
vurdering og estimering af 
forventet udbudskurs ved 
børsnotering af dong energy, 
herunder værdiansættelse af 
den teoretiske værdi 

cand. merc. fir

titel

af trine rie jensen

kand i data fhand l i n g

afleveret 17. maj 2016
vejleder michael e. jacobsen 
antal anslag: 178.768 
antal sider: 78,6

evaluation and estimation of the 

expected offering price on the 

listing of dong energy, including 

a valuation of the theoretical 

value. 

english title

copenhagen business school 2016



DONG	Energys	udbudskurs	ved	børsintroduktion	

 Side	1	af	95	

1 Executive summary 

The purpose of this thesis is to evaluate and estimate the expected offering price on the listing of 

DONG Energy, including a valuation of the theoretical value. The valuation was based on a strategic, 

financial and risk analysis of the company, while the expected offering price was the result of a 

correction on the theoretical value.  

The company’s strategic position was considered to be positively influenced by their strong position 

as market leader in offshore wind farms. Generally, their strategic focus to convert production from 

coal, oil and gas to sustainable biomass and offshore power is a powerful stand, especially in a market 

where political influence and support towards CO2-reducing technologies is still increasing. On the 

other hand, it is considered to be a weakness to be so dependent on political influence. Due to 

difficulties in the oil rig, Hejre, DONG Energy has also faced a weakened position in their oil 

exploration.  

DONG Energy’s financial position was positively affected by their ability to generate profit on 

EBITDA-level in all four business areas. Meanwhile, after taking depreciations and amortisations 

into account only Wind Power was able of proving to be profitable on EBIT-level. Due to the lack of 

surplus DONG Energy faced a lot of negative key figures such as return on equity and profit margin. 

Considering the risk factors in DONG Energy there is a lot of different risks connected to the company 

due to the large variety in business areas. The company is exposed to the risk in unstable oil and gas 

prices, which is considered a financial risk for the company. Due to the ownership structure in their 

offshore projects the company is able to minimize the operational risk exposure, but the business area 

is also exposed to an uncertainly in not knowing how long the public subsidiaries will continue.  

On the basis of these findings the earnings for the next five years was budgeted, leading to a valuation 

of the theoretical value of DONG Energy. The theoretical value was found to be 182 DKK per share. 

This value was corrected on the basis of two main variables, identified in the analysis to be most 

influential on the offering price: the level of underpricing and the level of demand. Further analysis 

of these variables lead to the conclusion that there should be given a discount to the theoretical price 

when initially listing DONG Energy. The expected offering price was therefore valued to be  

168 DKK per share when the company is making their initial public offering.  
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2 Indledende afsnit 

2.1 Indledning 

For snart 12 år siden besluttede Folketinget for første gang, at DONG Energy skulle børsnoteres. Den 

oprindelige baggrund for beslutningen var at hele naturgasmarkedet stod over for en liberalisering, 

og staten besluttede derfor at lade det dengang 100 % statsejede DONG Energy privatisere, således 

at selskabet kunne fungere som et privat selskab på markedsvilkår i konkurrence med andre 

leverandører.1 

Siden oktober 2004, hvor børsnoteringen første gang blev besluttet, har selve børsintroduktionen 

været forsøgt flere gange, men af forskellige årsager er den endnu aldrig fuldført. Den første årsag til 

at man afbrød børsintroduktionen var at DONG Energy fusionerede med energiselskabet Elsam. 

Dernæst blev børsnoteringen afbrudt af et folketingsvalg, og senest i 2008 blev planerne endnu 

engang standset, da finanskrisen skabte ustabilitet og uro på aktiemarkederne.  

I 2013 blev den oprindelige aftale genbekræftet i forbindelse med det annoncerede behov for 

kapitaludvidelse, hvilket i sidste ende udmøntede sig i at Goldman Sachs, ATP og PFA samlet set 

tilførte DONG Energy omkring 11. mia. kr., svarende til en ejerandel på 41 %. I 2015 blev der indgået 

en mere konkret aftale om at lade DONG Energy børsnotere så hurtigt som muligt givet 

markedsforholdene, hvilket forventes at være i løbet af 2016-2017.  

Efter en børsnotering vil staten fortsat eje 51 % af aktierne i DONG Energy for at sikre afgørende 

indflydelse i selskabet og især afgørende kontrol med naturgasinfrastrukturen. De resterende 49 % af 

aktierne vil blive udbudt til både private og institutionelle investorer, eksempelvis pensionskasser og 

investeringsforeninger fra både Danmark og udlandet – altså en bred kreds af forskellige typer 

investorer.  

Tidligere har både politiske og markedsmæssige forhold altså sat en stopper for en børsnotering af 

DONG Energy, og begge faktorer har derfor en særlig betydning for hvilken værdi selskabet ender 

med at få ved sin børsintroduktion, hvorfor timing ligeledes er en væsentlig faktor for selskabet. 

 

 

 

                                                
1 Finansministeriet: http://www.fm.dk/temaer/dong 
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2.2 Problemformulering 

På baggrund af den nært forestående børsnotering af DONG Energy er det interessant at undersøge, 

hvad kursen på DONG Energy-aktier bør være ved børsintroduktionen. Dette problem bliver 

undersøgt ved at værdiansætte den teoretiske pris, og efterfølgende lave en vurdering og estimering 

af udbudskursen med hensyntagen til DONG Energys risikoprofil, som den er vurderet af selskabets 

potentielle investorer. Den centrale problemstilling for afhandlingen formuleres således:  

Hvad er kursen på DONG Energy-aktier ved en børsintroduktion, �

herunder den teoretiske værdi af selskabet? 

Problemstillingen vil dels blive besvaret ud fra en strategisk regnskabsanalyse, som skal skabe 

grundlaget for at kunne foretage en pålidelig budgettering af DONG Energys forventede fremtidige 

indtjening. Selskabets risikoprofil vil ligeledes blive kortlagt for at kunne vurdere hvor sikker den 

fremtidige indtjening vil være, hvilket er nødvendig for at kunne komme frem til den sande teoretiske 

værdi. Risikoprofilen vil ligeledes få indflydelse, når udbudskursen skal estimers, da denne kan 

påvirke de potentielle investorers efterspørgsel efter aktien. Følgende fire underspørgsmål er opstillet 

for at finde frem til den overordnede problemstilling.   

Ved indledningsvist at analysere DONG Energys strategiske situation, bliver det muligt at identificere 

både eksterne og interne faktorer, der har indflydelse på selskabets fremtidige vækst- og 

indtjeningsmuligheder og herigennem også selskabets værdi. Dette gøres ved at identificere hvilke 

omverdens faktorer, der primært påvirker selskabet, samt at identificere de interne processer, som er 

forbundet med de finansielle value drivers og risikofaktorer i DONG Energy.  

♦ Hvordan er DONG Energys strategiske position på markedet? ♦ 

I rentabilitetsanalysen søges der at opnå forståelse for selskabets finansielle nøgletal og udvikling 

igennem de seneste fem år. Denne analyse af DONG Energys historiske udvikling benyttes senere til 

at vurdere de fremtidige indtjeningsmuligheder, som er essentiel for værdiansættelsen.  

♦ Hvordan har DONG Energys finansielle value drivers udviklet sig i perioden 2011-2015? ♦ 

Ved at analysere DONG Energys risikoprofil undersøges sandsynligheden for at selskabets indtjening 

ikke bliver som forventet. Ved at identificere denne risiko muliggøres det at ligge et mere realistisk 

budget, hvilket i sidste ende vil føre til en mere korrekt værdiansættelse af selskabet.  
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♦ Hvilken risikoprofil har DONG Energy? ♦ 

På baggrund af analyserne af DONG Energys strategi, regnskab og risikoprofil kan selskabets 

fremtidige indtjening nu vurderes, når der opstilles et budget over de kommende fem år samt for 

terminalperioden.  

♦ Hvilken påvirkning har analysen af strategien, rentabiliteten og risikoen haft på selskabets 

fremtidige indtjeningsmuligheder? ♦ 

Når budgetteringen over selskabets fremtidige indtjening er gennemført, kan værdiansættelsen af den 

teoretiske pris nu foretages. Når den teoretiske værdi af selskabet er på plads, skal det nu vurderes og 

estimeres, hvad DONG Energys endelige udbudskurs forventes at være ved børsintroduktionen. Dette 

gøres ved at fastlægge hvilke faktorer der generelt påvirker udbudskurser, samt at undersøge hvilke 

typer investorer, der vurderes at have interesse i DONG Energy og hvorledes deres efterspørgsel 

påvirkes. Ved besvarelse og gennemarbejdning af de fire underspørgsmål er det muligt at konkludere 

på den centrale problemstilling, og dermed endeligt finde frem til DONG Energys teoretiske værdi 

samt hvilken udbudskurs, selskabet bør have ved en børsintroduktion. 

2.3 Metode   

I dette afsnit vil der blive redegjort for valget af de modeller og analyser, som vil blive anvendt i både 

den strategiske og regnskabsmæssige analyse. Afhandlingens hovedformål er at besvare den centrale 

problemformulering, hvorfor det også er essentielt at metodevalget understøtter dette. Det endelige 

valg af metode vil derfor altid være foretaget med henblik på at kunne besvare og konkludere på det 

centrale problem: at finde den teoretiske værdi af DONG Energy samt at estimere udbudskursen. 

2.3.1 Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at vurdere DONG Energys strategiske position, hvilket gøres 

ved både at vurdere de interne og eksterne forhold. Den eksterne analyse skal belyse hvilke faktorer 

i selskabets omverdenen, der har indflydelse på energisektoren som helhed, både når der tages hensyn 

til sektorens fremtidige udvikling og evne til at skabe værdi. Til at belyse dette benyttes PESTEL-

analysen, der inddrager følgende samfundsmæssige faktorer: politiske, økonomiske, sociale, 

teknologiske, miljø og lovmæssige forhold. Årsagen til at den udvidede PESTEL-analyse benyttes, er 

at de to ekstra faktorer – miljømæssige og lovmæssige faktorer –begge er indflydelsesrige i 

energibranchen, og deres indflydelse er derfor væsentlige at få belyst.  
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Den interne analyse bygges op omkring Michael Porters Værdikædeanalyse.2 Igennem analysen vil 

det stå klart, hvilke af DONG Energys forretningsområder, der har særlig betydning for 

værdiskabelsen i selskabet. Udover at identificere hvilke aktiviteter der har en primær funktion i 

DONG Energy, samt hvilke funktioner der har en mere understøttende karakter i selskabet, er det 

altså væsentligt at vurdere disse områders indflydelse på værdiskabelsen hos DONG Energy, idet 

analysen bl.a. skal danne grundlag for en budgettering af selskabets fremtidige indtjening i 

værdiansættelsen.  

Slutteligt vil den strategiske analyse blive opsummeret i en SWOT-analyse, som dermed identificerer 

og konkluderer DONG Energys stærke og svage sider samt trusler og muligheder for selskabets 

fremtidige virke.  

2.3.2 Regnskabsanalyse 

Det primære formål med regnskabsanalysen er at kunne lave en realistisk budgettering, som er 

essentielt for at kunne lave en korrekt værdiansættelse. Regnskabsanalysen skal både belyse den 

nuværende rentabilitet og risikoprofilen for DONG Energy.  

Rentabilitetsanalysen baseres på den udvidede DuPont-model, som dekomponerer egenkapitalens 

forrentning i tre underliggende niveauer. Herved identificeres og analyseres de finansielle value 

drivers, som DONG Energys ROE bygger på. Rentabilitetsanalysen opgøres på baggrund af 

gennemsnitlige balancetal for at sikre validitet i analysen samt mindske påvirkningen af den enkelte 

opgørelsesdato. Analysen vil efterfølgende blive brugt som en del af argumentationen for 

budgetteringen af DONG Energys fremtidige performance og indtjening.  

I analysen af selskabets risikoprofil vil der både blive fokuseret på hvilken slags risiko DONG Energy 

står overfor, samt hvor denne risiko gør selskabet særligt sårbar iblandt sine fire forretningsområder. 

Der vil primært fokuseres på den driftsmæssige- og finansielle risiko i DONG Energy, samt kigge 

dybere på risikoprofilen i Wind Power-forretningen samt i Oil & Gas-forretningen.  

2.3.3 Værdiansættelse 

Første step af værdiansættelsen omhandler budgettering af DONG Energy. Budgethorisonten vil være 

fem år samt terminalperioden. Da der er tale om et selskab, der befinder sig i en langsigtet industri, 

hvor det eksempelvis kræver mange år at udvikle, opføre og drive en havmøllepark, kunne der 

                                                
2 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 83 
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argumenteres for at budgetperioden burde være længere. Det vurderes dog vanskeligt at forudsige og 

budgettere de underliggende variable længere end fem år frem i tiden, da en budgetperiode længere 

end fem år vil være præget af megen spekulation frem for velbegrundede argumenter. Budgetteringen 

er en meget essentiel del af den endelige værdi af selskabet, og både budgetteringen og 

budgetforudsætningerne bestemmes ud fra ovenstående analyser: den strategiske, den 

regnskabsmæssige og risikoprofilen. 

På baggrund af budgetteringen vil der blive foretaget værdiansættelser af DONG Energy ud fra tre 

forskellige modeller: to absolutte værdiansættelsesmodeller samt en enkelt relativ model. De to 

absolutte modeller er Discounted Cash Flow-modellen (DCF) og Economic Value Added-modellen 

(EVA). DCF-modellen vil være den primære værdiansættelsesmodel i denne afhandling, da det er 

den model, som oftest anvendes i praksis.3 EVA-modellen er tiltænkt som et supplement til DCF-

modellen, da den kommer frem til samme værdi, og således sikres det, at værdien beregnes korrekt. 

Den relative værdiansættelsesmodel er EV/EBITDA-multiplen, hvor værdien af DONG Energy 

beregnes på baggrund af sammenlignelige selskaber, hvad angår risiko, vækstmuligheder og anvendt 

regnskabspraksis.4  

Der er valgt at benytte to forskellige tilgange til værdiansættelsen, idet den absolutte og relative 

tilgange har hver sine kendetegn og fremgangsmetoder. De absolutte modeller er i høj grad er præget 

af den subjektive vurdering fra analytikerens side. Analytikeren skal subjektivt vurdere og estimere, 

hvordan selskabets fremtidige indtjening vil se ud i fremtiden, samt ud fra diskonteringsfaktoren 

inddrage en vurdering af risikoen af denne indtjening.  

Den relative tilgang til værdiansættelse er ligeledes et populært valg blandt praktikere.5 Fordelen ved 

denne tilgang er den lave kompleksitet i beregningerne, der gør værdiansættelsen hurtig at 

gennemføre. Ulempen er derimod at det tager lang tid at finde det selskab, der er sammenligneligt 

både hvad angår risiko, vækstmuligheder og den anvendte regnskabspraksis. Grundet afhandlingens 

omfang er det ikke muligt i praksis at gennemføre det omfattende arbejde med at finde det helt 

perfekte sammenlignelige selskab for DONG Energy, hvorfor en tilnærmelsesvis perfekt ”peer” vil 

blive identificeret og benyttet til den relative værdiansættelse.  

                                                
3 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 216 
4 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 226 
5 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 226 
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2.3.4 Estimering af udbudskursen 

Formålet med denne sidste fase af specialet, er at estimere udbudskursen for DONG Energy ved en 

snarlig børsintroduktion. Til udarbejdelse af denne, findes der ingen eksakt model eller 

fremgangsmåde, der kan benyttes. Hver enkelt bank og analytiker har en metode, som de benytter og 

opfatter som den ”rigtige”. I denne afhandling baserer forfatteren således metode og estimering på 

baggrund af ekspertinterviews med to analytikere, der begge har stor indsigt i DONG Energy som 

selskab, branchen som selskabet befinder sig i, samt stor erfaring med værdiansættelser og 

børsnoteringer. De to analytikere er Jens Houe Thomsen, som er obligationsanalytiker i Jyske Bank, 

samt Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.  

For at sikre kvalitet og ikke at være afhængig af blot en enkelt analytiker og vedkommendes 

arbejdsplads’ fremgangsmetode og holdninger, har det været essentielt at udvælge to analytikere til 

interview. Jens Houe Thomsen arbejder på nuværende tidspunkt obligationsanalytiker og har derfor 

stor erfaring med DONG Energys forretning på obligationsmarkederne, hvor selskabet har udstedt 

flere obligationsserier. Tidligere har Jens Houe Thomsen også arbejdet som aktieanalytiker, og 

kommenterer meget ofte på meddelelser og ændringer hos DONG Energy i diverse nyhedsmedier, 

hvorfor han vurderes at have stor indsigt i emnet. Jacob Pedersen er aktieanalysechef i Sydbank og 

har med sit indgående kendskab og store erfaring om investeringer, trends og tendenser på 

aktiemarkedet en solid baggrund for at udtale sig omkring DONG Energy, som et børsnoteret selskab. 

