skalafordele. Dog forventer vi i den spæde implementeringsfase, at 

omkostningerne vil øges, hvormed nedenstående andele af fastsat. 

 

7.2.2.4 Personaleomkostninger 

Personaleomkostningerne er domineret af udgifterne til gager og lønninger, der udgør ca. 90 % af 

omkostningerne. Vi vil derfor udelukkende fokusere på disse omkostninger ift. forecastingen af de 

samlede personaleomkostninger. 

En stor del af den effektivisering, som Mols-Linien har foretaget, kommer fra effektivisering af 

personaleomkostningerne. Antallet af medarbejdere er i perioden 2010-2015 sænket fra 394 til 232, 

hvilket primært skyldes en reducering af flåden samt et større fokus på standardiserede processer på 

land. Dette har medvirket til, at personaleomkostningernes andel af omsætningen er faldet fra 28 % i 

2010 til 20 % i 2015. 

7.2.2.4.1 Personaleomkostninger: Stand-alone 

Det forventes, at personaleomkostningerne fastholdes på deres nuværende niveau på omkring 20 % af 

omsætningen. Vi budgetterer dog med en marginal sænkning i budgetperioden, som langsomt øges 

hen imod et konstant steady-state niveau. Satsen burde i teorien sænkes som resultat af, at antallet af 

ansatte bør kunne holdes nogenlunde konstant, mens omsætningen stiger. I terminalperioden er satsen 

hævet, fordi det på lang sigt kan være vanskeligt at opretholde niveauet, når det ikke kan forudses, 

hvordan forretningen udvikler sig på lang sigt. Derudover må det på lang sigt antages, at robustheden 

er vigtigere, og at effektivitetsniveauet kan være svingende.  

 

7.2.2.4.2 Personaleomkostninger: LBO 1 – Ekskl. Bornholm-ruterne 

Som udgangspunkt bruges samme satser som i stand-alone betragtningen. I forbindelse med 

leveringen af KatExpress III skal der ansættes flere til at betjene skibet, men denne effekt forventes at 

blive opvejet af den tilsvarende stigning i omsætningen. Posten steg heller ikke, da KatExpress II blev 

indsat på Kattegat. Stigningen i personaleomkostningerne i 2019 og 2020 skal til dels ses som stigning i 

lønningerne og en usikkerhed om, præcis hvilken effekt det større personale vil have.  
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7.2.2.4.3 Personaleomkostninger: LBO 2 – Inkl. Bornholm-ruterne 

Som tidligere beskrevet vil det ikke være muligt at opnå samme effektivitet ved implementeringen af 

de nye Bornholm-ruter. Særligt i implementeringsfasen forventes det, at omkostningerne er højere. 

Udover leasing af endnu en færge er der behov for et større antal ansatte til at betjene og bemande 

færgerne, samt en række ansatte i de tre nye havne: Rønne, Køge og Ystad. 

Derfor forventes en større stigning i 2018 og 2019, fordi der er behov for ekstra mandskab i opstarts- og 

implementeringsfasen. Det er ganske almindeligt, at omkostningerne til personale stiger, fordi 

virksomheden går fra effektivitetsfokus til implementeringsfokus. Herefter vil Mols-Linien langsomt 

implementere sin effektive forretningsstrategi og sænke satsen mod tidligere tiders niveau. Det 

vurderes desuden, at Polaris kan bistå Mols-Linien i processen med at implementere Bornholm-ruterne 

på en effektiv måde. Vi forventer altså, at personaleomkostningerne vil overstige omsætningsvæksten 

fra implementeringen, hvorefter niveauet gradvist vil reduceres.  

 

7.2.3 Afskrivninger 

Ovenstående value drivers er forecastet ud fra deres andel af omsætningen. Historisk har korrelationen 

mellem omsætning og Mols-Liniens afskrivninger dog været alt for lav, hvorfor vi i stedet vil fastsætte 

afskrivningerne på baggrund af en eksplicit udregning af afskrivningernes reelle værdi. Afskrivning-

erne består næsten udelukkende af afskrivninger på skibe.  

Mols-Liniens færger afskrives lineært over 20-25 år. KatExpress I forventes afskrevet over 20 år, 

hvorimod KatExpress II og III, som er nye skibe, vil afskrives over 25 år. I terminalperioden er 

omkostningerne til afskrivninger øget til et gennemsnitligt niveau, da vi i steady-state antager, at 

forretningen vil fortsættes, hvormed der løbende i fremtiden er behov for at investere i nye skibe. 

Derudover har vi indlagt en buffer hvert år på 5 mio. kr., som repræsenterer den historiske afskrivning 

på andre materielle aktiver. I LBO-modellerne tages der højde for hhv. ét og to nye skibe, hvormed 

afskrivningsomkostningerne stiger markant ift. stand-alone værdiansættelsen180.  

Afskrivningsgrundlaget og selve afskrivningerne i de forskellige scenarier er opsummeret i tabel 20. 

Afskrivningerne på KatExpress III og den ekstra færge til Bornholm-ruterne er baseret på estimeringer 

ud fra historiske kostpriser. Max Mols er færdigafskrevet i 2018, hvorfor afskrivninger herfra stopper181. 

                                                        
180 Afskrivningsbeløbene er fundet i Mols-Liniens årsrapporter 2012-2015. Katexpress III er estimeret. 
181 Mols-Linien, 2010 
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Tabel 20: Afskrivninger i de forskllige modeller 2015-2023 – Egen tilvirkning  

7.2.4 Skattesats 

Som beskrevet tidligere i afhandlingen bliver Mols-Linien beskattet efter tonnageskatteloven. Mols-

Liniens skat er derfor meget lav og har historisk ligget på omkring 0,1 % af omsætningen. I stand-alone 

betragtningen budgetterer vi fortsat med tre skibe, hvormed beskatningen må anses som uændret. I 

LBO 1 og 2 antages det, at der kommer flere færger til, hvormed beskatningen må stige med 26,67 t. 

kr./pr. færge (80 t. kr./3). 

7.2.5 Nettofinansielle omkostninger (NFO) 

NFO henviser hovedsageligt til renteomkostningerne til den finansielle leasing, som gennemsnitligt har 

været 6,6 %. Det internationale renteniveau er historisk lavt, jf. afsnit 5.1.2.3, hvilket kan indikere, at 

leasingen af KatExpress III muligvis kan foretages på bedre vilkår end de eksisterende leasing-aftaler. 

Samtidig har Polaris som kapitalfond stærke relationer og kompetencer indenfor 

finansieringsaktiviteten som beskrevet i afsnit 3.1. Derudover har Mols-Linien leveret stigende positive 

cash-flows fra driften, hvilket betyder, at kreditors risikopræmie normalt vil nedsættes. Disse forhold 

taler for bedre lånevilkår i forbindelse med finansieringen af KatExpress III og eventuelt den ekstra 

færge. Dog vil finansieringen af den nye færge betyde, at virksomhedens gearing vil øges endnu mere, 

hvorfor den finansielle risiko vil stige. Det forventes yderligere, at virksomheden fortsat vil have 

fastforrentning, hvorfor en større ændring ikke kan forventes.  Vi har på baggrund af dette fastsat 

renteomkostningerne til det samme historiske niveau på 6,6 % af NRBG i alle tre scenarier (se bilag 22) 

7.2.6 Materielle aktiver (CAPEX) 

De materielle aktiver forecastes for at finde frem til virksomhedens årlige CAPEX. Da Mols-Linien 

benytter sig af finansiel leasing i forbindelse med finansieringen af nye færger, har dette ikke effekt på 

CAPEX. Denne vedrører dermed kun investeringer i terminaler- & havneanlæg, driftsmidler & 

inventar, andre materielle aktiver, periodisk eftersyn på skibe samt køb & salg af finansielle aktiver. 

Mols-Linien havde tilbage i 2010 og 2011 store investeringer i forbindelse med periodiske eftersyn af 

skibe. Disse er dog reduceret med ca. 90 %, hvilket primært skyldes udskiftningen af de gamle skibe. 
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Derfor forventes de heller ikke at stige markant i budgetperioden, fordi hele flåden nu er meget ny. 

CAPEX udgør fra 2013 til 2015 mellem 0,5 % og 5 % af omsætningen, hvormed dette niveau vil 

opretholdes.  

I LBO 1 øges investeringen i periodiske eftersyn og andre investeringer til den nye færge i 2017, 

hvormed CAPEX øges i 2017 og holdes nogenlunde stabil herefter. Herudover budgetteres der i 2017 

med et salg af Max Mols til 65 mio kr. i 2017.  

I LBO 2 må det vurderes, at der kræves yderligere investeringer i især terminal- & havneanlæg ved 

Bornholm-ruterne, hvilket øger CAPEX. Dette medfører en stigning i 2018 til 5 % af omsætningen, 

hvormed vi forventer, at omkostningerne til investeringerne overgår omsætningsvæksten. 

 

7.2.7 Netto-arbejdskapital (NWC) 

NWC udgør den samlede nettoværdi af virksomhedens driftsaktiver og driftsgæld, hvormed en 

stigning i NWC påvirker cash-flowet fra driften negativt. Dette kan skyldes en øget pengebinding på 

varelagrer, længere kredittid til kunderne, eller kortere kredittid til leverandører. Det må derfor være 

virksomhedens hensigt at forsøge og minimere NWC fra år til år.  Mols-Linien er generelt ikke en 

virksomhed der er meget afhængig af arbejdskapitalen.  

Virksomhedens varelager består primært af reservedele og oliebeholdninger. Værdien heraf har været 

relativ konstant over analyseperioden. Dette indikerer, at værdien heraf ikke flukturerer voldsomt med 

aktivitetsniveauet, men i højere grad fastsættes på baggrund af flådens størrelse. Derudover må det 

vurderes at jo ældre flåden bliver, jo større reservedelslager er der behov for. Vi forventer derfor, at 

værdien af varelageret vil stige gradvist i værdiansættelsen. 

I LBO 1 substitueres Max Mols, hvormed en ny færge kommer til. Dette vil betyde at varebeholdningen 

vil falde lidt, hvilket vil forbedre likviditeten.  I LBO 2 øges flåden med to skibe, KatExpress III  i 2017 

og et i 2018, hvilket medfører et stigende behov for varelager. Vi budgetterer derfor med en stigning i 

disse år. Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender er positivt korreleret med aktiviteten. I 

værdiansættelsen budgetteres der derfor med en stabil aftagende udvikling. 

I LBO 1 vil omsætningen stige mere end i værdiansættelsen, hvormed tilgodehavender også vil stige 

mere. Dog vil der med Polaris som ejer være stærke balanceoptimeringskompetencer i ledelsen, 

hvormed et øget fokus på at nedbringe tilgodehavender vil have indflydelse. Vi forventer derfor, at 

tilgodehavender, trods den øgede aktivitet, vil fastholdes på et niveau omkring 36 mio. kr.  

I LBO 2 øges omsætningen endnu mere grundet de nye ruter. Vi vil dog i tråd med ovenstående igen 
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forvente, at Polaris kan minimere den afledte negative udvikling i tilgodehavender, hvormed vi 

indlægger en stabil værdi, som dog øges i 2018 grundet de nye ruter.  

Leverandørgælden henviser primært til Mols-Liniens leverandører af reservedele. Ligesom ved 

varelageret vil gælden hertil være afhængig af flådens størrelse. Dog er der ikke en direkte 

sammenhæng, da en øget flåde bestående af nyere færger alt andet lige ikke vil medføre et større 

indkøb af reservedele. Dette betyder, at vi i værdiansættelsen har indregnet en svag stigning over 

budgetperioden, da færgerne bliver ældre, og vi forventer derfor, at der foretages flere indkøb af 

reservedele, og leverandørgælden derfor vil stige. 

Ligesom i de forrige poster vil Polaris have en positiv indflydelse på leverandørgælden, hvor de har 

mulighed for at forhandle længere kredittider, der vil øge pengestrømmene.  

Net Working Capital 2014A 2015A/E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

Værdiansættelse 25.833    26.213    28.749    31.218    31.998    33.278    34.443    34.611    35.476    

∆ NWC (likviditetsændring) -380       -2.536    -2.468    -780       -1.280    -1.165    -168       -865       

LBO 1 25.833    30.937    32.902    28.661    28.039    22.291    21.557    

∆ NWC (likviditetsændring) -5.104    -1.965    4.241     622        5.748     734        

LBO 2 25.833    30.937    29.246    24.567    36.358    44.711    44.686    

∆ NWC (likviditetsændring) -5.104    1.691     4.679     -11.792   -8.353    26           
Tabel 21: Net Working Capital budgettering 2014-2022 – Egen tilvirkning 

7.3 Budgetkontrol 
Da budgettet ligger til grund for afhandlingens konklusioner, er det væsentligt at de valgte inputs giver 

realistiske resultater, som ikke over- eller undervurderer værdien væsentligt. Vi har løbende 

argumenteret for fastsættelserne, hvormed værdierne bygger på et gennemanalyseret grundlag.  

For at sikre at budgettet bygger på robuste og realistiske antagelser, har vi ved at udregne nøgletal på 

de estimerede tal, foretaget en kontrol af de forecastede value drivers, jf.  bilag 13. Derudover foretager 

vi senere i afhandlingen en række følsomhedsanalyser, der også tester budgettets resultater. Nedenfor 

har vi afbilledet udviklingen i ROIC og ROE, som begge viser en aftagende effekt over budgetperioden, 

der stabiliserer den store opadgående trend fra 2013-2015. Dette indikerer, at budgettet ikke er fastsat 

urealistisk højt, da intet tyder på, at Mols-Linien skulle falde tilbage til det gamle rentabilitetsniveau. 
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Figur 30: Budgetkontrol udregning af nøgletal – Egen tilvirkning 

8.0 - VÆRDIANSÆTTELSE 

8.1 Weighted Average Cost of Capital (WACC)  
I forbindelse med vores værdiansættelse af Mols-Linien pr. 3. juli 2015 er kapitalomkostningerne en 

vigtig komponent. WACC har stor indflydelse på nutidsværdien, fordi den afspejler cash-flowets 

risiko, der derved bruges som diskonteringsfaktor. Effekten på et evigt løbende cash-flow er derfor 

særlig stort, hvorfor vi vil foretage en følsomhedsanalyse i afsnit 8.3.1. 

Vi har tidligere gennemgået kapitalomkostningernes indhold i afsnit 3.1.3.3, og hvordan de sammen 

påvirker virksomhedens værdi. Før WACC kan beregnes, skal kapitalstrukturen, ejernes afkastkrav, 

kreditorernes afkastkrav og selskabskattesatsen estimeres og beregnes.  

8.1.1 Estimering af target kapitalstrukur 

Som udregnet i bilag 14, består Mols-Liniens nuværende kapitalstruktur af mere gæld end egenkapital. 

I forbindelse med en udregning af WACC er det vigtigt at se langsigtet på en target kapitalstruktur. 

Fastsættelse af den langsigtede kapitalstruktur er afhængig af, at virksomheden ikke står overfor store 

ændringer heri eller historisk har ligget langt fra target kapitalstrukturen.  

Som beskrevet tidligere har det været problematisk at finde en sammenlignelig peer-gruppe. Vi vil 

derfor undersøge kapitalstrukturen i den generelle industri, da det antages, at industrien er en 

acceptabel proxy for target kapitalstrukturen. Vi har derfor valgt at kigge på data fra industrien og 

deres kapitalstruktur til fastsættelse af den langsigtede kapitalstruktur. 
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Der tages udgangspunkt i data fra professor Asworth Damodaran182, da han årligt udgiver store 

datasæt på en række finansielle tal/faktorer. Vi vurderer, at Damodarans tal er af høj kvalitet og 

validitet. Det er dog et kritikpunkt, at Mols-Linien i Damodarans datasæt er klassificeret som en 

”Shipbuilding and Marine”-virksomhed, hvilket ikke er en perfekt beskrivelse. Dermed kan branchens 

beta være biased af virksomheder, der ikke matcher Mols-Linien. To forhold taler alligevel for 

industriplaceringen. For det første har alle virksomhederne i gruppen store aktivmasser i form af 

færger ligesom Mols-Linien. For det andet er skattesatsen for branchen rimelig lav, ca. 7 %, hvilket 

harmonerer godt med Mols-Liniens meget lave skattesats, som er et resultat af tonnagebeskatning. 

Store godsfragts-skibe er jf. tonnagebeskatningsloven beskattet højere end Mols-Liniens skibe, og 

tonnagebeskatningen er desuden forskellig fra land til land, men på trods af dette kunne det godt 

indikere, at virksomhederne i Damodarans branche er sammenlignelige på disse punkter. Et andet 

kritikpunkt er, at industrien ikke nødvendigvis er sammenlignelig med Mols-Linien på forhold som 

størrelse og aftager-marked.  

Resultatet af klassificeringen er, at 

Mols-Linien placeres i samme gruppe 

som typiske ”bulk carriers” som f.eks. 

A.P. Møller Mærsk A/S, DS Norden 

A/S og Torm A/S. Selvom Mols-

Liniens skibe kan transportere gods183, 

er der ikke tale om traditionelle gods-

skibe, men derimod færger til transport af passagerer. Derfor har vi suppleret denne industri med 

”Transportation”-gruppen og vægtet disse to kategorier 70-30 i ”Shipbuilding & Marine”s favør. Dette er 

gjort for at mindske bias ift. en eventuelt forkert placering i en industri samt for at give et mere 

retvisende bud på Mols-Liniens fremtidige kapitalstruktur. ”Transportation”-gruppen kan dog også 

kritiseres for at være for bred og upræcis ift. Mols-Liniens virke. Damodarans data er opsummeret i 

bilag 15.  

Industriens kapitalstruktur er opsummeret og vægtet efter årstal i tabel 22. Vi mener, at denne 

kapitalstruktur er et retvisende bud på den kapitalstruktur, som Mols-Linien vil stræbe efter i 

fremtiden. En D/E ratio på 0,8162 svarer til 55,1 % egenkapital og 44,9 % gæld. 

8.1.2 Kreditorernes afkastkrav 

Kreditorernes afkastkrav er den rente, der betales for virksomhedens fremmedkapital. Det er derfor et 

udtryk for virksomhedens lånevilkår. Afkastkravet på de finansielle forpligtelser afhænger af den 

risikofrie rente og det credit-spread, som banken kræver for deres lån. Da vi ikke har adgang til interne 

                                                        
182 Damodaran, 2011-2015a 
183 Mols-Linien.dk ”almindelige forretningsbetingelser” 
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dokumenter, benyttes den rentesats, som Mols-Linien har betalt på NRBG de sidste tre år jf.  afsnit 

5.1.2.3, som var på: . Denne angiver altså Mols-Linine reelle låneomkostninger, og anses 

derfor som mere retvisende end Rf adderet med et credit-spread.  

8.1.3 Ejernes afkastkrav (CAPM) 

Der findes en række metoder til at beregne ejernes afkastkrav. Vi vil benytte CAPM, da det er den mest 

anvendte model indenfor teori og praksis. Udover CAPM findes modeller som Fama-French 3- og 5-

faktor modeller.  

CAPM udtrykker forholdet mellem det forventede afkast og virksomhedens beta, som afspejler den 

systematiske risiko. Derved er en given akties risikopræmie direkte proportionalt korreleret med 

virksomhedens beta og markedets risikopræmie (ERP). Den lineære sammenhæng mellem beta og 

afkastkravet kaldes også Security Market Line (SML)184, og ifølge modellen vil alle aktiver ligge på 

denne linje. Antagelserne bag CAPM er som udgangspunkt groft forsimplede og nogle gange decideret 

ukorrekte i praksis. I modellen antages det bl.a. at samtlige investorer har homogene forventninger til 

både afkast, volatilitet og korrelation for et givet aktiv. Derudover antages det, at investor kan låne og 

udlåne ubegrænset til den risikofrie rente, samt at investor kan tage både korte og lange positioner og 

har identisk tidshorisont. Ydermere antages det, at der ikke er transaktionsomkostninger, og der 

forudsættes fuld information på markedet. På trods af at CAPM er urealistisk i praksis, vurderer vi 

stadig modellen som det bedste alternativ grundet dens simplicitet og lette tilgængelighed185.  

CAPM tager udgangspunkt i beta til at bestemme den systematiske risiko i virksomheden. Et beta på 1 

har derved samme systematiske risiko som markedsporteføljen, der pr. definition har et beta på 1. Som 

beskrevet tidligere i opgaven, er Mols-Linien et small-cap selskab, der har oplevet lav likviditet i den 

offentlige handel. Derfor vurderer vi, at den udvidede CAPM vil være mere retvisende186, hvor man 

grundet illikviditet tilføjer en relevant investor illikviditetspræmie. Dette diskuteres nærmere i afsnit 

8.1.3.4. 

Den udvidede CAPM bestemmer ejernes afkastkrav ud fra fire faktorer: den risikofrie rente (  

markedets riskopræmie: - , beta equity: og likviditetspræmie.  

 

                                                        
184 Bodie et al, 2011, s. 317  
185 Bodie et al, 2011 
186 Petersen & Plenborg, 2012 
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Overordnet er der to tilgange til CAPM – ex-post og ex-ante. Afhandlingen vil tage udgangspunkt i ex-

post data, men vil løbende redegøre for betragtninger fra ex-ante data for at vise forskelle mellem de to 

tilgange. 

8.1.3.1 Risikofri rente  

Den risikofrie rente er et udtryk for det afkast, som en langsigtet investor kan opnå uden at påtage sig 

nogen risiko, dvs. ved en systematisk risiko på 0 ( = 0)187. I praksis anvendes en langsigtet 

statsobligation fra en udviklet økonomi med høj finansiel stabilitet. Teoretisk bør cash-flow 

tilbagediskonteres med en faktor med samme tidshorisont, hvormed den risikofrie rente bør fastsættes 

på baggrund af cash-flowets varighed. I praksis 

benyttes renter med en varighed, der ca. matcher 

budgetperiodens længde. Vi tager derfor 

udgangspunkt i en dansk statsobligation med 

løbetid på 10 år, hvilket nogenlunde matcher 

varigheden af budgetperioden.  

Det vurderes, at der ikke er nogen risiko ved at 

benytte en dansk statsobligation, da den danske 

kredit-rating er blandt de bedste i verden og 

klassificeres som AAA188, hvorfor denne kan 

accepteres som en risikofri rente.  

Den 10-årige statsobligation har haft en nedadgående trend de seneste 10 år, jf. figur , og den har siden 

medio 2015 været historisk lav med et niveau omkring 0,5 %. Renterne på statsobligationer i Europa 

holdes på nuværende tidspunkt kunstigt lave af ECB´s QE programmer189, hvilket også forventes at 

have en effekt i den nærmeste fremtid. Eftersom  er konstant i al fremtid, 

vurderes det nuværende renteniveau at være for lavt til at kunne repræsentere niveauet i fremtiden. 

Hvormed vi tager udgangpsunkt i niveauet fra juli 2015 og fem år tilbage:  

8.1.3.2 Markedets risikopræmie 

Markedets risikopræmie er forskellen mellem markedets forventede afkast og den risikofrie rente. 

Risikopræmien er den kompensation, som en investor skal have ved at investere i et riskofyldt aktiv, 

. Estimering af denne præmie er et omdiskuteret emne blandt teoretikere såvel som praktikere. 

En større gruppe mener, at den langsigtede historiske risikopræmie er at foretrække190. Denne metode 

                                                        
187 Arzac, 2008 
188 Tradingeconomics.com, observeret d. 20. April 2016   
189 Quantitive Easing, der omfatter en række økonomiske stimuli til økonomien. 
190 Blandt andre: Damodaran, 2012 + Brealy & Myers, 2011.  

Figur 31: 10-årig statsobligation 2006-2016 – egen 

tilvirkning via DST, 2016, datasæt: DNRENTM 
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bærer dog svagheden ved, at investors kompensation for ekstra risiko kan ændre sig over tid.  Til 

fastsættelse af risikopræmien har vi undersøgt to teoretikere, som giver et bud på, hvordan præmien 

skal findes. 

Damodaran foretrækker ex-post og argumenterer for at bruge langsigtede risikopræmier for at 

minimere støjen i form af standard error. I et studie fra 2012191 finder han en 5-årig std. afvigelse på 8,94 

% og en 50-årig std. error på 2,83 %192. Han anbefaler derfor anvendelsen af en lang tidshorisont for at 

mindske støjen. Ulempen er dog, at jo længere horisonten er, jo større er usikkerheden i udviklingen af 

investors afkastkrav. Damodaran193 udgiver årlige datasæt på ERP (risikopræmie) på sin hjemmeside, 

hvilket er opsummeret i tabel 23. 

Fernandez et. al. (2013-2015) benytter en ex-ante tilgang til markedets risikopræmie. Denne metode 

antager, at finansielle eksperter såsom 

analytikere, forskere og finansielle ledere 

er bedre til at forudse markedets 

risikopræmie end ex-post metoden, som 

f.eks. Damodaran benytter194. Fernandez 

et al. udgiver årligt en risikopræmie 

baseret på konsensus af ovenstående 

eksperter på landebasis. Det er derved 

muligt at finde en specifik risikopræmie for netop det danske marked, hvormed man undgår bias ift. 

kulturelle, finansielle, markeds- eller andre eventuelle forskelle mellem det danske og amerikanske 

marked. 

Som beskrevet tidligere benytter vi ex-post tilgangen i nærværende afhandling, hvorfor vi vil benytte 

os af ERP fra Damodaran på 5,78 %. Damodaran argumenter yderligere for, at det er nødvendigt at 

tillægge en landespecifik præmie ift. til USA. Præmien tager udgangspunkt i landets kredit-rating og 

skal derfor ses som et risikotillæg, som investoren vil kræve. Præmien for Danmark er dog 0,0 % 

grundet vores høje AAA-kreditrating195. Markedets risikopræmie kan derfor udregnes som: 

 

                                                        
191 Damodaran, 2012 
192 Damodaran, 2012, s 23  
193 Damodaran 2015b+2016b 
194 Petersen & Plenborg, 2012 
195 Damodaran, 2016c   

Tabel 23: ERP (risikopræmie) – Egen tilvirkning via: 

Fernandez et al, 2012-2015 & Damodaran 2015b-2016b 
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8.1.3.3 Beta  

Beta beskriver den systematiske risiko i et givent aktiv, hvor markedsporteføljen er . Hvis  > 1 

eller 1 >  betyder det, at virksomheden har hhv. større eller mindre risiko end markedet. Som 

beskrevet tidligere ville det være optimalt at finde det fremtidige beta i et selskab, hvilket selvsagt ikke 

er muligt, da den fremtidige udvikling i virksomheden og markedet ikke kan forudses. Ifølge Petersen 

& Plenborg er der tre overordnede metoder til at udregne beta196: 

 Historisk beta baseret på aktiekurs ift. markedet 

 Estimering af beta ift. sammenlignelige peers 

 Estimering af beta ift. fundamentale faktorer 

Vi vil benytte os af den første metode, da den er hyppigst anvendt, og tage udgangspunkt i det danske 

C20 indeks. Den har dog et par svagheder197, der kan mindske kvaliteten: 1) Lav likviditet i aktien, 2) 

manglende stabilitet i beta over tid, og 3) manglende ex-ante observationer. Vi vil undersøge, om Mols-

Liniens beta er påvirket af disse svagheder og i givet fald supplere med en af de andre metoder for at 

opnå et retvisende og robust beta. 

Det anbefales at tage udgangspunkt i en 5-årig periode med månedlige observationer til udregningen 

af historisk beta198. Dette kaldes rå-beta (eller ) og er det samme som . For at teste 

ovenstående svagheder har vi også udregnet beta på tværs af tid (10 år, 3 år, og 1 år) for at se, om vi 

eventuelt bør supplere det historiske beta.  Beta udregnes som199:  

 

0,12905 

Som det fremgår, er beta for Mols-Linien ekstremt volatil og følsom overfor den tidsperiode, som den 

beregnes på. Som tidligere 

beskrevet i afhandlingen har 

Mols-Liniens aktiekurs 

historisk været præget af 

illikviditet grundet store 

institutionelle investorer, som 

ikke handlede aktien på det 

åbne marked. Størstedelen af 

                                                        
196 Petersen & Plenborg, 2012, s. 251-263 
197 Petersen & Plenborg, 2012, s. 252 
198 Koller et al, 2010 - anbefaler som hovedregel en 5 årig periode, med månedlige observationer  
199 Kan også udregnes via regressionsanalyse – hvilket vi har gjort, resultaterne er ens (som de burde være) 

Tabel 24: Beta(unlevered), industribasis – Egen tilvirkning via:  

Damodaran 2011a-2015a 
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aktierne  80 %) har både før og efter Polaris’ ejerskab været ejet at institutionelle ejere, som ikke har 

handlet aktien. Denne pointe lagde bestyrelsen også vægt på i deres vurdering af Polaris’ opkøbstilbud 

på 34 kr.200. Udregningen af historisk beta har altså vist svaghed ift. manglende stabilitet og lav 

likviditet i aktien, hvorfor vi vil supplere udregningen med en analyse af beta ift. industrien. 

I forbindelse med udregningen af industribeta har det været en udfordring, at størstedelen af Mols-

Liniens direkte konkurrenter er privatejede selskaber. Derfor har det ikke været muligt at udregne 

selskabsbetaer og foretage en sammenligning heraf. 

Som beskrevet i afsnittet om target kapitalstrukturen har vi suppleret vores egen beta-udregning med 

datasæt fra Damodaran. Her har vi ligeledes arbejdet med brancherne ”Shipbuilding & Marine” og 

”Transportation” for at finde et retvisende beta. Vi tager derfor udgangspunkt i unlevered beta på de to 

industrier og finder en unlevered beta på 0,8367, jf. tabel 24. Som beskrevet i afsnit 8.1.1 anser vi 

”Shipbuilding & Marine”-branchen som bedst sammenlignelig, hvorfor vægtningen er fordelt som hhv. 

70% og 30%.  

 => = 1,5195 

Det kan konkluderes, at der er stor forskel mellem de to ovennævnte udregningsmetoder og deres 

resultater. Begge metoder har både fordele og ulemper og ingen af dem vurderes at være en acceptabel 

stand-alone proxy. Derfor har vi i et forsøg på at minimere bias valgt at benytte et ligevægtet 

gennemsnit af disse, hvilket giver en beta værdi på: 

 

8.1.3.4 Likviditetspræmie 

For at få et retvisende billede af likviditeten i aktien bliver man nødt til at vurdere aktien fra et holistisk 

perspektiv samt se på ejerstrukturen og den generelle handel med aktien. For at vurdere om ejeren skal 

tildeles en likviditetspræmie, skal vi vurdere, om aktien har været illikvid i perioden op til 

opkøbstilbuddet. Her har vi valgt at tage udgangspunkt i et gennemsnit på de forløbne tre måneder 

inden opkøbstilbuddet. Som tidligere beskrevet er Mols-Linien et small-cap selskab, og ved at udregne 

et 3-måneders gennemsnit af likviditeten i Mols-Linien fremgår det, at der blev handlet ca. 18.000 aktier 

om dagen. Det svarer til en værdi på ca. 500.000 kr. i omsætning, hvilket er meget lavt. Til 

sammenligning blev der i samme periode dagligt omsat for over 10 mio. kr. i DFDS-aktien. Aktien har 

været alt for illikvid til at nogle af de institutionelle investorer har kunnet komme af med deres aktier 

via aktiemarkedet. Det vurderes derfor, at en likviditetspræmie bør tilføjes. 

                                                        
200 Polaris 2015, 3. juli 
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I forbindelse med likviditetspræmien til værdiansættelsen antages det, at virksomheden fortsætter 

samme drift og fremtidsudsigter som inden Polaris’ opkøbstilbud. På daværende tidspunkt var det 

forventeligt, at virksomheden ville forblive børsnoteret, hvorfor likviditetspræmien er af mindre 

størrelse, end hvis virksomheden havde været privat ejet. Likviditetspræmien ligger typisk på 1-5 %, og 

den er afhængig af størrelsen, likviditeten og om virksomheden er børsnoteret eller privat201. Gruelund 

& Plenborg, (2002) har rangeret likviditetspræmien efter markedsværdi, og jf. denne bør risikotillægget 

være ca. 2 % på baggrund af Mols-Liniens børsværdi.  

Vi har nu redegjort og estimeret alle elementerne af CAPM-formlen og kan derfor udregne ejernes 

afkastkrav til værdiansættelsen: 

 

 

8.2 Beregning af WACC 
Vi har nu estimeret ejernes og kreditors afkastkrav samt den fremtidige target kapitalstruktur, hvormed 

den samlede WACC-estimering kan foretages. Som tidligere beskrevet er Mols-Linien omfattet af 

tonnagebeskatningsreglerne, og de har derfor ikke ret til at få fradrag for renter. Derfor er skattesatsen i 

WACC fastsat til 0 %. Dette vil påvirke virksomhedens WACC, som vil hæves ganske markant ift. 

virksomheder som bliver beskattet efter normale skatteregler. 

 

 8,88% 

8.3 Værdiansættelse – Discounted Cash-Flow Model 
Efter at have foretaget budgetteringen og estimeret WACC, er det nu muligt at foretage den reelle 

værdiansættelse af Mols-Linien. Som tidligere beskrevet vil værdiansættelsen afdække Polaris’ 

underliggende motivation for at fastsætte sin entry-pris pr. aktie til 34 kr. Ved at foretage en 

værdiansættelse, der afspejler værdien af Mols-Linien på dagen for opkøbet den 1. juli 2015, kan vi 

vurdere, hvorvidt prisen var fair eller ej.  

Til at foretage værdiansættelsen har vi valgt at benytte Discounted Cash-Flow (DCF)-modellen. Dette 

valg er truffet på baggrund af modellens relativt lave grad af kompleksitet og let forståelige input og 

output samt dens store udbredelse i finansverdenen (87 % af alle finansielle analytikere benytter DCF-

modellen)202. Generelt deles værdiansættelsesmodeller op i fire typer: 1) Kapitalværdibaserede modeller, 2) 

relative værdiansættelsesmodeller, 3) likvidations modeller og 4) realoptions modeller203. I bilag 20 kan en 

                                                        
201 Gruelund & Plenborg, 2002 
202 Plenborg et. al 2006 
203 Plenborg & Petersen 2012 
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uddybende figur findes, hvor de specifikke modeller fremgår. Alle kapitalværdibaserede modeller skal 

give samme værdiestimat, da de udregnes på samme grundlag. De relative værdiansættelsesmodeller 

omfatter multipel værdiansættelse, hvor værdiestimatet dermed fastsættes på baggrund af 

sammenlignelige peers. 

For at øge validiteten i værdiestimatet kunne vi benytte en eller flere kapitalværdibaserede modeller, 

som ville sikre artikulation i budgettet og værdiansættelsesmodellerne. Typisk benytter kapitalfonde 

Ajusted Price Value-modellen, da denne eksplicit værdiansætter skatteskjoldet, som udgør en stor del af 

kapitalfondens forretningsmodel. I denne case har Polaris dog ikke mulighed for at udnytte 

skatteskjoldet, hvormed modellens bidrag til konklusionen er minimal. Endvidere kunne vi have 

benyttet en eller flere multipler til at skabe hjemmel for DCF-modellens resultat. Men da multipel 

analyse bygger på et relativt værdiestimat på baggrund af sammenlignelige peers, besværliggøres dette 

ved, at Mols-Linien som tidligere beskrevet ikke har nogle direkte sammenlignelige peers. Som 

beskrevet i afsnit 6.4.2  er Danske Færger (DF) den tætteste peer, men da DF ikke er børsnoteret kender 

vi ikke markedsværdien af egenkapitalen, hvilket umuliggør en multipel værdiansættelse. Ud fra 

ovenstående argumentation har vi valgt udelukkende at benytte en DCF-model, da vi ikke anser 

bidraget fra de mulige alternativer til at øge validiteten i resultatet.  