Ydermere er Jacob Pedersen Sydbanks primære analytiker og kommentator på industriområdet, 

eksempelvis for områderne omkring shipping, transport, vindmøller, industri og luftfart, hvilket gør 

ham yderligere kompatibel til at udtale sig til denne afhandling.6   

2.3.4.1 Interviewteknik 

Begge interviews blev udført som delvist strukturerede interviews, hvor forfatteren forud for 

interviewene havde en både praktisk og teoretisk viden om DONG Energy og dét at estimere en 

udbudskurs. Samtidig ønskedes der endvidere nye synsvinkler og mere konkrete informationer fra 

analytikeren, end det havde været muligt at læse sig til gennem teorien.7 Forud for møderne var der 

på forhånd forberedt en interviewguide, som fastlagde de emner der var nødvendige at få afdækket i 

løbet af samtalen. Denne interviewguide kan ses i bilag 1. Idet der blot er tale om delvist strukturerede 

                                                
6 Sydbank: http://www.sydbank.dk/omsydbank/presse/eksperterne 
7 Andersen (2008): Den Skinbarlige Virkelighed, side 169 
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interviews, blev denne guide ikke fulgt slavisk, hvilket var bevidst gjort muligt for at kunne 

tilrettelægge interviewet som det skred frem.8  

2.4 Kildekritik 

Afhandlingen igennem anvendes der informationer fra DONG Energys hjemmeside og årsrapporter, 

men forfatteren er opmærksom på at informationer fra netop disse kilder er vigtige at forholde sig 

objektiv og kritisk til, idet selskabet altid formodes at vil skabe god og positiv omtale i offentligheden 

for at kunne tiltrække investorer. 

Der er ligeledes anvendt artikler fra bl.a. Berlingske, Børsen og Politiken, og ved hver enkelt artikel 

er validiteten af indholdet vurderet, idet der tages højde for, at den enkelte journalists subjektive 

holdning kan have påvirket artiklens vinkel.  

Hvad angår de to ekspertinterview, er der bevidst valgt ikke at benytte analytikere fra nogle af 

børsbankerne, der på nuværende tidspunkt er med til at lave børsnoteringen af DONG Energy. Herved 

er det sikret, at analytikerne kunne udtale sig frit uden at skulle tage hensyn til eventuelle fortrolige 

oplysninger om DONG Energy, som disse børsbanker kunne tænkes at besidde. Forud for begge 

interviews har forfatteren forsøgt at skabe størst mulig definitionskvalitet, ved at sikre at begge 

analytikere på forhånd kendte til temaet for interviewet og begge fik udleveret nogle overskrifter på 

de emner, som skulle nå og blive afdækket i interviewet. På denne måde er det forsøgt sikret, at den 

indsamlede data og information er så pålidelige, som muligt, hvilket vil skabe en høj grad reliabilitet 

afhandlingen igennem. Disse overvejelser omkring udførelse af interviews er væsentlige for at sikre 

en høj grad af datavaliditet i afhandlingen, hvad end det er svært at måle helt konkret.  

Reliabiliteten kan dog til en vis grad være påvirket af, at der kun er udvalgt to analytikere til at fortælle 

om deres metoder til at estimere udbudskursen. Til trods for denne lille ”stikprøve” er det dog 

forfatterens overbevisning, at det ikke vil blive en væsentlig faktor for kvaliteten af afhandlingen, da 

de to analytikere er nøje udvalgt efter deres viden og erfaring omkring DONG Energy og aktieanalyse 

generelt set.9  

De anvendte teorier og modeller tager udgangspunkt i videnskabelige lærebøger og publikationer, 

som er blevet forfatteren bekendt igennem uddannelsen på Copenhagen Business School. Der er 

således tale om teorier fra forfattere, der i høj grad er kendt og benyttet på højere 

                                                
8 Andersen (2008): Den Skinbarlige Virkelighed, side 169 
9 Pedersen & Olsen (1999): Problemorienteret projektarbejde 
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uddannelsesinstitutioner. Det har været intentionen at skabe en høj grad af kvalitet i denne afhandling, 

hvorfor forfatteren har været opmærksom på at være kildekritisk over for det samlede materiale, der 

er anvendt i alle aspekter af afhandlingen. Således er der i så høj grad som muligt, sikret imod 

eventuelle bias hos den enkelte teoretiker, analytiker m.fl., der indgår i afhandlingen. På baggrund af 

ovenstående argumenter, er det tydeligt at afhandlingen bærer præg af både validitet og reliabilitet i 

forhold til den centrale problemstilling, og der er ligeledes en høj grad af kvalitet af gyldigheden af 

de data, der er blevet produceret igennem de to interviews med analytikerne samt den viden og 

metode, der er opnået igennem de anvendte teorier.10   

2.5 Afgrænsning 

Værdiansættelsen er udarbejdet fra en analytikers perspektiv, og vil derfor basere sig på baggrund af 

al offentlig tilgængelig information, som enhver anden investor eller analytiker vil have adgang til. 

Afhandlingen vil derfor blive udarbejdet ved at benytte offentliggjort information fra pressen, diverse 

erhvervssider og DONG Energys hjemmeside og årsrapporter.  

Værdiansættelsen vil blive udarbejdet på koncernniveau, og de historiske regnskabsanalyser baseres 

på regnskaberne fra 2011 til 2015. Siden 2011 har DONG Energy opbygget deres resultatopgørelse 

med tre kolonner: business performance, justeringer og IFRS. Værdiansættelsen vil kun fokusere på 

den første opgørelse, selskabets business performance, hvilket betyder, at resultaterne således ikke 

indeholder midlertidige udsving forårsaget af afdækningspolitikken. Således sikres det, at 

værdiansættelsen udelukkende bygger på selskabet formåen til at skabe resultater af den primære 

drift, og ikke påvirkes af andre ”afdækningsforretninger”, som DONG Energy foretager 

sideløbende.11     

Skæringsdatoen, hvor indsamling af data og anden information til brug i afhandlingen vil begrænse 

sig til, er den 1. maj 2016. De eventuelle begivenheder og ændringer i faktorer, der kunne have 

indflydelse på værdien af DONG Energy og deres børsnotering, og som eventuelt måtte opstå efter 

denne dato, vil der derfor ikke blive taget højde for.   

Grundet den omfangsrige problemformulering, som dels indeholder en værdiansættelse og dels en 

estimering af DONG Energys udbudskurs, afgrænses opgaven til kun at anvende de strategiske 

analyser, som har størst relevans for DONG Energys fremtidige indtjening. Således er bl.a. 

                                                
10 Pedersen & Olsen (1999): Problemorienteret projektarbejde 
11 DONG Energy – Årsrapport 2015, side 49 
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brancheanalysen Porter’s Five Forces fravalgt, idet det vurderes at de væsentligste og mest relevante 

pointer, som modellen ville kunne bidrage til, i stedet vil blive afdækket i andre anvendte modeller. 

Den del af afhandlingen, der omhandler værdiansættelsen af DONG Energy, søger at have en praktisk 

tilgang, og derfor gennemgås teorierne bag de anvendte modeller ikke. En essentiel årsag hertil er, at 

det antages at læseren på forhånd er bekendt med de metoder og teorier der anvendes, hvorfor fokus 

primært vil være på analyserne. Del anden del af afhandlingen, som går på at estimere udbudskursen 

for selskabet, vil også søge at have en praktisk tilgang, men grundet det faktum at der ikke i forvejen 

findes nogen teorier til at estimere udbudskursen, vil de to analytikeres tilgang og metode til emnet, 

blive uddybet i noget dybere grad end i første del af afhandlingen, da der for læseren ligeledes vil 

være tale om ny viden.  
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3 Virksomhedsbeskrivelse 

Dette afsnit skal skabe et overordnet kendskab til DONG Energy både hvad angår selskabets historie 

og ejerstruktur, og samtidig ønskes der at opnå forståelse for selskabets strategi og de fire 

forretningsområder. Ved at kende til selskabets grundlæggende identitet, strategi og 

forretningsportefølje, som den hidtil har set ud, dannes der et solidt grundlag for senere at kunne 

analysere DONG Energys fremtidige strategi og forretning.   

3.1 Historie12 

Det DONG Energy, som vi kender i dag, blev dannet i 2006, som følge af en fusion mellem seks 

danske energiselskaber: DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg 

Forsyning. Med denne fusion fik DONG Energy samlet flere kompetencer inden for energisektoren, 

som de hidtidige seks selskaber havde oparbejdet og udviklet igennem tiden.  

Selskabet har dog en gammel historie, der går langt forud for denne fusion. I 1972 blev Dansk 

Naturgas A/S (DNG) grundlagt, men allerede året efter i 1973 skiftede selskabet navn til Dansk Olie 

og Naturgas A/S (DONG). Staten vedtager nogle få år senere at indføre naturgas i Danmark, og 

DONG får eneret på både import, handel, transmission og lagring af naturgassen i landet. I starten af 

1980’erne påbegynder selskabet i særdeleshed deres olieforretning, hvor der bl.a. anlægges en 

olierørledning fra Nordsøen til Fredericia. I slutningen af 1990’erne bliver DONG Energy for første 

gang nogensinde producent af olie og naturgas i Danmark. DONG Energy ekspanderer kraftigt i løbet 

af 00’erne, og ekspansionen foregår særligt gennem organisk vækst og via flere opkøb og salg af 

energiselskaber i både Danmark og Europa. I 2008 beslutter DONG Energy for første gang at opføre 

og drive en vindmøllepark, og allerede året efter i 2009, underskriver selskabet sammen med Siemens 

en stor aftale om levering af op til 500 offshore vindmøller.  

DONG Energy har dermed været igennem en stor udvikling som selskab, og har efterhånden nu 

aktiviteter i hele værdikæden, qua sin rolle som både efterforsker og producent af naturgas og olie, 

producent af elektricitet og varme fra havvindmølleparker og kraftværker, hvilket har medvirket til 

at selskabet nu er en af Nordeuropas førende energikoncerner.  

                                                
12 Hele afsnittet: DONG Energy: http://www.dongenergy.com/da/om-os/kort-om-dong-energy/historie 
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3.2 Ejerstruktur 

DONG Energy har altid været et statsejet selskab, da staten således har haft den fulde ønskede kontrol 

over den danske energiforsyning. I 2014 kom der dog flere ejere ind i billedet. Grundet selskabets 

behov for ekstra kapital i forbindelse med ønsket om at have strategisk fokus på havvindmøller, blev 

der indgået en aftale om at udstede aktier til Goldman Sachs, ATP og PFA, som således kunne sikre 

den nødvendige kapitaludvidelse i DONG Energy. Efter aftalens indgåelse har staten fortsat 

majoriteten i selskabet med 59 %, mens Goldman Sachs har en ejerandel på 18 %, ATP, PFA og 

andre investorer har 12 % og slutteligt SEAS NVE med 11 %.13 Efter den kommende børsnotering 

er det fortsat hensigten at den danske stat skal eje majoriteten af aktierne i DONG Energy med mindst 

51 %, for således fortsat at kunne sikre sig afgørende indflydelse i selskabet.14 

3.3 Strategi  

DONG Energys mission og vision giver et entydigt indblik i, hvad selskabet ønsker at arbejde for og 

opnå: at være førende inden for grøn energi. 

Mission: at udvikle og tilbyde energisystemer, der er grønne, uafhængige og  

økonomisk bæredygtige. 

Vision: at gå forrest i energiomstillingen. Vi ønsker at DONG Energy anerkendes som en vinder 

inden for europæisk energi. Derfor er vi i gang med en omfattende omstilling af vores forretning, 

hvor vi tilpasser os de nye markedsvilkår i den europæiske energibranche. 

Ud fra missionen og visionen står det klart, at DONG Energy er et ambitiøst og internationalt selskab, 

der ønsker at være både markedsledende og innovative på europæisk plan inden for grøn energi. 

Deres vision peger endvidere på, at selskabet ønsker at omstille sig og dermed komme længere væk 

fra de oprindelige forretningsområder, som i høj grad har drejet sig om olie og gas. Det fremtidige 

fokus for DONG Energy er uden tvivl inden for den grønne energiforretning, hvilket også 

understøttes af beretningen fra koncernchefen i den seneste årsrapport: ”Frem mod 2020 forventer 

vi, at mere end 80 % af vores investeringer, vil gå til havvind og bioenergi. Investeringsstrategien vil 

yderligere styrke DONG Energy’s position som globalt førende inden for vedvarende energi og 

udbygge vores styrkepositioner inden for havvind, bioenergi, og grønne distributions- og 

                                                
13 Finansministeriet: http://www.fm.dk/temaer/dong 
14 Finansministeriet: http://www.fm.dk/temaer/dong 
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kundeløsninger”.15 Koncernchefen fokuserer udelukkende på at selskabet skal forblive ledende og 

endda styrke deres positioner på grøn energi.  

DONG Energy har lagt en strategi, der helt naturligt også støtter op om disse mål for selskabets 

fremtid. I strategien beskrives der bl.a. at fokus skal være på at identificere og udvikle områder, hvor 

der kan blive skabt noget unikt, og hvor selskabet har mulighed for at differentiere sig i forhold til 

deres konkurrenter. Selskabet er selv overbevist om, at deres største potentiale for langsigtet vækst 

og værdiskabelse er deres konkurrencestærke position inden for vedvarende energi.16  

I 2012 blev der ydermere formuleret en vækststrategi for DONG Energy, som løber frem til 2020.17 

Strategien skal sikre, at alt imens den grønne og vedvarende energi fortsat bliver udbygget via 

havvind og bæredygtig biomasse på kraftværkerne, skal DONG Energy samtidig udbygge 

produktionen at olie og gas, for således at sikre forsyningssikkerheden. Dette er endnu et led i at 

kunne levere uafhængige og økonomisk bæredygtige energisystemer, som missionen foreskriver det. 

Frem mod 2020 har DONG Energy følgende fire vækstmål: 

• Fokusere på afkast og værdiskabelse for produktionen af olie og gas 

• Firdoble vores installerede kapacitet inden for havvind 

• Fordoble andelen af biomasse i el- og varmeproduktionen på vores danske kraftværker 

• Udvikle værdiskabende energiløsninger til vores kunder og firdoble energibesparelserne 

blandt danske kunder 

Disse strategiske målsætninger og visioner for fremtidens DONG Energy vil senere i afhandlingen 

blive benyttet i både den strategiske og regnskabsmæssige analyse, for at analysere hvorvidt det er 

realistisk og hvorvidt denne strategiske position er værdiskabende for selskabet på langt sigt, som et 

børsnoteret selskab, der i alle henseender skal skabe den maksimale værdi for aktionærerne.   

3.4 Forretningsområder 

DONG Energy har fire forretningsområder, som tilsammen danner en ret diversificeret 

forretningsportefølje. Som det blev beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen har denne portefølje ændret 

sig væsentligt siden 1970’erne, og som selskabet strategi ligeledes beviser, er der fortsat ønske om at 

udvikle forretningssammensætningen i DONG Energy. Selskabet består på nuværende tidspunkt af 

følgende fire forretningsområder, som i det dette afsnit vil blive gennemgået med en kort beskrivelse 

                                                
15 DONG Energy – Årsrapport 2015, side 8 
16 DONG Energy – Årsrapport 2015, side 15 
17 DONG Energy: http://www.dongenergy.com/da/om-os/vores-vision-og-værdier 
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af det strategiske mål inden for hvert enkelt område: Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, 

Distribution & Customer Solutions samt Oil & Gas.18 

3.4.1 Wind Power19 

Wind Power fokuserer på at udvikle, opføre og drive vindmølleparker i Nordeuropa, og er 

markedsleder i Europa, idet en tredjedel af af den samlede vindkapacitet fra havmøller på markedet, 

er bygget af DONG Energy. Wind Power har den største portefølje af havmølleparker i Nordeuropa, 

og blandt de største og hurtigst voksende markeder er Danmark, Storbritannien og Tyskland. På 

nuværende tidspunkt får fem millioner europæere ren elektricitet fra selskabets havmølleparker, og 

målet er at dette tal er steget til 15 millioner europæere i 2020. 

Strategisk fokus: På langt sigt er målet at sikre, at vindenergi er en konkurrencedygtig 

energiressource, og dermed at være i stand til at reducere prisen på elektricitet fra havmøller. Dette 

forsøger DONG Energy at realisere gennem deres partnerskabsmodel, hvor selskabet indgår 

partnerskaber med finansielle investorer i hvert enkelt havmølleprojekt, og der er både tale om danske 

og udenlandske investorer, fx pensionskasser. Alt dette skal sikre at DONG Energy fortsat er global 

markedsleder for havvind.20 

3.4.2 Bioenergy & Thermal Power21 

Bioenergy & Thermal Power sørger for el- og varmeproduktionen fra kraftværkerne, og der arbejdes 

sideløbende på at reducere CO2-udledningen i energiproduktionen. Produktionen foregår på ni 

centrale kraftværker i Danmark, på et affaldsfyret kraftværk samt gasfyrede kraftværk i Holland. 

DONG Energy producerer omkring en tredjedel af det danske fjernvarmeforbrug og en fjerdedel af 

af den danske elproduktion.22 

Strategisk fokus: Den langsigtede strategi er at omlægge el- og varmeproduktionen fra kul til 

bæredygtig biomasse, og et af tiltagene er at foretage investeringer i udviklingen af nye CO2-

reducerende energiteknologier. Derudover bliver kraftværkerne løbende ombygget, vedligeholdt og 

moderniseret, således at de kan producere så effektivt som muligt, med mindst mulig miljøbelastning, 

samtidig med økonomisk drift.  

                                                
18 DONG Energy – årsrapport 2015, side 5 
19 DONG Energy: http://www.dongenergy.com/da/vores-forretning/wind-power 
20 DONG Energy – årsrapport 2015, side 27 
21 DONG Energy: http://www.dongenergy.com/da/vores-forretning/bioenergy-thermal-power 
22 DONG Energy – årsrapport 2015, side 25 
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3.4.3 Distribution & Customer Solutions23 

I dette forretningsområde distribueres og sælges al produktionen af energi fra vindmøller, olie- og 

gasfelter til kunder og energibørser i Nordeuropa. Som distributør af el er DONG Energy Danmarks 

største, og distributionen foregår i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Ydermere varetages også salg og 

distribution af gas til kunder på Vestsjælland og i Syddanmark. Lagring af gas i Nordeuropa er 

ligeledes en del af aktiviteterne i afdelingen.  Et af fokusområderne for forretningsområdet er at 

udvikle koncernens energiportefølje, bestående af intelligente og energieffektive kundeløsninger, der 

skaber høj tilfredshed.  