DCF-modellen bygger grundlæggende på ideen om, at virksomhedens værdi udelukkende bestemmes 

ud fra værdien af likviditetsvirkningen fra driften. For at estimere værdien på tidspunkt 0, skal disse 

uendelige fremtidige cash-flows tilbagediskonteres med virksomhedens WACC:“The value of any 

operating asset/investment is equal to the present value of its expected future economic benefit stream”204. 

Endvidere tager modellen udgangspunkt i virksomhedens driftsaktivitet og dermed virksomhedens 

evne til igennem kernedriften at skabe indgående cash-flows. Estimeringen foretages derfor med 

udgangspunkt i det frie cash-flow fra virksomheden (FCFF), hvor cash-flowet vedrørende de finansielle 

aktiviteter ikke medtages. Dette skyldes, at man herefter fratrækker NRBG for at finde værdien af 

egenkapitalen, hvormed aktiviteten vedrørende finansieringen renses væk.   

I vores tilfælde har vi dog valgt at medtage cash-flowet vedrørende rentebetalingerne til 

virksomhedens finansielle leasing. Dette skyldes, at den finansielle leasing anses som virksomhedens 

primære forretningsgrundlag. Den finansielle leasing danner fundament for virksomhedens mulighed 

for drive virksomhed, hvormed omkostningerne hertil kategoriseres som en del af virksomhedens 

fremtidige drift. Endvidere kategoriserer Mols-Linien selv rentebetalinger som en del af de 

driftsmæssige betalingsstrømme, hvilket indikerer, at dette er korrekt. Modellen tager udgangspunkt i 

enterprise-value tilgangen og kan beregnes som: 

                                                        
204 Hitchner, 2003, s. 101 
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Som det fremgår, består modellen af to led: 1) Budgetleddet og 2) terminalleddet. Modellen kaldes 

derfor også en ”to-periodisk kapitalværdibaseret model”. På denne måde tager modellen højde for den 

kortsigtede og langsigtede udvikling og forskellen mellem disse. Terminalleddet bestemmes ud fra 

Gordons vækstformel, som angiver den langsigtede steady-state vækst205. Vi har i vores budgettering 

valgt at arbejde med en 8-årig budgetperiode efterfulgt af et terminalled, der repræsenterer 

virksomhedens langsigtede vækstpotentiale.  

I praksis forfalder virksomhedens ind- såvel som udgående pengestrømme løbende. I DCF-modellen 

forudsættes det, at cash-flowet falder ultimo hvert år, hvilket skaber støj i forbindelse med 

værdiestimeringen. For at imødekomme dette bias har vi valgt at tilbagediskontere hvert cash-flow 

medio hvert år vha. af mid-year convention206 således at: t = 0,5;1,5;2,5 osv., da det giver en mere 

retvisende værdiestimering.  

Budgettet er estimeret med udgangspunkt i regnskabet ultimo 2014, 

hvormed vi har forecastet cash-flowet fra og med 2015 til og med 

2022 samt et terminalled. Værdien af egenkapitalen vil derfor afspejle 

værdien ultimo 2014. Da vi ønsker at finde værdien 1. juli 2015, 

fremdiskonteres værdien af egenkapitalen syv måneder med ejernes 

afkastkrav. Vi har opstillet selve værdiansættelsen i tabel 25. 

Som det fremgår af ovenstående model finder vi en værdi af Mols-

Liniens egenkapital pr. 31. december 2014 på 938.111 t. kr. som 

herefter fremdiskonteres til den 1. juli 2015 med ejernes afkastkrav på 

10,75 %, hvormed den reelle markedsværdi af egenkapitalen på 

opkøbstidspunktet var 995.684 t. kr., svarende til en aktiekurs på 

70,28 kr. Sammenlignet med Polaris’ første tilbud på 34 kr. og den 

faktiske kurs på 32,5 kr. d. 3. juli 2015, er det tydeligt at se, at virksomheden på daværende tidspunkt 

                                                        
205 Brealey et al, 2014 
206 Hitchner, 2003 

Tabel 25: Discounted Cash-flow 

model – Egen tilvirkning 
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var ekstremt undervurderet af markedet, hvor den reelle pris oversteg Polaris’ tilbud med 106,7 %. 

Terminalleddet udgør 54 % af den samlede EV-værdi, hvilket er placeret i den lave ende i forhold til 

dennes gængse andel. Dette skyldes, at cash-flowene i budgetperioden er relativt store og stabile, 

hvilket øger budgetperiodens værdi. Vi anser dog de 54 % som et godt tegn for modellens robusthed, 

da det ikke tyder på, at vi har været for liberale i fastsættelsen af den langsigtede udvikling i steady-

state.  

8.3.1 Følsomhedsanalyse (DCF) 

Vi vil i nærværende afsnit udarbejde en følsomhedsanalyse, som har til formål at teste hvordan stand-

alone værdiansættelsen reagerer på ændringer i de underliggende value drivers. Ved at teste modellens 

reaktionsniveau sikrer vi en højere validitet i vores budgettering. Generelt vil følsomhedsanalysen tage 

udgangspunkt i SWOT-modellens oplistede eksterne forhold. Vi vil dog kun have fokus på de for 

afhandlingens konklusion relevante forhold. Da værdiansættelsen er foretaget på en stand-alone 

betragtning, vil det ikke være relevant at teste påvirkningen fra de eksterne muligheder, da vi antager, 

at virksomheden ikke aktivt ændrer forretningsmodel. Vi vil ydermere heller ikke se på scenariet 

omkring en ny Kattegatbro eller en ny konkurrent på ruten, da dette anses som urealistisk, og vi har 

afgrænset os fra sidstenævnte, da det er meget spekulativt. Dog kan det nævnes, at en opførelse af en 

Kattegatbro højst sandsynlig vil ødelægge Mols-Liniens forretningsgrundlag. Vi vil derimod have 

fokus på at teste de eksterne trusler og interne forhold i form af: 

 Terminalleddet 

o Terminalvækst og WACC 

 Omsætningsvækst ift. driftsomkostninger 

 Billigere Storebæltsbro 

Vi vil i forbindelse med følsomhedsanalyserne arbejde med best- og worst case-scenarier, hvor vi vil 

opstille specifikke intervaller, hvori budgettets value drivers ændres. På denne måde har vi mulighed 

for at opstille en lang række scenarier, og se hvorledes disse påvirker kursen.  

8.3.1.1 Terminalleddet 

Som vi fandt frem til i DCF-værdiansættelsen udgør terminalleddet 54 % af det samlede værdiestimat. 

Fastsættelsen af denne spiller derfor en væsentlig rolle i konklusionerne. Hvis variablene under- eller 

overvurderes, vil dette have en direkte effekt på afhandlingens konklusion. Vi har derfor valgt at 

foretage en følsomhedsanalyse på de to væsentligste elementer i terminalleddet; steady-state væksten 

og WACC. Vi har i den forbindelse fastsat en række scenarier, hvor variablene hhv. stiger eller falder. 

Terminalvæksten er i vores base case fastsat til 2 % grundet den generelle markedsudvikling 

sammenholdt med den økonomiske udvikling. Vi tester herefter værdien ved en terminalvækst på 

[0%;4%]. Vi forventer altså i worst case, at terminalvæksten bliver 0 %, hvilket er ensbetydende med, at 

Mols-Linien i al fremtid vil tabe markedsandele, da transportmarkedet i gennemsnit vil opleve en 
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stigning over tid. Derudover fastsættes best-case til 4 %, hvilket er ensbetydende med, at Mols-Linien i 

al fremtid vil øge deres markedsandel. Det bør nævnes, at vi ikke anser nogle af disse yderpunkter som 

sandsynlige, men blot benytter dem til at vise kursens påvirkning af den fremtidige steady-state vækst.  

De to vækstscenarier sættes på matrixform op overfor WACC-ændringer i intervallet [7%;12%]. Hvor 

en WACC på 12 % angives som worst case, mens en WACC på 7 % anses som best case. Hvilket også 

indikerer, at et lavere niveau af WACC’en vil medføre et øget værdiestimat. Vi har i vores base case 

estimeret WACC til 8,88 %, hvilket tilnærmelsesvis placerer sig i midten af intervallet. WACC er som 

beskrevet influeret af en lang række faktorer, men angiver overordnet det vægtede gennemsnitlige 

afkastkrav, som kapitalindskyderne forventer for deres påtagede risiko. En stigning i WACC indikerer 

dermed en forøget risiko.  

Vi fandt i vores DCF-model, at 

den retvisende kurs på Mols-

Linien den 3. juli 2015 var 70,28 

kr. pr. aktie. På dette tidspunkt 

tilbød Polaris 34 kr., hvilket 

allerede her var væsentligt under 

den reelle kurs. Jf. tabel 26 ses 

det  at Mols-Linien i worst case-

scenariet har en kurs på 26,31, 

hvilket er -22,61 % lavere end 

tilbudskursen. I dette tilfælde vil 

terminalleddet udgøre 37 % af 

det samlede EV-estimat. På den modsatte side vil best case-scenariet estimere aktiekursen til 190,90 kr., 

hvilket svarer til stigning på 461,57 %. Her udgør terminalleddet 75 % af EV-estimatet. Vi kan dermed 

konkludere, at up-side potentialet er væsentligt større end down-side potentialet med udgangspunkt i 

den tilbudte kurs på 34 kr. Hvis man i stedet tager udgangspunkt i den reelle kurs på 70,28 kr., vil up-

side potentialet være 171,62 %, mens down-side vil være -62,56 %. Der er altså sket en væsentlig 

udligning, dog er up-side potentialet stadig markant større. Vi kan ud fra dette konkludere, at værdien 

af Mols-Linien er meget afhængig af estimeringen af terminalleddet. Ved at øge terminalvæksten til 3 

%, vil kursen gå fra 68,28 til 80,50 (ved WACC på 9 %). Det fremgår dog også af ovenstående, at der 

kun er seks scenarier, hvor kursen er under 34 kr., hvormed vores generelle konklusion, om at Polaris’ 

tilbudskurs var meget lav, verificeres. 

Tabel 26: Følsomhedsanalyse på DCF estimat – egen tilvirking 
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8.3.1.2 Omsætningsvækst ift. driftsomkostninger 

Mols-Linien er primært influeret af de to value drivers; omsætning og eksterne driftsomkostninger 

(olieforbrug).  Vi har derfor testet, hvorledes ændringer i vores fastsatte budgetforudsætninger på 

netop disse value drivers påvirker aktiekursen. Olieomkostningerne er fastsat som en andel af 

omsætningen, hvormed ændringer i omsætningsvæksten også influerer olieforbruget. Dette henviser 

til, at den øgede omsætning i nogen grad er bestemt af øgede afgange. Hvis omsætningen i stedet er 

drevet af øget belægning, bør olieomkostningerne ikke stige. Ved at sætte denne som en andel antager 

vi altså, at en omsætningsvækst drives både af øgede afgange og øget belægning. Dette betyder, at en 

hhv. reducering eller stigning i olieomkostningerne samtidig med en reducering eller stigning i 

omsætningen medfører en dobbelteffekt i olieomkostningerne.  

Vi har opstillet scenarier, hvor vi ændrer omsætningsestimaterne i intervallet [-2%;+2%] og 

olieomkostningerne med [-5%;+5%]. Ved at teste disse ændringers indflydelse på aktiekursen kan vi 

både fastlægge Mols-Liniens 

afhængighed af disse variable 

samt vurdere robustheden i base 

case-scenariet. Som det fremgår af 

tabel 27, er aktiekursen meget 

volatil overfor ændringer i disse 

variable. I worst case- scenariet 

falder kursen til 4,09 kr., hvilket 

svarer til et fald på -94,18 % med 

udgangspunkt i en kurs på 70,28. I 

best case-scenariet øges kursen til 

192,73 kr., hvilket svarer til en 

stigning på 174,23 %.  

Kursen er derfor endnu engang meget følsom overfor ændringer i budgetforudsætningerne. Dette 

skyldes dog primært, at vi ved følgende 

ændringer også medregner ændring i 

terminalperioden, hvormed budgetændringerne 

vil påvirke virksomhedens forretning i al fremtid. 

Hvis man i stedet kun havde foretaget 

følsomhedsanalysen på budgetperioden, ville 

udslagene have været væsentlig mindre, da 

denne periode kun udgør omkring 50 % af den 

estimerede værdi. Vi har derfor sat tre mere 

realistiske scenarier op, hvor vi forventer, at 

Tabel 27: Følsomhedsanalyse på DCF estimat – egen tilvirking 

Tabel 28: Følsomhedsanalyse på DCF estimat – egen 

tilvirking 
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olieomkostningerne enten vil falde eller stige 1 % i budgetperioden qua den kortsigtede udviklingen i 

olieprisen. Samtidig holdes alle andre varibale fast inklusiv terminalperiodens olieomkostninger. I tabel 

28 ses det tydeligt, at aktiekursen på kort sigt ikke har samme volatilitet overfor olieudviklingen, og 

kun bliver påvirket med omkring 3 kurspoint op eller ned.  

Vi kan dermed konkludere, at olieprisen på langt sigt har en stor indflydelse på værdien af 

virksomheden, hvilket skyldes, at den udgør den primære driftsomkostning i forbindelse med 

kernedriften. På kort sigt vil udviklingen have en mindre effekt, som dog stadig påvirker kursen.  

8.3.1.3 Billigere Storebæltsbro 

Som vurderet i afsnit 5.2.4 udgør det substituerende produkt ”Storebæltsbroen” Mols-Liniens største 

konkurrent. Mols-Linien er dermed også utrolig følsom overfor priskonkurrence fra Storebæltsbroen, 

hvor en væsentlig prisreducering vil kunne mindske Mols-Liniens konkurrencedygtighed væsentligt. 

Vi fandt i afsnit 5.4.1 , at der overordnet er tre forhold, der spiller en rolle i kundernes præference for 

valg af transport; pris, tid og komfort. Vi har i afsnit 5.1.22 fastlagt, at Mols-Liniens kunder er relativt 

priselastiske, hvormed prisændringer vil øge eller mindske kundebasen betydeligt. Dette betyder også, 

at hvis Storebæltsbroen sænker prisen, vil kunderne i høj grad søge mod denne substitut. Det er ikke 

muligt at fastsætte den præcise kundeafgang ved Storebæltsbroens prisstrategi, men der må antages at 

være en negativ korrelation mellem Storebæltsbroens prissænkning og Mols-Liniens markedsandel.  

Vi har i afsnit 5.2.4 foretaget en prisanalyse på baggrund af fem tur/retur-rejser med udgangspunkt i 

København. Denne analyse tog udgangspunkt i de fulde omkostninger vedrørende turen, hvilket 

medfører en omkostning ved at køre i bil på 2,56 kr./km. Ved denne holistiske prissammenligning viste 

det sig, at Mols-Linien i gennemsnit var ca. 732 kr. billigere pr. rejse (ved lav-pris billeter) 

Hvis vi sætter prisen for Storebæltsbroen ned til 50 kr. pr. vej, vil den gennemsnitlige besparelse falde 

til 375 kr. pr. rejse. Dette svarer til et fald på omkring 50 %. Hvis prisen på Storebæltsbroen falder til 

hhv. 100 eller 125 kr./tur vil prisbesparelsen falde med hhv. 35 % og 25 %. Det kan derfor konkluderes, 

at selvom prisen på Storebæltsbroen falder til minimumsprisen, vil Mols-Liniens produkt stadig i 

gennemsnit være billigere. Selvom Mols-Linien produkt giver kunderne en besparelse, har 

Storebæltsbroen stadig omkring 90 % af markedsandelen på trafikken mellem Øst- og Vestdanmark. 

Det tyder altså på, at nogle kunder ikke har regnet den holistiske pris for transporten ud. Denne 

sammenhæng betyder også, at de kunder der allerede benytter Mols-Linien må vurderes i større grad 

at foretage den fulde cost-benefit analyse af produktudbuddet. Dette vil betyde at et prisfald på 

Storebæltsbroen – som medfører en mindre besparelse – ikke vil fjerne Mols-Liniens totale 

markedsandel. Vi vil med afsæt i ovenstående fastsætte tre scenarier for prisreduceringen:  

 Scenarie 1: Pris 50 kr. → omsætningsfald i intervallet: [50%;42,5%] 

 Scenarie 2: Pris 100 kr. → omsætningsfald i intervallet: [40%;32,5%] 
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 Scenarie 3: Pris 125 kr. → omsætningsfald i intervallet: [30%;22,5%] 

I nedenstående scenarieanalyse antager vi, at kunderne reagerer omgående på prisfaldet, hvormed vi 

indregner omsætningsfaldet med det samme og herefter fastsætter den fremtidige vækst til 

markedsvæksten på 2 %.  

Som det fremgår af ovenstående tabel 29 har et prisfald en massiv effekt på aktiekursen. Dette er en 

selvfølgelighed, da Mols-Linien vil tage væsentlige markedsandele ved prisreduceringen. Derudover 

har tidspunktet for prisnedsættelsen også en stor betydning. Jo mere nærtstående nedsættelsen er, jo 

hårdere vil aktiekursen rammes.  

Vi har i den strategiske analyse fastsat sandsynligheden for en prisnedsættelse som lav, da denne er 

afhængig af flere forskellige elementer. Storebæltsbroen vil nå break-even i 2029, hvorfra incitamentet 

for den nuværende pris vil være mindre. Vi vil derfor ikke forvente at prisreduceringen vil ske 

indenfor vores fastsatte budgetperiode. Dette betyder også, at den nuværende aktiekurs ikke vil være 

lige så hårdt ramt af prisreduceringen og i følge ovenstående tabel højest vil kunne falde til 15,29, hvis 

det forventes, at Mols-Liniens omsætning halveres i 2022.  

Vi vil generelt anse en prisnedsættelse på Storebæltsbroen som usandsynlig, jf. den strategiske analyse. 

Derudover vil denne tidligst ske i slutningen af 2020’erne, hvormed ovenstående tabel viser at kursen 

vil være mindre påvirket heraf. Det må dog stadig vurderes at risikoen for en evt. prisnedsættelse 

eksisterer, hvilket kan have indflydelse på Polaris’ konservative købstilbud.  

8.4 Value capturing som motivationsfaktor 
For yderligere at undersøge Polaris’ motivation for at overtage Mols-Linien vil vi trække på vores 

viden og konklusioner fra en række tidligere afsnit. I afsnit 3.2.2 gennemgik vi, hvilke karakteristika 

kapitalfonde typisk kigger efter, når de screener for target-virksomheder. I bilag 22 fremgår en 

dybdegående analyse af, hvorledes Mols-Linien matcher ovenstående, og hvad dette medfører. Vi har 

opsummeret disse i tabel 30. Af denne fremgår det, at Mols-Linien matcher på en lang række af disse, 

Tabel 29: Følsomhedsanalyse på DCF estimat – egen tilvirking 
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hvilket i høj grad indikerer at Mols-Linien anses som en velegnet opkøbskandidat. Dette har derfor 

sammen med muligheden for value capturing spillet en væsentlig rolle i Polaris’ valg. Det bør dog 

nævnes at den relativt store risiko via politiske trusler og intern gearing sammenholdt med det lave 

effektiviseringspotentiale mindsker attraktiviteten.  

8.4.1 Value Capturing  

Som det fremgår af ovenstående spiller muligheden for opnå value capturing en væsentlig rolle i valget 

af target-virksomheden. Vi har med værdiansættelse in mente fundet frem til den reelle markedsværdi 

af Mols-Linien. Værdiestimatet på 70,28 giver dermed en klar indikation af niveauet af value capturing. 

Polaris tilbød den 3. juli 2015 34 kr. pr. aktie, hvormed vores estimerede fairpris er 106,7 % højere. 

Én Mols-Linie aktie blev dog på daværende tidspunkt handlet til 32,5 kr., hvormed Polaris’ tilbud 

faktisk oversteg den af markedet vurderede pris. Det bør derfor testes, hvorvidt markedet og Polaris 

havde groft undervurderet den reelle aktiekurs, eller om de budgetforudsætninger,der lå til grund for 

deres prisfastsættelse, differerede væsentligt fra vores.  

Managing Partner fra Polaris Jan Johan Kühl udtalte den 12. august 2015 til Økonomisk Ugebrev 

Finans: ”Vi prisfastsætter på en anden måde end børsmarkedet, fordi vi har en længere tidshorisont. Vi ser på 

fremtiden, med respekt for forhistorien. Men vi låser ikke den kortsigtede oliepris fast på det aktuelle niveau, da 

det ville være useriøst. Samtidig ser vi et stort investeringsbehov, i form af en ny færge.”207. Endvidere udtalte 

han, at virksomhedens høje gearing også spillede en væsentlig rolle i prisfastsættelsen. Jan Johan Kühl 

forsvarer dermed det indledende opkøbsbud ved tre overordnede usikkerhedsmomenter:  

 Høj gearing 

 Stort investeringsbehov 

 Volatil oliepris 

Mols-Linien har qua valget af finansiel leasing til finansieringen af nye færger øget gearingen 

væsentligt siden 2012. Dette placerer dem langt over de relevante peers i branchen. Dette skaber altså 

usikkerhedsmomenter ift. høje rentebetalinger og mindre soliditet. Gearingen bør derfor indgå som et 

                                                        
207 Langer, 2015a  

Tabel 30: Mols-Linien som target-virksomhed ift. afsnit 3.2.2 – egen tilvirking 
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væsentligt risikoparameter i værdiestimeringen. Vi har indlagt gearingen samt risikofaktorerne i 

WACC-beregningen, som sikrer, at de fremtidige cash-flows diskonteres hårdt. Derudover genererede 

Mols-Linien pengestrømme for 76.125 t. kr., hvilket ca. udgjorde 10% af den samlede gæld. Det må 

derfor vurderes, at selvom gearingen er høj, øges soliditeten via cash-flowets udvikling. 

Investeringsbehovet bunder i en vurdering af, at Max Mols bør udskiftes. Denne er dog nyrenoveret 

ind- og udvendigt i 2014, hvormed investeringsbehovet udelukkende beror på en forøgelse af 

kapaciteten. Med udgangspunkt i en going-concern betragtning er der intet der tyder på at den 

nuværende udvikling skulle stagnere grundet knap kapacitet eller lignende. Vores værdiestimat 

bygger endvidere på en fortsættende drift ved den nuværende kapacitet, hvilket underminere behovet.  

I afsnit 8.3.1.2 foretog vi en følsomhedsanalyse af aktiekursen ift. ændringer i olieomkostningerne. 

Heraf fremgik det at værdiestimatet har en vis følsomhed overfor denne. Det var dog kun i de yderste 

scenarier, hvor olieomkostningerne steg med 5 procentpoint hvert år ift. base case, at kursen fald under 

34 kr. Vi fandt endvidere i afsnit 5.1.2.1, at der i den nærmeste fremtid (3 år) ikke er noget, der tyder på 

at olieprisen vil stige til et ufavorabelt niveau. 

Det må på den baggrund vurderes, at ingen af disse risikoelementer selvstændigt kan forklare Polaris’ 

prissætning. Det bør dog nævnes at risikoparametrene bør addresseres i værdiestimeringen. På den 

baggrund vurderer vi, at vores værdiestimat på 70,28 kr. pr. aktie angiver fairprisen.   

9.0 AFKASTREALISERING VIA LBO–MODELLER  

Som nævnt i afsnittet om budgettering har vi opstillet to LBO-modeller for Polaris’ opkøb af Mols-

Linien, hvor der hhv. er inkluderet og ekskluderet Bornholm-ruterne. LBO-modellerne har til formål at 

udregne, hvilket afkast Polaris kan opnå med deres opkøb af Mols-Linien. Det antages fortsat, at 

Polaris ejer 80 % af virksomheden, da det vurderes urealistisk, at Polaris opnår fuldt ejerskab. Afkastet 

måles i denne afhandling via IRR, da det er standarden indenfor kapitalfonds-industrien. Som et 

supplement har vi også udregnet money back-multiplen, der dog skal ses som et sekundært afkastmål, 

som ikke vil få effekt på afhandlingens konklusioner. 

Formålet med dette afsnit er derfor at fastsætte Polaris’ mulige IRR på baggrund af de udarbejdede 

budgetter og herefter sammenholde det med det forventede afkastkrav estimeret i litteraturstudiet. I 

beregningen af IRR er der en række variable, som indgår i modellen og derved påvirker resultatet. Vi 

vil derfor eksplicit gennemgå disse forhold, og hvorledes vi har estimeret dem. Variablene er: 

 Gældstrukturen 

o Fordeling af finansieringspakken 

o Rentesatser 

 Udbytte-/dividende-strategi 

 Entry- og Exit multipel 
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 Afdragsprofil 

9.1.1 Gældsstruktur – Fordeling af finansieringspakken 

Vi vil i LBO-modellerne tage udgangspunkt i budgetteringen og de budgetforudsætninger, som vi har 

redegjort og begrundet i afsnittet. De to budgetter og pengestrømsopgørelser kan ses i bilag 17 og 18. 

Som belyst i litteraturstudiet har finansieringen 

til LBO’er ændret sig ganske markant siden 

1980´erne. Sidenhen er egenkapitalen fra 

investorerne steget og fremmedkapitalen faldet: 

”For small- and mid-market buyouts, the value-

weighted average equity contribution was 32 percent 

in 2007 and increased to 48 percent in 2012”208. Dette forhold er beskrevet yderligere i afsnit 3.2.1 omkring 

gældstrukturen i LBO´er. Fordelingen af gæld og egenkapital er ens for vores to LBO-modeller, og den 

er opsummeret i figur 32. 

9.1.2 Gældsstruktur - Rentesatser 

Det har ikke været muligt at få oplyst de interne rentesatser, som Polaris har forhandlet med bankerne, 

da de er fortrolige. Derfor vil vi foretage en approximation ud fra de rentesatser, ift. afsnit 3.2.1:  

 Seniorlån:  EURibor + 1,75-3,25 %  

 Mezzaninelån:  EURibor + 9-13 % 

Der tages udgangspunkt i den 5-årige swap EURibor-rente fra september 2015 på 1,57 %209, eftersom 

aktierne blev købt den 22. september 2015. 

9.1.3 Udbytte-/dividendestrategi 

De positivt generede pengestrømme fra Mols-Liniens drift vil ifølge kapitalfondens arbejdsmodel blive 

udbetalt via dividende til ejerne. I dette tilfælde vil valget af udbyttebetalingen dermed ske med ca. 80 

% til Polaris og 20 % til de resterende ejere. Da Polaris ejer en kontrollerende andel af Mols-Linien, har 

de mulighed for at fastsætte udlodningen, hvis dette er påberåbt i tilbudsdokumentet jf. §10 i 

bekendtgørelsen om overtagelsestilbud210. Polaris oplyser i tilbudsdokumentet af 3. juli 2015: ”For at 

undgå utilsigtede begrænsninger [...] kan Tilbudsgiver udbetale udbytte og/eller andre udlodninger fra Mols-

Linien, [...] op til DKK 50.000.000, hvilket udbytte eller udlodning er begrænset til Selskabets frie reserver, som 

Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at udlodde fra Mols-Linien i de første 12 (tolv) måneder efter 

Gennemførelsen.”211. I modellerne er det budgetteret med en udbytteudlodning medio 2016 på 60.361 t. 

kr., hvilket er over det varslede beløb, og derfor ikke er muligt. Denne begrænsning sættes derfor ind i 

                                                        
208 Investeurope.eu, 2013, s. 17-19 
209 Ycharts.com, besøgt 1. Maj 2016.  
210 Retsinformation 2014 
211 Polaris, 2015 s. 27-28 

Tabel 31: Fordeling af gældstruktur – Egen 

tilvirkning ift. afsnit 3.2.1  
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LBO-modellen, hvormed dividender blot er lidt højere i det efterfølgende år grundet en højere likvid 

beholdning. 

Ydermere skal det nævnes, at grundet Polaris’ ejerandel har de mulighed for at udlodde udbytte 

skattefrit til sig selv (managementselskabet), jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, hvorfor beskatningen først sker 

ved udbetaling af afkast til investorerne.  

I LBO-modellerne antages det, at Polaris udlodder størstedelen af den overskydende likviditet og lader 

20 mio. kr. forblive i virksomheden som likviditetsreserve. Disse 20 mio. kr. angiver det tilbageværende 

forsvarlige kapitalberedskab, som ifølge ASL §54 stk. 3 skal opretholdes af bestyrelsen i virksomheden. 

9.2.4 Afdragsprofil  

Som beskrevet i tidligere afsnit er lånene ofte delt op i trancher, hvoraf nogle er stående lån. Stående lån 

kan som udgangspunkt sagtens afdrages løbende før udløb, såfremt dette på forhånd er aftalt med 

bankerne. Vi antager, at både seniorlånene og mezzanine-lånene er af denne type, og at det er muligt 

for Polaris at afdrage i takt med, at der udbetales dividender. Hvis alle kreditorerne har accepteret 

stående lån, har Polaris også mulighed for kun at betale renterne løbende og først afdrage lånene i 

forbindelse med exit. Vi har derfor regnet to scenarier til hver af LBO-modellerne for at illustrere, 

hvilken effekt afbetaling af gælden har for den samlede IRR. Havde det været muligt at få de præcise 

lånebetingelser, ville det i højere grad være muligt at regne en præcis IRR. Det antages desuden, at i de 

scenarier, hvor kapitalfonden afdrager på gælden, vil fokus være på at afdrage mezzaninen først, 

eftersom den er dyrere end seniorgælden. 

Hvorvidt det er muligt for Polaris at forhandle låneaftaler, hvor dette er muligt, kan ikke siges med 

sikkerhed, men som udgangspunkt vil bankerne være interesserede i at lånene afdrages løbende for at 

minimere deres risiko. Det er derfor usikkert, hvorvidt Polaris kan få forhandlet en sådan aftale med 

bankerne, da det øger deres risiko markant, men det er ikke urealistisk grundet deres gode forhold til 

bankerne. Derfor vurderer vi, at begge scenarier er interessante at undersøge, og det accepteres at den 

reelle IRR vil ligge et sted imellem de to modstridende scenarier. 

9.2 Entry- & Exitmultipel 
I LBO-modeller benytter kapitalfonde sig som udgangspunkt af EV/EBITDA-multiplen: ”Det er oftest 

EBITDA, der anvendes som indtjeningsmål, for det er uafhængig af regnskabsmæssige principper. Jo højere EV er 

i forhold til EBITDA, desto dyrere er virksomheden”212. 

Eftersom Polaris ikke har haft held med at opkøbe hele Mols-Linien, er der en række forhold, der er lidt 

anderledes end normalt. Da de kun ejer 80 % af virksomheden, kan de ikke skubbe gælden fra deres 

LBO ned i Mols-Linien. Derudover har de ikke betalt EV-værdien for virksomheden, men derimod en 

                                                        
212 Spliid, 2007, s. 21-22 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169477#P13
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egenkapitalværdi, da virksomheden er noteret på Københavns Fondsbørs. Vi vil derfor benytte en 

E/EBITDA-multipel213. 

Som beskrevet tidligere i afhandlingen antages det, at Polaris vil satse på at øge væksten i Mols-Linien 

enten ved at øge afgange på deres nuværende rutenetværk (LBO 1), eller ved at udvide markedet med 

nye Bornholm-ruter (LBO 2). Afkastet for investeringen vil blive vurderet via IRR, som fastsætter den 

interne diskonteringsrente, der skal til for at opnå break-even (NPV = 0). Udregningen tager højde for 

størrelsen af cash-flowene og deres tidsmæssige likviditetsvirkning. I afkastberegningen undersøger vi 

kun den egenkapital, som kapitalfonden bidrager med, fordi det er den eneste komponent, der skal 

forrentes til investorerne (limited partners). Lånenes rentesatser er allerede fastsat, hvorfor lånene ikke 

skal indgå, da man i så fald ser forrentningen på hele investeringen og ikke på det afkast, som Polaris 

reelt opnår til deres investorer. 

I en traditionel LBO-analyse er det almen praksis, at man antager, at exitmultiplen er lig med 

entrymultiplen for sikre en konservativ model. Derved antager man også, at virksomheden kan sælges 

med den samme præmie, som den blev købt til. Som beskrevet i litteraturstudiet er en kontrolpræmie 

på 25-35 % ikke unormal, hvormed kapitalfonden også skal kunne videressælge virksomheden med en 

25-35 % præmium for at kunne opretholde samme multipel. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt denne 

antagelse reelt er et konservativt bud eller ej. Det vurderes dog, at kontrolpræmien i Mols-Linien er så 

lav (4,3 %), at den ikke kan have en negativ effekt på multiplen. Derudover blev det i afsnit 3.1.3.3 

belyst, at 31 % af kapitalfondes afkast i 2000-2010 stammede fra multipelforbedringer. Det kan derfor 

konkluderes, at dette ofte er et parameter, som kapitalfonde formår at øge. Det kan derfor 

argumenteres for, at en forøgelse af exitmultiplen er mere retvisende for værdien. Vi vil i forbindelse 

med afkastberegningen foretage en følsomhedsanalyse af multiplerne for at teste deres indflydelse på 

IRR. 

De primære faktorer der influerer multiplen er214: 1) væksten i virksomheden, 2) diversiteten i 

virksomheden (herunder risikoen), 3) lignede selskabers multipler, 4) markedets generelle udvikling, 5) 

multipeludviklingen i branchen og 6) antallet af interesserede købere. Markedets generelle udvikling 

og branchens multipeludvikling er ex-ante poster, som man ikke kan forudse. Vi vil derfor undersøge 

DFDS's E/EBITDA multipel, som kan indikere, hvorvidt Mols-Liniens multipel bør hæves ved exit. 

DFDS er valgt, fordi de er den eneste af Mols-Liniens peers, som er børsnoteret. 

                                                        
213 Equity/EBITDA – skyldes som tidligere nævnt at Polaris ikke ejer hele virksomheden, men kun 

majoriteten af egenkapitalen 
214 Arzac, 2008 + Rosenbaum & Pearl, 2009 
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9.2.1 Multipel sammenligning  

DFDS er som beskrevet i bilag 11 både større og mere diversificeret i både produkter, markeder og 

rutenetværk. Det er derfor forventeligt og retvisende, at deres multipel er højere end Mols-Liniens 

entry-multipel på 3,79. For at have et sammenligneligt grundlag har vi taget udgangspunkt i 

aktiekursen pr. 2. juli 2015 og tillagt en kontrolpræmie på 

4,3 %, som det var tilfældet med Polaris’ overtagelse af 

Mols-Linien. DFDS ville i så fald kunne være købt til en 

E/EBITDA multipel på 8,41, jf. tabel 32. 

Som beskrevet kan multiplerne ikke sammenlignes direkte. 

Dog kan den massive forskel mellem de to indikere, at 

Mols-Linien blev købt for billigt, som vi også fandt frem til i stand-alone værdiansættelsen. En højere 

exit-multipel er derfor muligvis mere retvisende – særligt i LBO 2, hvor der forventes stor vækst, nyt 

rutenetværk og et øget marked og diversitet: ”Altså tendensen er jo at mere af den værdiskabelse der skal 

laves, det er operationelle forbedring, men meget af det består jo i at du kører fra et lav-vækst spor til et høj-vækst 

spor. Det er det, der gør at du kan sælge virksomheden til en højere multipel.”215.  

9.3 Exitmuligheder 
Exitstrategien (metode og tidspunkt) afhænger af mulighederne i markedet. Kapitalfonden afsøger 

aktivt i hele investeringsperioden potentielle købere: ”[Kapitalfonden holder selvfølgelig hele tiden øjnene og 

ørerne åbne [og får] hele tiden impulser fra alle mulige interessenter i markedet. [...] Dermed får de jo løbende 

nogle indikationer – ”okay, ligger prisen der -  fint, det kunne være en mulighed, det kunne være vi skulle exite 

den før vi er helt færdige med den, fordi prisen egentlig er gunstig nu” [...]”216. Jf. litteraturstudiet har vi 

undersøgt exitmulighederne, og det vurderes, at Mols-Linien med det danske marked in mente er mest 

oplagt at sælge til en industriel køber. Køberne kan potentielt komme fra flere geografiske områder, 

men som tidligere vurderet antager vi, at mulige købere i forvejen skal have tilknytning til det danske 

marked for at være reele kandidater. Mulige købere kunne derfor være: DFDS, StenaLine, Scandlines 

eller Color Line. Vi vil dog ikke kommentere yderligere på den potentielle aftager af Mols-Linien, men 

vil i stedet konkludere, at exit-mulighederne i høj grad er til stede.  

Med ovenstående in mente vil vi nedenfor gennemgå vores eksplicitte valg i forbindelse med 

afkastberegningen ved LBO 1 og LBO 2. 

 

 

                                                        
215 Bilag 2: Robet Spliid 
216 Bilag 2: Robet Spliid 

Tabel 32: DFDS Multipel– Egen tilvirkning 
på data via euroinvestor 
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9.4 LBO 1 – Ekskl. Bornholm-ruterne 
Holdingperiodens forecasts blev beskrevet i afsnit 3.2.3.2, og den tilhørerende resultatopgørelse og 

pengestrømsopgørelse kan findes i bilag 17. Afkastberegningen tager udgangspunkt i en base case, 

hvor entry- og exitmutiplerne sættes til samme værdi – E/EBITDA = 3,79. Dette skyldes, at Mols-Linien 

ikke har diversificeret forretningen i dette scenarie, og det vurderes, at den organiske vækst realiseret i 

holdingperioden ikke er nok til at øge multiplen i base case-scenariet.  

 

Via en multipel-følsomhedsanalyse 

har vi testet, hvilken indflydelse en 

højere eller lavere multipel vil have 

på afkastet (IRR). Som det fremgår 

af tabel 33 er effekten relativt stor, 

og som tidligere diskuteret kan det 

også her observeres, at tidsværdien 

af pengene er høj. På trods af at man 

ved løbende afdrag opnår en højere 

money back-multipel, antager vi, at IRR er vigtigst, fordi kapitalfonde både rapporterer og måles på 

IRR. Derfor vurderes det, at de vil anstrenge sig for at afdrage så lidt som muligt, og derved lave 

løbende udbetalinger til deres bagvedliggende investorer. I base case-scenariet vil Polaris opnå en IRR 

på 42,49 %, hvis de ikke afdrager på finansieringsgælden. Hvis de i stedet afdrager deres gæld hurtigst 

muligt, vil de opnå en IRR på 33,48 %. Udregningerne kan ses i tabel 33. 

Tabel 33: LBO 1 cash-flows og IRR ift. multipler – Egen tilvirkning 
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9.5 LBO 2 – Inkl. Bornholm-ruterne 
Holdingperiodens forecasts blev beskrevet i afsnit 3.2.3.2, og den tilhørerende resultatopgørelse og 

pengestrømsopgørelse kan findes i bilag 18. I modsætning til LBO 1 tager afkastudregningen 

udgangspunkt i en base case, hvor exitmultiplen er forhøjet fra 3,79 til 4,29. På baggrund af tidligere 

diskussion vurderes det at være retvisende og realistisk. En massiv vækst, øget marked, nye ruter og en 

meget lille kontrolpræmie er alle forhold, der taler for at hæve base case-multiplen. I best case-scenariet 

hæves multiplen til 5,93, hvilket stadig er markant lavere end DFDS’s, hvilket med deres større og mere 

diversificerede forretning in mente antages at være retvisende. Hvorfor denne værdi vælges i best case-

scenariet er diskuteret i afsnit 9.8.  

I base case-scenariet vil Polaris opnå 

en IRR på 41,20 % hvis de ikke 

afdrager, og 33,99 % hvis de afdrager. 

Udregningerne kan ses i tabel 34.  

  

9.6 Opsummering af afkastrealisering  
I litteraturstudiet fandt vi, at Polaris skulle opnå en IRR på 21,85 % for, at investeringen gav et 

acceptabelt afkast. Denne tærskel er opnået i begge LBO-modellers base cases samt i alle multipel-

følsomhedsanalyser. Umiddelbart kan man derfor konkludere, at afkastet er overbevisende med en stor 

Tabel 34: LBO 2 cash-flows og IRR ift. multipler – Egen tilvirkning 
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margin, hvilket uden tvivl har spillet en rolle ved Polaris’ valg af Mols-Linien som target-virksomhed. 

Derudover fremgår det, at Polaris opnår højere afkast ved at vente med at tilbagebetale 

lånefinansieringen til exit og i stedet udlodder udbyttet direkte til investorerne. I følsomheds-

analyserne vil vi dog tage udgangspunkt i de afkast der opnås, når gælden afdrages hurtigst muligt, 

fordi dette er mest konservativt.  

Det er nødvendigt at teste modellerne og budgetteringens robusthed yderligere via en række 

følsomhedsanalyser for at kunne konkludere, hvorvidt investeringen anses som profitabel eller ej. I 

følsomhedsanalyserne bliver der taget udgangspunkt i de IRR-tal, som opnås når gælden afdrages 

hurtigst muligt. Dette er gjort i et forsøg på ikke at over-estimere afkastet, og vi forholder os derfor 

kritiske overfor, at afkastet kan være højere, fordi Polaris med overvejende sandsynlighed vil forsøge at 

optimere deres IRR ved at afdrage så langsomt som muligt. 

9.7 Følsomhedsanalyser 
I modsætning til vores DCF-værdiansættelse er LBO-modellerne ikke evigtløbende, og der er derved 

ikke noget terminalled, som udgør størstedelen af værdien. Det er derfor ikke muligt at ændre én 

enkelt variabel, da det kun vil ændre meget lidt i resultatet. Vi vil derfor teste følsomheden ved at 

ændre nogle af de bagvedliggende antagelser i base case-modellerne for hele holdingperioden. Som 

beskrevet tidligere i afhandlingen er olieomkostningen og omsætningsvæksten to af de vigtigste 

parametre for Mols-Liniens forretning. Da Polaris har ændret hedgingstrategien i Mols-Linien ganske 

markant, er virksomheden ikke påvirket af udsving i olieprisen før midten af 2018. Vores 

følsomhedsanalyse tager højde for denne hedging med den antagelse, at vores forecast frem til midten 

af 2018 er retvisende. Vi vil derfor lave følgende følsomhedsanalyser: 

 LBO 1 

o Omsætningsvæksten 

o Olieprisen 

 LBO 2 

o Billetpriserne på Bornholm-ruterne 

o Olieprisen 

Vi vil i forbindelse med følsomhedsanalyserne arbejde med best- og worst case-scenarier, hvor vi vil 

opstille specifikke intervaller, hvori budgetternes value drivers ændres i holdingperioden. Derved har 

vi mulighed for at opstille en lang række scenarier, og se hvorledes disse påvirker det forventede 

afkast.  Følsomhedsanalyserne tager udgangspunkt i de årlige procentsatser i perioden 2016-2020. Dette 

betyder, at alle 5 års vækst sættes ned med 1 %, når det testes, hvilken effekt -1 % omsætningsvækst 

har. Derved er der også tale om en rentes rente-effekt, hvorfor en øget vækst i år 1 vil øge væksten i år 2 

og så fremdeles. Olieprisen er afhængig af omsætningen, hvorfor effekten ikke er gældende for denne. 
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9.7.1 LBO 1 - Omsætningsvækst overfor olieprisen  

Vi tester her effekten på afkastet ved ændringer i omsætningsvæksten i intervallet [-2%;+2%]. Effekten 

på den samlede omsætning i 2020, hvor Polaris skal sælge Mols-Linien, vil være hhv. -8,4 % i worst case 

og +9 % i best case. Der er 

derved tale om ganske 

betydelige ændringer, som 

begge anses som realistiske. 

Følsomheden af olieomkost-

ningerne testes i intervallet 

[-5%;+5%]. Ligesom i DCF-

følsomhedsanalysen er olie-

omkostningerne fastsat som 

en andel af omsætningen.   

Det er vigtigt at bemærke, at 

der således ikke er tale om 

en stigning i olieprisen på 1 %, men at der derimod er tale om dens omkostninger ift. omsætningen. 

Derudover skal der huskes på, at der allerede i base case-scenariet er budgetteret med en langsomt 

stigende oliepris. Der er derfor tale om ret markante ændringer i begge ender af spektret, hvilket også 

er årsagen til, at der er så stor forskel i det opnåede afkast.  Som tabel 35 viser, ligger afkastet i 

intervallet [23,12%;42,36%]. Følsomheden er meget lig med det, som vi fandt i DCF-

følsomhedsanalysen. Der vil derfor ikke blive kommenteret yderligere på konklusionerne.  

9.7.2 LBO 2 - Billetpriser overfor olieprisen 

I LBO 2 vil vi teste, hvilken effekt det vil have på det forventede afkast, hvis Mols-Linien sænker 

priserne på de udbudte billetter på Bornholm-ruterne. Det blev i forbindelse med tildelingen af 

Bornholm-ruterne begrundet af Transport- & Bygningsministeriet, at Mols-Linien i deres tilbud havde 

de mest favorable priser, hvormed en prisreducering anses som sandsynlig.  

I base case har vi budgetteret med, at Mols-Linien fastsætter samme priser, hvormed vi vil undersøge, 

hvilken effekt det vil have på afkastet, hvis prisen pr. billet ændres i intervallet: [-10%;+10%]. I et forsøg 

på at undersøge effekten af gennemsnitsprisen pr. billet har vi udregnet, hvilken effekt de lavere eller 

højere billetpriser på Bornholm-ruterne vil have på omsætningen. Dette er opsummeret i tabel 36, hvor 

Bornholm-ruternes omsætningsbidrag og ændringer heraf eksplicit er angivet. 

  

Tabel 35: Følsomhedsanalyse på LBO 1 – Egen tilvirkning 

Tabel 36: LBO 2 prisændringer ift. omsætning på Bornholm-ruterne– Egen tilvirkning 
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For at kunne isolere effekten af prisen er alle andre variable fastlåst i reelle tal, hvormed det antages, at 

ingen af driftsomkostninger påvirkes af prisændringerne. Som resultat heraf vil ændringen i 

omsætning gå direkte fra bundlinien. På baggrund af kundernes priselasticitet vil en reducering i 

billetpriserne medføre en øget efterspørgsel og omvendt. Derfor er yderscenarierne også af ekstrem 

karakter, fordi der ikke tages højde for den udjævnende effekt, som priselasticiteten vil medføre. Dette 

er dog ikke er medtaget i denne analyse, fordi kundernes efterspørgselsfunktion ikke kendes. 

Yderpunkterne skal derfor ses som ekstremer, som ikke forventes at være realistiske, fordi Mols-Linien, 

særligt under Polaris ejerskab, vil have stort fokus på at sikre, at alle afgange er profitable ved at 

optimere afgange og belægning.  

I LBO 2 stiger Mols-Liniens omkostninger til finansiel leasing og afdrag på den langsigtede gæld 

betrageligt. Derfor vil Mols-Linien være ekstra følsom overfor en stigning i omkostningerne, fordi der 

allerede er øgede likviditetskrav til virksomheden. Som det kan ses i tabel 37, er dette også resultatet af 

følsomhedsanalysen. Risikoen og volatiliteten i afkastet øges betragteligt ved at overtage Bornholm-

ruterne.  

I et fåtal af nedenstående scenarier bliver cash-flowet fra driften i nogle af årene negative. Det antages i 

disse tilfælde, at kapitalfonden og de resterende aktionærer vil funde underskuddet, hvormed der 

model-teknisk sker en rever-

serende dividende betaling.  

I denne følsomhedsanalyse fandt 

vi, at risikoen er steget markant, 

og et (urealistisk) worst case-

scenarie giver Polaris et afkast på 

11,85 %, hvilket er langt under det 

krævede afkast på 21,85 %. I best 

case-scenariet er der stadig chance 

for at øge afkastet betragteligt 

med 46,01 %, hvilket er højere end 

i LBO 1. Det kan konkluderes, at det kan være ganske bekosteligt at prissætte sine billetter for billigt. 

Mols-Linien har dog qua deres interne prisfastsættelses-kompetencer, jf. afsnit 5.4.3.2, store know-how 

fra branchen og Polaris’ kompetencer, ualmindeligt gode forudsætninger for at fastsætte den pris der 

optimerer omsætningen. 

9.8 Value Creation  
Efter at have undersøgt Polaris’ muligheder for afkast kan vi udskille den reelle value creation som 

Polaris skaber i Mols-Linien via LBO-modellerne. Denne værdi kan eksplicit ses som forskellen mellem 

Tabel 37: LBO 2 følsomhedsanalyse – Egen tilvirkning 
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værdiansættelsesbudgettet, hvor vi budgetterer fremtiden uden Polaris’ ejerskab og LBO budgetterne, 

hvor Polaris’ aktive arbejde med Mols-Linien indkorporeres. De er dog ikke direkte sammenlignelige, 

fordi værdiansættelsen finder en aktiekurs, mens LBO-modellerne finder et afkast målt på IRR. For at 

finde en indikation på Polaris’ value creation, vil vi derfor benytte den reelle markedsværdi på 70,28 kr. 

som entrypris, hvorefter den værdi, der kreeres i holdingperioden, vil være renset for bidraget fra 

value capturing. Som beskrevet er det en generel antagelse i de fleste LBO-modeller, at man kan sælge 

til samme multipel, som man køber til. Hvis Polaris havde købt aktierne til 70,28, havde E/EBITDA-

multiplen været 7,07 i stedet for den faktiske multipel på 3,79. Det er ikke muligt at give et retvisende 

billede af Polaris’ evne til at skabe værdi, hvis vi blot antager, at de ved en højere entrymultipel også 

kan sælge til en markant højere exitmultipel. Vi bliver derfor nødt til at forkaste denne antagelse for at 

kunne give et realitisk bud på værdiskabelsen.  

I virkeligheden vil entrymultiplen reelt ikke have effekt på exitmultiplen. Exitmultiplen vil i langt 

højere grad blive påvirket af de faktorer, som er beskrevet i afsnit 9.2. Den vil derfor være eksogent 

givet ud fra, hvad en køber vil være villig til at betale for virksomheden, og ikke hvad Polaris gav for 

den ved opkøb. Vi vurderer derfor, at en exitmultipel skal ligge et sted imellem den faktiske og den 

estimerede entrymultipel, hvormed vi i beregningerne vil benytte et gennemsnit her imellem. Derved 

sættes exitmultiplen til 5,43 i LBO 1 og 5,93 i LBO 2. Forskellen mellem de to multipler ligger i, at det i 

LBO-modellerne fortsat vil antages at væksten og den øgede omsætning vil retfærdiggøre at 

exitmultiplen øges med 0,5. 

9.8.1 Effekten af value creation i LBO 1  

For at opnå et sammenligneligt grundlag holdes alt andet end entrymultiplen konstant. 

Gældsstukturen holdes også konstant ved at benytte samme fordeling af egenkapital, seniorgæld og 

mezzaninegæld som 

anvendt i de tidligere 

modeller. Da 70,28 

næsten er dobbelt op 

af den reelle 

købspris, vil det også 

betyde, at Polaris skal samle en finansieringspakke, der er næsten dobbelt så stor. Derved øges gælden 

til ca. det dobbelte, hvormed kravene til Mols-Liniens cash-flow stiger, fordi renteomkostningerne og 

gælden er markant højere. Den samlede model kan ses i bilag 19, hvor specifikationenerne til 

afbetaling, rentebetalinger, gæld samt købs- og salgspriser findes.  

Resultatet af vores analyse er opsummeret i tabel 38. Resultaterne indikerer, at selv hvis Polaris havde 

betalt den reelle pris på 70,28 kr. pr. aktie, kan de - ved en exitmultipel på 5,43 – kan de opnå en IRR på 

18,28 %. Dette afkast må derfor antages at være et realistisk bud på den reelle value creation, da en 

Tabel 38: LBO 1 value creation – Egen tilvirkning 
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investering i Mols-Linien til den reelle pris ville give dette afkast. I tabellen har vi endvidere inddraget 

den IRR på 42,02 %, som angiver den samlede afkastrealisering, som Polaris reelt kan opnå ved deres 

lavere entrymultipel. Forskellen herimellem kan dermed betegnes som værdien af value capturing. Det 

er dog ikke muligt direkte at fastslå, at den numeriske forskel angiver det afkast, der stammer fra value 

capturing. Dette giver i stedet en stærk indikation af value capturings indflydelse på det samlede 

realiserede afkast.  

9.8.2 Effekten af value creation i LBO 2 

I LBO 2 anvendes en exitmultipel, der er 0,5 højere end i LBO 1.  Den samlede model hvor afbetaling, 

rentebetalinger, gæld og købs- og salgspriser fremgår af bilag 19. Resultaterne af denne analyse er 

opsummeret i tabel 39. I denne model finder vi, at Polaris ved køb til den reelle pris kan opnå et afkast i 

form af value creation på 20,04 %, mens det samlede potentielle afkast er 43,17 %. Derved kan det 

konstateres, at Polaris – uanset hvordan fremtiden udvikler sig med hensyn til rutenetværket – med 

stor sansynlighed 

kan skabe værdi i 

Mols-Linien.  

Med udgangspunkt i 

ovenstående analyser 

må det konstateres, at Polaris har gode muligheder for at bidrage positivt til værdien af Mols-Linien. 

Det må dog også fastslås, at value capturing med overvejende sandsynlighed har været en markant 

faktor i opkøbsbeslutningen, som har gjort det muligt for Polaris at opnå markant højere afkast end 

ellers.  

Tabel 39: LBO 2 value creation – Egen tilvirkning 
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10.0 KONKLUSION 

Formålet med denne afhandling har været at undersøge, hvilke underliggende motivationsfaktorer der 

influerede Polaris’ overtagelse af Mols-Linien og herigennem finde frem til det mulige afkast, der 

kunne realiseres ved opkøb af virksomheden. 

For at besvare dette var det væsentligt at undersøge Mols-Liniens strategiske situation, og herigennem 

hvilke eksterne- og interne konkurrenceforhold der påvirker virksomheden. Denne viden er essentiel i 

selve forståelsen af Mols-Linien som target-virksomhed og i det videre arbejde med casens 

underliggende motivation. Vi fandt, at Mols-Linien på en lang række parametre tilbyder et 

konkurrencedygtigt produkt, som markedet i stigende grad har fået øjnene op for. Det har medført en 

væsentlig stigning i virksomhedens omsætning og markedsandel. 

Mols-Liniens største konkurrent er substitutten Storebæltsbroen, da der grundet høje indtrægnings-

barrierer ikke findes andre færgeselskaber på Kattegatruten. Generelt konkurrerer disse to på 

parametrene pris, tid og komfort, hvor Mols-Linien især distancerer sig på prisen og komforten. Her 

har kunderne mulighed for betydelige besparelser afhængig af destinationen og billettypen. Denne 

analyse tager dog udgangspunkt i en holistisk omkostningsbetragtning, hvor den sparede bilkørsel 

spiller en væsentlig rolle. Netop prisen er også en af virksomhedens største eksterne trusler, hvor 

muligheden for en væsentlig prisreducering på Storebæltsbroen potentielt kan ødelægge Mols-Liniens 

konkurrencedygtighed. Derudover spøger risikoen for en Kattegatbro også i kulissen, hvilket antages 

at ville eliminere Mols-Liniens forretningsgrundlag. Disse trusler er bestemt af det politiske miljø, som 

er omskifteligt. Vi fandt dog, at begge disse trusler må anses som usandsynlige og dermed ikke spiller 

en væsentlig rolle i værdiestimatet eller afkastpotentialet. 

Derudover er Mols-Linien relativ følsom overfor udviklingen i olieprisen, da denne udgør 

virksomhedens største driftsomkostning. Olieprisen er siden midt 2014 faldet til et rekordlavt niveau, 

hvilket i høj grad har været en medvirkende årsag til Mols-Liniens succesfulde turn-around proces. 

Denne strategi blev igangsat i 2011 og bestod primært af et øget fokus på effektivisering, belægning og 

en fokusering af rutenetværket for at styrke kerneforretningen. Effekten af turn-around processen 

kulminerede i 2015 med et rekordstærkt 2014-regnskab og løbende opjusteringer af forventningerne til 

2015. Netop dette resulterede også i øget omtale, som besværliggjorde Polaris’ overtagelse af Mols-

Linien. Her blev det af mindretalsaktionærerne, med Thomas Tang i spidsen, erklæret, at Polaris’ tilbud 

den 3. juli 2015 ikke afspejlede den underliggende værdi af Mols-Linien.  

Denne pointe testede vi via en DCF-værdiansættelse af Mols-Linien på baggrund af den offentlige 

tilgængelige information på opkøbstidspunktet. Hertil er det væsentligt at adressere virksomhedens 

risici, hvilket teknisk fastsættes i WACC-estimeringen. De væsentligste risici i Mols-Linien består 
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hovedsageligt af de nævnte eksterne trusler samt virksomhedens ekstraordinært høje gearing. Disse 

resulterede i en ift. branchen relativ høj WACC, som selvsagt påvirker værdiestimatet negativt. På 

trods af dette fandt vi, at vores værdiestimat på 70,28 kr. overgik Polaris’ indledende bud på 34 kr. med 

106,7 %, hvilket anses som en signifikant forskel. Med baggrund i en række følsomhedsanalyser og en 

budgetkontrol vurderer vi, at vores estimat afspejler en fair pris og bygger på realistiske og robuste 

antagelser. Vi kan på den baggrund konkludere, at Polaris i høj grad har opnået value capturing i 

forbindelse med investeringen i Mols-Linien, hvilket har spillet en væsentlig rolle i Polaris’ valg af 

Mols-Linien og dermed også er en del af den underliggende motivation for investeringen. 

Værdiestimatet forklarer også den store modvilje fra de resterende aktionærer, der ligeledes vurderede 

at en kursværdi på 34 kr. ikke var retvisende. 

Markedets undervurdering af værdien i Mols-Linien muliggjorde dermed en favorabel gennemsnits-

købspris på 37,72 kr. pr. aktie. Dette er i høj grad med til at skabe rigtig gode forudsætninger for det 

mulige afkast, som Polaris kan realisere i forbindelse med exit af investeringen. For at foretage en 

vurdering af det mulige afkast foretog vi en særskilt budgettering af Mols-Liniens value drivers med 

udgangspunkt i forventningerne til Polaris’ aktive arbejde med Mols-Linien i holdingperioden. 

Grundet kapitalfondens relativt korte strategihorisont søger disse at optimere værdien af 

virksomheden markant. Vi estimerede ved en dybdegående gennemgang af empriske studier et 

gennemsnitligt afkastkrav på 21,85 %, hvilket indikerer et stort behov for værdiskabelse.  

Polaris har siden overtagelsen foretaget store ændringer i Mols-Linien og ændret deres 

fremtidsudsigter markant. Ændringer i driften, hedgingstrategien, investeringen i KatExpress III og 

udvidelse af rutenetværket vidner om en ambitiøs vækststrategi. Grundet usikkerhed omkring Mols-

Liniens fremtid under Polaris’ ejerskab, valgte vi at opsætte to scenarier (LBO 1 & LBO 2) til 

undersøgelse af den potentielle afkastrealisering. LBO 1 tog udgangspunkt i, at Mols-Linien ikke 

udvidede rutenetværket, men i stedet fokuserede på at maksimere den eksisterende drift på Kattegat-

ruterne. I LBO 2 opsatte vi i stedet et scenarie, hvor Mols-Linien bød og vandt kontrakten på Bornholm-

ruterne med start i 2018. Det blev efterfølgende offentliggjort, at Mols-Linien rent faktisk havde budt 

på, og vundet ruterne – hvilket bekræftede vores hypotese i LBO 2. Med udgangspunkt i en exit af 

Mols-Linien ultimo 2020 fandt vores modeller et forventet base case-afkast målt på IRR på hhv. 33,48 % 

og 33,99 %, hvilket oversteg afkastkravet med ca. 12 procentpoint. Vi fandt at afkastrealiseringens 

størrelse i høj grad er afhængig af, hvilken exitmultipel Polaris i 2020 vil kunne sælge til. I teorien 

sættes exit- og entrymultiplen til samme værdi, forudsat at virksomheden ikke ændrer sig markant ift. 

størrelse, risiko og branche. Vi testede derfor denne følsomhed og fandt, at exitmultiplen havde stor 

effekt. Grundet den undervurderede opkøbspris vurderes det ikke urealistisk at øge exitmultiplen, 

hvilket potentielt vil øge Polaris’ afkastrealisering betydeligt, hvormed afkastpotentialet anses som 

stort.  
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I begge LBO-scenarier samt i DCF-modellen fandt vi en stor påvirkning ved ændringer i olieprisens 

udvikling. Denne afhængighed spillede også en rolle i Polaris’ købstilbud, hvilket blev benyttet som en 

årsag til den lave budpris. Vi fandt dog i følsomhedsanalyserne, at olieprisen – grundet den forlængede 

hedginghorisont – selv ved væsentlige stigninger, ikke ændrede den samlede vurdering af 

afkastpotentialet. Estimeringen af fairprisen gav heller ikke nogen indikation på, at den store 

afhængighed af olieprisen skulle retfærdiggøre buddet på 34 kr.  

Ved at eliminere den positive effekt, som value capturing har på det forventede afkast, kan vi estimere 

Polaris’ bidrag til den direkte positive indflydelse på værdien af selskabet. Dette betegnes som value 

creation og angiver dermed den del af afkastet, der stammer fra Polaris’ aktive arbejde med Mols-

Linien. Ved at fastsætte entrymultiplen ud fra vores estimerede fairpris og dermed rense for value 

capturing, fandt vi at Polaris’ afkastpotentiale faldt til under tærsklen for et acceptabelt afkast. Hvis 

Mols-Linien var vurderet korrekt i markedet, ville det derfor være usikkert, hvorvidt Polaris ville være 

interesseret i at foretage investeringen, da Polaris’ value creation ikke overstiger den estimerede 

tærskel. 

Samlet set kan vi på baggrund af ovenstående konkludere, at den lave prissætning af Mols-Linien 

udgjorde en væsentlig faktor i investeringen. Det må vurderes, at Mols-Linien på baggrund af interne 

og eksterne karakteristika ikke i sig selv opfylder alle kriterierne for en oplagt target-virksomhed, 

hvormed en stor del af motivationen vurderes at komme fra det store afkastpotentiale som er drevet af 

både value capturing og value creation. 
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11.0 PERSPEKTIVERING 

Et af de interessante aspekter ved casen er Polaris’ ufuldstændige ejerskab. Vi har i afhandlingen 

afgrænset os fra at foretage en diskussion af, hvilke komplikationer dette medfører og i stedet blot 

antage ejerandelen fastlåst. Det kunne dog være relevant at se på Polaris’ muligheder for at opnå det 

fulde ejerskab, og hvilke implikationer det ufuldstændige ejerskab medfører.  

En direkte konsekvens af dette har været den besværlige afnoteringsproces, som på nuværende 

tidspunkt stadig ligger til vurdering hos Erhvervsankenævnet, efter at mindretalsaktionærerne ankede 

accepten fra Københavns Fondsbørs. Afnoteringen foretages typisk for at skabe arbejdsro i 

holdingperioden, hvilket øger muligheden for at maksimere værdien, fordi man undgår det kortsigtede 

fokus, som aktiemarkedet normalt har. Derudover skal der i exit samt afkastrealiseringen tages højde 

for ejerandelen, hvormed Polaris ikke modtager det fulde afkast af deres arbejde.  

Efter Polaris hævede sit bud til 40 kr, og stadig ikke opnåede den fulde ejerandel, har kapitalfonden 

ikke foretaget yderligere bud. Dette indikerer, at de har accepteret ejerandelen og ikke ønsker at hæve 

buddet yderligere. Hvis Polaris skal opnå de resterende aktier, er der dog behov for at hæve buddet. 

Den gennemsnitlige kontrolpræmie ved kapitalfondes overtagelser ligger i intervallet [20%;35%] ift. 

den aktuelle markedskurs ved tilbuddet. Det vil alt andet lige betyde, at den samlede entrymultipel vil 

stige, hvormed afkastpotentialet vil falde betydeligt.    

En anden mulighed for at opnå det fulde ejerskab, er ved at foretage en rettet emission, og herigennem 

udvande mindretalsaktionærernes ejerskab og stemmeandel. Dette er en teoretisk mulighed, da Polaris 

besidder 2/3 stemmeflertal som beslutningen kræver, jf. SL §162 stk. 2217. Emissions-kapitalen vil kunne 

benyttes i forbindelse med investering i KatExpress III, hvormed det proklamerede investeringsbehov i 

Mols-Linien også løses. Det betyder dog, at Polaris skal stille med en væsentlig ekstra-kapital, der ved 

det nuværende kursniveau218, markant overgår den originale samlede investeringssum. Den 

investerede kapital vil derfor stige og mindske afkastpotentialet væsentligt. Det bør også overvejes, 

hvorvidt denne mulighed evt. vil påvirke Polaris’ ry, og hvilket effekt det vil have for deres fremtidige 

invstorer, og deres syn på Polaris’ arbejdsmetoder219.   

                                                        
217 Retsinformation, 2015 
218 Mols-Linien aktiekurs pr. 13.05.2016: 80,50 kr.  
219 Bilag 4: Thomas Tang 
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BILAG 1: Research Onion & Vidensskabsteoretisk tilgang 

For at forstå vores paradigme valg og forskellene herimellem, har vi nedenfor eksplcit oplistet de 4 

forskellige paradigmer ift. deres ontologi, epistemologi og metodologi: 

Paradigme Ontologi Epistemologi Metodologi 

Positivisme Objektiv realistisk – der 

findes én sandhed 

Objektiv – data afspejler 

virkeligheden korrekt. 

Søger beskrivelse og forklaring 

via kvantitative undersøgelser 

(hypoteser) 

Kritisk 

realisme 

Kritisk realistisk – 

sandheden afhænger af 

subjektive diskurser. 

Modificeret objektiv – der 

stilles spørgsmålstegn til 

det observerede. 

Søger forståelse og forklaring 

af konkrete tilfælde via 

kvantitative og kvalitative 

undersøgelser (afhænger af 

analysegenstanden) 

Inter-

pretivisme 

Subjektiv konstrueret 

sandhed – afhænger af 

konteksten.     

Subjektiv forståelse for 

analysegenstanden  

Søger forståelse og fortolkning 

via kvalitative dybdegående 

undersøgelser (interviews) 

Pragmatisme Kritisk realistisk - 

sandheden afhænger af 

genstandens nytte. 

Både subjektive og 

objektive data kan 

generere acceptabel viden 

Benytter både kvalitative og 

kvantitative metoder benyttes. 

(Afhænger af 

analysegenstanden) 
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BILAG 2: Interview med Robert Spliid + Interviewguide 

Nedenfor fremgår interviewguide og herefter selve det transskriberede interview. 

Interviewguide 
 Hvad anser du som kapitalfondens største styrker som ejer og investeringsselskab? 

o Kompetencer for ledelse eller kompetencer for screening? 

 På hvilke områder differer det danske kapitalfondsmarked sig  primært ift. resten af verden? 

o Hvad er bevæggrundene for forskellene?  

 Hvordan finder Kapitalfonde typisk deres target virksomheder screeningsfasen? 

o Hvilke kriterier bliver der især lagt vægt på? 

 Hvordan vurderer kapitalfonden target i forhold til hinanden? 

o Sammenlignes der ud fra en teknisk analyse af det forventede afkast? 

o Eller benyttes en mere fundamental analyse, hvor man vurderer sine muligheder for at 

skabe værdi? 

o Hvordan fastsættes afkastkravet i praksis? Har en kapitalfond et generelt krav, eller 

differerer dette fra case til case? 

 Hvad anses som det vigtigste element i forbindelse med kapitalfondens aktive arbejde med target-

virksomheden? 

o Kompetencer for drift, strategi eller gearing? 

o Hvor stor en andel af afkastrealiseringen stammer fra value capturing (altså at target-

virksomheden generelt er undervurderet?) 

 I hvilken grad influerer incitamentsaflønning af ledelsen muligheden for værdiskabelsen? 

 Hvordan fastsættes gældsstrukturen i overtagelsen af target-virksomheden? 

o Og hvilke virksomheds- eller branchekarakteristika påvirker sammensætningen? 

 Hvilke fordele opnår kapitalfonden ved at afnotere virksomheden? 

o Og hvorfor er netop dette alt afgørende for arbejdet? 

 Hvilke Exit metoder ser du som de mest sandsynlige på det danske marked? (også ift. Polaris)  

o Hvorfor er Børsnotering relativt ubrugt? 

 Hvor stor en rolle spiller exit muligheden i forhold til overtagelsen? 

o Bliver der allerede inden opkøbet spekuleret i mulighed for exit? 

 Hvordan fastsætter kapitalfonden sin holdingperiode før overtagelsen? (altså i forbindelse med 

screeningsprocessen, og udregning af det forventede afkast) 

o I hvor stor grad er holding-perioden influeret af muligheden for exit?  

o Er holding perioden givet i forhold til hvornår man har mulighed for at sælge, eller har 

man fastsat en vis periode man som minimum vil holde før man ser på exit 

muligheder? 

 Hvad ser du som Polaris styrker? Evt i forhold andre kapitalfonde? 

o Aktivt ejerskab og arbejde med target eller screeningsprocessen? 

 Hvorfor tror du at Polaris fandt Mols-Linien interessant?  

o De har leveret en flot turn-around, men besidder ikke mange af de typiske karakteristika 

som kapitalfonde typisk leder efter. 
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 Gældsstruktur: Hvordan tror du gældstrukturen ser ud på en handel som Mols-Linien?  

o De har jo høj gearing – er det en hindring i forbindelse med Lån optagelse at de har 

meget finansiel leasing? 

 Hvilken indflydelse vil det have på overtagelsen at Polaris kun ejer 80%? 

 Hvilken indflydelse vil det have hvis Polaris ikke opnår en afnotering af Mols-Linien? 

 Polaris formidler eksplicit at de ikke investerer i transport virksomheder, men har alligevel 

valgt at investerer i Mols-Linien – indikerer dette at virksomheden var massivt undervurderet, 

og motivationen dermed lå ved value capturing? 

Transkribering af interview 
Interviewet blev aftalt via en foregående mail korrespondance, hvor det blev aftalt at 

kapitalfondsekspoert Robert Spliid ville deltage i at belyse en række generelle karakteristika omkring 

kapitalfonde og deres arbejdsprocesser. Derudover ville han, i vid udstrækning, forsøge at besvare 

case-specifikke spørgsmål, og give hans take herpå. Interviewet blev afholdt d. 26.04.2016 på Robert 

Spliid’s arbejdsplads i Nykredit på adressen Under Krystallen 1. Interviewet blev foretage af Niklas 

Juhl Nielsen og Robert Alexander Henning, og havde en varighed af 36,44 min.  

Interviewet er transkriberet ordret, dog med små ændringer ved talefejl eller andre 

sætningskonstruktionsfejl, for at kunne benytte dette i citat henseenhed.  