Strategisk fokus: For Distribution & Customer Solutions er fokus at have tilfredse og loyale kunder, 

både for private og erhverv. Derudover skal der sikres høj leveringssikkerhed med kun sjældne 

afbrydelser, samt en hurtig reaktion og retvisende information, når afbrydelserne forekommer. 

Forretningsområdet skal ligeledes fokusere på at optimere deres engros gasposition.   

3.4.4 Oil & Gas24 

I dette forretningsområde arbejdes der med aktiviteter inden for efterforskning, udbygning og 

produktion af olie og gas, hvor aktiviteterne er fokuseret på farvandene omkring Danmark, Norge, 

Storbritannien og Færøerne. Et af de primære fokus i afdelingen er at øge forsyningssikkerheden, og 

i denne sammenhæng er især efterforskningsaktiviteterne essentielle. Forsyningssikkerheden sikrer, 

at DONG Energy altid kan skaffe den nødvendige energi, kunderne efterspørger. Der produceres fra 

felter i Danmark og Norge, og der er aktiv efterforskning i alle de geografiske områder. Pt. er de 

største udbygningsprojekter i Storbritannien (Laggan-Tormore) og i Danmark har Hejre-feltet indtil 

for nyligt også være et af de største projekter. Hejre-feltet har DONG Energy dog i marts 2016 valgt 

at nedlægge, grundet mange vanskeligheder med opførelsen af olieplatformen, hvilket har medført 

store økonomiske tab for selskabet..25  

Strategisk fokus: Et af de vigtigste strategiske fokus på koncernniveau, udspringer i dette 

forretningsområde, nemlig tilpasning til de nye markedsvilkår, hvor der opleves væsentligt lavere 

olie- og gaspriser. Det er derfor vigtigt for DONG Energy at der fokuseres på at afslutte de 

igangværende udviklingsprojekter, således at de frigivet pengestrømme fra Oil & Gas kan bidrage til 

                                                
23 DONG Energy: http://www.dongenergy.com/da/vores-forretning/distribution-customer-solutions 
24 DONG Energy: http://www.dongenergy.com/da/vores-forretning/oil-gas 
25 Politiken: http://politiken.dk/oekonomi/ECE3135995/dong-chef-om-nedlaeggelse-af-hejre-feltet-det-er-summen-af-
alting/ 
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finansieringen af selskabets store investeringer i grøn energi.26 Det har i nogen tid været under 

overvejelse, at området Oil & Gas ikke skulle indgå som en del af DONG Energy i børsnoteringen, 

men selskabet har i starten af 2016 konkluderet, at det vil være i aktionærernes og selskabets bedste 

interesse at bibeholde forretningsområdet.27  

  

                                                
26 DONG Energy – årsrapport 2015, side 33 
27 DONG Energy – årsrapport 2015, side 9 
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4 Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at identificere de faktorer, der primært påvirker værdien af 

DONG Energy, hvilket vil sige både de finansielle value drivers og de risikofaktorer, som er 

forbundet med selskabets primære aktiviteter.28 På baggrund af den strategiske analyse bliver det 

muligt at vurdere hvor solid virksomhedens nuværende performance er, og efterfølgende kan den 

fremtidige performance estimeres.  

Der anvendes to primære modeller i dette afsnit, som henholdsvis analyserer de eksterne og interne 

forhold i DONG Energy. PESTEL-analysen analyserer de faktorer, der påvirker selskabet på 

makroniveau, mens værdikædeanalysen afdækker DONG Energys interne aktiviteter, for at 

undersøge hvor værdiskabelsen finder sted. Slutteligt vil der i konklusionen på den strategiske 

analyse, blive udarbejdet en SWOT-analyse, som skal opsummere hvilke styrker, svagheder, 

muligheder og trusler, som DONG Energy står overfor, vurderet på baggrund af de to foregående 

analyser.   

4.1 PESTEL-analyse 

Som tidligere nævnt, omfatter PESTEL-analysen de eksterne faktorer, som DONG Energy ikke har 

mulighed for selv at påvirke, men som påvirker de rammer, som selskabet opererer og driver 

virksomhed indenfor. Analysen vil derfor tage udgangspunkt i de væsentligste faktorer, som fremover 

vil have størst indflydelse på hele energibranchen, samt en vurdering af, hvordan disse faktorer 

fremover vil udvikle sig.  

4.1.1 Politiske faktorer 

Nedbringelse af den globale opvarmning og COP21 i Paris 

I mange år har det været en kendsgerning, at den globale opvarmning er et alvorligt problem for 

kloden, som er skabt af det moderne samfund i takt med udvikling af industrialiseringen.29 Den 

politiske dagsorden har således i tilsvarende mange år været præget af behovet for at hjælpe klimaet 

med indførelsen af CO2-kvoter og lignende, for at begrænse den globale udledning. FN’s Klimapanel 

har afholdt flere topmøder, bl.a. i København i 2009, hvis formål har været at indgå juridisk bindende 

aftaler omkring begrænsninger af CO2-udledningen. Det har tidligere vist sig meget vanskeligt at 

indgå disse aftaler, grundet den meget store økonomiske forskel landene imellem. For nogle lande i 

                                                
28 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 82 
29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: http://www.efkm.dk/viden/klimaforandringer/drivhuseffekten-co2  
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FN vil det betyde store omkostninger at begrænse udledningen, og for andre vil der være større 

økonomisk råderum til det. På det seneste klimatopmøde, COP21 i Paris, blev der dog indgået en 

historisk klimaaftale, hvor hele 195 lande vedtog at der skal arbejdes imod en grønnere fremtid, og 

dermed har samtlige lande også forpligtet sig til at reducere deres CO2-udledning, hvilket aldrig 

tidligere er sket.30  

Energisektoren har som helhed et meget stort ansvar for den globale opvarmning, idet sektoren står 

bag en tredjedel af forøgelsen af CO2-koncentrationen i atmosfæren.31 Det er især når der produceres 

varme og el med de traditionelle metoder, fx i kulkraftværker, at der udledes de meget store mængder 

CO2. For at kunne nedbringe den globale opvarmning skal der fokuseres på de vedvarende 

energikilder, såsom vindmøller, samtidig med at der skal investeres i at opbygge og udskifte til mere 

miljøvenlig og effektiv energiforsyninger.32  

På trods af det blakkede ry, som sektoren som helhed har fået som følge af klimaforandringerne, så 

kommer Paris-aftalen den til gode, da den medfører en masse opmærksomhed og handling særligt 

inden for investeringer i grønnere og vedvarende energi. De energiselskaber der på nuværende 

tidspunkt producerer energi fra olie og gas, vil blive påvirket ved at der er fokus på omstillingen til 

den grønne energi. De energiselskaber som allerede har påbegyndt produktion og udvikling af 

teknologier inden for de vedvarende kilder, vil have et forspring i forhold til konkurrenterne, og få 

større efterspørgsel.  

4.1.2 Økonomiske faktorer 

Faldende oliepriser 

Over en længere periode har olieprisen været faldende. Helt nøjagtigt er olieprisen faldet cirka 10 % 

siden august 2015 og befinder sig i øjeblikket på sit laveste niveau siden begyndelsen af 2011.33 

Denne udvikling har afgørende stor indflydelse på energisektoren, som taber indtjening på deres 

produkt. Det er netop denne del af sektoren, som den lave oliepris tager hårdest på, idet både 

efterforskning og produktion af olie er en langvarig og omkostningstung proces. Netop derfor er det 

i stedet den langsigtede udvikling i olieprisen, der er afgørende for energisektoren, når der er tale om 

konkrete investeringsbeslutninger, og ikke den nuværende lave oliepris, idet der er tale om en 

                                                
30 FN, COP21: http://www.cop21.gouv.fr/en/more-details-about-the-agreement/ 
31 DONG Energy – årsrapport 2015, side 13 
32 DONG Energy – årsrapport 2015, side 13 
33 ShippingWatch: http://shippingwatch.dk/Rederier/article7124241.ece 
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industri, der generelt tænker meget langsigtet.34 Om end det er vanskeligt at spå om den langsigtede 

udvikling af olieprisen, så forventes den snart at have nået sit lavpunkt, idet både Verdensbanken, 

IMF og EIU estimerer at olieprisen igen vil begynde at stige fra 2016 og frem mod 2025.35  

Mens de dele af energisektoren, der har aktiviteter inden for sort energi påvirkes af den lave oliepris 

via mindre indtjening, undgår de dele der arbejder med grøn energi, ikke at blive ramt. I takt med den 

billige oliepris, opstår der også mindre incitament til at benytte eksempelvis vindmøllernes grønne 

energi, da det omkostningsmæssigt bedre kan betale sig at være mindre energieffektiv og udlede mere 

CO2.36 Dermed står alle dele af energisektoren overfor en stor udfordring med den nuværende lave 

oliepris, men med det langsigtede estimat frem mod 2025 er tendensen til fordel for sektoren.   

4.1.3 Sociokulturelle og miljømæssige faktorer 

Deleøkonomi og ansvar for miljøet 

I takt med at alvoren bag verdens klimaudfordringer er gået op for både forskere og politikere, er det 

ligeledes gået op for resten af samfundet, endda helt ned på individ-niveau. En årsag hertil kunne bl.a. 

være at den globale opvarmning er blevet tydeligere for den enkelte borger, som følge af de varmere 

somre og kortere og lunere vintre, som alle har oplevet på nært hold. Behovet for at spare på energi 

er derfor også blevet noget som hver enkelt forsøger at inkorporere i hverdagen. Over de seneste 3-4 

år er antallet af solcelleanlæg eksempelvis steget markant, og en stor andel af disse anlæg sættes op i 

private hjem.37 Således bliver flere og flere danskere selvforsynende hvad angår elforbrug og samtidig 

udledes der mindre CO2 af disse danskere. 

Et andet eksempel på at kulturen og samfundet bevæger sig i en grønnere retning, er samlet i begrebet 

deleøkonomi. Dette begreb er blevet mere kendt over de seneste år, og tiltag der eksempelvis er 

dukket op kan nævnes det internationale selskab Airbnb, hvor det er muligt at leje sin bolig ud, når 

man ikke selv benytter den.38 Tilsvarende kan nævnes det danske selskab GoMore, som gør det muligt 

at leje sin bil ud, når man ikke selv benytter den, eller arrangere samkørsel rundt omkring i landet.39 

Disse selskaber tilbyder produkter, som gør op med den tidligere forbrugsmentalitet, hvor det nu er 

en tendens at dele sine forbrugsgoder med hinanden i stedet for at eje mere og mere. Der er således 

tale om en forholdsvis nyopstået forbrugstendens, som både er gavnlig for miljøet og socialt 

                                                
34 Business.dk: http://www.business.dk/oekonomi/det-betyder-den-faldende-oliepris 
35 Knoema: http://knoema.com/yxptpab/crude-oil-price-forecast-long-term-2016-to-2025-data-and-charts 
36 Politiken: http://politiken.dk/oekonomi/ft/ECE2480025/olieprisen-er-i-frit-fald-her-er-seks-konsekvenser 
37 Energinet.dk: http://energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Udtraek-af-markedsdata/Sider/Statistik.aspx 
38 Airbnb: https://www.airbnb.dk/about/about-us 
39 GoMore: https://gomore.dk/about 
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ansvarligt. Energisektoren vil formentlig blive imødekommet af disse forbrugere med et ønske om 

vedvarende energi, som kan sikre at disse forbrugere også med deres energiforbrug er så miljøvenligt, 

som muligt.  

4.1.4 Teknologiske faktorer 

Som i alle andre sektorer, er det afgørende at være innovativ og ”first-mover” i energisektoren, når 

det drejer sig om at finde på nye miljørigtige teknologier. I Danmark har den grønne og vedvarende 

teknologi længe været en høj prioritet, hvilket giver en styrket markedsposition qua den store andel 

af eksport på dette område.40 Denne position kan dog blive indhentet i de kommende år. Særligt efter 

den afgørende Paris-aftale i december 2015, er landene i FN blevet pålagt at skulle omstille sig til 

vedvarende energi, hvilket helt naturligt også vil øge fokus på at udviklingen af grøn teknologi i disse 

lande også skal prioriteres højt. Grundet den danske historie mht. udvikling af vedvarende teknologi, 

har Danmark allerede lagt mange kræfter og ressourcer i at udvikle disse teknologier, og det er muligt 

at denne grundlæggende viden og veludviklede teknologi, kan komme andre lande til gode. Disse 

lande vil få adgang til lettere og billigere investeringer i denne veludviklede teknologi, sammenlignet 

med hvad det har kostet at udvikle disse teknologier.41  

Omvendt kan det modsatte muligvis også konkluderes: at med den grundlæggende viden og 

teknologi, som er udviklet i Danmark, står landet med en meget solid konkurrenceevne, idet 

efterspørgslen efter denne teknologi vil stige fra en stor del af FN-landene, der er indgik Paris-aftalen 

i december. Energisektoren vil som helhed skulle optimere sine teknologier inden for udnyttelse af 

vedvarende energikilder, og der vil i den forbindelse være nogle dele af energisektoren, som står en 

stejlere læringskurve end andre.  

4.1.5 Lovgivningsmæssige faktorer 

I forbindelse med liberaliseringen på energimarkederne i 1990’erne, indførte Folketinget Public 

Service Obligations (PSO-tariffen). Tariffen lægges til forbrugernes elregning og benyttes til at 

dække udgifterne til nye energiteknologier, der ikke er i stand til at klare sig på markedsvilkårene, 

heriblandt vedvarende energikilder. Tariffen er således udarbejdet for at sikre energiproducenterne 

en fast pris, som ikke afhænger af den aktuelle markedspris.42 Dette gør det mere fordelagtigt for 

energiselskaberne at satse på vedvarende energi, såsom vindenergi og biomasse. Folketinget fremmer 

                                                
40 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: http://www.efkm.dk/energi-forsynings-klimapolitik/dansk-energi-
forsynings-klimapolitik/groen-vaekst-erhverv/groen 
41 Business.dk: http://www.business.dk/oekonomi/det-betyder-den-faldende-oliepris 
42 Energinet.dk: https://www.energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Tariffer-og-priser/PSO-tariffen 
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dermed den miljøvenlige energiproduktion via lovgivningsmæssige instrumenter, som mindsker den 

risiko, som producenterne påtager sig. 

Eftersom at PSO-tariffen tager udgangspunkt i markedsprisen og skal sikre at producenterne 

modtager en fast pris, kan der være store udsving for hvor stor tariffen er. PSO-tariffen fastsættes fire 

gange årligt forud for hvert kvartal, og størrelsen på subsidiet varierer som oftest med ændringen i 

markedsprisen på el.  

4.2 Porters Værdikædeanalyse 

Analysen af DONG Energys værdikæde skal afdække de interne strategiske faktorer i selskabet. 

Formålet med analysen er at opnå forståelse for, hvor i selskabets værdikæde og processer, at der 

skabes værdi for selskabets kunder. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

4.2.1 Primære aktiviteter 

DONG Energys primære aktiviteter udgøres af en række kerneaktiviteter, som alle har til formål at 

danne selskabets primære indtjening.  

Forskning og udvikling 

Forskning og udvikling i DONG Energy har tidligere omfattet efterforskning inden for olie- og 

gasområdet, men selskabets fokus har ændret sig med tiden, og fokus er på nuværende tidspunkt på 

forskning og udvikling inden for de vedvarende energikilder. Netop derfor satses der fortsat på 

forskning og udvikling i Wind Power, hvilket tidligere har ført til positionen som markedsleder, 

hvilket er positivt for DONG Energys kunder værdi af selskabet, da det betyder grøn energi og derfor 

lavere priser på elregningen, grundet tilskuddet til afregningsprisen på denne type energi. DONG 

Energy har på nuværende tidspunkt valgt at udvikle i andre geografiske områder ud over 

Forskning	og	
udvikling	

Investeringer	

Menneskelige	ressourcer	

Figur	1	DONG	Energys	værdikæde	
Kilde:	Elling	&	Sørensen,	samt	egen	tilvirkning 

Produktion	 Distribution	 Køb	og	salg	
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kernemarkedet, Nordeuropa, og selskabet har derfor opkøbt rettigheder til et havvindprojekt i USA, 

hvilket igen beviser at forskning og udvikling er en faktor der kan være med til at beholde 

førerpositionen, og derfor fortsat kan øge kundens værdi ved selskabet.43    

Et tredje af DONG Energys forretningsområder beskæftiger sig ligeledes med produktudvikling, 

eftersom området Bioenergy & Thermal Power står over for en stor omstilling ved at skifte kul og 

gas ud med biomasse på deres kraftværker. Målet er at 50 % af el- og varmeproduktionen fra de 

danske værker skal være baseret på bæredygtig biomasse inden 2020.44 Disse tiltag vil alle give 

DONG Energys kunder en større forsyningssikkerhed samt energi til bedre priser, og netop derfor er 

forskning og udvikling af stor værdi for både kunder og DONG Energy både nu og på sigt.  

Produktion 

Produktionen sker ligeledes inden for de tre førnævnte forretningsområder: olie og gas, vindenergi 

og el- og varme. Den seneste årsrapport beretter om store udfordringer i særligt Oil & Gas-

aktiviteterne, primært grundet Hejre-feltet. DONG Energy har efter mange års problemer med 

leverandøren, valgt at ikke at arbejde videre med olieplatformen, som længe har kostet selskabet 

økonomiske tab og værdi ved denne aktivitet. Denne beslutning er derfor med til at øge kundens 

værdi af DONG Energy, da den mindsker risikoen for flere økonomiske tab.  

DONG Energy er markedsleder inden for havmøller og har planer om at udviklingen fortsat kun skal 

gå én vej: fremad. I 2014 havde selskabet en havvindkapacitet på 3,0 GW, og forventningen er at 

inden 2020 er denne kapacitet mere end fordoblet. Helt nøjagtig forventes der en havvindkapacitet i 

2020 på 6,7 GW.45 Strategien taler derfor forsat for at vindforretning skal være værdiskabende for 

kunden, grundet DONG Energys muligheder for at fastholde førerpositionen på markedet.  

Omstillingen fra kul til biomasse på kraftværkerne fører effektiviseringer i produktionen med sig, 

idet produktion med biomasse består af billigere alternative brændsler, eksempelvis biopiller fra 

solsikkeskaller.46 Dermed skaber omstillingen der foregår i Bioenergy & Thermal Power en større 

værdi for kunderne, da omstillingen ikke blot er grønnere, men også mere omkostningseffektiv. 

 

 

                                                
43 DONG Energy – årsrapport 2015, side 27 
44 DONG Energy – årsrapport 2015, side 29 
45 DONG Energy – årsrapport 2015, side 27 
46 DONG Energy – årsrapport 2015, side 29 



DONG	Energys	udbudskurs	ved	børsintroduktion	

 Side	25	af	95	

Distribution 

Distributionen af DONG Energys produkter foregår i forretningsområdet Distribution & Customer 

Solutions, hvorfra el og gas distribueres. I fremtiden er el- og gasdistributionen ikke længere på 

DONG Energys hænder, idet samtlige infrastrukturaktiver overgår til Energinet.dk, som er ejet af 

staten. Distribution & Customer Solutions er ydermere ved at implementere en nye engrosmodel for 

den danske elforsyning, hvilket får betydning for distributionen ved at selve eldistributions-

forretningen skifter navn til Radius. Således søger DONG Energy at sikre, at kunderne lettere vil 

kunne sondre mellem salg og distribution, hvilket alt andet lige bør øge værdien for selskabets kunder.   

Køb og salg 

Køb og salg foregår ligeledes i Distribution & Customer Solutions, hvor der bådes sælges energi fra 

DONG Energys egen produktion, men der opkøbes og videresælges ligeledes energi fra andre 

leverandører. Køb- og salgsaktiviteterne bliver ligeledes påvirket af den nye engrosmodel, som 

implementeres i løbet af 2016. Eksempelvis betyder den nye model at kunderne fremover kun vil 

modtage én regning om året, der både vil fakturere for strøm fra salgsselskabet samt andre ydelser 

leveret af distributionsvirksomheder og Energinet.dk, samt opkrævning af afgifter på vegne af 

SKAT.47 Kundens oplevelse er altså i centrum i ”køb og salg”, hvilket også støttes af andre tiltag 

såsom en styrket telefonisk kundeservice og forbedret selvbetjeningsunivers, der alt sammen skal 

lette kundens kontakt med selskabet, hvilket er værdiskabende.  

4.2.2 Støtteaktiviteter 

DONG Energys støtteaktiviteter er vigtige for hele værdikæden, da det er de aktiviteter der støtter op 

om de primære aktiviteter, og som er nødvendige for en forbedret effektivitet.  

Menneskelige ressourcer 

At have kompetente og sunde medarbejdere er vigtigt for DONG Energy, som ønsker at være en god 

og sikker arbejdsplads, hvor målet er engagerede, tilfredse og motivere medarbejdere.48 DONG 

Energy indførte i 2015 en omfattende sundhedsstrategi, hvor der blev tilbudt en række muligheder 

for at arbejde med sundhed og skulle give mulighed for at medarbejderne bedre kunne balancere 

privat- og arbejdsliv. At være kunde i et selskab, som søger at sikre sunde og tilfredse medarbejdere, 

                                                
47 DONG Energy – årsrapport 2015, side 31 
48 DONG Energy – årsrapport 2015, side 15 
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vil alt andet lige føre til en bedre service fra selskabet, hvorfor disse tiltag vurderes at være 

værdiskabende. 

Investeringer 

At foretage investeringer er en meget essentiel støtteaktivitet for DONG Energy. Investeringerne er 

særligt knyttet til ”forskning og udvikling”, da denne aktivitet er særlig kapitaltung. På nuværende 

tidspunkt kommer en del af investeringerne fra den såkaldte partnerskabsmodel, hvor selskabet sikrer 

sig en investeringspartner til hvert enkelt havmølleprojekt. For at kunne opnå de strategiske mål, som 

bl.a. går på at fordoble havvindkapaciteten inden 2020, er selskabet selvsagt meget afhængige af disse 

partnerskaber. Wind Power er uden sammenligning det forretningsområde, hvor der bliver brugt flest 

investeringer, hvilket tidligere er blevet konstateret at være den rigtige prioritering, da positionen som 

markedsleder er værdiskabende for kunderne.  

DONG Energy havde i 2015 bruttoinvesteringer for i alt 18,5 mia. kr. og forventningerne til 

investeringerne i 2016 er 20-23 mia. kr., som primært afspejler et højt aktivitetsniveau inden for Wind 

Power og Distribution & Customer Solutions, mens der ventes at foretages færre investeringer i Oil 

& Gas samt i biomassekonverteringer af kraftvarmeværkerne.49 Nedenfor er bruttoinvesteringerne 

for 2015 fordelt mellem de enkelte forretningsområde. 

 
 
 

 

Investeringerne er en omkostningstung, men nødvendig del af DONG Energys værdikæde, da den 

muliggør værdiskabelsen i andre dele af kæden, eksempelvis forskning og udvikling, hvorfor 

investeringerne både gør det sværere for selskabet at skabe afkast, men omvendt er det en nødvendigt 

for at skabe værdi andre steder i værdikæden. 

                                                
49 DONG Energy – årsrapport 2015, side 10 
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Figur	2	Bruttoinvesteringer	fordelt	pr.	forretningsområde	
Kilde:	DONG	Energy	Årsrapport	2015	samt	egen	tilvirkning 
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4.3 Delkonklusion på den strategiske analyse: SWOT-analyse 

Nedenstående SWOT-analyse fungerer som konklusion for både PESTEL- og Værdikædeanalysen, 

samt som et opsamlende element for hele den strategiske analyse. DONG Energys styrker, svagheder, 

muligheder og trusler vil således blive gennemgået neden for, og tilsammen danner de belæg for den 

samlede strategiske position for selskabet.  

 

Styrker	 Svagheder	

Markedsleder	indenfor	vindenergi	i	Nordeuropa	 Kapitaltunge	investeringer	

Ny	engrosmodel	 Behov	for	eksterne	partnere	er	nødvendig	

Omstilling	til	biomasse	sikrer	forsyningssikkerhed	og	
bedre	priser	

Udfordringer	med	værdiskabelse	i	Oil	&	Gas,	grundet	
Hejrefeltet	

	

Muligheder	 Trusler	

COP21-aftalen	i	Paris	 Afgørende	stor	politisk	indflydelse	

Offentlige	subsidier	stabiliserer	indtjeningen	 Offentlige	subsidier	påvirker	indtjeningen	

Solid	dansk	konkurrenceevne	 Faldende	oliepriser	

Forbrugsmønster	skåner	miljøet	 Teknologisk	konkurrence	fra	andre	lande	

Tabel	1:	SWOT-analyse	af	DONG	Energy	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
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5 Regnskabsanalyse  

Formålet med dette afsnit er at danne grundlag for at kunne foretage en realistisk budgettering, hvilket 

er meget essentielt for at kunne lave en korrekt værdiansættelse. Afsnittet indledes med en 

gennemgang af regnskabets kvalitet, herunder den anvendte regnskabspraksis. Dernæst reformuleres 

balancen og resultatopgørelsen, hvilket primært har til formål at inddele regnskabsposterne i 

henholdsvis drifts- og finansieringsposter, således at både driften og finansieringsaktiviteterne kan 

analyseres særskilt. Derefter vil der foretages en rentabilitetsanalyse, som bygges op omkring 

DuPont-modellen. Slutteligt vil DONG Energys risikoprofil blive analyseret.  

5.1 Regnskabskvalitet 

Med henblik på at skulle analysere DONG Energys årsregnskaber, er det vigtigt først at vurdere 

kvaliteten af disse regnskaber. Skulle det ske, at selskabets historiske og nuværende overskud og 

rentabilitet af en eller anden årsag ikke er korrekt afspejlet i regnskaberne, vil nøgletal og prognoser, 

der er baseret på regnskaberne, føre til forkerte vurderinger, idet den regnskabsmæssige støj vil blive 

videreført. En analyse af regnskabskvaliteten vil således sikre kvalitet i konklusionerne fra 

rentabilitetsanalysen.50  

5.1.1 Anvendt regnskabspraksis 

Segmentopdeling 

Siden 2011 har DONG Energy ændret regnskabspraksis, hvilket indebærer at resultatopgørelsen både 

fremstilles i forhold til gældende IFRS-praksis, men også i forhold til business performance. Som 

nævnt under metodeafsnittet vil denne afhandling kun fokusere på selskabets business performance, 

eftersom at disse opgørelser udelukkende indeholder resultater af selskabets kerneaktivitet, og således 

ikke indeholder midlertidige udsving forårsaget af afdækningspolitikken. Reguleringer forårsaget af 

afdækningspolitikken indregnes først i den periode, hvor den afdækkede eksponering indtræffer.51 

Business performance udtrykker derfor kun den rene økonomiske effekt af selskabets aktiviteter i den 

aktuelle regnskabsperiode, hvorfor denne også vurderes at være det bedste grundlag at foretage en 

vurdering af selskabets fremtidige indtjening på.   

 

                                                
50 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 129 
51 DONG Energy – årsrapport 2015, side 65 
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IFRS 11 Joint Arrangements 

DONG Energy implementerede IFRS 11 Joint Arrangements den 1. januar 2013, hvilket betyder, at 

resultatandele fra associerede og fælleskontrollerede virksomheder tælles med under EBITDA, 

såfremt de vurderes at tilhøre selskabets primære aktiviteter. De resterende resultatandele af sekundær 

karakter, præsenteres først under EBIT. Da IFRS 11 først blev indført i 2013, korrigerede selskabet 

kun det forrige års resultat, hvorfor der ikke foreligger nogle resultatandele under EBITDA i 2011. 

Eftersom resultatandele fra associerede og fælleskontrollerede i 2012 kun udgjorde – 3 mio. kr., er 

det estimeret at disse resultatandele i 2011 udgjorde det samme som i 2012.  

5.1.2 Hybridkapital 

DONG Energy har i flere omgange udstedt hybridobligationer, hvis formål er at forøge 

kapitalgrundlaget i selskabet, samt at finansiere investeringer i selskabet. Fordelen ved 

hybridobligationerne er, at obligationsejeren efterstilles selskabets kreditorer, hvis selskabet en dag 

skulle komme i problemer. Til gengæld skal investorerne kompenseres ved en højere rente, hvilket 

selskabet giver mod en meget lang løbetid.52  

Siden de første hybridobligationer blev udstedt i 2005 har DONG Energy både udstedt og 

refinansieret flere af disse obligationsserier. På nuværende tidspunkt har selskabet hybridkapital for 

i alt nominelt 13.435 mio. kr., som er fordelt over tre obligationsserier med forfald i henholdsvis juni 

3013, juli 3013 og november 3015. Der er således tale om obligationsserier med løbetider på hele 

1000 år.53 Selskabet behandler denne hybridkapital efter bestemmelserne om sammensatte finansielle 

instrumenter, og hybridkapitalen anses derfor for værende egenkapital.  

Grundet den lange løbetid og eftersom at DONG Energy har tilsvarende lang råderet over denne 

kapital, taler begge faktorer for klassificeringen som egenkapital. Oftest vurderer ratingbureauerne 

hybridkapitalen, som 50 % egenkapital og 50 % fremmedkapital. Standard & Poor’s har i november 

2015 revideret DONG Energys obligationsserie med forfald i 3015, til at være 50 % egenkapital og 

50 % fremmedkapital, efter at ratingbureauet kort forinden ellers havde vurderet hybridkapitalen til 

at være 100 % fremmedkapital.54 Hybridkapitalen vil dog i denne afhandling blive behandlet som 

100 % fremmedkapital, eftersom at der alt andet lige er tale om en gældsforpligtelse, som DONG 

Energy har til obligationsejerne, hvorfor der er korrigeret for dette i reformuleringen af balancen. 

                                                
52 Business.dk: http://www.business.dk/green/dong-betaler-investorer-overpris 
53 DONG Energy – årsrapport 2015, side 110 
54 DONG Energy: http://www.dongenergy.com/en/investors/company-announcements/company-announcement-
detail?omxid=854579 
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5.2 Reformulering  

Formålet med reformuleringen er at adskille driftsaktiviteterne fra de finansielle aktiviteter. Ved at 

se isoleret på driften, kan selskabets indtjeningsevne vurderes på baggrund af selskabet kerneaktivitet.  

5.2.1 Reformulering af balancen 

For at kunne benytte balancen til at lave en optimal værdiansættelse er det nødvendigt at opdele 

balancen i drifts- og finansielle aktiver, samt drifts- og finansielle forpligtelser. Tabel 2 nedenfor viser 

den reformulerede balance, mens bilag 2 viser den detaljerede reformulerede balance, hvor det er 

muligt at se hvor hver enkelt post er placeret.  

 

AKTIVER,	mio.	kr.	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Immaterielle	driftsaktiver	 2.751	 2.729	 2.425	 2.167	 1.369	 1.134	
+	Materielle	driftsaktiver	 77.404	 91.362	 91.224	 88.613	 83.353	 80.229	
+	Andre	langfristede	driftsaktiver	 6.185	 6.721	 8.676	 3.354	 3.478	 3.278	
-	Langfristede	driftsforpligtelser	 17.628	 21.287	 19.325	 18.387	 19.678	 19.400	

=	Anlægskapital	 68.712	 79.525	 83.000	 75.747	 68.522	 65.241	
		 		 		 		 		 		 		
Kortfristede	driftsaktiver	 20.271	 20.695	 17.608	 19.929	 16.744	 18.212	
-	Kortfristede	driftsforpligtelser	 7.231	 11.118	 11.991	 9.449	 13.819	 15.435	

=	Arbejdskapital	 13.040	 9.577	 5.617	 10.480	 2.925	 2.777	
		 		 		 		 		 		 		
Nettodriftsaktiver	 81.752	 89.102	 88.617	 86.227	 71.447	 68.018	
PASSIVER,	mio.	kr.	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Ordinær	egenkapital	 39.705	 40.250	 33.421	 31.599	 41.736	 32.090	
Minoritetsinteresser	 3.515	 7.952	 7.057	 6.708	 6.561	 6.398	
		 		 		 		 		 		 		
Finansielle	aktiver	 30.728	 32.566	 37.556	 31.609	 44.970	 44.604	
-	Finansielle	forpligtelser	 69.260	 73.466	 85.695	 79.529	 68.120	 74.134	

=	Nettofinansielle	forpligtelser	 38.532	 40.900	 48.139	 47.920	 23.150	 29.530	
		 		 		 		 		 		 		

Samlet	finansiering	 81.752	 89.102	 88.617	 86.227	 71.447	 68.018	

   

 

Med undtagelse af fire poster er alle aktivposter klassificeret som driftsaktiviteter. De fire poster der 

er blevet klassificeret som værende af finansiel karakter er: andre værdipapirer og kapitalandele, 

afledte finansielle instrumenter, værdipapirer og likvide beholdninger. På passivsiden er størstedelen 

af posterne klassificeret som finansielle forpligtelser, heriblandt hybridkapitalen, hvilket blev 

begrundet tidligere i dette afsnit. De forpligtelser der i stedet er vurderet at tilhøre driftsaktiviteterne 

er: udskudte skatteforpligtelser, hensatte forpligtelser, entreprisekontrakter og leverandørgæld.  

Tabel	2:	Reformuleret	balance	
Kilde:	Petersen	&	Plenborg,	samt	egen	tilvirkning	
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De hensatte forpligtelser består både af reetableringsforpligtelser, tabsgivende kontrakter og øvrige 

forpligtelser, som alle er forbundet til driftsaktiviteten i DONG Energy. Selvom hensatte forpligtelser 

opgøres til kapitalværdien, og derfor sagtens kunne blive betragtet som rentebærende, og dermed en 

finansiel forpligtelse, er der valgt at ligge vægt på indholdet af posten, som uden tvivl relaterer sig til 

driften i selskabet. 

Salg til Energinet.dk 

I forbindelse med den kommende børsnotering har staten sat krav om at DONG Energy skal frasælge 

olie- og gasinfrastrukturen til det statsejede Energinet.dk. Dette salg forventes realiseret inden 

udgangen af 2016, og i denne forbindelse er poster tilhørende olie- og gasinfrastrukturen blevet 

reklassificeret som aktiver bestemt for salg, hvorfor denne post steg ganske kraft i sammenligning 

med tidligere år.  