Så de første spørgsmål vi gerne vil høre dig lidt omkring det er sådan nogle mere generelle 

ting omkring arbejdsprocesserne i en kapitalfond. Hvad anser du som værende 

kapitalfonders største styrke, som ejer af en target-virksomhed og som investeringsselskab, og 

hvad er forskellen? 

- Jamen altså som ejer af virksomheden er det jo at de er i stand til at samle 

kapitalinteresserne. Et selskab, det at investrere i et selskab, det er jo altså, selskabs 

stakeholders, hvortil at jeg i første omgang regner både kredtitorerne og aktionærerne. De 

skal jo helst samles på en sådan måde så de har sammenfattende interesser og det er de jo 

langtfra i alle selskaber. Altså der har bankerne nogen interesser og ejeren har andre 

interesser. Det kapitalfonde er gode til er forsøge at aligne interesser og det er jo også derfor 

de er så populære hos bankerne fordi man ved at de folk der sidder i kapitalfonden, de jo, for 

75 %’s vedkommende er tidligere bankers, og tænker som bankfolk.  

- Hvorimod dem der sidder i alle andre virksomheder de tænker som industrialister. Så 

kapitalfonde de tænker jo i, de tænker jo i cashflow termer. De tænker i, at du inden for en 

periode skal have realiseret et vist form for afkast. Og dét er at ejeren tænker på samme 

måde som bankerne, det gør det jo meget nemmere at tale et fælles sprog, når man skal have 

samlet de her kapitalinteresser - så det er de gode til.  

Der hvor jeg tror, at de ikke er bedre end alle andre det er på selve den operationelle 

udvikling 
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- Jeg tror ikke kapitalfonden nødvendigvis - Altså de er gode til at skrue balancer rigtigt 

sammen, de er gode til at kigge på return on assets, assets hvor mange assets er overhovedet 

nødvendige at have indenfor selskabet. Men de er ikke nødvendigvis bedre til at tænke i 

processer fordi det at tænke i processer det er sådan mere ”ingeniør hjernen” der gør det, det 

er ikke den finansielle hjerne, men det der med at optimere balancen, det er den finansielle 

hjerne der er god til at udtænke det. 

Okay, så man kan måske argumentere for at de har en skabelon for hvordan de som ejere har 

lyst til at drive virksomheden? Sådan i de forskellige brancher? 

- Ja altså de er meget gode til at sætte sig kortfristede mål, altså til at sætte sig mål om hvor 

lang tids respeed vil vi give ledelsen f.eks. før vi foretager nogle indgreb, hvor lang tid vil vi 

have et lån, det er ikke altid at virksomheder har sådan et relativt kortsigtet synsvinkel, det 

er et eller andet med at vi sætter nogle ting i gang og så skal vi ligesom holde alle vores 

stakeholders nogenlunde i ro, sørge for at slukke ildebrandene her og der. Sådan tænker 

kapitalfonden  jo slet ikke, de tænker langt mere planlagt og systematisk indenfor en bestemt 

tidsperiode. Altså man kan sige, forskellen mellem kapitalfonden og andre ejere det er at 

andre ejere har måske ikke erkendt, at der er grænser for lang tid man kan se ud i fremtiden. 

Det er hele kapitalfondens udgangspunkt, det er at vi har de der 3-7 år, det er nemlig den tid 

de kan overskue. Det er jo også derfor kapitalfonde har de der 10 år som maksimal 

bindingsperiode, fordi det er en periode de fleste kan overskue, alt hvad der ligger 

derudover, det er jo fantasi. 

Så de arbejder lidt med det der bestyrelsesarbejde med at udfordre, kontrollere og sådan 

skabe den strategiske platform for at få ledelse til at drive virksomheden. Altså de går ikke 

ind og tager de små beslutninger men tager det mere udfra en holistisk tankegang? 

- Nej, det vil jeg nu ikke sige altså, jeg vil faktisk sige at kapitalfonden faktisk ofte tager 

meget konkrete beslutninger, altså de har nogle meget konkrete mål, nogle meget konkrete 

KPI’er i forhold til ledelsen. Altså hvor du kan opleve at - vil jeg forestille mig – sådan en  

stor virksomhed som Mærsk, det er det nogle overordnede ting der diskuteres som hvordan 

rederiet skal se ud om 20-30 år? Det er ikke sådan noget der diskuteres i en kapitalfonds-

bestyrelse der diskuterer man jo typisk: ”vi har nogle målsætninger om hvilke cashflow vi 

skal have, hvilken gældsrate vi skal have, hvilken CAPEX vi skal have indenfor det næste 

måske 2-3 år, så ruller man budgettet dér og de målsætninger bliver direktionen holdt meget 

skarpt op på igennem kvartalsrapportering. Det er jo ikke det man gør i de fleste traditionelle 

selskaber - der er nogen der kopieret modellen, men det er ikke det der er typiske for et 

selskab, der er bestyrelsen sådan meget strategisk tænkende, hvor kapitalfondens bestyrelse, 

den er meget mere kontrollerende, den sætter mål op og kontrollerer at de bliver overholdt, 
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så det er meget skarpere. Altså jeg vil tro det må være noget mere stressende ved at direktør 

i et kapitalfondsejet selskab, end i et ikke kapitalfonds-eget selskab.  

Ja, nu har vi snakket lidt omkring hvilke kompentencer de som ejere har. Hvad hvis man 

tænker inden ejerskabet med f.eks. screeningsprocessen, altså inden de egentlig opkøber eller 

finder den targetvirksomhed. 

- Der har kapitalfonden jo så den fordel at gennem netværket har de jo tilgang til alle de 

muligheder der byder sig på markedet, og det har de fordi.. - hvis du ved der er en 

virksomhed der er til salg, så vil du jo ikke gå til konkurrenten med det, fordi derved blotter 

du dig selv, hvis din virksomhed er til salg, så kunne du jo godt finde på at overlade til en 

corporate finance i en bank eller til en private equity fond, fordi de er neutrale. De har 

overblik over markedet, men hvis de siger nej til at købe din virksomhed, så er det ikke 

sådan at du så giver den en helt masse information. Hvis du f.eks., hvad ved jeg, er indenfor 

for fødevareproduktion, så kunne du selvfølgelig forsøge at sælge din virksomhed til en 

anden indenfor fødevareproduktionen, men i hele den process udleverer du jo hele 

strategien, du udleverer jo alle nøgletallene, og det er man jo ikke interesserede i, det er 

mindre problematisk at udleverer det til en kapitalfond, fordi den er jo, neutral i den 

sammenhæng ikke, så derfor står kapitalfondene jo meget stærkere i sådan i processen end 

industrialkøbere vil gøre  

Så har kapitalfonder så også den fordel, kan man sige, i forhold til industrielle købere at 

kapitalfonden, det viser historien i hvert fald, de køber jo typisk når markedet er dårligst, 

fordi så er renten jo normalt også lavere og de finansierer en stor del via leverage. Omvendt 

så ser man typisk at de industrielle virksomheder de køber op, når deres egen kredit-kasse er 

fyldt, og det er jo typisk når det går godt, så det er en tendens til at det industrielle køber, de 

køber når det er dyrt, fordi de har ikke råd når det er billigt fordi der er de jo selv nede ved 

sokkeholderne, og der kan man sige kapitalfonden de lever lidt mere modcyklisk.  

Med hensyn til de her target-virksomheder igen, hvilke overordnede kendetegn er vigtigst for 

target-virksomhederne. Altså når du vælger dem ud og hvordan forholder man dem i forhold 

til hinanden? Er det vigtigst at det er en moden branche, eller er det et stabilt cashflow? 

- Altså det tror jeg ikke man kan sige generelt! Det er jo klart at hvis det er – altså -  

kapitalfond er jo også købmænd og de kigger også på opportunities så hvis det er en, det kan 

godt være en branche det går dårligt, men hvor kapitalfondene mener at ved nogle få 

geværgreb, der kan de konsillidere branchen og skabe noget større. Hvis de f.eks. kan se, 

altså det går dårligt i industri med det fordi der er en helt masse der underbyde hinanden ved 

at købe dem op og konsilliderer dem, kan de jo skabe noget værdi, men det kan også godt 

være en moden virksomhed som har et stabilt cashflow. Fordelen ved det stabile cashflow 

det er jo at de jo også leverage det noget mere, men jeg vil sige det er ikke idag det man 
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typisk ser at kapitalfondene går efter - at de bare skal have noget der har, altså det er fint at 

der er et cashflow til at betale gælden, men det skal jo også være sådan så kapitalfonden kan 

sælge den her virksomhed til den højere multipel, så hvis den har et stabilt cashflow, så er 

det ALTID målsætningen for en kapitalfond og så for at den kommer over i et andet 

vækstspor, fordi det der vil, der i bund og grund bestemmer multiblen det er jo væksten. Jo 

højere vækst, jo højere multible kan virksomheden handles på.   

Så man kan godt stille det op sådan i forhold til, at når du vurderer dem, så har man enten en 

virksomhed som er drevet på en måde hvorpå man mener at man kan skrue på et par enkelte 

ting og så vil vi kunne øge multiplen eller om man kan - ligesom det er i Mols-Liniens case - 

du finde en undervurderet virksomhed som egentlig i markedet ikke er forstået? 

- Mols-linien det er sådan en rigtig speciel case fordi i ved jo godt hvad den blev brugt til i 

gamle dage ikke? Eller i hvert fald under, og op til finanskrisen. Den blev brugt som en 

belåningsaktie. 

- Altså der var jo nogle ganske få der sad på aktierne, det var en meget illikvid aktie og den 

blev handlet op i fuldstændig vanvittige priser. Det der var fordelen ved det, det var at alle 

dem der ejede den aktie, den aktie, i vil kigge på, hvis i kigger på den gamle 

aktionærstruktur, så vil i se at dem der var ejere - det var typisk ejendomsmatadorer. Det de 

brugte den til, det var at de stillede aktien som sikkerhed for lån. Det var faktisk det den blev 

brugt til - de havde ingen interesse i det selskab overhovedet. 

- Men det her, det kan man jo gøre, fordi i gamle dage så tænkte banker faktisk, altså nu siger 

jeg gamle dage, men før finanskrisen, tænkte bankerne meget på, når de belånte aktiver, 

hvad handledes den til på børsen, men ikke på hvorfor handledes den til den pris på børsen, 

hvis det er nogle få der presser prisen op ikke, der er i virkeligheden ikke rigtigt nogen 

omsætningen, jamen så er børsværdien jo ikke udtryk for hvad virksomhedens reele værdi 

er. 

Det er bare om de så brændte nallerne på mange af dem fordi at det det var jo dem polaris 

købte af altså rigtig meget af det var jo konkursbo.  

- Ja ja, klart 

Lidt omkring sådan noget incitamentsaflønning af ledelsen, nu snakkede vi lidt omkring den 

der minimering af opportunistisk adfærd tidligere. Hvordan har det decideret indflydelse på 

hvorledes at kapitalfonden som ejer aflønner ledelsen som afviger fra de der agency costs?  

- Jamen det fungerer jo på den måde at i modsætning til andre virksomheder så har ledelsen jo 

ikke aktieoption så de skal altid selv ryste op med pengene, og det der jo er ideen er at 

ledelsen skal have en symmetrisk risiko nedad og opad. Det vil sige hvis det går dårligt for 

virksomheden, så skal ledelsen også tabe penge, hvis det går godt for virksomheden, så skal 

den også tjene penge, det er det, derved aligner du risikoen. 
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Det kan man sige at det er nok noget der kommer altså, der er også virksomheder som bruge 

det  i dag, men det er meget unikt for kapitalfonden at bruge den her metode. At du skal ud 

og låne nogle penge, så må du sgu tage lån i dit hus eller hvor du vil tage lån, for at købe de 

her aktier sådan så vi virkelig ved at du har hånden på kogepladen. 

Og så kan du sige, virker det? Ja.. nogen gange virker det, nogle gange virker det ikke, fordi 

det virker jo godt hvis du er indeni en god gænge, og du virkelig  kan dreje virksomeheden, 

men vi har jo også set nogle eksempler på at managers, - Du kan bare tage Frank Henriksen 

i Fona der i begyndelsen af 00’erne -  han tabte alle sine penge fordi det gik dårligt for 

virksomheden. Den var,  det har jo senere vist sig, at Fona var jo uoprettelig. Jeg ville jo nok 

heller ikke have brudt mig om at tage medarbejderaktie eller ledelseaktie i sådan en som 

B&O f.eks. som jo også er en meget vanskelig case. Det er klart at det du kan opnå, det er at 

du kan faktisk i situationen opnå det modsatte, at ledelsen pludselig kommer i 

paniksituationer, fordi den kan se, at det personlige formue er langsomt ved at brænde op. Så 

du kan nå så langt ned, så du lige pludselig begynder at foretage panikbeslutninger, 

udelukkende for at have en chance.  

Det er jo ligesom roulettespil lige inden casionet lukker. Det er  det der er - du kan tale for 

det her corporate governance -system ved at ledelsen har hånden på kogepladen, men det 

kan altså også være kontraproduktivt hvis virksomheden kommer i uføre. At du lige 

pludselig får truffet nogle beslutninger som aldrig skulle have været truffet og som kun er 

blevet truffet i håbet om at du får virksomheden op at køre igen. 

Hvordan influerer det sig i forhold til om kapitalfonden vælger at skifte ledelsen ud? Altså 

typisk vil man jo vælge at køre med den der er, men jeg synes at man har set flere gange, at 

man har valgt at skifte den ud efter et par år. Har det nogen indflydelse, altså til hensyn med 

den her aktieoptioner osv? 

- Nej altså grunden til man har hyppige direktørskifte i kapitalfonden er jo, at du ændrer 

normalt fundamental strategi, og hvis du har haft en ledelse som kører sådan -  får 

virksomheden til at holde snuden oven vande, men eller ikke investerer i noget nyt og ikke 

er parat til, og forstår de ændringer som virksomheden skal underlægges, så er det jo en 

anden situation, så har man måske brug for en anden type. Altså nogle gange har man bruge 

en virksomhed som er god til at..  -  lad os sige at du har brug for en konsolideringsstrategi 

og opkøbe dine konkurrenter sådan så du bliver den dominerende spiller, jamen så har du 

brug for en der har forbindelser i markedet, som har forhandlingsskills.  

Hvis virksomheden er i en situation hvor den har brug for at vokse organisk jamen så er det 

sådan mere et produkt-mand man skal bruge. Hvis det der er problemet ikke er så meget 

produktionen, men salget, så er det måske en som forstår retailmarkedet, hvis det er, retail 

man er indenfor. Så når man skifter er det jo ikke bare fordi man synes det er sjovt at skifte, 
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men så er det fordi at det er vigtigt at man har en CEO der lige præcis har DNA´et til den 

strategi man har besluttet sig for  

Okay, lidt omkring gældstruktur. I din bog har du sat en fin figur op af forskellen mellem 

seniorgælden, mezzaninegælden og egenkapital. Er det ændringer i samspillet, og forholdet 

mellem hvordan man fastsætter sin gæld? 

- Nej, det eneste er at gæld generelt er blevet et mindre element i kapitalfonden, altså tidligere 

fyldte gæld jo meget og tidligere kom en stor del performancen jo fra evnen til at lave den 

rigtige gældsstruktur - det fylder mindre i dag. Det typiske det vel at du har 40-50 % egen 

kapital hvor du afhængig af størrelsen af virksomheden, hvor tidligere jo have 20-30 % 

egenkapital. 

Lidt omkring afnoteringer - Hvilken indflydelse har det på virksomheden at man ligesom 

vælger at lave afnotering? og hvor vigtigt er det for den senere værdiskabelse og realsieringen 

af afkast? 

- Jamen den eneste grund til man laver afnoteringen er for at få ro, havde jeg nær sagt, at du 

ikke løbende skal rapportere til en helt masse aktionærer. Altså du fjerner den offentlige 

opmærksomhed som virksomheden har, ved at afnotere den, derudover koster det 

selvfølgelige en masse penge og, vigtigst af alt, når du rapporterer til børsen, du kan jo også 

godt lade være med at afnoteret, f.eks. skete det jo med TDC. Ikke fordi man ikke ville, men 

fordi man simpelthen blev tvunget til det, fordi ATP ikke ville opgive deres aktier. Når du 

ikke afnotere så sker der jo det at du aflevere et regnskab som aktionærer ikke rigtigt kan 

forstår fordi et selskab som TDC, det var jo meget højt leveraged.  

Så i virkeligheden udviste det jo underskuddet efter renter, og det er ikke noget aktionærer 

godt kan lide, aktionærer kan i det hele taget slet ikke lide at investere i selskaber som har 

underskud, men fra et kapitalfond spiller det ikke nogen rolle fordi det der er interessant for 

en kapitalfond, det er i bund og grund, skaber du ny værdi og er likviditen iorden? Så de 

regnskaber du skal aflevere fra en kapitaldrevet virksomhed de viser noget helt andet, de 

viser noget som den almindelig offentlige aktionærer ikke er interesserede i at se. Så derfor 

er det vigtigt at man afnotere selskabet, for ikke at blande de to måder at kigge på selskabet 

på sammen.  

Så hvis man ikke har muligheden for at få de 90 % så du kan tvangsindløse så vil det kunne 

besværliggøre hele processen? 

- Ja altså kapitalfonder er ikke glade for situationer hvor de ikke kan få lov til at afnotere, det 

tror jeg heller ikke de der fem amerikanske kapitalfonde var da det ikke lykkedes dem at 

kunne få afnoteret TDC. det tror jeg bestemt ikke de var, men der er ikke noget i vejen for at 

man efterfølgende prøver ude på børsen, det er jo præcis det man gjorde med Pandora altså, 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

146 

 

Acxel har stadig en del af Pandora-aktien i beholdningen. Det er noget andet fordi så er det, 

så er det ude, så er virksomheden færdig udviklet, og den eneste grund til man stadig har 

aktier i beholdingen det er fordi man selvfølgelig ikke ønsker at kaste så mange aktier ind, 

fordi det kan trykke prisen, men det er jo også for at vise at man er commited til at følge 

virksomheden også efter man har solgt den, fordi det er et bevis for at man ikke bare sælger 

på toppen,og vil ud af den. Det er et stærkt signal ikke også, det er sådan om, omkring det 

der hedder signalteori i finansiering om hvor vigtigt betydning er dels om ledelsen har aktier 

i selskabet, hvad betydning er at man overhovedet sælger aktier, det har en meget vigtigt 

signalværdi for markedet.  

Hvordan tror du så i forhold til,  også med afnoteringen, og i forhold til exit-metoder? Hvis 

man ikke har mulighed for at få afnoteret selskabet. Er det så den eneste mulighed du har for, 

er det så, at blive på børsen? og, når du ikke har muligheden for at sælge den til en 

industrielkøber eller sælge til en strategisk køber, fjerner det så måske lidt af…?  

- Det kan du jo godt gøre, selvom den ikke er blevet afnoteret. Altså det er jo mange 

industrielle købere som godt vil købe virksomheden selvom det kun er 90% af den eller, det 

tror jeg ikke er noget problem 

Okay, så det handler bare om at de kan få 2/3 flertal?… 

- De industrielle købere de er jo bare interesserede i at få den industrielle kontrol over 

virksomheden. 

I forbindelse med sådan afnoteringen. hvis det mislykkedes, tror du så at kapitalfonden 

ændrer fokus for at  tilfredsstille markedet, eller accepterer de bare at så de er ikke glade?  

- Nej det accepterer de bare. Altså i bund og grund tænker kapitalfondene vel selvfølgelig at 

det er ærgerligt at der kommer de der dårlige overskrifter, fordi de viser underskud, men 

omvendt så kan man jo sige det er jo en måde at presse de eksisterende aktionærer på, som 

havde muligheden for at sælge, men som ikke har gjort det 

Ja, okay. Kapitalfonde er jo også kun interesserede i den der 5-7 årige horisont ikke?  

- TDC var jo en kæmpe god forretning ikke, jeg tror da at ATP måske, har fortrudt lidt at de 

ikke solgte dengang 

Ja.  Lidt i forhold til exit-metoderne stadigvæk. På det danske marked, så har 

børsennoteringer, typisk for de mindre danske kapitalfonde,  ikke været brugt i så stor grad. 

Har det noget at gøre med det danske børsmarked? Eller er det fordi der er industrielle 

købere der er mere attraktive?   

- Nej, det kan man ikke sige at det [det danske børsmarked]  har [været brugt ofte]. 

Nej alså jeg tror det har noget med det danske børsmarked at gøre fordi sammenlignet med 
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Sverige kan du jo se der har været en helt anden voldsom IPO-aktivitet. I Norge også for den 

sags skyld. Vi har bare ikke haft det i Danmark. Jamen det danske børsmarked er simpelthen 

ikke så veludviklet og det er det jo mange grunde til. Det har jo i det hele taget noget at gøre 

med at vi er meget mere obligationsfinansierede i det her land, -fokuserede er i det her land 

fordi vi har et stort realkreditmarked.  Vi har jo også en forholdvis skæv skat, af 

aktieudbytte. Vi har jo en beskatning på 42% i Danmark hvor man i de fleste andre lande 

ligger nede omkring 30%, inklusivt i Sverige og Norge, Tyskland, England. Så det er ikke så 

attraktivt at have aktive på aktiemarkedet i Danmark som i Sverige eller England. Jeg tror 

det er noget af forklaringen, men det er selvfølgelig ikke det hele.  

Ja. Med hensyn også til exit er det noget kapitalfonden tænker over fra starten af? Inden du 

vælger at foretage opkøbet? 

- Nej, det tror jeg ikke. 

Okay, så man starter ikke med at prøve at snakke med nogen om de er interesserede? 

- Nej, altså.. jeg skal selvfølgelig ikke udelukke at man på forhånd har nogen ide om den 

potentielle køber kunne være, det er klart, men man overvejer altid forskellige exit-

muligheder men jeg tror ikke, at man fra starten af beslutter sig for at det her det bliver en 

aktie, det her bliver en IPO, det her bliver en industriel, eller det bliver et videreslag til en 

kapitalfond, det tror jeg ikke man gør, nej.  

Det har jo netop noget at gøre med, hvad lykkedes man med. Hvis man lykkedes med at 

skabe en bred diversifikation, jamen så kan man jo godt være det passer til én type 

virksomhed. Hvis man lykkedes med at skabe en stærk vækst i salget generelt jamen så er 

der måske en anden. Så er det måske netop en aktie-mission fordi så er det lige pludselig en 

vækstaktie vi har med at gøre. 

Så det tror jeg ikke man kan sige på forhånd altså, nu kan i jo så selv tage sådan en som ISS 

hvor det jo egentlig var planen at den skulle have været solgt til G4S. 

Det blev den så ikke. Den endte med at blive noteret på børsen i stedet for. Men man har 

måske nok nogle vage forstillinger om det men.. - jeg har i øvrigt nogle studerende som 

skriver hovedopgave lige præcis om det der - om de forskellige exit-strategier og om man 

kan iagttage at der er nogle af de tiltag kapitalfonden gør der målretter mod bestemte 

exitstrategier.  

Der vil jeg sige, ja, der er jo nogen ting, men i kan jo se det på, hvad er det for en profil man 

indsætter som CEO når man har haft virksomheden i 3 år? Er det sådan en typisk 

kommunikativ profil som vil være god at have i en børsnotering eller er det måske mere 

ingeniørtypen som vil passe meget godt ind i industrielsalg eller hvad er det? 
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Så man har mere end fast strategi: ”vi skal nå de her finansielle mål indenfor de næste 5 år og 

så kigger vi efter en exit, når vi ligesom føler vi er noget til der hvor vi ikke kan udvikle 

mere”? 

- Ja. Men du holder selvfølgelig hele tiden øjnene og ørerne åbne og der vil løbende være en 

kontakt. Du snakker med andre kapitalfonde, du snakker med industrivirksomheder, altså 

man skal tænke på at kapitalfonde de er jo fisk i vandet ikke, i det store åbne hav hvor de 

hele tiden får impulser fra alle mulige interessenter i markedet. De hører hele tiden hvad der 

foregår, og det sker jo også jævnligt at kapitalfonden møder andre som siger jamen altså den 

der virksomheden som vi har i porteføljen, den kunne vi potientielt godt være interesset i. 

Dermed får de jo løbende nogle indikationer, ”okay, ligger prisen der” -  fint, det kunne 

være en mulighed det kunne være vi skulle exite den før vi er helt færdige med den, fordi 

prisen egentlig ser gunstig nu, så kan vi gå i gang, så har vi jo penge fri til noget andet. Eller 

kapicitet fri til noget andet om man vil.  

Sådan noget helt andet: I forhold til det her med kapitalfleksibiliteten med en kapitalfond 

som ejer, hvorledes fungerer det sådan i praksis med det kapitaltilsagn? Er det noget der kan 

trækkes på i forbindelse med, at du skal lave opkøb for virksomheden? 

- Ja. Altså tilkøbsinvesteringer, er jo typisk noget der foretages af kapitalfonder og du kan 

ovenikøbet jo lave en investering, hvor du siger okay, den her koster 100 millioner, vi 

reserverer lige 50 ydeligere for tilkøb. Det har, det har jo været mange ekspemler på at man 

har brugt, og trukket på investorernes tilsagn for at købe op. Det så vi f.eks. ved Løgstør 

Rør.  

Så nu man snakker om kapitalfondens kapitalfleksibilitet så er det mest i forhold til kapital 

tilsagnet eller er det også i forhold til at du har et tilsagt, eller er det også at lave gældaftaler 

med de finansielle? 

- Jamen det er jo begge dele. Altså, kapitalfonden har jo den fordel at den hurtigt kan få 

adgang til egenkapital, men den kan også hurtigt få adgang til fremmedkapital. Egenkapital 

fordi den har jo allerede et commitment fra sine investorer, med mindre det er en fond der er 

lige ved at lukke selvfølgelig, fordi den er ved at udløbe. Men de har selvfølgelig også et 

qua deres reputation hos bankerne, dem af dem der har en god reputation, det har de fleste. 

De kan også forholdvist hurtigt ved at rejse penge fordi bankerne ved at det materiale de får 

fra kapitalfond de er så gennemarbejdede og så, havde jeg nær sagt, let tilgængelige for 

bankerne, så det er hurtigt at skrive en kreditliste og få den bevilliget og forretningen udført.  

Altså der er det jo lidt mere kompliceret for virksomheder som ikke har det der 

kapitalfondskultur fordi de måske skal bruge meget tid på at lave det bankerne skal bruge.  

Vil der være forskel på lånevilkårerne man også får eller er det identisk med markedet? 
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- Det er ikke nødvendigvis men det er jo ofte, altså det er jo oftest sådan at når der er en 

kapitalfond med en god reputation der står bag, jamen så er man parat til at give… Der er 2 

ting man skal kigge på når man skal kigge på kapital-omkostninger, det ene det er jo hvad 

for en rente forlanger banken, hvad for en kreditspread forlanger de? men også hvor 

stramme er covenants. 

Og det er klart at det med at stramme covernants er et andet parameter bankerne bruger, 

altså hvis, hvis der sker covernants-brud – f.eks. man har en covanant om at EBITDA skal 

være mindst 2 gange gælden, 3  gange gælden, eller 5 gange gælden. Hvis den brydes så har 

bankerne jo en ret til at ændre lånevilkårene eller genforhandle aftalen, og det er jo sådan 

nogle af de der ting man kan kigge på 

Okay, man vil det generelt sige, at et kapitalfondsejet selskab de vil have mere lempelige 

covernants-krav? 

- Ja, ja 

Okay. Nu ved du ikke så meget om casen her, men polaris som har købt dem [Mols-Linien], 

de oplyser eksplicit på deres hjemmeside at de ikke investerer i shipping og rederier. Nu har 

de så valgt at købe Mols-Linien alligevel, kan det være en indikation på at det er en meget 

undervurderet aktie og det derved er fordi det lige så meget, at man bare havde muligheden 

for at købe dem [og tjene et ”let” afkast]? 

- De siger jo selv at det [Mols-Linien] ikke er shipping og at de siger jo selv at det er infra-

struktur. Så det kan man jo så vurdere. Altså det er jo også en form for infrastruktur men det 

er jo, hvad vil man sige, Scanlines blev jo også købt af en kapitalfond, og de har jo 

foreløbigt tjent gode penge, men de har jo primært tjent penge fordi man ikke kan nosse sig 

færdig med Femern-(forbindelsen). 

Det der i virkeligheden gøre, at det her det kan blive en god investering, det er jo at der ikke  

bliver lavet en alternativ rute, altså at der ikke bliver lavet en fast forbindelse over Kattegat. 

Jeg er da overbevist om, at skulle det ske, så tror jeg, at det kommer til at se lidt sørgeligt ud 

for Mols-Linien.  

Ja, det kan man sige, det er helt sikkert!  

- En af mine gode venner Jens Løgstrup, som er med i bestyrelsen i Mols-Linien i øvrigt, og 

han spurgte mig jo også om, jeg kunne være interesseret i at gå med i noget af det for 2 år 

siden. Der sagde jeg ”nej - det er nok ikke et selskab jeg selv vil investere i” Ville jeg selv 

tage Mols-Linien? Hvad skulle der til for at jeg selv ville tage Mols-Linien? Det ved jeg 

ikke - prisen ville være afgørende, så skulle der være en ordentlig restaurant, fordi jeg hader 

Scandlines fordi de har nogle dårlige restauranter, men jeg kan jo ikke udtale mig på 

kundernes vegne.  
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Nej, nej 

- Jeg tror i bund og grund at det der nok betyder mest, det er tid. 

Altså hvis man ikke sparede noget tid, så skal der jo nok meget til at man gider sætte sig op 

på en færge. Fordi, at sidde i,  jeg ved ikke hvor lang tid det tager at sejle over, men altså, 

hvis vi, og det kan da godt nu kender jeg ikke nok som sagt til Mols-Linien, men de der nye 

skibe man har, og er ved at købe ind, jamen hvis de er med til at forkorte rejsetiden så 

meget, så det giver mening at tage den vej over, så kan det da godt være, der er noget i det, 

men der jo generelt er problemet med de der færger, er jo at når man har bil med, så er det jo 

en enorm dyrt.  

Jeg kender ikke prispolitiken og den skal man selvfølgelig se på.  

Hvad, hvad koster det at købe?  

Jamen altså de har lavprisbillet for 250 kr. per vej 

- ja… 

og hvis man tager de reele omkostninger ved at køre i bil, så er det jo mere end bare 

benzinprisen, så er det faktisk noget man tjener penge på. 

- Ja… men det er jo stort set hvad en storebælts-billet koster, ikke? 

Jo, jo,, men du sparer så omkring 100 kilometer kørsel  

- Ja, ja  

Og det er jo omkring 100 kilometer gange et eller andet. 

- Okay, hvad med tiden? 

Det kommer lidt an på altså, hvis det er Aarhus så er det meget klart, så sparer du tid. Hvis 

du kommer lidt mere sådan lidt mere fremme midt Jylland, så begynder den at blive lidt mere 

identisk, men ellers så sparer du faktisk tid 

- Ja, ja. Ja, ja.  

Men der er jo så den kæmpe trussel i form af en gratis storebæltsbro og der er også lidt snak 

om Kattegatbro  

- Jamen altså man kan jo sige, gratis storebæltsbro det kan jo implementeres ret hurtigt, 

hvorimod en kattegatbro, det er nok 15 år fra det tidspunkt, det man jo kan vælge i modellen 

det er jo at sige, okay vi regner kun cashflowet frem til tidspunkt hvor den bro tidligst kan 

etableres. 

ja, så slipper man i hvert fald for den. 

- ja 
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Men sådan i forhold til kapitalfonder og deres specialisering i brancher osv. Nu hvor de siger 

de ikke selv vil gå ind i transportbranche, vil man så gerne i princippet gå på kompromis, hvis 

man ser at der er en så stor en mulighed selvom man egentlig ikke selv er eksperter på det 

område, så henter man bare nogle udefra ind, der kan hjælpe med ligesom den strategiske 

drift? 

- Jo altså nu kan man diskutere om der er nogen kapitalfonder som er specialiseret - det er der 

jo i USA. Der der nogen der er fokuserede på pharmaceutical, andre der er fokuserede på  

retail osv, telecom er der jo også nogen der er fokuserede på.  

Altså der er ikke nogen i Danmark, der er fokuserede. Jeg vil sige, at der er ikke engang 

nogen i norden, som er specialiserede. De har allesammen et meget bred tilgang til det. Så 

jeg vil sige, det Polaris vel har lavet, det er jo selve businesscasen som de har sat op, og så 

har de hentet folk ind udefra som er specialiserede på det område, fordi Polaris selv har jo 

ikke de eksperter. Altså det er jo, det er jo også finansfolk der er polaris. 

- Det er jo ikke godt at vide, altså jeg har jo lavet en optælling engang, jeg tror det var, jeg 

tror det var 60% eller sådan noget, det kommer fra banker og 30% det kommer fra 

konsulentvirksomheder. Så er der jo 2% fra univisersiteterne og 3 % er industrialister. 

Okay, så det er godt at se på hvor kompetencerne ligger 

- Det kan man godt sige, der er ingen tvivl om det. det er også det, der gør, at de snakker så 

godt med bankerne.  

Vi havde lidt prøvet at tage udgangspunkt i value-capturing og value-creation. Hvor at value 

creation er den strategiske og operationelle forbedring af en kapitalfond laver. Har du nogen 

holdning til, hvor meget mener du er value creation og hvor meget mener du er at fange den 

her værdi. Hvis vi antager at Mols-Linien er undervurderet, så er det jo value-capturing.  

- Jamen der er jo lavet objektive analyser på det her – altså hvis vi snakker Danmark, så er der 

jo den der analyse som DVCA også har offenliggjort, Achleitner 

- altså man kan selvfølgelig diskutere de metoder hun anvender. 

Jo lige præcis, jo og så blev den også lavet for, hvad var det, den blev lavet for en kapitalfond 

eller et eller andet, så det var mere.. 

- Nej, den er lavet for DVCA 

- Den er biased, og hun har taget, jeg tror 44 virksomheder ud, hvor det er klart at alle dem 

der er gået konkurs, de er jo ikke blevet taget ud, så du får nogle biased resultater, men det 

er nok noget af det bedste vi kan bruge. Altså tendensen er jo at mere af den værdiskabelse 

der skal laves, det er operationelle forbedring, men meget af det består jo i at du kører fra et 

lav-vækstspor til et høj-vækstspor. Det er det der gør at du kan sælge virksomheden til en 

højere multipel.  
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BILAG 3: Mailkorrespondance med Thorsten Spurr Madsen  

Aftalt pr. mail at fremsende en række spørgsmål omkring Polaris’ overtagelse af Mols-Linien og 

komplikationer i casen til Investment Manager i Polaris; Thorsen Spurr Madsen. Spørgsmålene blev 

fremsendt d. 27.04.2016 og blev besvaret d. 03.05.2016. 

Hvordan forløber Jeres screenings- og udvælgelsesproces i forbindelse med valg af target-

virksomheder?  

- Vores screeningsproces er forholdsvist detaljeret og følger en række standardiserede 

beslutningsmilepæle som købsprocessen skrider frem. Derudover har vi forskellige 

beslutningsorganer, som skal ind over en investering før den endeligt foretages. Således skal 

alle investeringer godkendes i vores partnergruppe samt fonds-og management bestyrelse. 

Hvor stor en del af Jeres samlede ressouceforbrug bliver brugt i screeningsperioden vs. ejerskabs-

perioden?  

- Det er svært at svare på, da nogle investeringer kræver mere arbejde frem for andre. 

Umiddelbart vil jeg vurdere at forholdet er 50 / 50. 

Hvilken periode er vigtigst for graden af succes i investeringen? 