For at udligne denne forskel, og for at kunne analysere selskabets finansielle resultater på baggrund 

af samme aktiviteter i hele perioden, er nedenstående tabel blevet udarbejdet. Tabellen illustrerer 

størrelsen på aktiverne fra selskaberne DONG Gas Distribution A/S og DONG Energy Pipelines A/S, 

som er de selskaber, der frasælges til Energinet.dk.  

 

mio.	kr.	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	

DONG	Gas	Distribution	A/S	 2.629	 2.519	 2.070	 2.307	 2.028	

DONG	Energy	Pipelines	A/S	 653	 629	 626	 601	 525	

Aktiver	bestemt	for	salg	i	alt		 3.281	 3.148	 2.696	 2.909	 2.553	
   

 

 

Reformuleringen vil rent lavpraktisk betyde at aktiver bestemt for salg forøges med ovenstående 

værdier, mens de materielle aktiver mindskes tilsvarende. Således er der skabt samme grundlag i hele 

analyseperioden, hvilket giver større reliabilitet i de efterfølgende analyser.  

5.2.2 Reformulering af resultatopgørelsen 

Posterne i resultatopgørelsen er ligeledes blevet reformuleret således, at posterne er inddelt efter 

hvorvidt de er tilknyttet den primære drift i DONG Energy, eller hvorvidt driften er af sekundær 

karakter. Derudover er de netto finansielle omkostninger også opgjort. Bilag 3 viser den detaljerede 

reformulerede resultatopgørelse.  

 

Tabel	3:	Opgørelse	af	aktiver	bestemt	for	salg	til	Energinet.dk	
Kilde:	Selskabernes	årsregnskaber	samt	egen	tilvirkning	
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		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Nettoomsætning	 56.842	 67.179	 73.105	 67.048	 70.843	
Driftsomkostninger	 -43.352	 -59.385	 -58.095	 -53.032	 -55.404	
EBITDA	 13.490	 7.794	 15.010	 14.016	 15.439	
Afskrivninger	og	amortiseringer	 -7.670	 -11.963	 -12.963	 -17.566	 -25.734	
EBIT	 5.820	 -4.169	 2.047	 -3.550	 -10.295	
Skat	på	EBIT	 3.062	 2.031	 10.923	 5.328	 2.986	
NOPAT	 2.758	 -6.200	 -8.876	 -8.878	 -13.281	
Andet	driftsoverskud,	efter	skat	 255	 4.195	 -8.594	 7.870	 3.939	
Driftsoverskud	i	alt	 3.013	 -2.005	 -17.471	 -1.008	 -9.343	
Netto	finansielle	omkostninger,	efter	skat	 -353	 -1.695	 -4.750	 -2.129	 -2.624	
Totalindkomst	før	minoriteter	 2.660	 -3.700	 -22.221	 -3.137	 -11.967	
Minoritetsinteressers	resultatandel	 422	 -249	 -181	 426	 386	
Totalindkomst	til	ordinære	aktionærer	 3.082	 -3.949	 -22.402	 -2.711	 -11.581	

  

 

 

Den primære omsætning udgøres udelukkende af aktiviteter forbundet med de fire 

forretningsområder. Resultatandele i associerede og fælleskontrollerede selskaber indgår i stedet 

under andet driftsoverskud uden hensyn til IFRS 11 Joint Arrangements, som DONG Energy benytter 

sig af, og derfor kan klassificere nogle af disse resultatandele som del af den primære omsætning.  

Skat på EBIT og andet driftsoverskud er beregnet på baggrund af den effektive skattesats, mens skat 

på de netto finansielle omkostninger er beregnet på baggrund af den danske selskabsskattesats i de 

respektive år.55   

5.3 Rentabilitetsanalyse 

Dette afsnit skal belyse, hvor rentabel DONG Energy har været historisk set fra 2011 til og med 2015. 

Analysen bygges op omkring den udvidede DuPont-model, som tager udgangspunkt i en 

dekomponering af egenkapitalens forrentning, ROE, som vil foregå på tre forskellige niveauer.  

5.3.1 Niveau 1: Dekomponering af ROE 

Egenkapitalens forrentning, ROE, påvirkes både af DONG Energys finansielle gearing og af 

selskabets drifts- og finansieringsaktiviteter. Da der indgår minoritetsinteresser på selskabets balance, 

skal der også tages højde for minoriteternes andel af forrentningen. Den anvendte formel ses 

nedenfor.56 

                                                
55 Bilag 4: Effektiv skattesats og selskabsskattesats 
56 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 212 

Tabel	4:	Reformuleret	resultatopgørelse	
Kilde:	Sørensen	samt	egen	tilvirkning	
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I denne første dekomponering af ROE bliver drifts- og finansieringsaktiviteternes rentabilitet adskilt, 

ligesom at effekten fra den finansielle gearing ligeledes adskilles, da den kan påvirke ROE i både 

positiv og negativ grad. 

 

		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
ROE	 6,6%	 -10,1%	 -64,5%	 -7,4%	 -29,5%	
ROIC	 3,5%	 -2,3%	 -20,0%	 -1,3%	 -13,4%	
FGEAR	 0,87	 1,00	 1,22	 0,82	 0,61	
r	 0,9%	 3,8%	 9,9%	 6,0%	 10,0%	
SPREAD	 2,6%	 -6,1%	 -29,9%	 -7,3%	 -23,4%	
MIA	 1,32	 1,28	 1,22	 1,02	 1,14	

  

 

Nøgletallet ROE har mellem 2011 og 2015 været både meget svingende og dårligt performende. En 

af årsagerne er udviklingen i ROIC, som måler rentabiliteten af DONG Energys driftsaktiver. 

Selskabet har således ikke formået at skabe positivt afkast på sine driftsaktiver siden 2011. Selskabet 

dårligste ROIC var i 2013 -19,4 %, hvilket både var forårsaget af store af- og nedskrivninger i Oil & 

Gas, men også grundet høje skattebetalinger. I 2013 var selskabets effektive skattesats på hele  

-534 %, hvilket især skyldtes høj indtjening på olie- og gasproduktionen i Norge, som her beskattes 

med hele 78 %.57 Som tabel 5 viser, er ROE lavere end ROIC i hele perioden, dog med undtagelse af 

2011. Årsagen til at ROIC overstiger ROE er at selskabets låneomkostninger (r) er højere end ROE i 

de fire pågældende år. 

Den finansielle gearing udtrykker forholdet mellem DONG Energys fremmedkapital samt ejernes og 

minoriteternes indskud i egenkapitalen. Siden Goldman Sachs, ATP og PFA i 2014 blev medejere i 

DONG Energy og tilførte selskabet ny kapital, har den finansielle gearing være mindre 1, hvorfor 

egenkapitalen i disse år altså har oversteget de netto finansielle forpligtelser. Grunden til at DONG 

Energy har en negativ forrentning på egenkapitalen i de seneste fire år er, at den finansielle gearing 

er større end forholdet mellem lånerenten og ROIC.58 En forbedret gearing vil derfor kunne føre til 

en forbedret forrentning af DONG Energys egenkapital, hvilket muligvis kunne tænkes at være en af 

hensigterne med den forestående børsnotering, der vil forbedre gearingen i selskabet qua en større 

                                                
57 DONG Energy – årsrapport 2015, side 97 
58 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 212 

Tabel	5:	Niveau	1:	Dekomponering	af	ROE	
Kilde:	Sørensen	samt	egen	tilvirkning	
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egenkapital. Som det ligeledes fremgår af tabellen, så er minoriteternes andel, MIA, større end 1 i 

alle årene, hvilket betyder at DONG Energys ordinære aktionærer opnår en større forrentning på deres 

kapitale end minoriteterne.  

Det kan konkluderes at ROE har været negativt påvirket af den finansielle gearing, da det negative 

SPREAD bidrager til et fald i ROE. Årsagen til at SPREAD er negativ skyldes at selskabet tjener 

mindre på deres driftsaktivitet end de kan låne til, hvilket samlet set ikke bidrager positivt til 

egenkapitalens forrentning. 

5.3.2 Niveau 2: Dekomponering af ROIC 

I dette afsnit ses der nærmere på nøgletallet ROIC, hvor det undersøges hvor rentabel driften i DONG 

Energy er. Som det er illustreret nedenfor, opdeles ROIC i henholdsvis overskudsgraden (OG) og 

omsætningshastigheden (AOH), og ud fra disse nøgletal vil udviklingen i ROIC blive fastlagt. 

 

		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
ROIC	 3,5%	 -2,3%	 -20,0%	 -1,3%	 -13,4%	
OG	 5,3%	 -3,0%	 -23,9%	 -1,5%	 -13,2%	
AOH	 0,67	 0,76	 0,84	 0,85	 1,02	
1/AOH	 1,50	 1,32	 1,20	 1,18	 0,98	

 

 

Som nævnt i forrige afsnit, afspejler den ustabile ROIC at DONG Energy har haft svært ved at skabe 

overskud på deres samlede driftsaktiviteter. Dette bestyrkes endnu engang ved at se på udviklingen i 

selskabets overskudsgrad, som har gennemgået samme tendens som ROIC. Overskudsgraden viser 

hvor stort overskud selskabet genererer ved én krones salg i driften, hvorfor der eksempelvis i 2011 

blev genereret et overskud på 5,3 kr. for hver solgt krone. 2011 var i øvrigt det eneste år i perioden, 

hvor selskabet skabte overskud pr. solgt krone. Jf. den reformulerede resultatopgørelse i bilag 3 

skyldes det især de store nedskrivninger og høje skatteomkostninger, at selskabet har problemer med 

at skabe overskud på driften i den resterende del af perioden.  

Aktivernes omsætningshastighed udtrykker salget pr. investeret krone i nettodriftsaktiverne. I 2015 

havde DONG Energy eksempelvis en AOH på 1,00, hvilket betyder, at for hver krone selskabet 

investerede i sine nettodriftsaktiver blev der genereret en omsætning på 1 kr., hvorfor DONG Energy 

hverken sælger mere eller mindre end hvad de investerer i nettodriftsaktiverne. AOH har igennem 

hele perioden været stigende år for år, hvilket betyder at selskabet sælger mere pr. investeret krone i 

driften, hvilket er en positivt for ROIC. Den inverse omsætningshastighed (1/AOH) udtrykker hvor 

Tabel	6:	Niveau	2:	Dekomponering	af	ROIC	
Kilde:	Sørensen	samt	egen	tilvirkning	
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mange penge DONG Energy har bundet i deres nettodriftsaktiver for at skabe én krones salg, hvilket 

naturligvis har været mindre hen over perioden, grundet ovenstående udvikling i AOH.  

Eftersom at DONG Energy er et selskab med stort behov for kapital, og med høje faste omkostninger, 

er der normalt en øvre grænse for, hvor stor omsætningshastigheden kan blive. For at kompensere for 

denne lave omsætningshastighed har denne type selskab som regel høje overskudsgrader, der kan 

tiltrække nødvendig kapital udefra.59 Som ovenstående analyse har påvist, så er DONG Energy ikke 

i stand til at skabe stabile og stærke overskudsgrader, hvilket må vurderes som en svaghed for et så 

kapitaltungt selskab. Som tabel 6 illustrerer, har udvikling i ROIC og OG været en meget ens, hvorfor 

det vurderes at overskudsgraden har været den underliggende driver med størst indflydelse på 

rentabiliteten i driften. Det er derfor også en forbedring af overskudsgraden som DONG Energy bør 

have fokus på, for at forbedre forholdet mellem sine driftsindtægter og –omkostninger. 

5.3.3 Niveau 3: Dekomponering af overskudsgraden og omsætningshastigheden 

DONG Energys overskudsgrad dekomponeres i det følgende afsnit for at analysere hvordan det 

negative nøgletal er skabt.  

 

		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

EBITDA-margin	 23,7%	 11,6%	 20,5%	 20,9%	 21,8%	

EBIT-margin	 10,2%	 -6,2%	 2,8%	 -5,3%	 -14,5%	

NOPAT-margin	 4,9%	 -9,2%	 -12,1%	 -13,2%	 -18,7%	

Andet	driftsoverskud-margin	 0,4%	 6,2%	 -11,8%	 11,7%	 5,6%	

Samlet	overskudsgrad	 5,3%	 -3,0%	 -23,9%	 -1,5%	 -13,2%	

  

 

EBITDA-marginen fortæller hvor stort overskud DONG Energy har været i stand til at skabe før 

renter, skat, afskrivninger og amortiseringer betales. Set over hele perioden har selskabet formået at 

have et stabilt overskud på omkring 20 %, dog med undtagelse af 2012, hvor overskuddet blev næsten 

halveret sammenlignet med året før. Årsagen hertil var, at trods en stigning i omsætningen på omkring 

20 %, steg driftsomkostningerne samme år med næsten 40 %, hvilket primært var afledt af en stor 

stigning i vareforbruget. DONG Energy formåede dog i årene efter at skabe en gennemsnitlig 

EBITDA-margin på omkring 21 %.  

                                                
59 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 219 

Tabel	7:	Niveau	3:	Dekomponering	af	overskudsgraden	
Kilde:	Sørensen	samt	egen	tilvirkning	
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Ved blot at analysere et niveau længere ned i resultatopgørelsen, sker der store ændringer på 

selskabets evne til at skabe overskud i forhold til salget. I tre af de de seneste fire år har EBIT-

marginen været negativ, hvilket betyder at der ikke har været skabt driftsoverskud fra salg før skat. 

DONG Energys kerneaktivitet har dermed ikke har været rentabel i de pågældende år, hvilket 

bidrager til den negative overskudsgrad. Underskuddet skyldes især de store nedskrivninger. 

NOPAT-marginen viser driftsoverskuddet efter skat, og efter den høje skatteomkostning er betalt 

bliver der nu underskud i de seneste fire år.  

Den sidste komponent i overskudsgraden, nemlig overskuddet fra anden drift-marginen, viser pænere 

resultater, idet DONG Energy har været i stand til at skabe overskud på: andre driftsindtægter, salg 

af virksomheder samt resultatandele i associerede og fælleskontrollerede selskaber i fire ud af fem 

år. På baggrund af denne dekomponering kan det konkluderes at DONG Energy har haft svært ved at 

skabe overskud på deres kerneaktiviteter, hvilket i det største omfang skyldes store nedskrivninger 

og høje skattebetalinger på deres driftsaktiviteter.  

Til brug i den kommende budgettering er det relevant at undersøge, hvilke af DONG Energys fire 

kerneaktiviteter og forretningsområder, der er primær årsag til de manglende overskud. Jf. bilag 5, 

hvor de seneste fem års EBIT-margin er beregnet for hver af de fire forretninger, fremgår det at både 

Oil & Gas og Bioenergy & Thermal Power i gennemsnit har haft en negativ EBIT-margin på 21 % i 

de seneste fem år. Distribution & Customer Solutions har i gennemsnit haft en EBIT-margin på 0 %, 

mens Wind Power som den eneste af forretningerne i gennemsnit har haft en EBIT-margin på 24 %.  

I nedenstående afsnit dekomponeres den inverse omsætningshastighed, hvilket gør det muligt at 

analysere selskabets kapitaltilpasning.60 Kapitalstyringen relaterer sig udviklingen i arbejdskapitalen 

og anlægskapitalen, som er dekomponeret i tabellen nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

                                                
60	Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 217	
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		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Varebeholdninger	 0,06	 0,06	 0,05	 0,05	 0,05	

Tilgodehavender	fra	salg	 0,15	 0,12	 0,11	 0,13	 0,11	

Andre	kortfristede	NDA	 0,15	 0,11	 0,09	 0,10	 0,09	

Leverandørgæld	 -0,14	 -0,14	 -0,12	 -0,12	 -0,14	

Arbejdskapital	 0,20	 0,11	 0,11	 0,10	 0,04	
		 		 		 		 		 		
Immaterielle	aktiver	 0,05	 0,04	 0,03	 0,03	 0,02	

Materielle	aktiver	 1,48	 1,36	 1,23	 1,28	 1,15	

Andre	langfristede	NDA	 0,11	 0,11	 0,08	 0,05	 0,05	

Anlægskapital	 1,30	 1,21	 1,09	 1,08	 0,94	

Nettodriftsaktiver	 1,50	 1,32	 1,20	 1,18	 0,98	

   

 

Arbejdskapitalen er faldet fra 2011 til 2015, og DONG Energy binder altså færre penge i 

arbejdskapitalen for at skabe salg, hvilket er positivt. Selskabet har formået at have en tilnærmelsesvis 

konstant varebeholdning, tilgodehavender fra salg samt leverandørgæld i hele perioden, hvilket 

betyder at disse former for arbejdskapital har fulgt nettoomsætningen proportionalt og har dermed 

ikke været påvirket af de udsving, der har været i nettoomsætningen. Andre kortfristede 

nettodriftsaktiver er faldet i løbet af perioden.  

Anlægskapitalen er ligeledes faldet i perioden, og er i 2015 blevet mindre end 1, hvilket betyder at 

DONG Energy nu bruger mindre end én krone i anlægskapital til at skabe én krones salg. Da selskabet 

befinder sig i en kapitaltung branche, hvor der kræves store investeringer i anlægskapitalen for at 

kunne producere olie, gas og opføre havmølleparker, er det ikke usædvanligt med en anlægskapital 

på mere end 1, eftersom der skal foretages store investeringer i mange år inden der for alvor begynder 

at blive skabt fortjeneste af disse investeringer. Som tabel 8 viser er det både de immaterielle og 

materielle aktiver, der er bundet færre penge i hen over perioden, hvilket ligeledes er tilfældet med 

selskabets andre langfristede driftsaktiver.   