- De første 100 dage er utrolig vigtige, da det er her vi får den overordnede platform på plads – 

dvs. rapporteringssystemer, strategiplan, IT, incitamentsprogrammer. I nogle tilfælde er vi også 

ude og rekruttere nye medlemmer af bestyrelse og direktion. 

Hvilke karakteristika ved target-virksomheden er væsentlige for Jer? 

- Lidt forsimplet set ser vi på 6 faktorer: markedets attraktivitet, virksomhedens platform 

(markeds/konkurrence position), business casen, ledelsesteamet, exit mulighederne og generel 

risiko i forretningsmodellen (fx kunde- og leverandør afhængighed) 

Hvordan matchede Mols-Linien disse karakteristika? 

- ML er en lidt atypisk case, da den minder lidt om en infrastrukturinvestering. Der er således 

ikke nogen ambition om international ekspansion, redefinering af forretningsmodellen eller 

lignende. Dog står selskabet stærkt med hensyn til platform, ledelsesteam, og risikoprofil   

Hvordan ser jeres gældsstruktur ud i forbindelse med overtagelsen af Mols-Linien? Kan i give nogle 

indikationer på forholdet mellem egenkapital, seniorgæld, mezzaningæld og evt. hvilke rentesatser 

i har forhandlet? 

- Desværre ikke i detaljer. Men bemærk, at transaktionen er speciel, da vi købte aktier og derfor 

ikke betalte en enterprise value. Selskabet eksisterende gæld er således videreført.  

Hvilke strategiske udviklingsområder mener I, at I kan forbedre eller bidrage til som ejer? 
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- ML har siden 2011 været igennem en gennemgribende turnaround, som bl.a. har omfattet 

væsentlige omkostningsreduktioner. Vi har således ingen ambition om yderligere 

effektivisering udover hvad selskabet forsøger at optimere i den daglige drift. Vi mener, at vi 

kan være med til at skabe ro om selskabet, som før vores opkøb havde en ineffektiv 

ejerstruktur. 

Hvor mener I at Jeres største bidrag som kapitalfond er i forbindelse med ejerskabet af Mols-

Linien? 

- Bakke op om ledelsen i eksekveringen af business planen, og skabt ro om ejersituationen. 

Hvad er de største fordele ved at afnotere Mols-Linien? Hvilke komplikationer har det for 

investeringen, hvis afnoteringen ikke bliver en realitet? Hvorfor tror I at der har været en så stor 

modstand af ansøgningen om afnotering? 

- Jeg kan ikke kommentere yderligere herpå. Se eventuelt vores tilbudsdokument, som er 

tilgængeligt på Mols-linien hjemmeside. Heraf fremgår nogle argumenter. 

Hvilke overvejelser har I omkring exit-strategi på nuværende tidspunkt?  

- Vi gør os altid overvejelser om exitmuligheder før vi laver en investering, da vi helst ser et 

bredt køberfelt ved en fremtidig exit.   
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BILAG 4: Mailkorrespondance med Thomas Tang  

Aftalt pr. mail at fremsende en række spørgsmål omkring Polaris’ overtagelse af Mols-Linien og 

komplikationer i casen til repræsentant for mindretalsaktionærerne; Thomas Tang. Spørgsmålene blev 

fremsendt d. 21.04-2016 og blev besvaret d. 23.04.2016. 

Hvad er din generelle holdning til kapitalfondsejerskab?  

- Jeg mener kapitalfonde bidrager med meget godt til økonomien. Tit formår kapitalfonde at 

ruske op i virksomheder der absolut havde brug for det. Jeg mener også at kapitalfonde 

bidrager væsentlig med risikovillig kapital til især mindre og mellemstore virksomheder. 

Hvilke karakteristika gjorde Mols-Linien interessant som investering-target?  

- Mols-Linien har gennemført en meget succesfuld turnaround men markedet reagerede meget 

sent på den nye realitet, hvilket var en oplagt købsmulighed for dygtige investorer. Mols-Linien 

kommer desuden til at nyde godt af de faldende oliepriser efterhånden som deres gamle 

oliehedger til høje priser udløber. 

Hvornår investerede du/I i Mols-Linien, og hvad var din daværende investeringsstrategi?  

- Mols-Linien var meget langt i en succesfuld turnaround som markedet ikke havde bemærket. 

Jeg investerede derfor langsigtet i en succesfuld turnaround case som handlede alt for billigt. 

Hvad var din motivation for at investere – hvor så du værdi?  

- Se ovenstående. Mols-Linien handlede til P/E 5 og var kraftigt på vej frem. 2015 var det bedste 

regnskab i selskabets historie og der forventes yderligere stor fremgang i 2016.  

Hvad tror du var Polaris’ motivation?  

- Den samme som ovenstående. Primært value capturing ved investering i en undervurderet 

aktie omend de naturligvis forsøger at skabe så meget ekstra value som muligt ved aktivt 

arbejde med virksomheden. 

Du udtalte tilbage i juli 2015 at buddet på 34 kr.var for lavt - hvilke faktorer gjorde at dette var for 

lavt?  

- Succesfuld turnaround, ekstrem lav P/E, sikre fremtidige oliegevinster når tidligere oliehedger 

udløber. Polaris lykkedes næsten med at købe Mols-Linien til den praktisk taget billigste pris 

(P/E) af samtlige selskaber på hele det danske børsmarked. Den har været en ekstraordinær god 
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investering for Polaris, der kun har været mulig fordi storaktionærer bare VILLE sælge uanset 

hvad.  

Hvad er din generelle holdning til Polaris’ overtagelse?  

- De har gjort en fantastisk investering og den eneste kritik jeg har af dem, er deres forsøg på (og 

metode til) at tvinge Mols-Liniens flere tusinde aktionærer ud for at opnå fuld kontrol over 

selskabet. 

Hvilke oplagte strategiske beslutninger ser du for Mols-Linien under Polaris’ ledelse?  

- Mols-Linien har netop budt på bornholmtrafikken, men det har selskabet arbejdet på i lang tid 

og kan ikke tilskrives Polaris. Jeg tror de primært kan bidrage i forhold til optimering af 

kapitalstruktur. Polaris skriver selv på deres hjemmeside at de IKKE investere i shipping. 

Hvilken rolle spillede Lind Invest i budprocessen?  

- Lind Invest fik ikke mulighed for at lave en due dilligence og var derfor dårligt stillet i forhold 

til Polaris. Alligevel kunne Lind byde 44 kr. per aktie, men Polaris havde meget dygtigt lavet 

ubetingede aftaler med storaktionærerne hvilket betød Polaris bare kunne ignorere Linds’ bud 

og at storaktionærerne ikke kunne sælge til Lind selvom han bød højere. 

Hvorfor var du modstander afnotering, og hvilke komplikationer anså du ved dette?  

- Mols-Liniens aktier vil i praksis blive usælgelig for alle småaktionærerne, som derfor bliver 

100% afhængige af Polaris, ikke bare i forhold til strategien og driften af Mols-Linien men også i 

forhold muligheden for overhoved at kunne købe eller sælge. Der er mindre oplysningskrav til 

unoterede selskaber og da kapitalfonde som bekendt bedst kan lide at operere i det skjulte, så er 

det langt fra sikkert at informationsniveauet fra Mols-Linien opretholdes, især på den lange 

bane. Småaktionærer med aktier for mindre end 100.000 kr i et pensionsdepot bliver tvunget til 

at sælge, uanset om det kan leve med de væsentligt forværrede forhold eller ej.  

I praksis er (eller føler) mange aktionærer sig tvunget til at sælge, uanset at den tilbudte pris på 

ingen måde afspejler en fair værdi. Det er en væsentlig skade og derfor er jeg imod en 

afnotering! 

Hvilken fremtid ser du for Mols-Linien? (Fra et strategisk synspunkt?  

- Der er potentiale for markant vækst, og hvis det lykkedes at vinde bornholmtrafikken, så bliver 

selskabet overnight fordoblet i størrelse. Jeg tror IKKE at der bliver bygget en kattegat bro og 

jeg er derfor sikker på at Mols-Linien har en lys fremtid. Det tror jeg ikke Polaris overtagelse 

ændrer væsentligt på. Efter at det lykkedes at forhindre en tvangsindløsning og Polaris stadig 

insisterede på at forsøge at afnotere Mols-Linien blev sagen mere principiel fremfor kun at 
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handle om småaktionærerne i Mols-Linien. Polaris forsøgte at ændre praksis for området (se 

vedhæftet pdf) og underminere minoritetsbeskyttelsen af alle danske aktionærer. 

Det handler om Polaris' muligheder for at foretage en rettet emission til finansiering af Katexpress 3, 

og herigennem opnå en ejerandel over 90%. Anser du dette som en realistisk mulighed for Polaris?  

- Jeg anser det ikke som en realistisk mulighed, både fordi en rettet emission hvor Polaris opnår 

en ejerandel på 90% næsten kun kan ses som en ulovlige metode til at gennemtvinge 

tvangsindløsning. Samtidig skal en eventuel rettet emission være på op mod 1 milliard kroner 

for at Polaris kan øge deres ejerandel til 90%. Kapitalfonde foretrækker at indskyde så lidt 

egenkapital som muligt, så alene den nødvendige størrelse af en rettet emission gør det meget 

usandsynligt.  

Derudover skriver "Økonomisk Ugebrev Formue" at en udeblivelse af en afnotering, vil 

besværliggøre Mols-Liniens (og herunder Polaris') muligheder for at fusionerer med 

Bornholmertrafikken (Danske Færger A/S). Anser du dette som et problem for Mols-Liniens 

fremtidige konkurrencemæssige udvikling?  

- Det korte svar er nej. Mols-Linien har bud på Bornholmertrafikken, ikke planlagt en fusion.  

Slutteligt vil vi gerne høre dine kommentarer til Mols-Liniens fremtid og key succes factors: Hvilke 

finansielle og/eller strategiske value-drivers anser du som vigtigst for Mols-Liniens fortsatte 

udvikling? Herunder vækst (organisk eller M&A), marginforbedring (fortsat belægningsfokus og 

omkostningsminimering) eller CAPEX effektivisering (Fokus på effektisering af forretning via 

investeringer). 

- De er alle vigtige, men den vigtigste faktor i min optik er organisk vækst i passagertallene, som 

skal genereres ved at Mols-Linien fortsat er et meget attraktivt alternativ til storebæltsbroen. 

Hvordan ser du denne fremtid, med eller uden en afnotering?  

- Jeg ser en lys fremtid for Mols-Linien, selskabet står stærkt positioneret til fremtiden uanset om 

den bliver på børsen eller ej. Spørgsmålet er bare om minoritetsaktionærerne får mulighed for 

at være med på rejsen eller ej. 
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Figur 32: Olieprisens udvikling 2010-2015 

 

BILAG 5 – Budprocessen 

Mols-Linien 2015 – et begivenhedsrigt år 
Mols-Liniens aktiekurs åbnede 2015 i kurs 23,6 kr. og sluttede året i kurs 61,5 kr. – en stigning på 160,59 

%220. Til sammenligning steg Small-cap-GI indekset, som Mols-Linien er en del af, kun 28,25 %221. Vi vil 

i dette afsnit netop redegøre for denne udvikling i aktiekursen og belyse hvilke underliggende value 

drivers der medførte denne.  

Mols-Linien er per deres kernedrift afhængige af de globale oliepriser, da disse indirekte fastsætter 

driftsomkostningerne i forbindelse med færgetransporten. Som det fremgår af figur 2 faldt olieprisen 

markant i slutningen af 2014 og har løbende fortsat sit fald i hele 2015222. Mols-Linien oplyser i deres 

årsrapport fra 2014, at de i nærværende periode benyttede sig af 2/3 hedging i forbindelse med 

afdækning af ufavorable udsving i olieprisen såvel som dollarkursen. I praksis betyder dette at Mols-

Linien ikke fik direkte gavn af det store fald i oliepriserne i 2014, da man allerede havde fastlåst prisen i 

denne periode.  

Dog betød dette at effekten af oliepriserne fald 

ville indtræde i regnskabsåret 2015, hvor nye 

hedgingkontrakter skulle fastsættes, til en nu 

mere favorabel pris. Dette betød at 

virksomheden kunne fastsætte sit olieforbrug 

til en langt lavere pris i 2015, som dermed 

ville have en positiv indflydelse på årets 

resultat.  

Denne positive påvirkning var dog allerede 

indregnet i virksomhedens guidance for 2015, 

da årsrapporten udkom den 3. marts 2015. Guidance blev oprindeligt vurderet til et positivt resultat på 

25-35 mio. kr. Det blev desuden oplyst, at Mols-Linien havde hedget hele olieforbruget for 2015223. 

Allerede den 22. april 2015 øgede virksomheden sin guidance fra 25-35 til 35-45 mio. kr. i forbindelse 

med Mols-Liniens kvartalsregnskab. Virksomheden havde oplevet en rekordstart på 2015 med stigning 

                                                        
220 Yahoo Finance, Mols linien historisk 
221 NasdaqOmxNordic – Indeks – Historiske priser 
222 Nasdaq Crude oil - 18 Month 
223 Mols-Linien Årsrapport 2014, s. 8 
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i antallet af personbiler på 9 %, og en stigning i omsætningen på 7 %224.Dette medførte en kursstigning 

fra kurs 30,7 til 32,5, svarende til en procentvis stigning på 5,9 %.  

Den 8. juni skrev erhvervsdagbladet Børsen, at storaktionær Finansiel Stabilitet III A/S havde modtaget 

et købstilbud på deres aktier, 26,25 %, i Mols-Linien A/S. Men administrerende direktør Henrik Bjerre-

Nielsen udtalte til Børsen: ”Ja, der har været bud på Mols-Linen. Og nej, de har ikke været tilstrækkeligt 

attraktive til, at vi har fundet det betimeligt at sælge”225. Direktøren udtalte også, at de bestemt var til at tale 

med, og han udtrykte håb for, at de kunne afhænde aktierne indenfor en ”overskuelig fremtid”. 

Aktiemarkedet reagerede ikke på nyheden, og aktien lukkede i samme kurs som den åbnede – kurs 

30,0 kr.  

Den 18. juni opjusterede Mols-Linien for anden gang på kun tre måneder deres forventning til årets 

resultat. I 2. kvartal formåede virksomheden at bygge positivt videre på de gode takter, som de viste i 

1. kvartal. Forventningerne til året blev opjusteret fra 35-45 til 50-60 mio. kr. En del af opjusteringen 

beroede på en positiv udvikling i business-segmentet: ”Der er en god vækst i antallet af erhvervsrejsende på 

hverdage, blandt andet som følge af det forbedrede trafikprogram med timedrift fra både Jylland og Sjælland i de 

travleste perioder”226. Derudover rapporterede Mols-Linien om øget aktivitet på 11%, samtidig med at 

gennemsnitsomsætningen pr. bil blev opretholdt på samme niveau. Aktiemarkedet reagerede særdeles 

positivt på denne nyhed, og aktien steg 10 % fra kurs 28,1 til 30,1.  

Købstilbud fra Polaris A/S Fond IV 

Fredag den 3. juli meddelte kapitalfonden Polaris Københavns Fondsbørs, at de havde købt Clipper 

Groups ejerandel på 29,95 % i Mols-Linien til kurs 34,0 kr. Samtidig offentliggjorde de et officielt 

købstilbud på de resterede aktier i Mols-Linien. Købstilbuddet var et frivilligt købstilbud, jf. 

værdipapirhandelsloven §32, da  Polaris’ ejerandel ikke oversteg 1/3 af den samlede egenkapital, 

hvilket ville resulterer i et pligtmæssigt købstilbud, jf. værdipapirhandelsloven §31 stk. 1-3. 

Købstilbuddet var betinget af, at Polaris samlet set kunne opnå en ejerandel over 75 %227.  

Udover købsaftalen med Clipper Group oplyste Polaris i tilbudsdokumentet, at de havde modtaget 

uigenkaldelig forhåndstilsagn fra hhv. Nykredit og Finansiel Stabilitet III om erhvervelsen af deres 

ejerandele. Dette betød tillige, at hvis Polaris inden tilbudsperioden udløb, forbedrede aftalens vilkår 

for de resterende aktionærer, ville disse forbedringer også gælde for Nykredit og Finansiel Stabilitet III.  

                                                        
224 Mols-Linien.dk – Pressemeddelelse d. 22. April 2015 
225 Børsen.dk, 8. Juni 2015 
226 Børsen.dk, 18. Juni 2015 
227 Polaris Tilbudsdokument, side 5 
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Tabel 40: Kontrol Premium ift tilbudskurs  - data via 
Yahoo Finance, Historiske kurser, Mols-Linien. 

Købstilbuddet afgivet d. 3. juli lød på 34 kr. pr. 

aktie, hvilket var 4,6 % over lukkekursen torsdag 

den 2. juli. Denne overkurs angives som 

kontrolpræmien i forbindelse med overtagelsen af 

virksomheden. Vi vil senere foretage en 

vurdering og diskussion af niveauet af denne, i 

forbindelse med diskussionen af implikationer i 

casens forløb. I tabel 3 har vi illustreret 

købstilbuddet på 34,0 kr. ift. kursniveauet på forskellige tidspunkter. Tilbuddet løb til den. 12. august, 

og det var aftalt med Clipper Group at aktierne seneste skulle være Polaris i hænde den 30. september 

2015228. Samlet set sikrede Polaris sig tilsagn fra 76,2 % af aktiekapitalen via Clipper Group, Finansiel 

Stabilitet III og Nykredit. Det var dog kun Clipper Group der afgav uigenkaldeligt tilsagn til denne 

kurs.   

Polaris oplyste i tilbudsdokumentet også om deres planer om afnotering af Mols-Linien og herunder en 

væsentlig note: ”Det er sammenfattende tilbudsgivers vurdering, at Mols-Linien bedst videreudvikles til gavn 

for såvel kunder som medarbejdere, hvis selskabets aktier afnoteres fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S”229. Det 

blev også oplyst at Mols-Liniens bestyrelse generelt var positivt stemt og anså tilbuddet som positivt 

for Mols-Linien230. Aktiemarkedet reagerede prompte på købstilbuddet, og aktien steg til kurs 34,2, 

hvilket altså er over købstilbuddet231. 

Perioden efter tilbuddet 

Den 10. juli offentliggjorde bestyrelsen i Mols-Linien deres redegørelse og holdning til opkøbstilbuddet, 

jf. Overtagelsesbekendtgørelsen §23 stk. 1, i et officielt dokument til ejerne. I offentliggørelsen 

redegjorde bestyrelsen for forløbet op til tilbuddet: De var blevet kontaktet i maj 2015 af Polaris, der 

repræsenterede ca. 76 % af kapitalen igennem forhåndstilsagnet, og viste interesse for at købe hele 

selskabet. I forbindelse med den indledende undersøgelse fik Polaris adgang til at udføre en due 

diligence analyse af virksomheden. De fik således adgang til at foretage ”en begrænset juridisk, finansiel 

og teknisk gennemgang af Mols-Liniens virksomhed232.  

Bestyrelsen havde i forbindelse med vurderingen af købstilbuddet fået assistance af Handelsbanken 

Capital Markets der foretog en fairness-vurdering, og de fandt tilbuddet acceptabelt for virksomhedens 

aktionærer. Bestyrelsen bemærkede yderligere, at aktien var særdeles illikvid, og at der kun blev 

handlet 0,4 % af selskabets aktier på daglig basis. Denne skyldes at illikvide aktier ikke altid handles til 

                                                        
228 Polaris Tilbudsdokument, s. 27 
229 Polaris Tilbudsdokument, s. 6 
230 Polaris Tilbudsdokument, s. 10 
231 Børsen.dk 3. Juli 2015 
232 Bestyrelsens redegørelse for opkøbstilbud fra Polaris A/S,  s. 6 
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fair pris, og præmien kan derfor godt anses for acceptabel, selvom tilbuddet ift. dagskursen ikke var 

særlig meget højere.  

Bestyrelsens officielle vurdering lød således: ”I betragtning af Polaris’ og Tilbudsgivers erklærede hensigter 

vedrørende den fremtidige udvikling af Mols-Linien, finder Bestyrelsen, at Tilbudsgivers overtagelse af Mols-

Linien er positiv for Selskabet og Aktionærer, som ønsker en mulighed for at sælge til en kurs, der er højere end, 

hvad de må formodes at kunne have solgt til i markedet inden offentliggørelse af Tilbudsmeddelelsen”233. 

Samme dag som bestyreslsens redegørelse udkom, blev der i Børsen skrevet en artikel omkring en 

gruppe minoritetssaktionærer, der nægtede at sælge deres aktier, 2-3% af egenkapitalen, til Polaris. 

Talsmanden for gruppen, Thomas Tang, udtalte at gruppen ville bekæmpe afnoteringen, samt at de 

desuden vurderede, at tilbudsprisen var alt for lav234. Denne holdning delte managing partner i Polaris 

Jan Johan Kühl ikke, og han udtalte som svar på tiltale til Børsen: ”Det er et selskab, der ved indgangen til 

året havde 40 mio. i egenkapital, og vi byder 482 mio. kr. Der er ikke mere at sige – det er prisen”235. Han afviste 

derved også at købstilbuddet ville blive hævet. 

Minoritetsaktionærerne og opkøbstilbud fra Henrik Lind Invest A/S 

Modstandsgruppen af minoritetsaktionærerne nåede, ifølge Thomas Tang, en samlet kapitalandel på 5 

% allerede den 20. juli236. I dagene efter udtalte han yderligere til Børsen, at de håbede og forventede en 

større tilstrømning i forbindelse med bekæmpelsen af en forestående afnotering.  

Kort efter godkendte myndighederne Polaris’ opkøbstilbud på Mols-Liniens aktier.  

Den 28. juli skrev Børsen i en artikel, at investeringsselskabet Lind Invest havde givet et tilbud på 40 kr. 

pr. aktie, og de citerede kilder med ”indgående kendskab til sagen”237. Direktør Henrik Lind udtalte selv 

om emnet i en mailkorrespondance med børsen: ”Jeg kommenterer som vanligt aldrig på 

rygter/spekulationer”238. Kursen steg 0,5% heraf til kurs 39, hvormed kontrolpræmien tilbudt af Lind 

Invest var dermed ikke særlig stor.  

Den 7. august hævede Polaris sit købstilbud til 40 kr. pr. aktie239. Det skete relativ kort tid efter rygterne 

begyndte at florere omkring Lind Invest’ tilbud. Polaris opnåede ved det nye købstilbud, at få både 

Nykredits og Finansiel Stabilitet III`s aktiepositioner: ”På denne baggrund har Nykredit Bank A/S, Finansiel 

Stabilitet og FS Finans III A/S, som tilsammen har råderetten over ca. 46 pct. af aktierne i Mols-Linien A/S 

                                                        
233 ”Bestyrelsens redegørelse for opkøbstilbud fra Polaris A/S”, s. 10 
234 Børsen.dk 10. Juli 2015 
235 Børsen.dk 10. Juli 2015 
236 Børsen.dk 20. Juli 2015 
237 Børsen.dk; 28. Juli 2015 
238 Børsen.dk; 29  Juli 2015  
239 Børsen.dk; 7. August 2015 
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meddelt endegyldige og uigenkaldelige tilsagn om at sælge deres aktier til os. Vores reviderede tilbud har således 

endegyldig opbakning fra mere end 76 pct. af aktierne”240. 

Samtidig oplyste Thomas Tang at modstandsgruppen nu bistod med en kapitalandel på 7,5%. Han 

udtalte også, at modstanden for en del af ejerne ikke handlede om at sikrer en højere pris, men i stedet 

at mange langsigtede aktionærer der anså den forestående afnotering særdeles negativ. 

Den 17. august fremsatte Lind Invest et officielt købstilbud på aktierne i Mols-Linien til en værdi af 41 

kr. Samtidig kunne Børsen meddele, at Lind Invest var blevet nægtet adgang til de dokumenter Polaris 

tidligere havde benyttet i forbindelse med due dilligence processen241. 

Den 27. august hævede Lind Invest tilbuddet til 44 kr. pr. aktie i et forsøg på at overtage en resterende 

del af aktierne i Mols-Linien: ”Vi ejer på nuværende tidspunkt knap 5 pct. af aktierne i Mols-Linien og ønsker 

at være en del af den fremtidige ejerstruktur i selskabet som en væsentlig minoritetsaktionær”242. I samme artikel 

udtalte Henrik Lind, at man havde opgivet at overtage kontrollen med Mols-Linien, grundet Polaris’ 

andel på 76 %. Det frivillige købstilbud var betinget af, at Lind Invest ville opnå 10 % af aktiekapitalen.  

Den 15. september, dagen efter købstilbuddet på 44 kr. udløb, måtte Henrik Lind dog erkende, at han 

ikke nåede op på de 10 % som tilbuddet var betinget af, og annullerede derfor det frivillige købstilbud. 

Han udtalte til Børsen, at formålet med at opnå 10 % var at forhindre Polaris’ forestående afnotering og 

tvangsindløsning: ”Vi vil ... fortsat være en langsigtet aktionær i Mols-Linien. Vi vil derfor ... søge at 

samarbejde med de øvrige langsigtede aktionærer, så der skabes maksimal værdi i selskabet"243.  

Polaris offentliggjorde den 22. september i en pressemeddelelse, at de havde opnået en ejerandel på 

80,1% af de udestående aktier: ”Polaris' mandatory offer for all the shares in Mols-Linien A/S expired on 

September 21st 2015. After expiry, Polaris had received acceptances from shareholders representing 383,948 

shares equivalent to 2.71% of the outstanding share capital and voting rights in Mols-Linien A/S. Polaris now 

own 11,176,947 shares in Mols-Linien A/S equivalent to 80.1% of the outstanding share capital and voting rights 

in the company (excluding Mols-linien's treasury shares)”244.Aktiekursen lå på 44,40 kr., hvilket altså er 11 

% over det opdaterede tilbud.  

Den 22. oktober opjusterede Mols-Linien endnu engang deres guidance for år 2015 fra 50-60 til 60-70 

mio. kr. Det skete samme dag som der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling for at 

stemme om, hvorvidt der skulle søges afnotering af selskabet245. Afnoteringsbeslutningen kræver 2/3 

tilslutning, hvilket ikke overraskende resulterede i et overordnet ja, grundet Polaris’ ejerandel på 80,1%. 

                                                        
240 Børsen.dk; 7. August 2015 
241 Børsen.dk; 12 August 2015 
242 Børsen.dk, 27. August 2015 
243 Børsen.dk, 15 September 2015  
244 Polaris - pressemeddelelse 22 September 2015 
245 Børsen.dk, 22. Oktober 2015  
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Den 2. december offentliggjorde Mols-Linien i en pressemeddelelse, at de havde søgt om afnotering fra 

Københavns Fondsbørs.   

Aktiekursen sluttede som tidligere nævnt året i kurs 61,5 kr. og har fortsat sin imponerende stigning i 

2016 på trods af risikoen for en afnotering. 

Afnotering af Mols-Linien A/S 

Københavns Fondsbørs svarede den 24. februar 2016 på ansøgningen om afnotering. Mod mange, 

heriblandt modstandsgruppens, forventning resulterede ansøgning i en accept af afnoteringen, på trods 

af at Polaris’ ejerandel på 80,1 %246. I værdipapirhandelsloven §25 stk. 3, fremgår det at: ”Fremsætter en 

udsteder [Mols-Linien], hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, anmodning om sletning 

fra handelen, skal operatøren af det regulerede marked [Fondsbørsen] tage anmodningen til følge. Sletningen kan 

dog ikke foretages, hvis derer er sandsynlighed for, at dette vil være til væsentlig skade for investorernes 

interesser eller markedets odentige funktion”.  

Københavns Fondsbørs satte sidste handelsdag for handel af aktier i Mols-Linien til den 8. april 2016. 

Polaris blev pålagt at fremsætte et frivilligt tilbud ”... under forudsætning af, at selskabet sikrer, at der 

fremsættes et købstilbud på vilkår svarende til det af Polaris tidligere fremsatte pligtmæssige købstilbud, med 

mindre lovgivningen foreskriver en højere kurs”247. Denne regel stammer fra bekendtgørelse om 

overtagelsestilbud §13: ”Den tilbudte kurs i et pligtmæssigt tilbud skal mindst svare til den højeste pris, som 

tilbudsgiver eller personer, der handler i forståelse med tilbudsgiveren, har betalt for de allerede erhvervede aktier i 

de 6 måneder, der går forud for tilbudsdokumentets godkendelse.”. Eftersom Polaris ikke har foretaget køb af 

aktier siden deres sidste tilbud på 40 kr., er de derfor ikke påkrævet at byde mere end 40 kr. pr. aktie. 

Dette pligtstilbud svarer til en kontrolpræmie på -59 % ift. lukkekursen den 23. februar. Ikke 

overraskende faldt aktiekursen drastisk efter åbning den 24. februar, og ved børsluk var kursen 69,5, 

hvilket er et fald på 28,35 %.  

Thomas Tang, udtalte d. 25. februar til Ritzau Finans at: ”Afnoteringen har ikke kun betydning for Mols-

Linien, men den sætter også et stort spørgsmålstegn ved den generelle beskyttelse af minoritetsaktionærer. - Det 

er skadeligt for det danske aktiemarked i almindelighed og for småaktionærer, der stilles væsentligt ringere 

fremover”248.  

En lang række mindretals aktionærer var kritiske og utilredse med fondsbørsens beslutning: ”I praksis 

er (eller føler) mange aktionærer sig tvunget til at sælge, uanset at den tilbudte pris på ingen måde afspejler en 

                                                        
246 Børsen.dk, 24. Februar 2016  
247 Børsen.dk, 24. Februar 2015 
248 Ritzau Finans, via nordnet.dk 25. Februar 2016 
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fair værdi. Det er en væsentlig skade og derfor er jeg imod en afnotering”249. Afgørelsen blev d. 17. marts anket 

til erhvervsankenævnet. 

I forbindelse med denne klage blev 

afnoteringen udskudt d. 19. April, hvilket 

medførte en stigning i aktiekursen på 

19,7%. Man kan diskutere hvorvidt disse 

store fald og stigninger er en 

likviditetspræmie, som påvirker kursen. 

Udover likviditeten, er der også en række 

andre forhold, som f.eks. risiko for en 

rettet emission, og en række skattemæssige 

forskelle. Vi vurderer dog at udviklingen i 

høj grad indikerer, at der er en 

likviditetspræmie, ved at være hhv. børsnoteret og privatejet. Se figur 33 

 

 

                                                        
249 Bilag 4: Thomas Tang 

Figur 33 - Kursudvikling ift. likviditetspræmie - egen tilvirkning 
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BILAG 6: Dekomponering af værdiskabelse 

Driftsmæssige tiltag 

Turnover 

Toplinjevækst kan ske på 2 forskellige måder; organisk vækst eller opkøb250. Ved organisk vækst forståes 

at virksomhedens aktiviteter vokser på baggrund af virksomhedens egen formåen. Der er dermed tale 

om at virksomhedens nuværende forretningsområde genererer et øget output vha. interne tiltag. I disse 

tilfælde vil virksomheden typisk benytte strategiske vækststrategier. Ansoff opstiller 4 muligheder; 

marketpenetration, product development, marked development og diversification251. Der skelnes mellem nye og 

eksisterende markeder og produkter. Fokus ligger her på at udnytte virksomhedens nuværende 

ressourcer og kompetencer til at vækste virksomhedens aktivitet. En måde hvorpå dette kan opnåes er 

via justering af virksomhedens marketing-mix, som sammenholder alle de elementer der influerer 

forbrugernes valg af produkt. Virksomheden kan dermed vha. justering af product, price, promotion, 

place, physical evidence, process eller people252 opnå organisk vækst på hhv. eksisterende eller nye 

markeder og/eller produkter.  

Modsat organisk vækst findes vækst via op- eller tilkøb (M&A). Her vokser virksomhedens aktivitet på 

baggrund af integration af nye eller eksisterende forretningsområder. Integrationen kan deles op i 

vertikal- og horisontal integration253. Ved vertikal integration vokser virksomheden ved at man udvider 

sit forretningsgrundlag ved at overtage elementer af virksomhedens forsyningskæde, f.eks. i form af en 

leverandør eller distributør. Formålet med dette kan både være at sikre omsætningsvækst, men 

formålet kan også være den afledte effekt at opnå mere kontrol over de aktiviteter der er med til at 

skabe værdi i virksomheden. 

Ved horisontal integration forstås opkøb eller fusion af en konkurrent. Virksomheden vækster dermed 

sin toplinje ved at opkøbe en konkurrerendes virksomheds aktiviteter. På denne måde sikres både 

vækst men også markedskonsolidering samt bedre mulighed for udnyttelse af skalafordele. Ulempen 

ved denne type vækst er at det typisk anses som værende kapitaltung i forhold til den 

aktivitetsforøgelse man oplever. Derudover forudsættes det at synergieffekterne kan udnyttes fuldt ud, 

hvilket sjældent opfyldes.  

Som vist tidligere, har omsætningsvækst en direkte positiv indflydelse på ROIC. Hvis omsætningen 

øges, vil dette ceteris paribus have en positiv indflydelse på ROIC, hvilket vil have en positiv effekt på 

                                                        
250 Kotler et al., 2012 
251 Kotler et al., 2012  
252 Kotler et al., 2012 
253 Kotler et al., 2012 
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EVA. Derfor anses omsætningsvæksten som en væsentlig value driver, da en positiv udvikling ofte 

medfører en værdistigning. Det er dog væsentligt at pointere at omsætningsvækst ikke altid medfører 

værdiskabelse. Hvis væksten i omsætningen overstiges af væksten i omkostningerne er vil vækst 

medfører værditab.  

Det er derfor essentielt for kapitalfonden at forstå hvorvidt omsætningsvækst vil være værdiskabende 

eller ej. Hvis kapitalfonden vurderer at de igennem strategiske tiltag har mulighed for at opnå vækst, 

som vil overstige de medfølgende omkostninger, vil dette være fordelagtigt. Beslutningen må derfor 

anses som et marginalræssonnement, hvor omkostningerne vedrørende væksten sammenholdes med 

omkostningerne herved.  

Operating costs 

For at opnå en forbedring af virksomhedens profitmargin skal der fokuseres på minimering af 

virksomhedens driftsomkostninger. Profitmarginen angiver forholdet mellem omsætningen og de 

driftsmæssige omkostninger, hvormed en forbedring enten kan skyldes vækst i omsætningen, jf. 

afsnittet ovenfor, eller ved en nedbringelse af omkostningerne.  

Det er vigtigt at forstå at driftsomkosningerne består af:”de udgifter, der i årets løb er anvendt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger”254. Definition indikerer at 

omkostningerne er direkte korreleret med virksomhedens aktivitetsniveau i den givne periode. Det må 

derfor antages at der generelt er en positiv korrelation mellem udviklingen i omsætningen og 

udviklingen i driftsomkostningerne. Som beskrevet i foregående afsnit sikrer omsætningsvækst kun 

værdiskabelse, såfremt de medfølgende driftsomkostninger ikke udvikler sig ugunstigt. Den samme 

sammenhæng gælder i forhold til udviklingen i driftsomkostningerne. Så længe reduceringen af 

driftsomkostningerne ikke sker på baggrund af et tilsvarende fald i aktivitetsniveauet, vil dette påvirke 

ROIC positivt og dermed skabe værdi.  

Driftsomkostningerne kan nedbringes på en række forskellige måder. Disse henviser til ideen om 

effektivisering, hvor den nuværende arbejdskraft og kapital udnyttes bedre. En måde at anskueliggøre 

disse er ved at tage udgangspunkt i virksomhedens værdikæde, som indeholder de processer en 

virksomhed gennemgår i forbindelse med at drive virksomheden. Ved at gennemgå disse processer, og 

se på optimeringer heraf, vil man kunne belyse forbedringstiltag. Værdikæden består af255: 

 Primære aktiviteter  

o Up-stream aktiviteter: Indgående logistik og produktion 

o Down-stream aktiviteter: Udgående logistik, markedsføring og salg & service 

 Sekundærer aktiviteter: 

o Infrastruktur, HR, IT og indkøb.  

                                                        
254 Retsinformation ,1922 
255 Kotler et al., 2012 
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Disse aktiviteter viser dermed hvilke aktiviteter driftsomkostningerne påhviler. Det er derfor også disse 

aktiviteter en kapitalfond bør undersøge når de skal vurderer hvordan driftsomkostningerne kan 

reduceres. Som det fremgår er der flere muligheder, da man både kan agere ud fra en specifik 

tankegang og effektiviserer enkelte aktiviter, men man kan også anskue det ud fra en mere holistisk 

tilgang.  

Kapitalfonden kan altså f.eks. forsøge at optimere en virksomheds produktion, ved f.eks. at 

implementere en lean tankegang256. Ved at fokusere på at standardisere processer, og herigennem fjerne 

uhensigtsmæssige omkostninger, kan driftsomkosningerne minimeres. Der kan også fokuseres på 

virksomhedens indkøbs processer, hvor en standardisering også kan anses som fordelagtig. Generelt 

må det vurderes at en restrukturering af virksomhedens processer vil medfører en reducering af 

virksomhedens driftsomkostninger på længere sigt. Ved restrukturering forstås tilpasning af 

virksomhedens aktiviteter i forhold til en intern eller ekstern justering257. Operationel restrukturering 

har til formål at optimere virksomhedens processer og aktiviteter, for at øge virksomhedens rentabilitet. 

På denne måde kan restrukturering af virksomhedens aktiviteter anses som en holistisk tilgang til 

reduceringen af driftsomkostningerne, og dermed maksimering af rentabiliteten.  

En af de oftest anvendte tiltag i restruktureringer er optimering af personaleomkostningerne. 

Lønomkostninger anses generelt som en af de tungeste driftsomkostninger i virksomheder. Det er 

derfor essensielt med en efficient udnyttelse denne ressource, og derved en minimering af 

omkostningen. Ved at standardisere flere processer i virksomheden, vil man ofte kunne opleve en 

minimering af personaleomkostningerne.  

Det kan dermed konkluderes, at der er mange forskellige steder hvor en kapitalfond kan fokusere sin 

opmærksomhed og opnå en reducering af driftsomkostningerne. Det må derfor vurderes at 

udviklingen i driftsomkostningerne har en afgørende indflydelse på værdiskabelsen i virksomheden. 

Hvis det lykkedes at nedbringe driftsomkostninger vil det have en direkte positiv indflydelse på 

værdiskabelsen. 

Invested Capital 

Slutteligt kan ROIC maksimeres via en mere effektiv styring af den investerede kapital.  

Investeret kapital defineres som ”... the amount a firm has invested in its operating activities and which 

requires a return”258. Det dækker altså over den kapital der finansierer virksomhedens driftskapital, og 

udregnes som: 

 

                                                        
256 Spear & Bowen, 1999 
257 Petersen & Plenborg 2012  
258 Petersen & Plenborg 2012, s. 74 
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Som beskrevet har den investerede kapital en direkte og indirekte indflydelse på virksomhedens 

rentabilitet. Som vist tidligere indgår den investerede kapital i udregningen af EVA, hvor denne er med 

til at styre niveauet af den positive eller negative mer-værdi. Hvis spreadet mellem ROIC og WACC er 

positivt, vil størrelsen og udviklingen i EVA være direkte korreleret med størrelsen af den investerede 

kapital.  

Derudover indgår den investerede kapital i udregningen af ROIC, hvormed størrelsen af ROIC også 

afhænger af størrelsen af den investerede kapital. Hvis virksomhedens drifstindtjening fastholdes mens 

den investerede kapital vokser, vil ROIC falde, og dermed have en negativ indflydelse på EVA. 

Udviklingen i den investerede kapital har dermed stor indflydelse på virksomhedens værdi. Dette 

betyder at en effektiv styring af den investerede kapital er stærkt samvariende med værdiskabelsen. 

Den investerede kapitals effekter kan opstilles som: 

  

 

 

Hvis vi starter med at se isoleret på den første effekt, fremgår det at en mindre investeret kapital alt 

andet lige medfører en større ROIC. Dette betyder at man som ejer har incitament til at minimere den 

investerede kapital. Der er flere måder at minimere den investerede kapital, og vi vil nedenfor 

gennemgå de hyppigst anvendte: 

Den første metode er ved et frasalg af forretningsområder, der ikke bidrager positivt til indtjeningen.  

Hvis en virksomhed har flere forretningsområder, vil det være fordelagtigt at analysere hvilke 

forretningsområder der giver overskud. Hvis der findes forretningsområder der giver underskud eller 

relativt dårligere indtjening, sammenlignet med de øvrige områder, kan man med fordel koncentrere 

forretningsmodellen.  

En anden metode er at kigge på specifikke driftsaktiver, og vurdere deres profitabilitet. Det er især de 

mere likvide omsætningsaktiver som er interessante at analysere. De likvide omsætningsaktiver består 

hovedsageligt af virksomhedens arbejdskapital, som primært indeholder varedebitorer, varekreditorer 

og varelageret259. Denne tilpasningsform kaldes balanceoptimering. Balanceoptimeringen skabes ved at 

øge virksomhedens cash flow, gennem en reduktion af virksomhedens arbejdskapital260.  

Dette kan opnås ved at hhv. forkorte og forlænge leverandørernes- og/eller kundernes betalingsfrister. 

Derved reducerer man værdien af varedebitorerne og forøger værdien af varekreditorerne, hvilket 

reducerer værdien af den investerede kapital. 

                                                        
259 Plenborg & Petersen, 2012 
260 Spliid, 2014 
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En anden mulighed er at reducere antallet af leverandører, så ordrerne til leverandørerne koncentreres. 

Større ordrer øger sandsynligheden for at opnå kvantum rabatter. Dette reducerer både 

varekreditorerne, men forbedre også virksomhedens proditmargin, hvilket også har positiv indflydelse 

på ROIC og dermed EVA. 

Slutteligt er det muligt at nedbringe værdien af virksomhedens varelager, ved at implementere en mere 

stram og effektivt lagerstyring. I nogle virksomheder vil man med fordel kunne indfører en mere stram 

lagerstyring ved f.eks. just-in-time princippet. Dette vil samlet medfører en minimering af den 

investerede kapital, hvormed ROIC vil blive påvirket positivt.  

 

Selvom ovenstående reducering af den investerede kapital, alt andet lige vil fører til værdiskabelse, er 

der dog også den afledte effekt reduceringen. Denne influeres som beskrevet af niveauet af spreadet 

mellem ROIC og WACC. Dette betyder at en reducering af den investere kapital også kan have en 

negativ indflydelse, så længe spreadet er positivt. Dette skyldes at man ved et positivt spread skaber en 

mer-værdi ved at optage mere kapital. Så længe spreadet er positivt vil det være optimalt at øge den 

investerede kapital, da dette skaber værdi og afkast til ejerne. Det kan dermed ikke direkte konkluderes 

at en reducering af den investerede kapital er positivt. Dog kan det konkluderes at balanceoptimering 

samt frasalg af uprofitable forretningsområder generelt vil være positivt for værdiskabelsen.  

Finansielle tiltag 

En virksomheds kapitalstruktur er forholdet mellem egenkapital og fremmedkapital. Kapitalstrukturen 

er dermed resultatet af virksomhedens valg af finansieringkilde. Strukturen varierer på tværst af både 

brancher og virksomheder da den bestemmes af virksomhedsspecifikke forhold. Som nævnt ovenfor 

vil vi i dette afsnit forsøge at redegøre for, og analysere hvordan en kapitalfond teoretisk kan minimere 

WACC vha. justeringer i kapitalstrukturen.  

Vi vil tage udgangspunkt i Miller & Modiglianis (herefter M&M) artikel fra 1958, som har dannet 

fundament for hele teoriområdet. Herefter vil vi forsøge, med M&M’s teori in mente, at diskutere den 

øvrige litteratur og teori indenfor området, og i sidste ende eksplicit forsøge at vise hvordan ændringer 

i kapitalstrukturen kan benyttes til at generere et afkast. Samt vurdere hvorledes det specielle 

kapitalfondsejerskab influerer valget af kapitalstruktur.  

Miller & Modigliani 1958 

I 1958 udgav de to økonomer Merton H. Miller og Franco Modigliani deres revolutionerende artikel 

”The cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment” i det amerikanske tidsskrift  “American 

Economic Review”. Heri forsøgte de bl.a. at klarlægge hvilke teoretiske overvejelser virksomheder i 

praksis burde gøre sig omkring valget af kapitalstruktur. Artiklens bidrag til den fremtidige forskning 

har været enorm, da forfatterne var i stand til at opsætte et kunstigt miljø, hvori det var muligt at 

fastsætte en optimal kapitalstruktur. Det er netop dette kunstige miljø, præget af en lang række, i 
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praksis urealistiske antagelser, som har dannet ramme om videreudviklingen af teoriområdet. Senere 

teorier er altså en form for videreudvikling af MM’s artikel fra 1958, hvor en række af de antagelser 

opstillet, slækkes for at indkorporere en større grad af realisme i teorien.  

M&M viste at virksomhedens værdi er uændret ved ændringer i kapitalstrukturen: “the market value of 

any firm is independent of its capital structure and is given by capitalizing its expected return at the rate p(k) 

appropriate to its class.”261 (Proposition I). Værdien af virksomheden afhænger dermed kun af 

nutidsværdien af det fremtidige cash flow tilbagediskonteret med en diskonteringsfaktor der matcher 

virksomhedstypen. Denne diskonteringsfaktor er ifølge M&M konstant, og det er således kun muligt at 

øge værdien af virksomheden ved at øge indtjening og/eller reducere indtjeningsusikkerheden. 

Finansieringsbeslutningen har dermed ikke indflydelse på værdien eller værdiskabelsen, da 

kapitalomkostninger vil være uændret af valget af kapital. Det skyldes at en større gældsandel vil blive 

modsvaret af et større afkastkrav på egenkapitalen, hvormed den øgede risikobelastning ved højere 

gældsandel, kompenseres af ejernes højere forventede afkast (Proposition II): 

 

Som det fremgår af figur 34 er RA (WACC uden skat) være konstant ved stigende gældsandel, da RE vil 

stige tilsvarende. Derudover fremgår det at RE > RA > RD. Denne relation skyldes primært rækkefølgen 

hvortil afkast tilstrømmer kapitalindskyderne. Generelt er aktionærer residualaflønnede i fordelingen af 

selskabets løbende betalingsstrømme, hvorimod kreditorernes krav skal opfyldes først262. 

Derudover angiver konkursordenen, at driftsomkostninger vedr. personaleomkostninger, 

                                                        
261 Modigliani & Miller, 1958 
262 Spliid 2007, s. 24 
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Figur 34 – Grafisk illustration af Proposition II  - Brealey et al. - Egen tilvirkning 
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leverandørgæld osv., skal serviceres først, hvorefter kreditorkrav kan realiseres263. Denne sammenhæng 

betyder at ejerne generelt vil kræve et større afkast for sin investerede kapital, da risikoen der påhviler 

deres investerede kapital er større.  

M&M’s 2 propositioner danner således i samspil med hinanden grundlaget for argumentationen 

omkring kapitalstrukturens irrelevans. Hvis disse konklusioner skal trækkes direkte ind i motivationen 

for en kapitalfonds ændring i kapitalstrukturen, vil det dermed betyde at kapitalfonden ikke har 

mulighed for at hente nogen værdi i forbindelse med gearingen.  

Men som tidligere nævnt er disse propositioner dog kreeret i et ”kunstigt miljø”, hvor en række 

antagelser muliggør deres verificering. M&M’s artikel kan derfor ikke benyttes som hjemmel i 

forbindelse med opklaringen af værdiskabelsen igennem finansielle tilpasninger. Antagelserne bygger 

på ideen om et perfekt kapitalmarked, som i praksis er urealistisk.  

Antagelsen om, at investor og virksomheden kan låne kapital på samme vilkår forkastes, da 

virksomheder typisk vil have favorable lånevilkår grundet en større sikkerhed i f.eks. aktiver samt 

skalafordele. En anden væsentlig udfordring opstår ved antagelserne omkring udeblivelsen af skatter 

og transaktionsomkostninger. I praksis indgår både investor- samt selskabsskatter i problemstillingen 

omkring valg af kapitalstruktur. Det må også vurderes at være urealistisk at antage ingen 

transaktionsomkostninger i forbindelse med låneoptagelse, da investorer, pga deres dårligere 

lånevilkår, har større låneomkostninger i forbindelse med optagelse af lån264. Som det fremgår af disse 3 

eksempler er der væsentlige udfordringer i at kunne kalde virkelighedens kapitalmarked for perfekt, 

hvormed M&M’s irrelevansteori må forkastes i forbindelse med valg af kapitalstruktur i praksis.  

Miller & Modigliani 1963 

Som vist ovenfor er der en række antagelser som umuliggør brugen af M&M’s irrelevansteori i praksis. 

Det konkluderede M&M også selv, og udgav derfor i 1963 en efterfølger til deres oprindelige artikel, 

som havde formålet at inddrage skattedelen for at øge realismen i deres teori. M&M opdagede at ved 

indførelse af skattebetragtning, ændrede konklusionen på artiklen markant.  

Skattesystemet i Danmark, og det meste af verden, har den betydning på virksomhedens værdi, at 

renter på fremmedkapital beskattes anderledes end udbetalte udbytter. I Danmark er virksomhedens 

renteomkostninger direkte fradragsberettiget i virksomhedens skattepligtige indkomst. Derimod er 

præmier udbetalt til egenkapitalsejerne, i form af udbyttebetaling eller aktietilbagekøb, ikke 

fradragsberettiget og giver således ikke kapitalomkostningsbesparelse for virksomheden.  

Dette forhold betyder at ved indførelse af skatteaspektet vil fuld fremmedkapitalsfinansiering være 

                                                        
263 Retsinformation 2013 
264 Brealey et al., 2014 
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fordelagtigt. Det skyldes at virksomhedens indtjening før skat som udgangspunkt skal fordeles mellem 

egenkapitalsejerne, fremmedkapitalsindskyderne og skattevæsenet265 

En minimering af skattebetalingen vil føre til en maksimering af den samlede udbetaling til 

kapitalindskyderne, egen- såvel som fremmedkapital, og således en maksimering af virksomhedens 

værdi. Skatteskjoldet er dermed et finansieringsmæssigt aktiv, der afføder værdi af at 

rentefradragsretten nedbringer virksomhedens skattebetaling, og derved øger virksomhedens frie cash-

flow. Denne sammenhæng kan også applicieres til størrelsen af kapitalomkostningerne, da 

rentefradraget minimere den reelle betaling til fremmedkapitalsindskyderne. Det medfører at WACC 

vil blive reduceret når virksomheden øger gældsandelen, og EVA dermed vil vokse.  

Så længe antagelserne omkring fraværet af konkursrisiko samt konstant positiv skattepligtig indkomst 

opretholdes, vil konklusionen altså være at fuld fremmedkapitalsfinansiering anses som optimalt. I den 

forbindelse må det vurderes at virksomhedens branche- såvel som individuelle karakteristika har stor 

indflydelse på valget af kapitalstruktur. Når der udstedes et lån vurderer kreditor sandsynligheden for 

tilbagebetaling. Hvis en virksomhed er karakteriseret af en stor grad af sikre materielle aktiver, har 

virksomheden større sandsynlighed for at kunne optage et lån, da aktiverne stilles som sikkerhed for 

kreditor hvilket beskytter dem ved en eventuel konkursbegæring. Dette afpejles også på branche 

niveau, hvor brancher præget af risikofyldte og immaterielle aktiver normalt benytter sig af en lav 

gældsandel, og vice versa266. Denne konklusion betyder at en kapitalfond vil have incitament til at 

tilpasse target-virksomhedens kapitalstruktur, så værdien af renteskatteskjoldet udnyttes maksimalt.  

Som beskrevet tidligere benytter kapitalfonde sig primært af LBO ved overtagelser, hvormed 

kapitalstrukturen alt andet lige trækkes mod en større gældsandel. Der er dog intet i praksis der 

antyder at kapitalfondsejede virksomheder - eller andre virksomheder for den sags skyld – vælger 

udelukkende at benytte gæld som finansiering, hvormed M&M’s konklusion må vurderes som 

misvisende i forhold til praksis.  

Trade-off Theory 

M&M’s artikel fra 1963 er baseret på antagelserne omkring en evig positiv skattepligtig indkomst og 

udeblivelsen af konkursomkostninger i forbindelse med gældsforøgelse. Den evigt positive 

skattepligtige indkomst må i de fleste tilfælde forkastes, da virksomhedens bundlinie både flukturerer i 

forhold til virksomhedens placering i livscyklusen og påvirkes af en række eksterne forhold. I 

forbindelse med kapitalfondes investeringer fandt vi tidligere, at et væsentligt karakteristika for target-

virksomheden var et stabilt positivt frit cashflow. Hvis dette forhold opretholdes i kapitalfondens 

target-virksomhed, vil det derfor i større grad være muligt at udnytte skatteskjoldet fra 

                                                        
265 Brealey et al., 2014 
266 Brealey et al., 2014 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

172 

 

gældsfinansieringen. Denne relation vil blive uddybet i forbindelse med fastlæggelsen af 

kapitalfondens finansielle forbedringstiltag ved en LBO overtagelse af en target-virksomhed.  

Hvis ovenstående er gældende, efterlader det os med en forudsætningen omkring ingen 

konkursomkostninger. Denne antagelse er netop hvad der ligger til grund for udviklingen af Trade-Off 

teorien. Teorien er beskrevet af Kraus og Litzenberger (K&L) i 1973 i deres artikel ”A State-Preference 

Model of Optimal Financial Leverage”. I artiklen introducerer K&L betydningen af øget konkursrisiko ved 

øget optagelse af fremmedkapital. De argumenterer for at valget af kapitalstruktur bør ske på 

baggrund af en marginalbetragtning mellem værdien af renteskatteskjoldet og værdien af 

konkursomkostningerne. En optimal løsning vil derfor eksistere et sted midt imellem udelukkende 

fremmedkapital og udelukkende egenkapital. Argumentet kan opsummeres i nedenstående figur: 

 

Som det fremgår vil den optimale kapitalstruktur være beliggende det sted hvor værdien af 

renteskatteskjoldet er lig med værdien af konkursomkostningerne. Hvilket er ensbetydende med at en 

virksomhed skal vælge sin kapitalstruktur ud fra et økonomisk marginalræsonnement267.  

Trade-off teorien giver dog ikke en teoretisk guideline hvad der er optimalt for en virksomhed, da 

opgørelsen af konkursomkostningerne er svær at opstille troværdigt. Teorien giver i stedet et billede af 

hvordan virksomheden bør afveje de forskellige faktorer overfor hinanden, under fastsættelse af 

virksomhedens kapitalstruktur.  

                                                        
267 Kraus & Litzenberger 1973 
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Konkursomkostningerne dækker over flere elementer, hvilket er medvirkende til at en specifik 

værdiansættelse af den besværliggøres. I denne henseende fokuseres på de afvejningsomkostninger der 

bør holdes op imod renteskatteskjoldet, når gældsandelen i virksomheden øges: “present value of the 

marginal cost of disadvantages of debt”268. De angiver altså nutidsværdien af de forventede omkostninger 

vedrørende konkursbegæring. Det er væsentligt at notere at der er tale om nutidsværdien heraf, 

hvormed sandsynligheden for konkurs spiller en rolle. De omkostninger der forventes vedrørende en 

konkurs skal altså tilbagediskonteres vha. en en risikobestemt diskonteringssats. Denne 

diskonteringssats fastsættes på baggrund af de fremtidige omkostningers sandsynlighed for at 

indtræffe. Det må vurderes at en større gældsandel alt andet lige vil medfører en større sandsynlighed 

for konkurs. Med dette in mente vil nutidsværdien af konkursomkostningerne være positivt korreleret 

med øget gearing, hvilket også illustreres af figir 35. Omkostningerne vedrørende konkursbegæring 

kan opdeles i direkte og indirekte: “Direct costs include legal, accounting and trustee fees as well as the 

possible denial' of income tax loss, carryovers and carrybacks. Indirect costs relate to opportunity costs resulting 

from disruptions in firm-supplier or firm-customer relationships that are associated with the transfer of ownership 

or control. It can be argued that the indirect costs are insignificant or even non-existent, provided customers and 

suppliers behave rationally”269. Konkursomkostningerne angiver dermed alle de reelle såvel som afledte 

omkostninger af en virksomheds konkursbegæring.   

Flere teroretikere har forsøgt at fastsætte konkursomkostningerne, for at finde frem til en 

tilnærmelsesvis brugbar model for optimal kapitalstruktur. En række teoretikere, inklusiv Miller (1977), 

finder frem til at værdien af konkursomkostningerne er meget små: “It is just that these costs, by any 

sensible reckoning, seem disproportionately small relative to the tax savings they are supposedly balancing”270 

Ifølge trade-off teorien betyder dette generelle lave niveau af konkursomkostninger at 

renteskatteskjoldet i høj grad overstiger disse. Ud fra denne logik bør en virksomhed generelt forsøge 

at påtage sig en større andel af fremmedkapital, da ulemperne herved opvejes af de større fordele. Vi 

kan derfor konkludere at kapitalfonde vil have incitament til at geare target-virksomheden mod en 

større andel gæld, for at opnå en maksimal udnyttelse af renteskatteskjoldet. 

Afledte effekter af gearing 

Udover renteskatteskjoldets positive værdieffekt, har øget gearing også andre afledte positive effekter 

som kan have værdiskabende effekt. Disse effekter består primært af de agency costs der kan opstå når 

der sker separation mellem ejerskab og ledelse271. Værdien af denne separation er dog svær at fastsætte, 

                                                        
268 Kraus & Litzenberger 1973, s. 912 
269 Haugen & Senbet, 1978 
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da effekten typisk er af adfærdsmæssig karakter. Dog spiller den alligevel en væsentlig rolle ved at øge 

kapitalfondens incitament for øget gearing.  

Separationen mellem ejerne og ledelsen kan medvirke til en interessekonflikt, hvor der er risiko for, at 

ledelsen handler i strid med ejernes interesser272. Denne konflikt beskrives som principal-agent 

problematikken, og kan være medvirkende til at der destrueres værdi i virksomheden. 

Interessekonflikten består typisk i at ledelsen enten tager for konservative eller for liberale 

investeringsbeslutninger, som ikke sætter ejernes interesser først. Hvis ledelsen ikke har samme 

interesse i at maksimere virksomhedens værdi (shareholder value), eller har en mindre eller større grad 

af risikoaversion, vil ledelsens investeringsbeslutninger ikke matche ejernes ønsker. En ledelse der er 

mindre risikoavers end ejerne vil påtage sig ekstraordinær risiko i virksomhedens 

investeringsbeslutninger, end hvad der er i ejernes interesse: ”The directors of such [joint-stock] companies, 

however, being the managers rather of other peoples money than of their own, it cannot be expected, that they 

should watch over it with the same anxious vigilance with which the partners in a private corpartnery frequently 

watch over their own …. Negligence and profusion, therefore must prevail, more or less, in the management of the 

affairs of such company”273 

Denne opportunistiske adfærd kan minimeres ved en øget gældsoptagelse. Ved øget gældsoptagelse vil 

ledelsen have mindre frit cash flow til rådighed, og vil skulle prioritere cashflowet bedre. En 

gældsfinansiering hvor en større del af virksomheden frie cash flow stavnsbindes til rentebetalinger og 

afdrag medfører nemlig, at ledelsen har færre midler til rådighed til egne, for ejerne, ufavorable 

dispositioner274. Med de højere rentebetalinger og mindre likviditet til investeringer, kan det dog også 

betyde at ledelsen må fravælge profitable investeringer (NPV over 0). Denne effekt er dog sjælden i 

kapitalfondsejerskab, da kapitalfonden har en større kapitalfleksibilitet, og herigennem kan rejse ekstra 

kapital når dette er nødvendigt.  

Udover minimeringen af den opportunistiske ledelsesadfærd, har en øget gældsandel også en 

disciplinerende effekt på ledelsens daglige drift af virksomheden. De store ydelsesbetalinger kræver 

nemlig at ledelsen hele tiden skal sikre, at virksomhedens indtjening kan klare det udgiftspres som 

rente- og afdragsbetalingerne udgør. Derved skal ledelsen konstant have fokus på virksomhedens 

indtjening.  

Udover gearingens disciplinerende effekt, har selve kapitalfondsejerskabet også en positiv indflydelse 

på minimeringen af agency costs: “DeAngelo et al. (1984) argue that these third-party investors may have a 
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comparative advantage in the monitoring task. Altogether this means that LBOs may create value by resolving 

the free-rider problem on the monitoring of management (the agent).”275.  

I praksis sker det som regel, at kapitalfonde vælger at øge gearingen i den opkøbte virksomhed. Det 

skyldes generelt måden hvorpå kapitalfonden finansierer overtagelsen, og benyttelsen af LBO. Når 

kapitalfonden foretager en transaktion sker dette som beskrevet vha. investorernes kapitaltilsagn samt 

en gældsoptagelse. Typisk vil gældsoptagelsen overstige investorernes kapitalindskud, hvormed 

overtagelsen vil være domineret af fremmedkapital, som automatisk justerer den overtagede 

virksomheds kapitalstruktur mod en større grad af fremmedkapital276.  

Da en kapitalfond driver virksomhed hvor gældsfinansiering spiller en stor rolle, har kapitalfonden 

også typisk en stærk relation til de pengeinstitutter de benytter. Normalt vil en given kapitalfond 

benytte sig af de samme finansieringskilder, hvormed samarbejdet og relationen styrkes gennem 

kapitalfondens levetid. Dette er med til at give kapitalfonden en række fordele overfor pengeinstituttet, 

som andre ejerskabsstrukturer ikke besidder.  

Når en investor eller en virksomhed skal øge sin gæld, vil pengeinstituttet generelt vurdere dennes 

risikoprofil i forhold til lånets vilkår. Jo mere risiko kreditgivelsen oppebærer, desto dårligere vilkår vil 

låntager få277. Vilkårerne bygger både på de eksplicitte karakteristika ved lånet, såsom renteniveauet, 

men også krav og forventninger til låntagers formidling af kapitalen. Disse krav kaldes covenants og 

fungerer dermed som en sikkerhed på lånet278, da långiver i større grad har mulighed for kontrollere 

deres kapitaltilsagn. Covenants benyttes typisk i situationer hvor risikoen ved udstedelsen af lånet er af 

særlig høj grad, hvormed långiver vil kræve en ekstra sikkerhed. Risikoen stiger bl.a. i situationer hvor 

virksomheden har en stor gældsandel eller hvor virksomheden er truet af negative interne- og eksterne 

variable. Covenants kan f.eks. bestå af orienteringskrav, forbud mod pantsættelse, forbud mod større 

risikofyldte investeringer eller generelt at skulle tage långiver med i beslutningsprocessen279. Covenants 

er således en obligationsretlig aftale, som skal balancere kreditors ønsker om at sikre sin fordring 

overfor ønsket fra selskabets ledelse om at have den daglige beslutningskompetence.  

Når en virksomhed anvender en ekstraordinær høj gældssætning, vil kreditor således have incitament 

til at indsætte covenants, for at beskytte deres investering.  

For kapitalfonde, som lever af at foretage gældsfinansierede virksomhedsovertagelser, er samarbejdet 

med kreditorer essentielt. Dette samarbejde medfører at kreditor i langt større grad er villig til at stille 

kapital til rådighed uden restriktioner. Det langsigtede samarbejde skaber således værdi via 
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fællesoptimering, som i forholdet mellem kreditorer og kapitalfonden minimerer agency costs og den 

opportunistiske adfærd. Parterne anses som værende gensidigt afhængige af hinanden i deres 

fremtidige forretningsmuligheder, hvilket minimerer incitamentet for interessekonflikter280.  

En anden årsag er at kapitalfonden må anses som en erfaren og profesionel aktør, hvormed kreditors 

tillid øges. Kreditors villighed til at indgå låneaftaler skal derfor ses i lyset af at de forhandler direkte 

med virksomhedens majoritetsejer, og dermed har en bedre fornemmelse for virksomhedens 

risikoprofil. Derudover har kreditorerne også en stor tillid til kapitalfondenes styring af gearede 

selskaber, samtidig med, at de ved, at der inddrages en stor andel eksterne rådgivere til at fastlægge og 

analysere de forskellige risici, som kan være forbundet med kapitalfondens opkøb. 

Dette lempeliggør dermed kapitalfondens lånevilkår, da kreditor generelt vil kræve en lavere 

risikopræmie. Det betyder også at kapitalfonden i praksis har lettere ved at rejse ekstra kapital, når 

dette er nødvendigt. Da kreditor generelt vil være mere villig til at indskyde ekstra fremmedkapital, 

når virksomheden er kapitalfondsejet. Dette forhold, sammenlagt med kapitalfondens mulighed for at 

trække på det eksisterende kapitaltilsagn fra deres investorer, øger virksomhedens kapitalfleksibilitet 

markant.  

Til sidst må det vurderes at en virksomhedsovertagelse finansieret vha. LBO kan have en positiv 

indflydelse på det potentielle afkast for investorerne. Som tidligere beskrevet er 

egenkapitalsindskyderne residual aflønnede. Dette betyder at en øget gearing medfører en større gæld, 

som virksomhedens cash-flow skal servicere først. Hvis der sker en markant forbedring af 

virksomhedens cash-flow, vil denne fortrinsvis komme egenkapitalsindskyderne til gode, da 

kreditorernes afkast fastholdes. Den øgede gearing betyder dog også at risikotillægget på det 

forventede afkastkrav øges, hvormed det øgede realiseret afkast imødekomme af et øget forventet 

afkast.  
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BILAG 7: Litteraturstudie (udførlig gennemgang) 

Disse bilag vil gennemgå artiklernes og teoretikernes fund. Gennemgangen vil være kort og præcis, og 

kun de vigtigste pointer er medtaget.  

Årligt afkast via IRR  
Spliid (2014) analyserer dette og en række andre faktorer omkring kapitalfondsejerskab. Bogen 

bidrager med en generel forståelse af kapitalfonde samt en række specifikke case eksempler. Derudover 

referer Spliid til en analyse af buyout-fondes afkast, som er udarbejdet af Thompson Financial i 

samarbejde med EVCA. Analysen viser, at Europæiske buyout-fonde i perioden 1980-2007 opnåede et 

gennemsnitlig IRR på 16,3%. 

Achleitner, Braun & Engels (2011) finder markant højere præmier i deres studie. Med udgangspunkt i 

et dataset på 1980 buyouts fra Europa og Nordamerika. Af de 1980,  var 1090 realiserede, hvortil de 

fandt en gennemsnitligt IRR på 31% og en median IRR på 26% i de realiserede handler. En kritik af 

studiet er at de har fået deres data fra ”funds of funds”, hvormed de er ofre for selection bias.  

Chapman & Klein (2009) undersøgte 288 realiserede kapitalfondsovertagelser. Datagrundlaget er 

væsentligt mindre, men forfatterne havde en unik adgang til de 13 deltagende kapitalfonde og deres 

general partners. De fandt en gennemsnitlig IRR på 40,1%, hvilket er en massiv overpræstation ift. 

benchmarket S&P500, der i samme periode leverede et afkast på 9,81%. Den tætte kontakt med 

kapitalfondene har givet dem mulighed for at få informationer, der normalt ikke er offentlige eller 

mulige at få. Det gør dog også studiet stærkt sårbart overfor selection bias, hvor det ikke er muligt at 

vide, om kapitalfondene har leveret et ikke-repræsentativt datagrundlag, såvel som size-bias.  

CEFS (2009) har udarbejdet er studie af det danske buy-out marked. Her analyseres 44 danske 

kapitalfonds exits, og der findes i gennemsnit en IRR på 37,7%. Det bør dog nævnes at studiet er 

baseret på en meget lille sample, hvilket mindsker studiets generaliserbarhed.  

Kapitalfonde (private equity) har i lang tid postuleret at de ”slår markedet” og performer bedre end 

aktiemarkedet (public equity). Derfor har nyere tids forskning/litteratur forsøgt at undersøge om dette 

også har været tilfældet historisk set.  

Kaplan & Schoar (2005) foretog et studie af kapitalfondes performance. Datagrundlaget var baseret på 

746 fonde i perioden 1980-2001. Studiet viste en performance via IRR (efter kapitalfondens fees), der ca. 

var det samme som afkastet på S&P500 i samme periode. De var dermed de første til at udfordre den 

herskende påstand om, at kapitalfonde leverede meget højere afkast end standard benchmarks som 

S&P500.  
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Spliid (2007) undersøgte bl.a. dette spørgsmål. Han udregnede afkastet for hhv. kapitalfonde og 

aktiemarkedet og korrigerede for gearingen. MSCI Europa havde i perioden 1980-2005 et afkast på 9,2 

%, hvorimod LBO-fonde leverede et årligt afkast på 13,7 %. Spliid konkluderer, at afkastet af MSCI EU 

med 70 % gæld (som de fleste kapitalfonde opererer med), havde resulteret i et årligt afkast på 13,7 % - 

præcis det samme som buyout-fondene opnåede. Dertil kommer en række management fees, og 

performanceaflønning, hvor kapitalfondene ofte får 20 % af det årlige afkast over en såkaldt ”hurdle 

rate” på 8 %.  

Phalippou & Gottschalg (2009) lavede et lignende studie baseret på samme datagrundlag som Kaplan 

& Schoar, 2005, men fandt at kapitalfonde leverede et gennemsnitligt afkast på 3 % under 

markedsafkastet (ved S&P500) efter betaling af fees. Før betaling af fees fandt de en performance på 3 % 

over markedsafkastet. Ved at tage højde for den risiko, som kapitalfondes massive gearing medfører, 

viste studiet et afkast på 6 % under markedsafkastet. Et resultat som strider imod Ljungqvist & 

Richardson (2003) , der fandt at kapitalfonde slog benchmarks med 5 % pr. år på langt sigt. Sidstnævnte 

harmonerer glimrende med teorien om, at illikvide aktiver skal levere højere afkast pga en 

illikviditetspræmie. 

Forskningen viser altså markant forskellige resultater indenfor feltet om, hvorvidt kapitalfonde formår 

at slå markedet og hvilken IRR, som kapitalfonde leverer. Spliid, 2014 argumenterer for en IRR på 

13,7% på baggrund af Thompson Financials analyse. Kaplan & Schoar, 2005 fandt en gennemsnitlig 

IRR på 19%, hvorimod Phalippou & Gottschalgs, 2009 studie viste en IRR på 15 %. Achleitner et al, 

2011 fandt en langt højere gennemsnitlig IRR på 31 %, som blev overgået i Chapman & Kleins, 2009 

studie på 40%. Generelt har vi observeret, at de studier, der påviser meget høje afkast/performance, ofte 

foretages på handelsbasis, og ofte er stillet til rådighed af en ikke-objektiv partner, hvilket er et 

kritikpunkt. Studier der undersøger perfomance på fondsbasis viser mere moderate afkast, hvorfor det 

vurderes, at sidstnævnte til en hvis grad er mere retvisende, da de ikke er ramt af selection bias i 

samme omfang. Vi har af denne grund valgt et gennemsnit af de gennemgåede IRR-afkast, hvor hver 

studie er vægtet på baggrund mængden af bias. Vi finder derved et IRR niveau på 21,85%, som vi vil 

bruge til at vurderer hvorvidt Polaris’ afkast er acceptabelt.  
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Tabel 41 - Vægtning af IRR ift. litteraturen 

Holding periode & exit-metode 
Vi vil gennemgå litteraturen omkring den gennemsnitlige holding periode og og generelle exit-metoder 

i forhold til target-virksomheden. Vi vil benytte disse i sammenhæng med target-virksomhedens 

karakteristika til at fastsætte den specifikke holding-periode, samt diskutere kapitalfondens mulighed 

for exit.   