DONG Energys nettodriftsaktiver (1/AOH) falder samlet set i hele perioden, hvilket er en positiv 

udvikling da selskabet dermed binder mindre kapital for at skabe salg. De poster der har haft størst 

indflydelse på denne udvikling er de materielle aktiver og selskabets andre langfristede 

nettodriftsaktiver, der er faldet mest perioden.  

Tabel	8:	Niveau	3:	Dekomponering	af	den	inverse	omsætningshastighed	
Kilde:	Sørensen	samt	egen	tilvirkning	
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5.4 Risikoanalyse 

Et væsentligt element i en værdiansættelse er at identificere selskabets risikoprofil. Ved at identificere 

selskabets risiko kan der foretages en vurdering af sandsynligheden for at indtjeningen ikke bliver 

som forventet, også kaldet variabilitetsrisikoen.61 Risikovurderingen vil påvirke ejernes afkastkrav, 

da en øget risiko vil føre til øget afkastkrav fra investorerne, da det normalvis antages at investorer er 

risikoaverse. DONG Energy forventes at fortsætte som going koncern og derfor består selskabets 

samlede risiko af driftsmæssig risiko og finansiel risiko.62  

Grundet DONG Energys meget diversificerede forretningsportefølje er risikoen ligeledes meget 

forskellig i de fire forretninger. DONG Energy har i den seneste årsrapport identificeret de ti største 

forretningsmæssige risici og heraf er fire relateret til Wind Power, to relateret til Oil & Gas, et enkelt 

relateret til Distribution & Customer Solutions, og de resterende tre relateret til hele koncernen. Dette 

afsnit vil fokusere på de risici der opstår i forretningsområderne.   

5.4.1 Driftsmæssig risiko63 

Wind Power 

Ejerstrukturen i DONG Energys vindforretning giver stor fleksibilitet i forhold til den driftsmæssige 

risiko. Selskabet har mulighed for at reducere deres ejerskab i de enkelte havmølleprojekter, hvis der 

er behov herfor. Allerede i anlægsfasen er det muligt for DONG Energy at frasælge ejerandele, og 

ved at dele risikoen i anlægsfasen med andre investorer er selskabet sikret fra massive negative cash 

flows i begyndelsen af et projekt. Dette har både LEGO og Oticon-fonden eksempelvis gjort, som 

medejere af havmølleprojekter.  

For at gøre en sådan investering attraktiv for investorerne, kan DONG Energy vente med at sælge 

ejerandele fra til når de ved hvor havmølleparken skal være, når godkendelserne ligger klar, når de 

har solgt strømmen, og generelt har fået enderne til at mødes. Herved har DONG Energy nedbragt en 

væsentlig del af de initiale usikkerhedsfaktorer, og har dermed også nedbragt risikoen på 

investeringen til en overskuelig størrelse, som herefter kun består af risikoen ved at få sat havmøllerne 

op, execution-risikoen. Denne fleksibilitet i måden hvorpå DONG Energy kan frasælge ejerandele 

efter behov, giver en stor fleksibilitet i vindforretningen og selskabet har mulighed for at dele deres 

cash outflows med andre investorer, hvilket er en stor fordel risikomæssigt.  

                                                
61 Elling & Christiansen (1993): Strategisk regnskabsanalyse og virksomhedsvurdering, side 71 
62 Elling & Christiansen (1993): Strategisk regnskabsanalyse og virksomhedsvurdering, side 72 
63 Bilag 6: Interview med Jens Houe Thomsen, Jyske Bank (lydfil: 0:20 minutter) 
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Oil & Gas 

Denne fleksibilitet er ikke på samme måde mulig i Oil & Gas, hvor execution-risikoen i høj grad er 

tilstede. Hejre-feltet er et godt eksempel på denne risiko, hvor problemer med leverandøren af 

boreplatformen længe har kostet selskabet dyrt.64  

I Oil & Gas binder DONG Energy sig typisk for en lang årrække, da selskabet er bundet fra start til 

slut, hvilket betyder mindre fleksibilitet og mulighed for at gå ud af et projekt, hvis der opstår 

problemer allerede i anlægsfasen. Dog binder selskabet sig sjældent for mere end 25 % af et oliefelt, 

og risikoen deles derfor med andre investorer. I denne del af forretningen har man derfor en 

punktrisiko ved hvert projekt der deltages i, og når DONG Energy eksempelvis er med i fire 

forskellige projekter i Nordsøen, så er der større sandsynlighed for at der findes olie ét af stederne, 

og punktrisikoen reduceres således ved at risikosprede og ved at deltage i fire forskellige projekter 

fremfor ét.  

Ved at droppe de nuværende planer for Hejre-feltet, har DONG Energy formået at mindske sin 

driftsmæssige risiko i Oil & Gas, men omvendt kan de forestående retssager med leverandørerne også 

betragtes som en usikkerhed. Det vurderes dog at den risiko, DONG Energy har mindsket ved at 

træffe en beslutning omkring planerne med Hejre-feltet, er mere essentiel end den usikkerhed, som 

en retssag kan medføre, der må antages af være mere afgrænset.65 hvilket kan være med til at gøre 

selskabet mere attraktivt ved en børsnotering.66 Der vil dog fortsat være en driftsmæssig risiko i Oil 

& Gas i fremtiden, som vil eksistere qua de begrænsede muligheder for at udgå et projekt, når der 

opstår problemer.  

5.4.2 Finansiel risiko67  

Finansieringsrisiko  

En af de nuværende fordele ved DONG Energys havmølleforretning kan potentielt blive en fremtidig 

finansieringsrisiko. På nuværende tidspunkt gives der offentlige subsidier til denne del af forretningen 

i form af statstilskud til opførelse af havmølleparkerne. Dette tilskud vil ikke fortsætte med at blive 

tildelt selskabet i al evighed, og på et tidspunkt vil der være større omkostninger forbundet med 

opførelse af parkerne, hvilket er en væsentlig risiko at tænke ind i DONG Energys fremtidige 

                                                
64 DR Nyheder: www.dr.dk/nyheder/penge/dong-saetter-udvikling-af-hejre-oliefelt-paa-pause 
65 Business.dk: www.business.dk/energi/analytiker-dong-vil-undgaa-en-ic4-skandale-med-hejre-felt 
66 Politiken: www.politiken.dk/oekonomi/ECE3135995/dong-chef-om-nedlaeggelse-af-hejre-feltet-det-er-summen-af-
alting/ 
67 Bilag 7: Interview med Jacob Pedersen, Sydbank (lydfil: 0:06 minutter) 
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indtjeningspotentiale.  På nuværende tidspunkt er der ingen risiko forbundet med afregningsprisen på 

de havmølleparker, der er etableret, men det kan der komme i fremtiden, og den pris DONG Energy 

kan tage for elektriciteten fra havmøllerne vil derfor blive højere uden statstilskuddet.  

Råvarepriser 

DONG Energys Oil & Gas-forretning er særligt eksponeret over for risikoen i råvarepriserne, hvilket 

eksempelvis kostede selskabet dyrt på nedskrivningskontoen i det seneste regnskab. På trods af den 

store nedskrivning på olie- og gasforretningen formåede selskabet at skabe et forbedret driftsmæssigt 

resultat i 2015, hvilket primært skyldes at selskabet fortsat er begunstiget af nogle kontrakter, hvor 

olieprisen er låst fast på et højt niveau. Når disse kontrakter udløber efter 2017 vil selskabets 

pengestrømme fra driften i olie- og gasforretningen herefter blive ramt af de lave priser.68 DONG 

Energys dygtige afdækningspolitik har derfor forskudt problemerne med de historisk lave oliepriser 

til 2018-19, men råvarepriserne vil i fremtiden fortsat være en risiko, som selskabet skal bære.  

Selskabets risiko i Distribution & Customer Solutions er relateret til råvarepriserne, da der er tale om 

den risici der er tilknyttet genforhandling af gaskontrakterne. DONG Energy står overfor en 

genforhandling af ni gaskontrakter, som skal indgås inden udgangen af 201769 Gaskontrakterne er 

olieindeksbaseret, hvilket gør indgåelse af en favorabel kontrakt betydelig vanskelig med de ustabile 

markedsforhold, der eksisterer på dette marked på nuværende tidspunkt. I løbet af 2. kvartal 2015 var 

DONG Energy dog i stand til at gennemføre flere forhandlinger med succes, og selskabet udtrykte 

efterfølgende optimisme omkring de kommende genforhandlinger ligeledes.70 Det vurderes dog at 

genforhandlingerne vil udgøre en væsentlig finansiel risiko, da der er tale om dyre kontrakter, hvorfor 

det er afgørende af indgå favorable genforhandlinger.  

DONG Energys risikoprofil er en meget forskelligartet størrelse, og hvis man investerer i DONG 

Energy vil man derfor ligeledes være udsat for mange forskellige risici, der udvikler sig i hver sin 

retning. Der er særlig stor risikoeksponering forbundet råvarepriserne, som i særdeleshed rammer Oil 

& Gas samt Distribution & Customer Solutions. Alt imens hersker der større mulighed for at dele 

eventuelle risici med andre investorer i Wind Power. Dog ligger der også en fremtidig 

risikoeksponering i vindforretningen, da det endnu er usikkert, hvor længe forretningsområdet vil 

være begunstiget med statstilskud til denne del af forretningen.  

                                                
68 Dansk Fjernvarme: http://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/presseklip/arkiv/2016/160204faldende-oliepriser-
rammer-dong-paa-indtjeningen 
69 DONG Energy – årsrapport 2015, side 31 
70 Energi Watch: http://energiwatch.dk/secure/Energinyt/Olie___Gas/article7945576.ece 
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5.5 Delkonklusion på regnskabsanalysen 

Nedenstående tabel opsummerer hvilke styrker og svagheder, der afsnittet igennem blev identificeret 

i regnskabs- og risikoanalysen. Disse konklusioner vil blive benyttet, som en del af argumenterne for 

budgetteringen i det kommende afsnit.  

 

Styrker	 Svagheder	

Solid	indtjening	på	driften	 Negativ	forrentning	på	egenkapitalen	

Forbedret	omsætningshastighed	 Negativt	afkast	på	driftsaktiverne		

Stabilt	overskud	på	EBITDA-niveau	 Negativ	overskudsgrad	

Solid	EBIT-margin	i	Wind	Power-forretningen	
Negativ	EBIT-margin	i	Oil	&	Gas	og	i		Bioenergy	
&	Thermal	Power	

Mindre	binding	i	arbejdskapitalen	ift.	salget	
Store	nedskrivninger	har	forringet	EBIT-
marginen	

Lille	execution-risiko	i	havmølleprojekterne	
Stor	risikoeksponering	overfor	råvarepriser	i	
både	Oil	&	Gas	og	Distribution	&	Customer	
Solutions	

	

			Tabel	9:	Konklusion	på	regnskabsanalysen	
			Kilde:	Egen	tilvirkning	
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6 Budgettering 

På baggrund af de foregående analyser af DONG Energys strategiske position, regnskab og 

risikoprofil, vil der i dette afsnit udarbejdes et budget for selskabets kommende fem år samt 

terminalperiode. Dette budget vil efterfølgende danne baggrund for beregning af selskabets teoretiske 

værdi. I tabellen nedenfor ses en oversigt over de budgetterede salgsvækstrater i DONG Energy samt 

de resterende budgetterede nøgletal.  

 

	 Budgetperiode	 Terminalår	
		 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Salgsvækstrate,	Wind	Power	 20%	 20%	 20%	 15%	 15%	 10%	
Salgsvækstrate,	Bioenergy	&	Thermal	Power	 2%	 2%	 3%	 3%	 3%	 3%	
Salgsvækstrate,	Distribution	&	Customer	Solutions	 3%	 4%	 4%	 5%	 5%	 5%	
Salgsvækstrate,	Oil	&	Gas	 1%	 1%	 1%	 1%	 1%	 1%	
Salgsvækstrate,	hele	koncernen	 5%	 4%	 3%	 3%	 3%	 2%	
EBIT-margin	 3%	 3%	 3%	 4%	 4%	 4%	
Effektiv	skatteprocent	på	EBIT	 -4%	 -4%	 -4%	 -4%	 -4%	 -4%	
Andet	driftsoverskud,	efter	skat	ift.	salget	 4%	 4%	 4%	 4%	 4%	 4%	
Primo	arbejdskapital	ift.	salget	 	 10%	 10%	 10%	 10%	 10%	
Primo	anlægskapital	ift.	salget	 	 90%	 100%	 100%	 100%	 100%	
NFF/NDA	(primo)	 	 30%	 30%	 30%	 30%	 30%	
(EK+MIN)/NDA	(primo)	 	 70%	 70%	 70%	 70%	 70%	

 

 

6.1 Budgetperioden 

Som nævnt i metodeafsnittet vil budgetperioden strække sig over fem år. Da DONG Energy befinder 

sig i en særlig langsigtet industri, hvor opførelse af både produktionsanlæg og havmølleparker foregår 

over en lang tidshorisont, hvorefter de først begynder at give afkast. Disse meget langsigtede forhold 

i industrien taler således for, at budgetperioden burde være længere, da eksempelvis salgsvækstraten 

formentlig ikke når sin forventede langsigtede vækstrate inden for de næste fem år, hvilket normalt 

bør være kendetegnende ved en budgetperiode.71 Ligeledes sker der meget på markedet for 

vedvarende energi, hvilket betyder at den konkurrencemæssige situationen i denne branche 

formentlig ikke er stabiliseret endnu, hvilket i sidste ende vil påvirke DONG Energys overskudsgrad 

i Wind  Power-forretningen.72 De andre forretningsområder i DONG Energy befinder sig i mere 

modne brancher og vil lettere kunne forudsiges i løbet af de fem års budgetperiode. 

                                                
71 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 251 
72 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 251 

Tabel	10	Budgettering	af	DONG	Energy	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
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Det vurderes vanskeligt at forudsige og budgettere de underliggende variable længere end fem år 

frem i tiden, da en budgettering for tiden derefter vil være præget af spekulation frem for 

velbegrundede argumenter. Budgetperioden er derfor 2016-2020, mens 2021 er terminalåret. 

6.2 Salgsvækstraten 

For at kunne budgettere salgsvækstraten for hele koncernen i DONG Energy, er det nødvendigt at 

budgettere udviklingen i hver enkelt forretningsområde for sig. Hvert forretningsområde har sin egen 

isolerede udvikling, risiko, og konkurrencemæssige position, hvorfor en separat vurdering vil give 

det bedste resultat til brug i værdiansættelsen.  

6.2.1 Wind Power 

Som den strategiske analyse konkluderede har der med indgåelse af COP21-aftalen i Paris sidste år, 

åbnet sig nye muligheder for den del af energisektoren, der beskæftiger sig med grøn energi. 

Vindenergi er i den forbindelse en meget eftertragtet energikilde, og vil formentlig kunne opnå ny og 

større efterspørgsel fra mange lande. Et estimat for de kommende tre års volumen i det globale marked 

for vindenergi viser, at der forventes en stigning på hele 21,1 %.73 I en branche med forventning om 

så høj vækst må der alt andet lige også forventes at komme flere spillere på markedet, som ligeledes 

ønsker en del af væksten. Eksempelvis har flere af DONG Energys tyske konkurrenter som REW og 

E.On, besluttet at satse på havenergi, hvilket kan være en trussel mod DONG Energys position som 

global markedsleder.74 

Som markedsleder inden for havvind har DONG Energy en solid position til at udnytte dette positive 

marked med fremtidig vækst i vente. De seneste fem år har selskabet oplevet en gennemsnitlig årlig 

stigning i nettoomsætningen i Wind Power på 40 %. Selskabet har planlagt at fordoble 

vindkapaciteten frem mod 2020 i forhold til 2015-niveauet. Dette er dog fortsat kun en plan, og 

selskabet mangler endeligt at vedtage projekter, der kan gøre denne plan realistisk.75  

Ved at sammenholde disse faktorer vurderes salgsvæksten i Wind Power at være 20 % de kommende 

tre år, mens væksten i 2019 og 2020 på 15 % afspejler at flere spillere formentlig er kommet på 

markedet til den tid, og vil være i stand til at give DONG Energy konkurrence. I risikoanalysen blev 

der ligeledes vurderet usikkerhed omkring statstilskuddet, og hvor længe dette vil kunne give 

favorable priser på el fra havmøller. Denne finansielle risiko er ligeledes årsag til en faldende 

                                                
73 Bilag 8: Estimat af volumen i vindenergi 
74 Business.dk: http://www.business.dk/energi/energikaemper-skaber-traengsel-paa-dongs-hjemmebane 
75 DONG Energy – årsrapport 2015, side 27 
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salgsvækstrate i terminalåret, som budgetteres med en vækst på 10 %. Dette vurderes at være en høj 

vækst, og en mere realistisk langsigtet vækst, end end de 40 %, som har været mulig for selskabet i 

den seneste periode. 

6.2.2 Bioenergy & Thermal Power 

Kraftværkerne leverer el og varme til danskerne, og derfor har udviklingen i disse priser stor 

betydning for nettoomsætningen. Ved fremskrivning af elpriserne har Energistyrelsen vurderet at 

prisen på el vil stige frem til 2025.76 Samtidig spiller vejrforholdene også ind på efterspørgslen efter 

varme. Jordens gennemsnitstemperatur har været stigende i mange år, og prognoser viser at denne 

tendens vil fortsætte, hvilket vil betyde mindre varmeforbrug og derfor tab på salg i DONG Energy.77  

DONG Energy har i løbet af de seneste fire år haft negativ vækst i Bioenergy & Thermal Power på 

gennemsnitligt -15 % årligt. Selskabet forklarer denne ringe performance med varmere vejr samt 

stigende konkurrence fra vindenergi i hele Norden, som har ført til de lavere elpriser.78 Som tidligere 

nævnt er selskabet i gang med konvertering til biomasse, og for hver gang disse færdiggøres, kan 

værkerne forventes at have bedre indtjening, som vil være mindre påvirket af de ustabile elpriser.  

Væksten i nettoomsætningen for Bioenergy & Thermal Power forventes at være støt stigende frem 

mod terminalåret, hvor en lille, men positiv vækst på 3 % forventes i al evighed, hvilket primært 

skyldes konverteringerne, som frem mod 2020 skal tredoble biomassekapaciteten.79  

6.2.3 Distribution & Customer Solutions  

Dette forretningsområde består af to meget forskelligartede aktiviteter. Distribution påvirkes i høj 

grad af priserne på el, gas og olie, da disse energikilder handles på energibørserne. Dette område 

påvirkes derfor også meget af DONG Energys evne til at indgå langsigtede favorable kontrakter på 

de rigtige tidspunkter, hvor der i analysen af risikoprofilen blev udtrykt stor risiko i forbindelse med 

genforhandlingerne, da det blev vurderet vanskeligt at indgå favorable kontrakter med de aktuelle 

markedsforhold. Customer Solutions sørger derudover for at kunderne får energi og og den rette 

kundebehandling. Som tidligere nævnt forventes elpriserne at stige, hvilket ligeledes er forventningen 

til oliepriserne, hvilket påvirker denne del af forretningen gunstigt på indtjeningen.  

                                                
76 Energistyrelsen: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-
modeller/fremskrivninger/baggrundsrapport_f_-_elpris_-_20151217.pdf 
77 DMI: http://www.dmi.dk/laer-om/temaer/klima/jordens-middeltemperatur/ 
78 DONG Energy – årsrapport 2015, side 9 
79 DONG Energy – årsrapport 2015, side 29 
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Distribution & Customer Solutions er den del af forretningen, hvor DONG Energy har opnået 

suveræn størst nettoomsætning i de seneste fem år, og i gennemsnit er omsætningen steget 7 %. Det 

forventes at Distribution & Customer Solutions vil kunne øge sin salgsvækst, så snart olie- og 

gasmarkederne igen er stabiliserede, men sammenholdt med risikoen relateret til genforhandling af 

favorable gaskontrakter, budgetteres salgsvæksten lavere end de historiske år. Der forventes en 

stigning fra 3 % til 5 % frem mod terminalåret, grundet forventede stabiliserede forhold på olie- og 

gasmarkederne.  

6.2.4 Oil & Gas 

Olie- og gasbranchen har i de seneste år været hårdt presset bl.a. med faldende olieprise på 75 % 

siden midten af 2014, hvilket har gjort det mere vanskeligt at tjene penge i denne branche.80 Samtidig 

er branchen udfordret af nye og mere grønne energikilder, som i højere grad efterspørges i et samfund, 

hvor det politiske miljø ligeledes ønsker at forbedre klimaforholdene. Som den strategiske analyse 

påviste, er DONG Energys intention ligeledes at der fremover skal investeres mindre i olie- og 

gasproduktionen, hvilket vil frigøre kapacitet til at foretage investeringer i vedvarende energikilder. 

Som et naturligt resultat heraf vil der også blive produceret mindre olie og gas fra DONG Energys 

side fremover.  

De seneste fire år har der i gennemsnit været 0 % vækst i salget i Oil & Gas, hvilket går i ganske god 

tråd med den strategi som selskabet har lagt. Budgetteringen afspejler derfor også, at dette 

forretningsområde vil udgøre en mindre og mindre del af den samlede nettoomsætning, og således 

budgetteres der med en meget beskeden vækst, nemlig 1 % i hele budget- og terminalperioden. Den 

positive vækst begrundes med DONG Energys ønske om at afvikle de igangværende 

udviklingsprojekter inden for denne del af forretningen, så gunsigt som overhovedet muligt, og den 

aktive risikostyring, som selskabet med succes har gennemført bl.a. ved at droppe planerne om Hejre-

feltet. 

6.2.5 Koncernen samlet set 

For at kunne beregne DONG Energys værdi ud fra de to absolutte værdiansættelsesmodeller, DCF 

og EVA, skal koncernens samlede omsætningsvækst i terminalperioden estimeres. På baggrund af 

ovenstående analyser og vurderinger af de enkelte forretningsområder er det vurderet sandsynligt at 

selskabet samlet set vil kunne have en vækst på 2 % i fremadrettet. I disse 2 % er der også taget højde 

                                                
80 DONG Energy – årsrapport 2015, side 13 
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for selskabets øvrige aktiviteter og elimineringer, som hidtil i gennemsnit har været betydeligt 

negative. Et estimat på 2 % i al evighed vurderes som en god og stabil vækst, eftersom at det vil 

betyde at DONG Energys vækstrate vil kunne følge økonomien i Eurozonen, som normalt vokser  

2-3 % i realvækst.81 

6.3 EBIT-marginen 

Som nævnt i regnskabsanalysen har DONG Energy haft vanskeligt ved at skabe overskud på 

driftsaktiviteterne. Det var særligt Bioenergy & Thermal Power og Oil & Gas, der ikke havde været 

i stand til at skabe overskud på EBIT-niveau hen over de seneste fem år. Begge forrentninger havde 

en EBIT-margin på -21 %, mens kun Wind Power skabte overskud på EBIT-niveau med 24 % i 

forhold til nettoomsætningen.  

I den strategiske analyse var der dog et lyst punkt i forhold til større fortjeneste inden for Bioenergy 

& Thermal Power. I Værdikædeanalysen blev det påvist, at udviklingen der på nuværende tidspunkt 

foregår med omstilling af kraftværkerne fra kul og olie til grønnere og billigere biomasse, vil kunne 

skabe større fortjeneste på sigt. DONG Energys mål er at halvdelen af kraftværkerne i 2020 vil være 

omstillet, hvilket derfor vil spille ind på budgetteringen i terminalperioden.  

Sammenholdt med den historiske udvikling i Wind Power, har DONG Energy ligeledes gode udsiger, 

grundet det politiske miljø. Jf. PESTEL-analysen vil COP21-aftalen i Paris betyde at størstedelen af 

verdens lande, vil øge investeringerne i vedvarende energi. Det er derfor sandsynligt, at det øgede 

politiske pres til omlægning af grøn energi vil kunne føre til subsidier til fx opførelse af 

havmølleparker, som vil forbedre indtjeningen grundet lavere omkostningsniveauer.82 Der vurderes 

således gode muligheder for at forbedre EBIT-marginen, som budgetteres med 3 % fra 2016 til 2018, 

mens der på længere sigt, fra 2019 og ind i terminalperioden, budgetteres en margin på 4 %.  

6.4 Den effektive skattesats 

Den effektive skattesats har været meget ustabil i den historiske periode, og i tre ud af fem år var den 

negativ, hvilket primært var forårsaget af negativ indtjening grundet store investeringer. DONG 

Energy er derudover påvirket af effekten fra udenlandske skattesatser, hvor særligt kulbrinteskatten i 

Norge på 78 % medfører store skattebetalinger. Energiafgifter har også en stor påvirkning på 

energiselskaber, som DONG Energy. Selskabet vurderer selv, at de indenfor en kort årrække igen vil 

                                                
81 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 257 
82 DONG Energy – årsrapport 2015, side 13 
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begynde at blive skattebetalende i Danmark igen, eftersom flere af deres store investeringsprojekter 

vil blive sat i drift.83 

På trods af denne forventning internt i selskabet, så vurderes den effektive skattesats dog i stedet på 

baggrund af de forrige tre års skattesammensætning. Årsagen er at de historiske satser er det mest 

konkrete at forholde sig til, hvilket foretrækkes, da der er tale om et selskab med komplekse 

skattebetalinger og afgifter i flere lande. Den effektive skattesats i budgetperioden kalkuleres derfor 

ved en gennemsnitsbetragtning over selskabets skat de seneste tre år. Der korrigeres dog for 

ændringen i den danse selskabsskat, som er 22 % fra 2016 og frem. Herved fremkommer en effektiv 

skattesats i budgetperioden, som antages at være konstant, på -4 %.84  

6.5 Andet driftsoverskud i forhold til salg 

Det overskud som DONG Energy har skabt ved siden af kerneforretningen, bl.a. ved resultater i 

associerede og fælleskontrollerede selskaber samt ved salg af virksomheder, har i løbet af de seneste 

fem år i gennemsnit udgjort cirka 3 % af salget. På trods af at disse aktiviteter ikke betegnes som en 

del af kerneforretningen, er der stadig tale om tilbagevendende aktiviteter i selskabet, som fortsat 

vurderes at udgøre en lignende andel af salget fremover. Hvad angår salg af virksomheder, så har 

selskabets også selv mulighed for at planlægge og tilrettelægge, hvornår salget vil være mest gunstigt, 

hvorfor der i hele budgetperioden vurderes at overskuddet fra anden drift udgør 4 % i forhold til 

salget.  

6.6 Nettodriftsaktiver 

Arbejdskapital i forhold til salget 

Arbejdskapitalen har i gennemsnit udgjort 12 % af salget i de seneste fem år. Regnskabsanalysen 

viste at arbejdskapitalen isoleret set er faldet i den historiske periode, og selskabet har især formået 

at binde færre penge i bl.a. varebeholdninger og tilgodehavender. Det forventes at DONG Energy 

fortsat kan nedbringe deres arbejdskapital i forhold til salget, eftersom at det har været tendensen de 

seneste fem år. Arbejdskapitalen forventes derfor at udgøre 10 % af salget i budget- og 

terminalperioden.  

 

 

                                                
83 DONG Energy – årsrapport 2015, side 94 
84 Bilag 9: Specificering af den budgetterede effektive skattesats 
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Anlægskapital i forhold til salget 

Som nævnt i regnskabsanalysen har anlægskapitalen oversteget nettoomsætningen i de fleste år. Der 

har dog været en tendens til at der bindes færre og færre penge i anlægskapitalen for at skabe salg. 

Fremadrettet vurderes det dog at anlægskapitalen vil udgøre 100 % af nettoomsætningen, eftersom 

forventningen om større efterspørgsel på især havmølleparker, vil kræve at selskabet fortsat skal 

investere store summer i nye anlæg for at skabe omsætning.  

6.7 Kapitalstrukturen 

6.7.1 Nettofinansielle forpligtelser 

Som nævnt i afsnittet om regnskabskvaliteten i DONG Energy, blev hybridkapitalen klassificeret som 

100 % fremmedkapital, hvorfor forventningen til denne post spiller ind i budgetteringen af de 

nettofinansielle forpligtelser. To af de tre hybridobligationsserier kan indfris i henholdsvis 2018 og 

2020, hvilket alt andet lige ville kunne nedbringe de finansielle forpligtelser. Det forventes dog helt 

klart at DONG Energy vil refinansiere disse obligationsserier, ligesom de også tidligere har gjort, 

eksempelvis i 2015, hvor det også var muligt at indfri til kurs pari. Hybridkapitalen forventes derfor 

ikke at give anledning til ændringer i de nettofinansielle forpligtelser.  

Historisk set har de nettofinansielle forpligtelser i gennemsnit udgjort 46 % af nettodriftsaktiverne, 

og det forventes ikke umiddelbart at forpligtelserne isoleret set vil ændre sig. Dog forventes det at 

forpligtelsernes andel af nettodriftsaktiverne vil ændre sig efter børsnoteringen, men dette skyldes 

ændringer i egenkapitalens størrelse, som vil blive gennemgået nedenfor. Efter børsnoteringen, som 

vurderes at finde sted i 2016, vil de nettofinansielle forpligtelser udgøre 30 % af nettodriftsaktiverne.  

6.7.2 Egenkapitalen 

Som nævnt ovenfor forventes de nettofinansielle forpligtelser at falde, hvilket skyldes at 

egenkapitalen forventes at stige efter børsnoteringen. Igennem de seneste fem år har egenkapitalen i 

gennemsnit udgjort 56 % af nettodriftsaktiverne, og i budgetperioden forventes denne allerede i 2016 

at stige til 70 %.  

Da DONG Energy er et selskab med forskellige aktiviteter i energisektoren ønskes der 

sammenligning af kapitalstrukturen inden for henholdsvis olieindustrien og elektricitet og naturgas. 

Selskaber der arbejder med oliefelter har består af 90 % egenkapital og 10 % fremmedkapital, mens 
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el- og naturgasselskaber cirka har en 60/40-fordeling.85 Når DONG Energy har et miks af disse 

aktiviteter i sin forretningsportefølje, dog hvor Oil & Gas-forretningen med tiden skal fylde en mindre 

del, og sammenholdt med en forventning om at børsnoteringen vil øge markedsværdien af 

egenkapitalen, så er 70 % egenkapital og 30 % fremmedkapital den umiddelbart bedste vurdering. 

6.8 Delkonklusion på budgetteringen 

De opdagelser der tidligere har været gjort i analyserne af strategien, regnskabet og risikoen er blevet 

brugt som argumenter til den endelige budgettering. Ændringerne der følger med den kommende 

børsnotering, det politiske pres der fører til ændret efterspørgsel efter vedvarende energi og DONG 

Energys egen teknologiske udvikling, er alle eksempler på faktorer, der spiller ind på estimatet af 

selskabets kommende fem års performance, samt det estimerede ”steady-state-niveau” i 

terminalperioden.  

 

 

  

                                                
85 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 248 
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7 Værdiansættelse 

På baggrund af den netop gennemførte budgettering af DONG Energy er det nu muligt at påbegynde 

værdiansættelsen af selskabet på baggrund af disse kvalificerede skøn. Efter selskabets 

kapitalomkostninger er fastlagt, vil værdien af selskabet blive beregnet på baggrund af Discounted 

Cash Flow-modellen, Economic Value Added-modellen samt ud fra EV/EBITDA-Multiplen.  

På baggrund af de to interviews med analytikerne, stod det klart at den mest efficiente måde at 

værdiansætte DONG Energy på ville være ved at lave en sum of parts-analyse. Denne metode ville i 

praksis kræve at der skulle foretages en værdiansættelse af hver enkelt af selskabets 

forretningsområder. Grundet afhandlingens omfang er denne metode dog ikke mulig. 

7.1 Kapitalomkostninger 

For at kunne beregne værdien af DONG Energy ud fra DCF- og EVA-modellen er det nødvendigt at 

estimere selskabets kapitalomkostninger, som benyttes som diskonteringsfaktoren i modellen. Ved at 

tage højde for selskabets kapitalstruktur, og ejernes og långivernes afkastkrav til selskabet, 

fremkommer de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger, også kendt som WACC.86 

 

=>&& = 	
,-../12)3)*2-44-	1/56427.-4*-5

(,@@ + #A +9%,)
	 ∙ 	5< +

#7-)8362.34 + 92)/52.-.-5
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	 ∙ 	5- 

7.1.1 Den risikofri rente 

Som estimat for den risikofrie rente benyttes den effektive rente for en 10-årig dansk statsobligation, 

da statsobligationer generelt ikke bærer nogen risici. Det er alt andet lige det bedste bud på en risikofri 

rente, og er derfor også det mest benyttede estimat i praksis.87 I midten af april 2016 var renten på en 

10-årig dansk statsobligation 0,4 %.88 Denne meget lave rente afspejler de seneste års historisk lave 

renteniveauer i den globale økonomi. Da den risikofrie rente skal benyttes til værdiansættelse er der 

valgt at benytte den gennemsnitlige effektive rente på danske statsobligationer set over de seneste 

fem år. Herved sikres det, at det historisk lave renteniveau ikke isoleret set påvirker den 

gennemsnitlige kapitalomkostning for DONG Energy i hele værdiansættelsesperioden. Jf. bilag 10 er 

den gennemsnitlige risikofri rente beregnet til 1,08 %. 

                                                
86 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 263 
87 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 249 
88 Investering.com: http://www.investing.com/rates-bonds/denmark-10-year-bond-yield 
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7.1.2 Markedets risikopræmie 

For at vurdere markedets risikopræmie er det vurderet mest fordelagtigt at undersøge investorers skøn 

af markedsrisikoen. Til brug herfor tages der udgangspunkt i en undersøgelse fra 2015, hvor 

investorer, professorer og analytikere har givet deres bud på markedets risikopræmie i 2015. Der var 

65 investorer der estimerede det danske markeds risikopræmie, og det gennemsnitlige estimat var  

5,5 %.89  

7.1.3 Betaværdien 

DONG Energys systematiske risiko beskriver hvor volatil afkastet på aktien er i forhold til markedets 

afkast. I og med DONG Energy endnu ikke er et børsnoteret selskab, findes der ikke på nuværende 

tidspunkt en opgørelse over hvorvidt aktien indeholder mere eller mindre systematisk risiko end 

markedsporteføljen, idet den systematiske risiko vurderes på historiske aktieafkast.90 Der tages derfor 

udgangspunkt i andre energiselskaber, som DONG Energy sammenligner sin performance med, og 

undersøger deres betaværdier. DONG Energy sammenligner sin egen performance på CO2-udledning 

i forhold til bl.a. disse selskaber: RWE, Enel, E.ON og Iberdrola. Disse selskabers har i gennemsnit 

en betaværdi på 1,28, og disse aktier har altså i gennemsnit større systematisk risiko end 

markedsporteføljen. Sammenlignet med disse energiselskaber har DONG Energy en mere 

diversificeret portefølje af energiaktiviteter og –produkter, hvorfor betaværdierne formentlig ikke er 

direkte sammenlignelige. Dog foreligger der ikke bedre estimater at forholde sig til på nuværende 

tidspunkt, hvorfor denne gennemsnitlige betaværdi benyttes som estimat for DONG Energy, 

velvidende at der er usikkerhed forbundet med estimatet.  