Jenkinson & Sousa (2015) har i et stort europæisk studie undersøgt exit-metoderne for LBO’s og 

holdingperioden. I studiet blev 1022 europæiske kapitalfonds exits analyseret i perioden 2000-2014. 

Den gennemsnitlige holdingperiode var 51,2 måneder (4 år og 3,2 måneder), hvilket er i den lave ende 

af de teoretiske 3-7 år281, som vi belyste tidligere. De hyppigst anvendte exit-metoder er:  

 Salg til finansiel køber:  446/1022 = 43,6% 

 Salg til Industriel køber:  434/1022 = 42,5% 

 Børsnotering:   142/1022 = 13,9% 

Studiet konkluderede, at den vigtigste faktor ved exit er ”forholdene på kapitalmarkedet” .  De fandt også 

at salg til andre finansielle købere er mere udbredt, når target-virksomheden har et stort cash-flow og 

lav CAPEX. Ved salg til finansiel køber fandt de, at de mere erfarne kapitalfonde solgte til de mindre 

erfarne. Børsnoteringer blev i datasættet primært brugt som en tidlig exit, og meget profitabel exit. Hvis 

dette ikke var muligt pga ugunstige 

forhold på kapitalmarkedet, blev 

target virksomheden ofte solgt til en 

finansiel køber. Derudover benyttes 

børsnoteringer oftest efter perioder 

med høje afkast på aktiemarkedet.  

 Resultaterne understøttes også af 

                                                        
281 Spliid, Robert, 2007 

Tabel 42 - Exit metode & Holding periode – Chapman & Klein 
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Achleitner, Braun & Engels (2011) studie. Ud af 1090 realisrede buy-outs finder de en gennemsnitslig 

holdingperiode på 4,66 år, hvilket er ganske tæt på resultaterne fra Jenkinson og Sousa. 

Chapman & Klein (2009) finder små differencer i holdingperioden for forskellige exit-metoder,  med et 

samlet gennemsnit på 4,8 år. Fordelingen kan ses i tabel 42. Studiet fandt ikke markante forskelle 

mellem de forskellige exitmetoder og holdingperioden. Derudover endte 12,2 % af datasættets opkøb i 

konkurs. Dette understreger risikoen som LBO’er medfører.  

DVCA har samlet alle danske buy-outs i en database. I denne er 588 registrerede overtagelser af danske 

virksomheder. Ud af disse er 329 afsluttet, mens der dog kun er information omkring exit-metoden på 

209. Ud fra dette datasæt fordelte de afsluttede investeringer sig vist i tabel 43. Det er interessant at 

notere at salg til industriel køber er klart hyppigst benyttet, 

hvilket stemmer godt overens med Chapman & Kleins 

studie. Derudover er den gennemsnitlige holdingperiode 

markant længere end de tidligere fundne resultater.  

Samlet set må det ud fra ovenstående konkluderes, at den 

gennemsnitlige holding periode er mellem 4-5 år. 

Derudover må det vurderes at holding perioden i nogen grad afhænger af exit-metoden, hvor de 2 

hyppigst benyttede, (salg til finansiel- eller industriel køber) dog er tilnærmelsesvis ens. 

Vi vil derfor benytte disse resultater i vores LBO-model samt i den videre diskussion af af valg af exit-

metode.    

Kontrolpræmie ved opkøb 
Vi tager derfor udgangspunkt i en større database fra Zephyr, hvor det har været muligt at finde 

informationer om Mergers & Acquisitions på 14.353 handler over en periode på 20 år (1996-2016). Dette 

store datagrundlag var dog uden nogle særlige karakteristika, hvorfor vi opsatte en række krav for at 

gøre datagrundlaget mere sammenligneligt med den udvalgte case. 

 Handelsværdi: 20-200 mio. euro.  

 Minimum budpræmie: -50% 

 Maximum budpræmie: + 500%  

 Minimum aktiekurs: 0,01 Euro 

Det første kriterie er udvalgt for at minimere små støjkilder, som ofte enten går rigtig godt eller dårligt, 

men også for at skabe sammenlignelighed med casen. De tre sidste kriterier havde primært som formål 

at rense den store database for fejl. Det tilbageværende grundlag var 6.726 observationer, der overholdt 

ovenstående præmisser. Vi undersøgte præmien ift. den dag, hvor rygter om opkøb startede (rumour 

date) og offentliggørelsesdagen (announcement date). Resultatet kan ses i tabel 44.  

Det skal dog nævnes at der, ved brug af rumour date, kan forekomme selection bias ift. hvordan 

Tabel 43 - Exit metode & Holding - DVCA 
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Zephyr fastsætter denne. Som det fremgår af tabellen er der en forskel på 9% i kontrolpræmien fra 

rumour date til announcement date. Det antages dog at denne udvikling ikke udelukkende kan 

stamme fra generel markedsudvikling, da der sjældent er stor tidsmæssig forskel på en evt rygtedato 

og officiel tilbudsdato. Derfor er det mere sansynligt at de opkøb, hvor markedet har opfanget rygtet 

inden det officielle tilbud, er hårdere ramt af bias, end rygtedatoen vil være af generel 

markedsudvikling. Derfor vurderer vi, at kontrol-præmien fra rumour date på 35,22% er den mest 

retvisende. 

 

Alexandris et al (2012) forsøgte at klarlægge præmier 

ud fra virksomhedsstørrelser. Deres resultater 

indikerer en negativ korrelation mellem taget-

virksomhedsstørrelse og præmie. Ud af et datasæt på 3.228 handler finder de en gennemsnitspræmie 

på 43,76%. Præmien udregnes som følge af markedsprisen en måned før et officielt købstilbud gives. 

Den negative sammenhæng er korreleret med ”market relative target size” (MRTS), hvor der fokuseres på 

markedsværdien af target-virksomheden ift. branchens median. Studiet viste, at der ikke betales ligeså 

høje kontrol-præmier i store handler som i små. Udover selection bias er fastsættelsen af præmien 

udsat for fejlkilder i udregningen, da studiet ikke har taget højde for rygter om opkøb og deres 

indflydelse.  

Bargeron et al (2008) analyserede i et studie af 1.667 opkøb købsprisen på virksomheder afhængig af 

køberens karakterstika. Forfatteren fandt at kapitalfonde i gennemsnit betalte 63% mindre ved 

overtagelser end industrielle købere. Det antyder, at kapitalfonden i høj grad er i stand til at forhandle 

en bedre pris. De fandt endvidere at en del af forklaringen ligger i, at kapitalfonde opkøber 

virksomheder, hvor ledelsen støtter opkøbet. En anden grund kan være at fonde ikke kan opnå fordele 

ved synergi-effekter på samme måde som industrielle køb, hvormed de er nødsaget til at byde en 

lavere pris, da de ikke kan udnytte synergieffekterne.  

Guo et al’s (2011) undersøger værdiskabelsen i buy-outs. De finder en gennemsnitlig kontrol-præmie 

på 29,2 % for LBO’s. Datasættet er dog relativt småt med kun 192 LBO’s i perioden 1990-2006. Deres 

resultat på 29,2 % er betydeligt lavere end i 1980´erne hvor Kaplan & Stein (1993) fandt frem til en 

præmie på 43 %.  

Som vist i ovenstående afsnit er der store forskelle mellem budpræmier. Ud fra ovenstående må det 

vurderes at en præmie mellem 30-45%, anses som normalt. Som Alexandris et. al. indikerer, kan der 

være forskel ift. størrelsen på virksomheden. Bargeron et. al. påviser, at PE-fonde betaler en lavere 

præmie end andre købere. Dette understøttes til dels af Gou et. al., der finder en lavere præmie 

sammenlignet med Alexandris et al’s studie.  

Tabel 44 - Kontrolpræmier - Zephyr 
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BILAG 8: Analytisk Resultatopgørelse 

 

 
I TDKK 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Omsætning 491.496      501.114      464.747      535.524      621.688      670.777      

Skibenes eksterne driftsomkostninger 243.219      301.037      247.481      260.622      249.976      249.900      

- i % af omsætning 49% 60% 53% 49% 40% 37%

Andre eksterne omkostninger 99.745        89.468        83.214        99.292        102.504      113.212      

- i % af omsætning 20% 18% 18% 19% 16% 17%

Personaleomkostninger 137.530      133.476      112.813      126.688      128.446      130.270      

- i % af omsætning 28% 27% 24% 24% 21% 19%

Driftsomkostninger i alt 480.494      523.981      443.508      486.602      480.926      493.382      

- i % af omsætning 98% 105% 95% 91% 77% 74%

EBITDA 11.002        -22.867      21.239        48.922        140.762      177.395      

- i % af omsætning 2% -5% 5% 9% 23% 26%

Af- og nedskrivninger 55.354        108.600      91.549        51.286        54.458        50.881        

- i % af omsætning 11% 22% 20% 10% 9% 8%

Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver -39             1.811          -9.727        -9.775        88               238             

- i % af omsætning 0% 0% -2% -2% 0% 0%

EBIT -44.313      -133.278    -60.583      7.411          86.216        126.276      

- i % af omsætning -9% -27% -13% 1% 14% 19%

Tonnagebeskatning 3.411          -89             -42             -94             -32             -910           

- i % af omsætning 1% 0% 0% 0% 0% 0%

NOPAT -40.902      -133.367    -60.625      7.317          86.184        125.366      

- i % af omsætning -8% -27% -13% 1% 14% 19%

Netto finansielle omkostninger 7.093          8.510          24.245        42.432        51.693        51.043        

- i % af omsætning 1% 2% 5% 8% 8% 8%

Årets resultat af ophørt aktivitet -29.528      23.001        -3.613        -             -             -             

Årets resultat -77.523      -118.876    -88.483      -35.115      34.491        74.323        

- i % af omsætning -16% -24% -19% -7% 6% 11%

Analytisk Resultatopgørelse
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BILAG 9: Analytisk Balance 

 

Nedenfor vil vi foretage en gennemgang af klassikationen af ovenstående poster:  

Klassi-

fikation

i TDKK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

D Skibe 382.078      374.926      171.721      469.860      898.287      849.861      810.377      

D Terminaler og havneanlæg 43.864        39.063        21.569        18.493        18.112        17.421        13.030        

D Driftsmidler og inventar 17.727        13.928        9.431          9.047          7.457          5.281          5.593          

Materielle aktiver 443.669      427.917      202.721      497.400      923.856      872.563      829.000      

D Depositum -             -             -             -             -             -             14.946        

D Kapitalandele i dattervirksomheder 634             634             130             130             130             130             130             

D Tilgodehavender hos dattervirksomheder 13.014        11.108        5.568          107             -             -             -             

Finansielle aktiver 13.648        11.742        5.698          237             130             130             15.076        

Langfristede aktiver i alt 457.317      439.659      208.419      497.637      923.986      872.693      844.076      

D Varebeholdning 52.829        54.526        28.061        25.815        24.015        26.593        24.712        

D Tilgodehavender fra salg 37.491        37.319        14.445        13.721        10.300        10.058        11.009        

D Andre tilgodehavender mv. 8.265          7.241          3.697          6.972          5.548          28.023        28.374        

F Likvide beholdninger 2.235          401             51.001        4.984          1.179          4.236          80.361        

F Finansielle aktiver disponible for salg 120.992      124.080      -             -             -             -             -             

F Aktiver vedrørende ophørte aktiviteter -             -             64               -             -             -             -             

Kortfristede aktiver i alt 221.812      223.567      97.268        51.492        41.042        68.910        144.456      

Aktiver i alt 679.129      663.226      305.687      549.129      965.028      941.603      988.532      

F Aktiekapital 283.333      283.333      283.333      283.333      283.333      283.333      283.333      

F Andre reserver -8.126        9                 369             106             842             -41.424      -68.769      

F Overført resultat 79.195        1.672          -112.632    -201.115    -236.230    -201.739    -127.416    

Egenkapital i alt 354.402      285.014      171.070      82.324        47.945        40.170        87.148        

F Skibskreditlån (Lang) 145.776      117.315      -             -             -             -             -             

F Finansielle Leasingforpligtelser (Lang) 14.015        13.004        8.206          358.873      782.970      759.404      730.810      

F Hensatte forpligtelser (Lang) 5.964          6.351          1.896          2.415          2.152          2.300          2.105          

D Udskudt skatteforpligtelse 3.500          -             -             -             -             -             849             

Langfristede forpligtelser i alt 169.255      136.670      10.102        361.288      785.122      761.704      733.764      

F Skibskreditlån (Kort) 28.152        28.461        -             -             -             -             -             

F Finansielle leasingforpligtelser (Kort) 970             1.010          722             4.978          14.620        21.819        30.516        

F Hensatte forpligtelser (Kort) 297             307             147             8                 218             149             32               

F Kreditinstitutter -             82.331        -             -             16.521        -             -             

F Selskabsskat -             -             -             125             144             106             92               

D Periodisering af flerturskort mv. 35.452        33.139        25.132        16.508        8.253          7.755          10.215        

D Leverandørgæld 33.839        50.440        46.466        36.438        51.833        31.086        22.943        

D Anden gæld 56.762        45.854        42.614        44.365        37.572        78.814        103.822      

F Forpligtelser vedrørende ophørte aktiviteter -             -             9.434          3.095          2.800          -             -             

Kortfristede forpligtelser i alt 155.472      241.542      115.081      102.422      129.161      139.729      167.620      

Passiver i alt 679.129      663.226      296.253      546.034      962.228      941.603      988.532      

i TDKK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Driftsaktiver i alt 555.902      538.745      254.622      544.145      963.849      937.367      908.171      

Driftsforpligtelser i alt 129.553      129.433      114.212      97.311        97.658        117.655      137.829      

Investeret Kapital - aktiv side 426.349      409.312      140.410      446.834      866.191      819.712      770.342      

Egenkapital i alt 354.402      285.014      171.070      82.324        47.945        40.170        87.148        

Nettorentebærende gæld 71.947        124.298      -30.660      364.510      818.246      779.542      683.194      

Investeret Kapital - passiv side 426.349      409.312      140.410      446.834      866.191      819.712      770.342      

Investeret Kapital - GENNEMSNIT 417.831      274.861      293.622      656.513      842.952      795.027      

Udregning af Investeret Kapital

Analytisk Balance



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

185 

 

Kapitalandele i dattervirksomheder bliver i note 12 belyst som værende 100 % ejerskab af et 

reparationsselskab, som udelukkende handler med Mols-Linien. Datterselskabet fungerer dermed i 

direkte forlængelse af Mols-Liniens kernedrift og bliver derfor klassificeret som et driftsaktiv, da det 

understøtter moderselskabets drift282. Grundet ovenstående argumentation vil tilgodehavende hos 

datterselskab ligeledes klassificeres som et driftsaktiv. 

Finansielle aktiver disponible for salg omfatter som hovedregel likvide værdipapirer. Mols-Linien 

oplyser i note 17283, at disse omfatter værdipapirer målt til dagsværdi på balancedagen. Vi klassificerer 

disse som en del af den finansielle aktivitet, da de løbende giver et afkast og ikke er en direkte eller 

afledt effekt af virksomhedens kernedrift.  

Aktiver vedrørende ophørte aktiviteter indikerer værdien af aktiver, der er blevet solgt fra eller skal 

sælges fra. Som dette antyder, vil vurderingen heraf være, at disse ikke længere indgår i 

virksomhedens kernedrift, og derfor klassificeres de som finansielt aktiv.  

Finansiel leasing benyttes af Mols-Linien til at finansiere deres aktivtunge skibe. Den finansielle 

leasing er indregnet på balancen som en forpligtelse, hvoraf der betales renter. Derfor klassificeres den 

også som en finansiel forpligtelse. Modposten til denne forpligtelse er aktiveringen af leasingaktivet, 

skibe, som indgår direkte i virksomhedens kernedrift og derfor klassificeres som et driftsaktiv. 

Anden gæld repræsenterer forpligtelser i forbindelse med andre skyldige omkostninger eller anden 

skyldig løn. Posten indeholder dermed skyldige omkostninger, som er opstået i forbindelse med 

virksomhedens daglige kernedrift. Forpligtelsen skal derfor klassificeres som en driftsforpligtelse.  

Hensatte forpligtelser deles op i korte og lange forpligtelser. Disse indeholder jubilæumsgratialer og 

fratrædelsesgodtgørelser, og de opgøres som nutidsværdien af de forventede fremtidige udbetalinger. 

Denne klassificeres dermed som en finansiel forpligtelse grundet kapitaliseringen.  

Til sidst klassificeres udskudte skatteforpligtelser som en driftsforpligtelse, da den opstår i forbindelse 

med virksomhedens skattebetaling for årets resultat. Den er derfor direkte influeret af virksomhedens 

driftsaktivtet.  

                                                        
282 Sørensen, 2012 
283 Mols-Linien, 2015 
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BILAG 10: Indeksering & Common-size analyse 
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BILAG 11: Benchmark af peers 

Det Forenede Dampskibs-Selskab (DFDS) er et dansk rederi selskab, der driver færgetransport af 

passagerer og gods i Nordeuropa. DFDS er væsentligt større end Mols-Linien både målt på omsætning 

og markedsværdi. Derudover har de også en mere differentieret produktportefølje. Virksomheden 

opererer dog indenfor samme overordnede branche, hvormed virksomhedens nøgletal kan benyttes 

som en branche proxy, som giver et billede af branchens samlede rentabilitet.  

Danske Færger (DF) er et dansk rederiselskab, der driver færgetransport af passagerer på udvalgte ruter 

i Danmark. DF matcher dermed Mols-Liniens forretningsområde og agerer på samme nationale 

marked for rutetransport. DF har et større udbud af ruter, hvilket også betyder, at de målt på 

omsætning er lidt større end Mols-Linien. Vi vil dog i dette henseende vurdere, at de er 

sammenlignelige på baggrund af størrelse, regnskabspraksis, produktportefølje, vækst og branche. 

Dette betyder, at DF agerer som den mest retvisende proxy for sammenligningen. Det skal dog nævnes, 

at virksomhederne langt fra kan vurderes som direkte sammenlignelige, da de differerer på parametre 

som risiko og marginer.  

Fjord Line (FL) er et moderne rederi, der sejler mellem Danmark, Norge og Sverige. Virksomheden 

specialiserer sig indenfor passager-transport, men foretager og fragt af gods. Ift. det danske 

færgeudbud, driver Fjord Line 3 ruter fra Hirtshals i Nordjylland, hvilket udgør majoriteten af 

virksomhedens rutenetværk. Derudover matcher virksomhedens gennemsnitlige omsætning Mols-

Linien godt, hvormed størrelsen er på disse er sammenlignelig. Fjord Line er dog ikke børsnoteret, og 

deres generelle finansielle risikoprofil matcher heller ikke Mols-Linien.  

Scandlines (SL) er et dansk rederi der driver færgetransport af både passagerer og gods mellem 

Danmark og Tyskland samt Danmark og Sverige. Disse 3 ruter er meget benyttet, hvormed 

virksomhedens flåde er væsentligt større end Mols-Liniens, og består på nuværende tidspunkt af 9 

færger. Dette betyder også at Scandlines omsætning overstiger Mols-Liniens væsentligt, hvormed 

størrelses sammenligningen besværliggøres. Ligesom DFDS og FL er Scandlines bedste 

sammenligningsgrundlag branche og markedsforholdet de agerer på, hvormed deres indtjening og 

strategiske omverden præges af samme faktorer.  

Vi har udregnet udvalgte nøgletal af ovenståede peers, hvilket opsummeres i følgende tabel: 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

188 

 

 



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

189 

 

 

BILAG 12: Pris og Mængde analyse 

For at vurdere potentialet i de to Bornholm-ruter har vi undersøgt markedet og sammenlignet priser fra 

den nuværende operatør. Prisanalysen har taget udgangspunkt i en nuværende prisstruktur på de to 

ruter og er opsummeret i nedenstående tabel284. Som vist tager Danske Færger væsentlig mere for deres 

billetter på den foretrukne Bornholm-rute, Ystad-Rønne, ift. Mols-Liniens billetter. Dette på trods af at 

ruten tager ca. 80 min, hvilket kun er 5 min mere 

end Odden-Århus. Den nuværende billetstruktur er 

meget indviklet og ugennemsigtig. Derfor er vi 

været nødt til at lave en approximation baseret på 

best-guess. Vi anser det som meget sandsynligt, at 

Mols-Linien vil ændre billetstrukturen til en model, 

der minder om deres nuværende. På Mols-Liniens 

nuværende rute følger fordelingen af passagerer pr. 

bil landsgennemsnittet. Ifølge en rapport fra 

Vejdirektoratet ligger gennemsnittet på 1,47 person 

pr. bil. Dog konkluderer rapporten også, at dette tal 

er højere på længere bilture, hvilket både Mols-

Liniens kunder og kunderne på Bornholm-ruten må antages at være. Vi antager, at det er begrænset, 

hvor mange der køber standardbilletterne og rabatbilletterne, da det er gratis at få en brobizz og derved 

kan få billetten til 906 kr. Det samme gør sig gældende for Køge-Rønne-ruten, hvorfor vi har sat 

gennemsnitspriserne til hhv. 1050 kr. og 1250 kr. pr bil. 

På Mols-Liniens afgange er der ca. 2,1 passagerer for hver bil ombord. Vi vurderer, at næsten alle Mols-

Liniens passagerer stammer fra bilerne og kun meget få er gående eller cyklende. Ifølge Danmarks 

Statistik og Danske Færger er forholdet mellem bil og passagerer en helt anden på Bornholm-ruterne. 

På Ystad-Rønne-ruten er der ca. 4,2 passagerer for hver bil om bord. Noget tyder derfor på, at 

belægningen på bilerne til og fra Bornholm er højere end på Mols-Liniens nuværende ruter. Vi har 

derfor antaget, at belægningen er 3,2 passagerer pr. bil på Ystad-Rønne og 2,5 på Køge-Rønne, og at de 

resterende er gående passagerer, som derfor betaler for en passager-billet. 

                                                        
284 Tallene er taget direkte fra Danske-faerger.dk. Dog med undtagelse af pris pr passager (der ikke er i en 

bil). Denne er estimeret på baggrund af Danske færgers nuværende tilbud, og Mols-Liniens egne priser for 

gående passagerer.  

Tabel 45 - Billettyper & Priser, Danske Færger A/S 
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Mængderne er beskrevet i opgaven vha. data fra Danmarks Statistik. Som beskrevet forekommer der en 

mindre usikkerhed ved at bruge disse tal, men efter en kontrol ift. Danske Færgers egne tal er det 

vurderet, at de er tilpas pålidelige, og det forventes derfor at mængderne er næsten identiske.



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

191 

 

BILAG 13:  Budget DCF 

Terminal

I TDKK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Omsætning

Rederidrift Hurtigfærger 432.304   443.113   407.440   462.729   532.272   574.854    615.094    651.999    684.599    711.983    736.902    759.010    777.985    793.544    

Catering 59.192     58.001     57.307     72.795     79.590     80.480     86.113     91.280     95.844     99.678     103.166    106.261    108.918    111.096    

Rederidrift Kombifærger

Andre Driftsindtægter -          -          -          -          9.826       -          

Omsætning i alt 491.496    501.114    464.747    535.524    621.688    655.333    701.207    743.279    780.443    811.661    840.069    865.271    886.903    904.641    

Driftsomkostninger

Vedligeholdelse og reservedele mm 21.403     37.777     25.696     25.511     27.204     

Olieforbrug 202.801   256.420   214.190   224.213   210.570   

Forsik ring, ink  selvrisiko 16.573     4.647       6.520       9.892       11.328     

Øvrige driftsomkostninger 2.442       2.193       1.075       1.006       874         

- Skibenes eksterne driftsomkostninger 243.219    301.037    247.481    260.622    249.976    242.473    255.940    275.013    296.568    308.431    327.627    346.108    363.630    379.949    

Terminal- og havneudgifter 33.137     33.675     36.006     44.455     47.625     

Cateringafdeling, vareforbrug 18.165     17.556     18.995     25.144     26.388     

Cateringafdeling, øvrigt 6.652       6.074       4.615       6.019       6.205       

Salgs- og administrationsomkostninger 41.791     32.163     23.598     23.674     22.286     

- Andre eksterne omkostninger 99.745     89.468     83.214     99.292     102.504    111.407    119.205    122.641    128.773    133.924    138.611    138.443    141.904    149.266    

Bestyrelseshonorar 2.885       1.963       1.938       1.881       1.966       

Gager og lønninger 180.580   154.934   99.814     112.010   113.289   

Pensionsbidrag 15.093     14.017     9.042       9.502       9.754       

Udgifter til social sik ring 3.696       4.207       2.823       3.295       3.437       

Heraf ophørte ak tiviteter -65.025    -41.645    -804        -          -          

Aktiebaseret vederlæggelse 301         -          -          -          -          

- Personaleomkostninger 137.530    133.476    112.813    126.688    128.446    127.790    136.735    141.223    144.382    150.157    159.613    164.401    168.512    180.928    

Driftsomkostninger i alt 480.494    523.981    443.508    486.602    480.926    481.670    511.881    538.877    569.723    592.512    625.851    648.953    674.046    710.143    

EBITDA 11.002     -22.867    21.239     48.922     140.762    173.663    189.326    204.402    210.720    219.148    214.218    216.318    212.857    194.498    

Periodiske eftersyn på sk ibe 23.097     32.688     24.981     21.504     7.624       

Sk ibe 24.804     16.702     14.718     24.873     41.735     

Nedskrivninger -          51.000     46.100     -          -          

Terminaler og havneanlæg 3.227       3.353       1.795       1.836       2.190       

Driftsmodler og inventar 4.226       4.857       3.955       3.073       2.909       

- Af- og nedskrivninger 55.354     108.600    91.549     51.286     54.458     49.082     56.342     56.342     56.342     40.942     40.942     40.942     40.942     55.000     

Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver -39          1.811       -9.727      -9.775      88           

EBIT -44.313    -133.278   -60.583    7.411       86.216     124.581    132.984    148.060    154.378    178.206    173.276    175.376    171.915    139.498    

Effektiv skattesats -6,64% 0,06% 0,05% 0,27% -0,09%

- Skat på EBIT 3.411       -89           -42           -94           -32           -80          -80          -80          -80          -80          -80          -80          -80          -80          

NOPAT -40.902    -133.367   -60.625    7.317       86.184     124.501    132.904    147.980    154.298    178.126    173.196    175.296    171.835    139.418    

- Netto finansielle omkostninger 7.093       -8.510      -24.245    -42.432    -51.693    -53.233    -51.913    -50.593    -49.273    -47.953    -46.633    -45.313    -43.993    -54.500    

- NFO efter skat 7.093       -8.510      -24.245    -42.432    -51.693    -53.233    -51.913    -50.593    -49.273    -47.953    -46.633    -45.313    -43.993    -54.500    

Årets resultat af ophørte ak tiviteter -29.528    23.001     -3.613      -          -          

Årets resultat -63.337    -118.876   -88.483    -35.115    34.491     71.268     80.990     97.386     105.024    130.173    126.562    129.982    127.841    84.918     

Budgetteret resultatopgørelse (Værdiansættelse)
Aktuel Budget
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Budgetteret pengestrømsopgørelse DCF 

i TDKK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Driftsresultat (EBIT) -44.313       -133.278     -60.583       7.411         86.216        124.581      132.984      148.060      154.378      178.206      173.276      175.376      171.915      139.498      

Af- og nedskrivninger 55.315        110.411      85.022        41.511        54.458        49.082        56.342        56.342        56.342        40.942        40.942        40.942        40.942        55.000        

Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver -             -             0 -             88              

Ændring i driftskapital 4.078         14.834        -20.289       7.673         -47.001       -380           -2.536        -2.468        -780           -1.280        -1.165        -168           -865           -710           

Resultat af aktiebaseret løn 301            -             -             -             -             

Pengestrømme vedrørende primær drift 15.381        -8.033        4.150         56.595        93.761        173.283      186.790      201.933      209.939      217.868      213.053      216.150      211.991      193.788      

Nettofinansielle renteudgifter -5.137        -2.455        -24.245       -42.432       -51.693       -53.233       -51.913       -50.593       -49.273       -47.953       -46.633       -45.313       -43.993       -54.500       

Betalt selskabsskat -89             -89             83              -75             -70             -80             -80             -80             -80             -80             -80             -80             -80             -80             

Pengestrømme vedrørende drift (CF Operationel) 10.155        -10.577       -20.012       14.088        41.998        119.970      134.796      151.260      160.586      169.835      166.339      170.756      167.918      139.208      

Salg af finansielle aktier disponible for videresalg -             128.643      -             -             -             

Investering vedrørerende periodisk eftersyn på skibe -48.019       -27.379       -5.320        -19.854       -5.132        

Investering i skibe ekskl. Finansielt leasede skibe jf note 11 -3.115        -4.192        -16.357       -29.112       -4.229        

Investering i terminaler og havneanlæg -491           -7.529        -23.127       -4.901        -1.499        

Investering i dritsmidler og inventar -3.442        -3.079        -3.932        -1.564        -748           

Salg af materielle aktiver -             1.631         35.263        32.306        8.355         

Depositum -             -             -             -             -             

Afdrag på lån til datterselskaber (langfristede tilgodehavender) 1.906         958            5.461         107            -             

Pengestrømme vedrørende investeringer (CF Invest) -53.161       89.053        -8.012        -23.018       -3.253        -9.830        -14.024       -14.866       -19.511       -19.480       -19.322       -19.036       -18.625       -18.093       

Frit cash flow fra firmaet (FCFF) -43.006       78.476        -28.024       -8.930        38.745        110.140      120.772      136.394      141.075      150.355      147.018      151.720      149.293      121.115      

Afdrag på langfristet gæld -22.326       -11.306       -8.105        -11.101       -16.367       

Salg af egne aktier -             -             -             -             -             -             

Pengestrømme vedrørende finansiering (CF financial) -22.326       -11.306       -8.105        -11.101       -16.367       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       -20.000       

Pengestrømme fra ophørende aktiviteter -18.833       65.761        -9.888        -295           -2.800        -             

Årets pengestrømme -84.165       132.931      -46.017       -20.326       19.578        90.140        100.772      116.394      121.075      130.355      127.018      131.720      129.293      101.115      

likvider 01.01 2.235         -81.930       51.001        4.984         -15.342       4.236         94.376        195.148      311.542      432.617      562.972      689.990      821.710      951.003      

Årets ændring i likvider -84.165       132.931      -46.017       -20.326       19.578        90.140        100.772      116.394      121.075      130.355      127.018      131.720      129.293      101.115      

Likvider 31.12 -81.930       51.001        4.984         -15.342       4.236         94.376        195.148      311.542      432.617      562.972      689.990      821.710      951.003      1.052.118   

Aktuel

Budgetteret Pengestrømsopgørelse (Værdiansættelse)
Budget Terminal
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Budgetforudsætninger DCF 

 

 

Net Working Capital 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E Terminal

Varelager 54.526     28.061     25.815     24.015     26.593     26.213     28.048     29.731     30.437     31.655     32.763     32.880     33.702     36.186     

I % af omsætning 11,09% 5,60% 5,55% 4,48% 4,28% 4,00% 4,00% 4,00% 3,90% 3,90% 3,90% 3,80% 3,80% 4,00%

Ændring i tal -1.697      26.465     2.246       1.800       -2.578      

Tilgodehavender 44.560     18.142     20.693     15.848     38.081     39.320     41.371     43.110     44.485     45.453     46.204     46.725     47.006     45.232     

I % af omsætning 9% 4% 4% 3% 6% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% 5,5% 5,4% 5,3% 5,0%

Ændring i tal 1.196       26.418     -2.551      4.845       -22.233    

Leverandørgæld 50.440     46.466     36.438     51.833     31.086     32.767     33.658     34.191     35.120     35.713     36.123     36.341     36.363     36.186     

I % af omsætning 10,26% 9,27% 7,84% 9,68% 5,00% 5,0% 4,8% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 4,0%

Ændring i tal 16.601     -3.974      -10.028    15.395     -20.747    

Periodisering af flerturskort 33.139     25.132     16.508     8.253       7.755       6.553       7.012       7.433       7.804       8.117       8.401       8.653       8.869       9.046       

I % af omsætning 6,74% 5,02% 3,55% 1,54% 1,25% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Ændring i tal -2.313      -8.007      -8.624      -8.255      -498        

Net Working Capital i alt 15.507     -25.395    -6.438      -20.223    25.833     26.213     28.749     31.218     31.998     33.278     34.443     34.611     35.476     36.186     

∆ Net Working Capital 13.787     40.902     -18.957    13.785     -46.056    -380         -2.536      -2.468      -780         -1.280      -1.165      -168         -865         -710         

Finansielle value drivers 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

Omsætningsvækst

Hurtigfæger -35,85% 2,50% -8,05% 13,57% 15,03% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00%

Catering (i % af omsætning) 13,69% 13,09% 14,07% 15,73% 14,95% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%

Driftsomkostninger

Eksterne driftsomkostninger (i % af omsætning) 49,49% 60,07% 53,25% 48,67% 40,21% 37,00% 36,50% 37,00% 38,00% 38,00% 39,00% 40,00% 41,00% 42,00%

Andre eksterne omkostninger (i % af omsætning) 20,29% 17,85% 17,91% 18,54% 16,49% 17,00% 17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50% 16,00% 16,00% 16,50%

Personaleomkostninger (i % af omsætning) 27,98% 26,64% 24,27% 23,66% 20,66% 19,50% 19,50% 19,00% 18,50% 18,50% 19,00% 19,00% 19,00% 20,00%

EBITDA 2,24% -4,56% -4,56% 4,57% 9,14% 26,50% 27,00% 27,50% 27,00% 27,00% 25,50% 25,00% 24,00% 21,50%

Afskrivninger (i % af omsætning) 11,26% 21,67% 19,70% 9,58% 8,76% 7,49% 8,04% 7,58% 7,22% 5,04% 4,87% 4,73% 4,62% 6,08%

EBIT -9,02% -26,60% -13,04% 1,38% 13,87% 19,01% 18,96% 19,92% 19,78% 21,96% 20,63% 20,27% 19,38% 15,42%

Skattesats 0,69% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Netto finansielle omk. (i % af omsætning) 1,44% 1,70% 5,22% 7,92% 8,31% 8,12% 7,40% 6,81% 6,31% 5,91% 5,55% 5,24% 4,96% 6,50%

NOPAT -8,32% -26,61% -13,04% 1,37% 13,86% 19,00% 18,95% 19,91% 19,77% 21,95% 20,62% 20,26% 19,37% 15,41%

CAPEX (i % af omsætning) 10,82% -17,77% 1,72% 4,30% 0,52% 1,5% 2,0% 2,0% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0%

NWC (i % af omsætning 3,16% -5,07% -1,39% -3,78% 4,16% 4,00% 4,10% 4,20% 4,10% 4,10% 4,10% 4,00% 4,00% 4,00%

Actual Budget

Vækst i budget og terminal

Terminal
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Budgetkontrol via udregning af nøgletal DCF 

 

Return on Invested Capital 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

Langfristet finansiel leasing forpligtelser 158.780    17.640     358.873    782.970    759.404    730.810    710.810    690.810    670.810    650.810    630.810    610.810    590.810    

Likvider Midler -81.930    51.001     4.984       -15.342    4.236       94.376     195.148    311.542    432.617    562.972    689.990    821.710    951.003    

Nettorentebærende gæld 240.710    -33.361    353.889    798.312    755.168    636.434    515.662    379.268    238.193    87.838     -59.180    -210.900   -360.193   

Aktiekapital 283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    283.333    

Akk. Overskud 1.672       -112.632   -201.115   -236.230   -201.739   -130.471   -49.481    47.905     152.930    283.103    409.665    539.647    667.488    

Egenkapital 285.005    170.701    82.218     47.103     81.594     152.862    233.852    331.238    436.263    566.436    692.998    822.980    950.821    

Investeret Kapital 525.715    137.340    436.107    845.415    836.762    789.296    749.515    710.506    674.456    654.274    633.818    612.080    590.628    

Investeret Kapital gns. 536.976    331.528    286.724    640.761    841.089    813.029    769.405    730.011    692.481    664.365    644.046    622.949    601.354    

Return on Invested Capital (ROIC) -7,62% -40,23% -21,14% 1,14% 10,25% 15,31% 17,27% 20,27% 22,28% 26,81% 26,89% 28,14% 28,57%

Return on Equity (ROE) -10,44% -52,17% -69,97% -54,31% 53,60% 60,79% 41,89% 34,47% 27,37% 25,96% 20,10% 17,15% 14,41%
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BILAG 14: Mols-Liniens Kapitalstruktur 2015 

Kapitalstrukturen spiller en væsentlig rolle i beregning af virksomhedens WACC. Spreadet mellem 

ejernes afkastkrav og kreditorernes afkastkrav afgør, hvor stor effekt kapitalstrukturen har, jf. WACC-

formlen. Afsnittet vil starte med at undersøge Mols-Liniens daværende kapitalstruktur, og vi vil 

bagefter sammenligne denne med den langsigtede target-kapitalstruktur, som skal bruges i WACC-

udregningen285. Der tages udgangspunkt i den kurs, som Polaris tilbød Mols-Liniens aktionærer den 3. 

juli 2015 til udregning af den daværende kapitalstruktur.  

Markedsværdien af egenkapital udregnes som:  

 

 

Det er sjældent muligt at finde markedsværdien af gæld, hvorfor man ofte bruger book value (BV)286: 

 

Værdierne hentes fra den reformulerede balance for år 2014 og indsættes i formlen: 

 

 

Mols-Linien havde i 2014 en Debt/equity ratio på: 

 

                                                        
285 Petersen & Plenborg, 2012.  
286 Petersen & Plenborg, 2012 
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BILAG 15: Industri betaer af Damodaran 
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BILAG 16: Risikofri rente 
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BILAG 17: Budget for LBO 1  

I TDKK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Omsætning

Rederidrift Hurtigfærger 432.304   443.113     407.440   462.729     532.272    582.321    634.730   710.897   760.660   806.300   850.646   

Catering 59.192    58.001       57.307     72.795       79.590      88.456      96.417     107.987   115.546   122.479   129.215   

Rederidrift Kombifærger

Andre Driftsindtægter -          -            -          -            9.826        -           

Omsætning i alt 491.496   501.114      464.747    535.524      621.688     670.777     731.147   818.885   876.206   928.779   979.862   

Driftsomkostninger

Vedligeholdelse og reservedele mm 21.403    37.777       25.696     25.511       27.204      36.682      

Olieforbrug 202.801   256.420     214.190   224.213     210.570    203.402    

Forsik ring, ink  selvrisiko 16.573    4.647         6.520       9.892         11.328      7.746        

Øvrige driftsomkostninger 2.442      2.193         1.075       1.006         874           2.070        

- Skibenes eksterne driftsomkostninger 243.219   301.037      247.481    260.622      249.976     249.900     270.524   302.987   332.958   362.224   391.945   

Terminal- og havneudgifter 33.137    33.675       36.006     44.455       47.625      50.028      

Cateringafdeling, vareforbrug 18.165    17.556       18.995     25.144       26.388      28.829      

Cateringafdeling, øvrigt 6.652      6.074         4.615       6.019         6.205        6.297        

Salgs- og administrationsomkostninger 41.791    32.163       23.598     23.674       22.286      28.058      

- Andre eksterne omkostninger 99.745     89.468        83.214      99.292        102.504     113.212     124.295   139.210   148.955   157.892   166.576   

Bestyrelseshonorar 2.885      1.963         1.938       1.881         1.966        1.677        

Gager og lønninger 180.580   154.934     99.814     112.010     113.289    115.557    

Pensionsbidrag 15.093    14.017       9.042       9.502         9.754        9.609        

Udgifter til social sik ring 3.696      4.207         2.823       3.295         3.437        3.427        

Heraf ophørte ak tiviteter -65.025   -41.645      -804         -            -           -           

Aktiebaseret vederlæggelse 301         -            -          -            -           -           

- Personaleomkostninger 137.530   133.476      112.813    126.688      128.446     130.270     142.574   159.682   170.860   185.756   195.972   

Driftsomkostninger i alt 480.494   523.981      443.508    486.602      480.926     493.382     537.393   601.880   652.774   705.872   754.494   

EBITDA 11.002     -22.867       21.239      48.922        140.762     177.395     193.754   217.004   223.433   222.907   225.368   

Periodiske eftersyn på sk ibe 23.097    32.688       24.981     21.504       7.624        7.570        

Sk ibe 24.804    16.702       14.718     24.873       41.735      37.880      

Nedskrivninger -          51.000       46.100     -            -           -           

Terminaler og havneanlæg 3.227      3.353         1.795       1.836         2.190        3.053        

Driftsmodler og inventar 4.226      4.857         3.955       3.073         2.909        2.378        

- Af- og nedskrivninger 55.354     108.600      91.549      51.286        54.458       50.881       56.342     70.647     62.292     62.292     62.292     

Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver -39          1.811         -9.727      -9.775        88            238           

EBIT -44.313    -133.278     -60.583     7.411         86.216       126.276     137.412   146.358   161.140   160.615   163.076   

Effektiv skattesats -6,64% 0,06% 0,05% 0,27% -0,09% -1,21%

- Skat på EBIT 3.411       -89             -42           -94             -32            -910          -80          -107        -107        -107        -107        

NOPAT -40.902    -133.367     -60.625     7.317         86.184       125.366     137.332   146.251   161.033   160.508   162.969   

- Netto finansielle omkostninger -7.093     -8.510        -24.245    -42.432      -51.693     -51.043     -51.913    -87.111    -87.131    -85.151    -83.171    

- Årets resultat af ophørte ak tiviteter -29.528   23.001       -3.613      -            -           -           

Årets resultat -77.523    -118.876     -88.483     -35.115       34.491       74.323       85.418     59.139     73.902     75.356     79.797     

Budgettering af Resultatopgørelse (LBO 1)
HoldingperiodeAktuel
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Pengestrømsopgørelse for LBO 1 

 

 

i TDKK 2010 ukorr 2010 korr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Driftsresultat (EBIT) -71.033       -44.313       -133.278     -60.583       7.411         86.216        126.276        137.412          146.358     161.140     160.615     163.076     

Af- og nedskrivninger 75.539        55.315        110.411      85.022        41.511        54.458        50.881          56.342            70.647       62.292       62.292       62.292       

Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver -             -             -             0 -             88              238               

Ændring i driftskapital 7.624         4.078         14.834        -20.289       7.673         -47.001       -7.753           -1.965             4.241         622            5.748         734            

Resultat af aktiebaseret løn 301            301            -             -             -             -             -               

Pengestrømme vedrørende primær drift 12.431        15.381        -8.033        4.150         56.595        93.761        169.642        191.789          221.245     224.055     228.655     226.102     

Nettofinansielle renteudgifter -7.945        -5.137        -2.455        -24.245       -42.432       -51.693       -51.043         -51.913           -87.111      -87.131      -85.151      -83.171      

Betalt selskabsskat -89             -89             -89             83              -75             -70             -75               -80                 -107           -107           -107           -107           

Pengestrømme vedrørende drift (CF Operationel) 4.397         10.155        -10.577       -20.012       14.088        41.998        118.524        139.796          134.027     136.817     143.396     142.823     

Salg af finansielle aktier disponible for videresalg -             -             128.643      -             -             -             -               65.000       

Investering vedrørerende periodisk eftersyn på skibe -52.491       -48.019       -27.379       -5.320        -19.854       -5.132        -4.565           

Investering i skibe ekskl. Finansielt leasede skibe jf note 11 -3.362        -3.115        -4.192        -16.357       -29.112       -4.229        -3.335           

Investering i terminaler og havneanlæg -491           -491           -7.529        -23.127       -4.901        -1.499        -646              

Investering i dritsmidler og inventar -3.442        -3.442        -3.079        -3.932        -1.564        -748           -2.704           

Salg af materielle aktiver -             -             1.631         35.263        32.306        8.355         3.694            

Depositum -             -             -             -             -             -             -14.946         

Afdrag på lån til datterselskaber (langfristede tilgodehavender) 1.906         1.906         958            5.461         107            -             -               

Pengestrømme vedrørende investeringer (CF Invest) -57.880       -53.161       89.053        -8.012        -23.018       -3.253        -22.502         -14.623           48.622       -21.905      -22.291      -22.537      

Frit cash flow fra firmaet (FCFF) -53.483       -43.006       78.476        -28.024       -8.930        38.745        96.022          125.173          182.649     114.911     121.106     120.287     

Afdrag på langfristet gæld -30.682       -22.326       -11.306       -8.105        -11.101       -16.367       -19.897         

Salg af egne aktier -             -             -             -             -             -             -               

Pengestrømme vedrørende finansiering (CF financial) -30.682       -22.326       -11.306       -8.105        -11.101       -16.367       -19.897         -20.000           -30.000      -30.000      -30.000      -30.000      

Pengestrømme fra ophørende aktiviteter -             -18.833       65.761        -9.888        -295           -2.800        -               -                 -            -            -            -            

Årets pengestrømme -84.165       -84.165       132.931      -46.017       -20.326       19.578        76.125          105.173          152.649     84.911       91.106       90.287       

likvider 01.01 2.235         2.235         -81.930       51.001        4.984         -15.342       4.236            30.361            20.000       20.000       20.000       20.000       

Årets ændring i likvider -84.165       -84.165       132.931      -46.017       -20.326       19.578        76.125          105.173          152.649     84.911       91.106       90.287       

Udbetalt dividende -             -             -             -             -             -             50.000          115.534          152.649     84.911       91.106       90.287       

Likvider 31.12 -81.930       -81.930       51.001        4.984         -15.342       4.236         30.361          20.000            20.000       20.000       20.000       20.000       

Historisk

Pengestrømsopgørelse
Holding
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Budgetforudsætninger LBO 1 

 

Udregning af Net Working Capital LBO 1

Vækst i budget og terminal

Finansielle Value drivers 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Omsætningsvækst

Hurtigfæger 2,50% -8,05% 13,57% 15,03% 9,40% 9,00% 12,00% 7,00% 6,00% 5,50%

Catering -2,01% -1,20% 27,03% 9,33% 11,14% 9,00% 12,00% 7,00% 6,00% 5,50%

Driftsomkostninger

Eksterne driftsomkostninger (i % af omsætning) 60,07% 53,25% 48,67% 40,21% 37,26% 37,00% 37,00% 38,00% 39,00% 40,00%

Andre eksterne omkostninger (i % af omsætning) 17,85% 17,91% 18,54% 16,49% 16,88% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

Personaleomkostninger (i % af omsætning) 26,64% 24,27% 23,66% 20,66% 19,42% 19,50% 19,50% 19,50% 20,00% 20,00%

EBITDA 2,24% -4,56% 4,57% 9,14% 26,45% 26,50% 26,50% 25,50% 24,00% 23,00%

Afskrivninger (i % af omsætning) 21,67% 19,70% 9,58% 8,76% 7,59% 7,71% 8,63% 7,11% 6,71% 6,36%

EBIT -26,60% -13,04% 1,38% 13,87% 18,83% 18,79% 17,87% 18,39% 17,29% 16,64%

Skattesats 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,14% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

Netto finansielle omk. 1,70% 5,22% 7,92% 8,31% 7,61% 7,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50%

NOPAT -26,61% -13,04% 1,37% 13,86% 18,69% 18,78% 17,86% 18,38% 17,28% 16,63%

CAPEX (i % af omsætning) -17,77% 1,72% 4,30% 0,52% 1,50% 2,00% 2,00% 2,50% 2,40% 2,30%

NWC (i % af omsætning) -5,07% -1,39% -3,78% 4,16% 4,61% 4,50% 3,50% 3,20% 2,40% 2,20%

HoldingAktuel

Net Working Capital 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Varelager 28.061     25.815        24.015      26.593        24.712       29.246       28.661     26.286     23.219     24.497     

Tilgodehavender 18.142     20.693        15.848      38.081        39.383       36.557       36.850     36.801     36.222     36.255     

Periodisering af flerturskort 25.132     16.508        8.253       7.755         10.215       7.311        8.189       8.762       9.288       9.799       

Leverandørgæld 46.466     36.438        51.833      31.086        22.943       25.590       28.661     26.286     27.863     29.396     

Net Working Capital i alt -25.395    -6.438        -20.223     25.833        30.937       32.902       28.661     28.039     22.291     21.557     

I % af omsætning -5,07% -1,39% -3,78% 4,16% 4,61% 4,50% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00%

∆ Net Working Capital -18.957       13.785      -46.056       -5.104       -1.965       4.241       622          5.748       734          
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BILAG 18: Budget LBO 2 

I TDKK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Omsætning

Rederidrift Hurtigfærger 432.304    443.113    407.440    462.729    532.272    582.321    634.730    710.897    853.077    1.109.000 1.175.540  

Catering 59.192     58.001     57.307     72.795     79.590     88.456     96.417      107.987    129.585    168.460    178.567     

Rederidrift Kombifærger

Andre Driftsindtægter -           -           -           -           9.826       -           

Omsætning i alt 491.496    501.114    464.747    535.524    621.688    670.777    731.147    818.885    982.661    1.277.460 1.354.108  

Driftsomkostninger

Vedligeholdelse og reservedele mm 21.403     37.777     25.696     25.511     27.204     36.682     

Olieforbrug 202.801    256.420    214.190    224.213    210.570    203.402    

Forsik ring, ink  selvrisiko 16.573     4.647       6.520       9.892       11.328     7.746       

Øvrige driftsomkostninger 2.442       2.193       1.075       1.006       874          2.070       

- Skibenes eksterne driftsomkostninger 243.219    301.037    247.481    260.622    249.976    249.900    270.524    302.987    373.411    498.209    541.643     

Terminal- og havneudgifter 33.137     33.675     36.006     44.455     47.625     50.028     

Cateringafdeling, vareforbrug 18.165     17.556     18.995     25.144     26.388     28.829     

Cateringafdeling, øvrigt 6.652       6.074       4.615       6.019       6.205       6.297       

Salgs- og administrationsomkostninger 41.791     32.163     23.598     23.674     22.286     28.058     

- Andre eksterne omkostninger 99.745      89.468      83.214      99.292      102.504    113.212    124.295    139.210    181.792    255.492    270.822     

Bestyrelseshonorar 2.885       1.963       1.938       1.881       1.966       1.677       

Gager og lønninger 180.580    154.934    99.814     112.010    113.289    115.557    

Pensionsbidrag 15.093     14.017     9.042       9.502       9.754       9.609       

Udgifter til social sik ring 3.696       4.207       2.823       3.295       3.437       3.427       

Heraf ophørte ak tiviteter -65.025    -41.645    -804         -           -           -           

Aktiebaseret vederlæggelse 301          -           -           -           -           -           

- Personaleomkostninger 137.530    133.476    112.813    126.688    128.446    130.270    142.574    159.682    201.446    274.654    284.363     

Driftsomkostninger i alt 480.494    523.981    443.508    486.602    480.926    493.382    537.393    601.880    756.649    1.028.355 1.096.827  

EBITDA 11.002      -22.867     21.239      48.922      140.762    177.395    193.754    217.004    226.012    249.105    257.280     

Periodiske eftersyn på sk ibe 23.097     32.688     24.981     21.504     7.624       7.570       

Sk ibe 24.804     16.702     14.718     24.873     41.735     37.880     

Nedskrivninger -           51.000     46.100     -           -           -           

Terminaler og havneanlæg 3.227       3.353       1.795       1.836       2.190       3.053       

Driftsmodler og inventar 4.226       4.857       3.955       3.073       2.909       2.378       

- Af- og nedskrivninger 55.354      108.600    91.549      51.286      54.458      50.881      56.342      70.647      80.292      80.292      80.292      

Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver -39           1.811       -9.727      -9.775      88            238          

EBIT -44.313     -133.278   -60.583     7.411        86.216      126.276    137.412    146.358    145.720    168.812    176.988     

Effektiv skattesats -6,64% 0,06% 0,05% 0,27% -0,09% -1,21%

- Skat på EBIT 3.411        -89           -42           -94           -32           -910         -80           -133         -133         -133         -133         

NOPAT -40.902     -133.367   -60.625     7.317        86.184      125.366    137.332    146.225    145.587    168.679    176.855     

- Netto finansielle omkostninger -7.093      -8.510      -24.245    -42.432    -51.693    -51.043    -51.913    -87.111    -116.171   -113.531   -110.891   

- Årets resultat af ophørte ak tiviteter -29.528    23.001     -3.613      -           -           -           

Årets resultat -77.523     -118.876   -88.483     -35.115     34.491      74.323      85.418      59.113      29.415      55.148      65.964      

Budgettering af Resultatopgørelse (LBO 2)
Aktuel Holdingperiode
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Pengestrømsopgørelse for LBO 2 

 

 

 

 

i TDKK 2010 ukorr 2010 korr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Driftsresultat (EBIT) -71.033       -44.313       -133.278     -60.583       7.411         86.216        126.276        137.412          146.358     145.720     168.812     176.988     

Af- og nedskrivninger 75.539        55.315        110.411      85.022        41.511        54.458        50.881          56.342            70.647       80.292       80.292       80.292       

Tab/gevinst ved salg af anlægsaktiver -             -             -             0 -             88              238               

Ændring i driftskapital 7.624         4.078         14.834        -20.289       7.673         -47.001       -7.753           1.691              4.679         -11.792      -8.353        26             

Resultat af aktiebaseret løn 301            301            -             -             -             -             -               

Pengestrømme vedrørende primær drift 12.431        15.381        -8.033        4.150         56.595        93.761        169.642        195.445          221.684     214.220     240.752     257.306     

Nettofinansielle renteudgifter -7.945        -5.137        -2.455        -24.245       -42.432       -51.693       -51.043         -51.913           -87.111      -116.171    -113.531    -110.891    

Betalt selskabsskat -89             -89             -89             83              -75             -70             -75               -80                 -133           -133           -133           -133           

Pengestrømme vedrørende drift (CF Operationel) 4.397         10.155        -10.577       -20.012       14.088        41.998        118.524        143.452          134.439     97.916       127.088     146.282     

Salg af finansielle aktier disponible for videresalg -             -             128.643      -             -             -             -               

Investering vedrørerende periodisk eftersyn på skibe -52.491       -48.019       -27.379       -5.320        -19.854       -5.132        -4.565           

Investering i skibe ekskl. Finansielt leasede skibe jf note 11 -3.362        -3.115        -4.192        -16.357       -29.112       -4.229        -3.335           

Investering i terminaler og havneanlæg -491           -491           -7.529        -23.127       -4.901        -1.499        -646              

Investering i dritsmidler og inventar -3.442        -3.442        -3.079        -3.932        -1.564        -748           -2.704           

Salg af materielle aktiver -             -             1.631         35.263        32.306        8.355         3.694            

Depositum -             -             -             -             -             -             -14.946         

Afdrag på lån til datterselskaber (langfristede tilgodehavender) 1.906         1.906         958            5.461         107            -             -               

Pengestrømme vedrørende investeringer (CF Invest) -57.880       -53.161       89.053        -8.012        -23.018       -3.253        -22.502         -14.623           -16.378      -49.133      -38.324      -33.853      

Frit cash flow fra firmaet (FCFF) -53.483       -43.006       78.476        -28.024       -8.930        38.745        96.022          128.829          118.062     48.783       88.764       112.429     

Afdrag på langfristet gæld -30.682       -22.326       -11.306       -8.105        -11.101       -16.367       -19.897         

Salg af egne aktier -             -             -             -             -             -             -               

Pengestrømme vedrørende finansiering (CF financial) -30.682       -22.326       -11.306       -8.105        -11.101       -16.367       -19.897         -20.000           -30.000      -40.000      -40.000      -40.000      

Pengestrømme fra ophørende aktiviteter -             -18.833       65.761        -9.888        -295           -2.800        -               -                 -            -            -            -            

Årets pengestrømme -84.165       -84.165       132.931      -46.017       -20.326       19.578        76.125          108.829          88.062       8.783         48.764       72.429       

likvider 01.01 2.235         2.235         -81.930       51.001        4.984         -15.342       4.236            30.361            20.000       20.000       20.000       20.000       

Årets ændring i likvider -84.165       -84.165       132.931      -46.017       -20.326       19.578        76.125          108.829          88.062       8.783         48.764       72.429       

Udbetalt dividende -             -             -             -             -             -             50.000          119.190          88.062       8.783         48.764       72.429       

Likvider 31.12 -81.930       -81.930       51.001        4.984         -15.342       4.236         30.361          20.000            20.000       20.000       20.000       20.000       

Pengestrømsopgørelse
Historisk Holding
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Budgetforudsætninger LBO 2 
Vækst i budget og terminal

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Omsætningsvækst

Hurtigfæger 2,50% -8,05% 13,57% 15,03% 9,40% 9,00% 12,00% 20,00% 30,00% 6,00%

Catering -2,01% -1,20% 27,03% 9,33% 11,14% 9,00% 12,00% 20,00% 30,00% 6,00%

Driftsomkostninger

Eksterne driftsomkostninger (i % af omsætning) 60,07% 53,25% 48,67% 40,21% 37,26% 37,00% 37,00% 38,00% 39,00% 40,00%

Andre eksterne omkostninger (i % af omsætning) 17,85% 17,91% 18,54% 16,49% 16,88% 17,00% 17,00% 18,50% 20,00% 20,00%

Personaleomkostninger (i % af omsætning) 26,64% 24,27% 23,66% 20,66% 19,42% 19,50% 19,50% 20,50% 21,50% 21,00%

EBITDA 2,24% -4,56% 4,57% 9,14% 26,45% 26,50% 26,50% 23,00% 19,50% 19,00%

Afskrivninger (i % af omsætning) 21,67% 19,70% 9,58% 8,76% 7,59% 7,71% 8,63% 8,17% 6,29% 5,93%

EBIT -26,60% -13,04% 1,38% 13,87% 18,83% 18,79% 17,87% 14,83% 13,21% 13,07%

Skattesats 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,14% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

Netto finansielle omk. 1,70% 5,22% 7,92% 8,31% 7,61% 7,50% 10,00% 9,50% 9,00% 8,50%

NOPAT -26,61% -13,04% 1,37% 13,86% 18,69% 18,78% 17,86% 14,82% 13,20% 13,06%

CAPEX (i % af omsætning) -17,77% 1,72% 4,30% 0,52% 1,50% 2,00% 2,00% 5,00% 3,00% 2,50%

NWC (i % af omsætning) -5,07% -1,39% -3,78% 4,16% 4,00% 4,10% -0,50% 1,00% 2,00% 1,00%

Aktuel Holding periode

 

 Udregning af Net Working Capital LBO 2 
Net Working Capital 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Varelager 28.061      25.815      24.015      26.593      24.712      25.590      24.567      34.393      40.879      40.623      

Tilgodehavender 18.142      20.693      15.848      38.081      39.383      36.557      36.850      41.272      48.543      51.456      

Periodisering af flerturskort 25.132      16.508      8.253        7.755        10.215      7.311        8.189        9.827        12.775      13.541      

Leverandørgæld 46.466      36.438      51.833      31.086      22.943      25.590      28.661      29.480      31.936      33.853      

Net Working Capital i alt -25.395     -6.438       -20.223     25.833      30.937      29.246      24.567      36.358      44.711      44.686      

I % af omsætning -5,07% -1,39% -3,78% 4,16% 4,61% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 3,00%

∆ Net Working Capital -18.957     13.785      -46.056     -5.104       1.691        4.679        -11.792     -8.353       26             



CAND.MERC.FIR   R. Henning & N. Nielsen 

 

204 

 

BILAG 19: Value Creation LBO-model 1 & 2 

LBO Model 1 
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 LBO Model 2 
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BILAG 20 – Værdiansættelsesmodeller 

Nedenstående er en model der opsummerer en række hyppigt benyttede værdiansættelsesmodeller. 

Modellen er taget fra Plenborg & Petersen 2012.  
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BILAG 21: Budget - Nettofinansielle omkostninger 

Finansiel Leasing - Stand-alone 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TP

Langfristet finansiel leasing forpligtelser 759.404    730.810    710.810    690.810    670.810    650.810    630.810    610.810    590.810    750.000    

Renter på finansiel leasing 50.121      48.233      46.913      45.593      44.273      42.953      41.633      40.313      38.993      49.500      

I % af finansiel forpligtelse 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

Andre finansielle omkostninger 5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        5.000        

NFO 55.121      53.233      51.913      50.593      49.273      47.953      46.633      45.313      43.993      54.500      

Tilgang af Skibe 533.000    

Finansiel Leasing - LBO 1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Langfristet finansiel leasing forpligtelser 759.404    730.810    710.810    1.213.810 1.183.810 1.153.810 1.123.810 

Renter på finansiel leasing 50.121      48.233      46.913      80.111      78.131      76.151      74.171      

I % af finansiel forpligtelse 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

Andre finansielle omkostninger 5.000        5.000        5.000        7.000        9.000        9.000        9.000        

NFO 55.121      53.233      51.913      87.111      87.131      85.151      83.171      

Tilgang af Skibe 533.000    450.000    

Finansiel Leasing - LBO 2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Langfristet finansiel leasing forpligtelser 759.404    730.810    710.810    1.213.810 1.623.810 1.583.810 1.543.810 

Renter på finansiel leasing 50.121      48.233      46.913      80.111      107.171    104.531    101.891    

I % af finansiel forpligtelse 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

Andre finansielle omkostninger 5.000        5.000        5.000        7.000        9.000        9.000        9.000        

NFO 55.121      53.233      51.913      87.111      116.171    113.531    110.891    
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BILAG 22: Mols-Linien som target-virksomhed 

Stabile positive cash-flow er vigtigt for en kapitalfond, fordi et stabilt cash-flow gør det muligt at 

servicere de udgifter, der er forbundet med gældsstrukturen i en LBO-handel. Historisk har Mols-

Linien ikke genereret stabile cash-flows (siden finanskrisen) og har ydermere oplevet negative cash-

flows i 2010 og 2012. Som gennemgået i regnskabsanalysen igangsatte Mols-Linien dog en turn-around 

proces, som har resulteret i positive og stigende cash-flows i 2014 og 2015. Kapitalfondens fokus er 3-7 

år frem i tiden, hvormed Mols-Liniens positive cash-flows fra de seneste to år og den generelle 

effektivisering lover godt for fremtiden. Da disse cash-flows er genereret på baggrund af en aktiv 

strategi, må det også forventes, at de kan opretholdes i fremtiden. Denne udvikling har vi også 

budgetteret med i både stand-alone værdiansættelsen samt LBO-modellen. Det bør dog nævnes, at 

kapitalfonden ikke har mulighed for at udnytte rentefradraget for yderligere gældsoptagelse, da Mols-

Linien aflægger skatteregnskab efter tonnagebeskatningsreglerne, hvor det derfor ikke er muligt for 

opnå fradrag i tonnagebeskatningen. Dette taler derfor imod Mols-Linien som en typisk target-

virksomhed. Vi må derfor konkludere, at Mols-Linien ikke historisk har leveret stabile cash-flows, men 

da den seneste udvikling har været positiv, må det vurderes at cash-flow kravet er opfyldt. 

Kompetent ledelse værdsættes af kapitalfonde, fordi processen med at udskifte hele ledelsen anses 

som besværlig og tidskrævende. Som beskrevet tidligere har ledelsen i Mols-Linien formået at vende 

skuden og har implementeret og gennemført en strategi, som har været en stor succes. Polaris har på 

trods af dette netop valgt at udskifte den administrerende direktør, hvilket dog bunder i behovet for en 

ny fremadrettet strategi. Ledelsen i Mols-Linien må dog stadig anses som kompetent, da disse 

succesfuldt har øget rentabiliteten i Mols-Linien. 

Ved opkøb af en undervurderet virksomhed er det lettere at realisere et acceptabelt afkast, da 

gevinsten herved ikke kræver samme arbejde og kapital. Hvorvidt Mols-Linien var undervurderet på 

købstidspunktet, har vi undersøgt ved at foretage en værdiestimering af den reelle markedsværdi på 

opkøbstidspunktet. Her fandt vi, at den reelle markedsværdi oversteg de initierende og efterfølgende 

bud væsentligt (70,28 > 34), hvilket tydeligt indikerer, at Mols-Linien var undervurderet i markedet.  

Kapitalfonde foretrækker lav risiko i deres target-virksomeder, da de qua LBO-overtagelsen er mere 

udsatte overfor volatilitet i virksomhedens performance og markedets/branchens udvikling. Mols-

Linien har som beskrevet haft svingende cash-flows, der dog har været i klar bedring siden 2012. 

Derudover opererer virksomheden på et marked præget af flere forskellige konkurrenter og 

interessenter. Markedets attraktivitet og fremtidige eksistens fastsættes i høj grad af politiske 

beslutninger ift. nye transportmuligheder. Endvidere havde Mols-Linien på opkøbstidspunktet en 

gearing på 1,62, hvilket placerer dem som den højst gearede virksomhed af de undersøgte peers. Det 
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øger også den finansielle risiko i virksomheden væsentligt. Mols-Linien må dog generelt vurderes som 

en høj-risiko virksomhed grundet interne- og eksterne forhold.   

En stor aktiv-base gør det muligt for kapitalfonden at opnå bedre lånevilkår ved at stille aktiverne som 

sikkerhed for lånet. Mols-Linien agerer i en aktivtung branche, hvor virksomhedens primære 

driftsaktiver er færger. Det betyder også, at virksomheden besidder store materielle aktiver, som dog er 

finansieret vha. finansiel leasing. Derfor kan kapitalfonden ikke benytte den nuværende aktivmasse 

som collateral for fremtidige lån. Det er heller ikke muligt at frasælge dele af aktiverne, da disse indgår 

som en essentiel del af virksomhedens drift. Mols-Linien er på nuværende tidspunkt i besiddelse af tre 

skibe, hvoraf det ene næsten er afskrevet og er helt afdraget. Et salg heraf vil derfor have en direkte 

effekt på virksomhedens cash-flow og agerer derfor som en skjult værdi, der kan realiseres ved behov. 

Ift. fremtiden er det dog en fordel for Polaris, at virksomhedens investeringsbehov primært bunder i 

køb af nye færger, hvormed færgens værdi umiddelbart kan benyttes som collateral for lånet heraf. 

Hvis virksomheden opererer på et modent marked, mindskes cash-flow volatiliteten, og 

virksomhedens kernedrift forbliver i større grad uændret. Mols-Liniens agerer på det danske 

færgemarked, som har eksisteret i lang tid. Markedet er generelt præget af en lav grad af udvikling, 

hvor forretningsmodellen ikke har ændret sig. Det må derfor vurderes, at Mols-Linien i høj grad er 

placeret på et modent marked. Dette afpejles også af den lave profitabilitet i branchen. På trods af dette, 

har Mols-Linien alligevel formået at vækste virksomheden markant de sidste 5 år, hvormed 

forretningsmodellen stadig har mulighed for at blive effektiviseret. 

En stærk markeds- og brandposition er godt for kapitalfonde, fordi det gør det meget nemmere at 

bygge videre på den eksisterende forretning og betyder en større kundegruppe for virksomheden. Hvis 

der ønskes vækst af aktiviteten, er det lettere at opnå, hvis den potentielle kundegruppe har et 

indgående kendskab til virksomheden og dens brand. Mols-Linien har siden sin etablering i 1966 

drevet færgetransport på Kattegat, hvormed deres position på denne rute anses som veletableret. 

Virksomheden har igennem en årrække benyttet både TV-spots og trykte reklamer til at markedsføre 

sig (med svingende succes). Det har dog øget deres brand-awareness, da flere af deres 

reklamekampagner trak positive- såvel som negative overskrifter. Vi må derfor konkludere, at Mols-

Linien i høj grad har cementeret deres markedsposition på Kattegat-ruterne og herigennem har opnået 

en stærk markedsposition.  

Potentiale for effektivisering er meget væsentligt for kapitalfonden, da dette anses som en af 

kapitalfondens primære værdimaksimeringsmuligheder. Mols-Linien har gennemgået en større 

effektiviseringsprocess siden 2011, hvorfor virksomheden allerede nu har fokus på dette. Det betyder 

dog ikke, at der ikke er mulighed for at effektivisere endnu mere, da Polaris besidder en række 

operationelle og finansielle kompetencer, som har potentiale til at øge effektiviseringen på andre 
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områder. Vi vurderer derfor, at Polaris’ muligheder for at øge effektiviseringen i Mols-Linien er til 

stede, men dog kun i en relativ lav grad. Dette blev også understøttet af Investment Manager Thorsten 

Spurr Madsen fra Polaris:”Vi har således ingen ambition om yderligere effektivisering udover hvad selskabet 

forsøger at optimere i den daglige drift”287.  

Gode exit-muligheder er, ligesom potentialet for effektivisering, væsentligt i forhold til muligheden for 

realisering af afkastet. Jo lettere det er for kapitalfonden at afhænde virksomheden igen, jo mere 

attraktiv er virksomheden som target. Mols-Linien er på nuværende tidspunkt børsnoteret, hvormed 

andele i denne sælges og købes hver dag. Dog er likviditeten relativ lav, som det blev beskrevet 

tidligere, hvilket skyldes en høj grad af koncentreret ejerskab. Hvis Polaris lykkedes med at afnotere 

Mols-Linien, vil vi vurdere muligheden for at genintroducere Mols-Linien til børsen som lav. Dette 

skyldes både den førnævnte illikviditet, men også det danske børsmarkeds lave niveau af 

børsnoteringer, som blev gennemgået i litteraturstudiet i bilag 7. Hvis Polaris ikke opnår en afnotering, 

og Mols-Linien forbliver på børsen, øger dette deres muligheder en smule, da man herigennem har 

mulighed for sælge mindre andele af gangen. Derudover har Polaris mulighed for at sælge Mols-Linien 

til finansielle eller industrielle købere. På det danske færgemarked er to store industrielle spillere 

repræsenteret i form af Stena Line og DFDS. Disse har både størrelsen og karakteristikaene til at aftage 

Mols-Linien. Derudover er der også flere udenlandske færgetransportvirksomheder, som kunne agere 

potentielle købere. Vi vil derfor vurdere, at muligheden for et industrielt salg er til stede. Generelt er 

det danske buy-out marked præget af salg til netop industrielle købere, hvilket også taler herfor. Det er 

dog svært på nuværende tidspunkt at vurdere, hvorvidt exitmulighederne er gode eller dårlige. Vi vil 

senere i afhandlingen foretage en kort diskussion af mulighederne for Polaris’ exit.  

 

 

                                                        
287 Bilag 3: Thorsten Spurr Madsen  