7.1.4 Ejernes afkastkrav 

Der tages udgangspunkt i CAPM-modellen for at estimere ejernes afkastkrav til DONG Energy. De 

tre foregående elementer, som netop er blevet estimeret, benyttes til at beregne dette afkastkrav.91 

5- 	= 	 51 + DE",(	#)-57F ∙ 	 (#(5G) 	− 	51) 	= 	H, JK	%	 + H, MK ∗ (N, NJ	% − H, JK	%) 	= O, PQ	% 

7.1.5 Långivernes afkastkrav 

Afkastkravet på DONG Energys nettorentebærende gæld fastsættes ved brug af nedenstående formel. 

5< = 	 (51 	+ 5*) 	 ∙ 	 (H − R) 

                                                
89 IESE Business School: http://faculty.mccombs.utexas.edu/keith.brown/AFPMaterial/FernandezEtAl%20WP-
Global%20ERP-4.23.15.pdf 
90 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 251 
91 Sørensen (2012): Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 43 
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Den risikofrie rente er tidligere blevet estimeret til 1,08 % og selskabsskattesatsen, T, er i Danmark 

22 % fra år 2016 og frem.  

Den selskabsspecifikke risikopræmie, rs, vurderes ved at tage udgangspunkt i DONG Energys 

kreditvurdering. Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch Ratings har lavet en kreditvurdering af 

selskabet og giver DONG Energy en rating på henholdsvis BBB+, Baa1 og BBB+. Selskabet beretter 

i årsrapporten at målet er at opnå en kreditvurdering på BBB. Ifølge Petersen og Plenborg kan den 

enkelte rating medføre følgende selskabsspecifik risikopræmie:92 

 

		 AAA	 AA	 A	 BBB	 BB	 B	
Høj	risiko	 1,9	 2,4	 3,6	 4,7	 11,2	 13,1	
Lav	risiko	 0,6	 0,7	 0,8	 1,3	 2,6	 3,2	

 

 

På baggrund af ovenstående tabel vil DONG Energys nuværende kreditvurdering BBB+ medføre, at 

selskabets risikopræmie bør være mellem 4,7 % og 1,3 %. Ved at betragte selskabets risikoprofil, kan 

det vurderes hvorvidt selskabet kan karakteriseres som et høj- eller lavrisiko selskab, og herefter kan 

estimatet af risikopræmien foretages. Som risikoanalysen tidligere påviste er der især forbundet risiko 

ved Oil & Gas-forretningen, mens Wind Power-forretningen havde større fleksibilitet til at mindske 

eksponeringen over for risiko. For vindforretningen hersker der dog usikkerhed om hvor længe 

statstilskuddet fortsætter, hvilket udgør en potentiel risiko i forhold til indtjeningen. Havde DONG 

Energy valgt at foretage børsnoteringen uden Oil & Gas-forretningen, hvor risikoprofilen på 

nuværende tidspunkt er størst, ville risikopræmien været vurderet at være lavest muligt. Men grundet 

den fortsatte bekymring om indtjening i dette forretningsområde estimeres risikopræmien til 3,0 %. 

Dermed beregnes långivernes afkastkrav på følgende vis: 

5< = 	 H, JK	%	 + S, JJ	% ∙ 	 H − MM, JJ% = 	S, HK	% 

7.1.6 Den samlede kapitalomkostning 

Ved budgetteringen i forrige afsnit blev selskabets fremtidige kapitalstruktur estimeret. Fra 2016 og 

frem vurderes kapitalstrukturen at udgøres af 70 % egenkapital og 30 % fremmedkapital, hvilket der 

kalkuleres med til beregning af de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger. Den endelige 

beregning af WACC ser nu ud som følger: 

 

                                                
92 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 251 

Tabel	11:	Selskabsspecifik	risikopræmie	vurderet	ud	fra	kreditvurdering	
Kilde:	Petersen	&	Plenborg	
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=>&&	 = SJ	%	 ∗ 	S, HK	%	 + 	PJ	%	 ∗ O, KS	%	 = 	N, OP	% 

 

7.2 Discounted Cash Flow Model 

Efter DONG Energys budget er blevet fastlagt for de kommende fem år og terminalperioden, og efter 

estimatet af de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger også er på plads, kan selve 

værdiansættelsen af foretages. Den første værdiansættelsesmodel er Discounted Cash Flow-

modellen, som er én ud af to absolutte modeller, der anvendes i denne afhandling. Som tidligere 

nævnt er modellen præget af analytikerens egen subjektive holdning til selskabets fremtidige 

indtjening og risikovurdering, hvorfor budgetforudsætningerne ligeså er præget af en del usikkerhed. 

Omvendt har modellen den force, at den qua de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger tager 

højde for både afkastkravet til gælden og egenkapitalen. 

Ifølge DCF-modellen beregnes værdien af selskabet ved at tilbagediskontere det fremtidige frie cash 

flow. De gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger benyttes som diskonteringsfaktoren. Formlen 

for beregning af værdien ser ud som følger:93  
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Selskabets fremtidige omsætningsvækst (g) blev i budgetteringen vurderet til 2 %, og således vurderet 

at kunne følge den danske og europæiske økonomiske vækst i al fremtid. Nedenstående tabel 

illustrerer de konkrete beregninger af DONG Energys fremtidige cash flow, og de enkelte 

delelementer i formlen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 216 
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		 Budgetperiode	 Terminalår	
DISCOUNTED	CASH	FLOW-MODEL	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Driftsoverskud	i	alt	 5.296	 5.508	 5.673	 6.697	 6.898	 7.036	
Ændring	i	NDA	 9.343	 10.289	 2.629	 2.708	 1.860	 1.897	
FCFF	 -4.046	 -4.781	 3.044	 3.989	 5.038	 5.139	
WACC	 5,67%	 5,67%	 5,67%	 5,67%	 5,67%			
Diskonteringsfaktor	 0,95	 0,90	 0,85	 0,80	 0,76			
PV	FCFF	 -3.829	 -4.281	 2.580	 3.199	 3.824			
PV	FCFF	budgetperiode	 1.492			 		 		 		 		
PV	FCFF	i	terminalperioden:	 		 		 		 		 		 		
				FCFF	i	terminalperioden	 5.139			 		 		 		 		
				WACC	 5,67%			 		 		 		 		
				Omsætningsvækst	 2,00%			 		 		 		 		
PV	FCFF	i	terminalperioden	 106.241			 		 		 		 		
Estimeret	Enterprise	Value	 107.733			 		 		 		 		
Nettorentebærende	gæld	 29.530			 		 		 		 		
Værdi	af	egenkapital	 78.203			 		 		 		 		
Værdi	pr.	aktie	 187			 		 		 		 		

  

 

Den samlede værdi af DONG Energy beregnet til 78,2 mia. kr. DONG Energy har på nuværende 

tidspunkt et udestående antal aktier på i alt 417.837.032 styk94, hvorfor værdien pr. aktie er beregnet 

til 187 kr. I forbindelse med kapitaludvidelsen i 2014 blev de nye udestående aktier solgt til 107 kr. 

pr. aktie. Årsagen til denne stigning i værdien kan bl.a. tiltænkes forretningsområdet Wind Power, 

som siden den ekstra kapitaltilførsel har fået mulighed for at satse yderligere på vindenergi. 

Selskabets strategiske fokus på havmølleparker, evnen til at tjene penge på driftsniveau, konvertering 

af kraftværkerne samt udfasning af udviklingsprojekter inden for Oil & Gas giver et positivt blik på 

fremtiden. Omvendt kan den store stigning i værdi også tiltænkes de usikre budgetforudsætninger. 

7.3 Economic Value Added Model  

Den anden absolutte værdiansættelsesmodel er Economic Value Added Model, som beregner 

værdien af et selskab på baggrund af den investerede kapital primo (2015 i dette tilfælde) sammenlagt 

med nutidsværdien af alle fremtidige ”economic values added”. Formlen for værdien af DONG 

Energy beregnet ud fra EVA-modellen er som følger: 95 

                                                
94 Finansministeriet har i marts 2016 anmodet om at nedbringe statens ejerandel i DONG Energy til 50,1 % i 
forbindelse med børsnoteringen. Dette medfører frasalg af 8,7 % af aktierne svarende til 36.184.687 aktier.  
Kilde: http://www.ft.dk/samling/20151/aktstykke/Aktstk.72/1609867.pdf 
95 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 220 

Tabel	12:	Discounted	Cash	Flow	Model	for	DONG	Energy	
Kilde:	Sørensen	samt	egen	tilvirkning	



DONG	Energys	udbudskurs	ved	børsintroduktion	

 Side	55	af	95	

#).-5652*-	T34U-.VJ = %)X-*.-5-.	8362.34652G/
#T>.

(H +=>&&).
+ 	

#T>)WH
=>&& − 7

∙ 	
H

(H +=>&&))
	

)

.VH

 

Den konkrete beregning af DONG Energy ser i denne sammenhæng ud som følger: 

		 Budgetperiode	 Terminalår	
ECONOMIC	VALUE	ADDED	MODEL	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	
Driftsoverskud	i	alt	 5.296	 5.508	 5.673	 6.697	 6.898	 7.036	
Investeret	kapital,	primo	 68.018	 77.361	 87.650	 90.279	 92.987	 94.847	
WACC	 5,67%	 5,67%	 5,67%	 5,67%	 5,67%	 5,67%	
EVA		 1.439	 1.121	 703	 1.577	 1.625	 1.657	
Diskonteringsfaktor	 0,95	 0,90	 0,85	 0,80	 0,76	 		
PV	EVA	 1.362	 1.004	 595	 1.265	 1.233	 		
PV	EVA	i	budgetperioden	 5.459	 		 		 		 		 		
PV	EVA	i	terminalperioden:	 		 		 		 		 		 		
				EVA	i	terminalperioden	 1.657	 		 		 		 		 		
				WACC	 5,67%	 		 		 		 		 		
				Omsætningsvækst	 2,00%	 		 		 		 		 		
PV	EVA	i	terminalperioden	 34.256	 		 		 		 		 		
Estimeret	Enterprise	Value	 107.733	 		 		 		 		 		
Nettorentebærende	gæld	 29.530	 		 		 		 		 		
Værdi	af	egenkapital	 78.203	 		 		 		 		 		
Værdi	pr.	aktie	 187	 		 		 		 		 		

 

 

Uden overraskelse kommer EVA-modellen frem til samme resultat, som DCF-modellen med en 

samlet værdi på 78,2 mia. kr. Efter at have beregnet værdien af DONG Energy på baggrund i to 

absolutte modeller er der sikret korrekte beregninger. Modellerne er dog baseret på samme usikre 

forudsætninger, men selve beregningerne er korrekt udførte, eftersom begge modeller genererede 

samme værdi.  

7.4 Følsomhedsanalyse  

Grundet det faktum, at de absolutte modeller baseres på usikre forudsætninger, er det derfor relevant 

at undersøge hvor følsom den beregnede værdi af DONG Energy er. Følsomheden vil i dette tilfælde 

blive testet helt konkret på to variable i modellerne: betaværdien og salgsvækstraten i 

terminalperioden. Disse variable er forbundet med særlig stor usikkerhed, hvilket stod klart, da 

budgetteringen blev foretaget.  

Betaværdien blev i budgetteringen vurderet på baggrund af fire af DONG Energys konkurrenter, som 

de selv sammenligner sin performance med. Gennemsnittet af deres betaværdier var 1,28, hvilket er 

udgangspunktet for følsomhedsanalysen nedenfor. 

Tabel	13:	Economic	Value	Added	Model	for	DONG	Energy	
Kilde:	Sørensen	samt	egen	tilvirkning	
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Ændring	i	betaværdien	
-0,20	 -0,15	 -0,10	 -0,05	 0,00	 0,05	 0,10	 0,15	 0,20	
248	 231	 215	 200	 187	 175	 164	 153	 144	

 

 

Som tabellen illustrerer vil værdien af DONG Energy blive mindre værd jo større betaværdien bliver, 

hvilket vil sige jo mere volatil aktien er i forhold til markedet. Som det blev nævnt er udgangspunktet 

for betaværdien ganske usikkert, eftersom at DONG Energy har en mere diversificeret 

forretningsportefølje end konkurrenterne, hvorfor det ikke er usandsynligt at selskabets betaværdi 

viser sig at være højere. Omvendt viser tabellen også, at hvis DONG Energy eksempelvis frasælger 

dele af forretningen, som udgør en usystematisk risiko, er det muligt at øge værdien af selskabet 

samlet set. Budgetteringen af denne usikkerhedsfaktor kan ende med at få stor indflydelse på den 

samlede værdi.  

Udgangspunktet for salgsvækstraten for hele DONG Energy-koncernen var 2 % i terminalperioden, 

og antagelsen var bl.a. at selskabet forventeligt ville være i stand til at følge den generelle økonomiske 

vækst i samfundet.  

 

Ændring	i	salgsvækstraten	
-2,0%	 -1,5%	 -1,0%	 -0,5%	 0,0%	 0,5%	 1,0%	 1,5%	 2,0%	
101	 116	 134	 158	 187	 226	 281	 360	 488	

 

 

Hvis DONG Energy viser sig at være i stand til at forbedre den samlede vækstrate for koncernen, og 

i terminalperioden være i stand til at forbedre sin samlede salgsvækstrate med bare et enkelt 

procentpoint, vil det betyde en stor stigning for selskabets samlede værdi. Der er generelt stor 

usikkerhed forbundet med denne faktor, eftersom DONG Energys meget forskelligartede forretninger 

i den historiske regnskabsanalyse har performet meget forskelligt, og sjældent bevæger sig i samme 

retning.  

Følsomhedsanalyserne har dermed påvist at værdien af DONG Energy meget påvirket af selv små 

ændringer i de underliggende variable, og at værdien beregnet ud fra DCF- og EVA-modellen meget 

vel kan være meget påvirket fejlagtige skøn. Netop derfor foretages endnu en værdiansættelse, som 

ikke er baseret på subjektive skøn, men i stedet på konkurrenternes performance.  

Tabel	14:	Følsomhedsanalyse	ved	ændring	af	betaværdien	
Kilde:	Egen	tilvirkning	

Tabel	15:	Følsomhedsanalyse	ved	ændring	af	salgsvækstraten	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
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7.5 EV/EBITDA-Multipel 

Som nævnt vil denne værdiansættelsesmodel vil ikke være baseret på subjektive skøn, men på 

baggrund af sammenlignelige selskabers indtjening. Selve udførelsen af værdiansættelsen er ganske 

enkel, men det kræver et stort forarbejde at sikre at sammenligningen sker med det helt rette selskab. 

Der er valgt at benytte en EV/EBITDA-Multipel til denne værdiansættelse. 

Til at foretage denne EV/EBITDA-Multipel er der udvalgt tre selskaber, som er konkurrenter til 

DONG Energy: E.ON, RWE og Enel. Grundet den store diversitet i DONG Energys 

forretningsportefølje har det ikke været muligt at finde ét selskab, der matcher DONG Energy 

fuldstændigt hvad angår risikoeksponering, vækstmuligheder og den anvendte regnskabspraksis, som 

ellers er kriterierne for udførelse af en korrekt multipel analyse.96  

Hvad angår risikoeksponering vurderes alle selskaber at være tilnærmelsesvis ens, da der er tale om 

store energiselskaber med aktiviteter inden for diverse grene af denne sektor. Trods forskellige 

sammensætninger i deres forretningsportefølje er alle eksempelvis særligt eksponeret over for 

risikoen i råvarepriserne. Vækstmulighederne vurderes ligeledes at være tilnærmelsesvis ens, 

eftersom den øgede interesse og efterspørgsel efter vedvarende energi åbner lige store muligheder for 

alle selskaberne. Der er dog forskel i hvordan de konkurrencemæssigt står stillet i forhold til hinanden 

på nuværende tidspunkt, men vækstmulighederne vurderes at være lige store. Slutteligt antages det 

at alle tre selskaber anvender samme regnskabspraksis, eftersom omfanget af afhandlingen ikke 

muliggør en korrektion af de tre regnskaber. 

 

EV/EBITDA-MULTIPEL,	mio.	kr.	

		
EV/EBITDA	

Peer	
EBITDA							

DONG	Energy	
EV	 EK	 Aktiekurs	

Middel	 6	 15.439	 98.984	 143.588	 344	
Lav	 5	 15.439	 75.221	 119.825	 287	
Høj	 8	 15.439	 130.636	 175.240	 419	

 

 

Ud fra ovenstående relative værdiansættelse, vurderes DONG Energys aktiekurs at ligge i et interval 

mellem 287 kr. og 419 kr. Ifølge denne model er værdien af selskabet vurderet højere end ved brug 

af DCF- og EVA-modellen. Årsagen til denne forskel kan eksempelvis være, at de andre selskaber 

har en højere EV/EBITDA-multipel end DONG Energy, og at dette større forhold mellem EV og 

                                                
96 Petersen & Plenborg (2012): Financial Statement Analysis, side 229 

Tabel	16:	EV/EBITDA-Multipel		
Kilde:	Egen	tilvirkning	
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EBITDA medfører en højere værdiansættelse i denne model. Ved at forbedre sin EV/EBITDA vil 

DONG Energy være i stand til at skabe en højere værdi pr. aktie. En anden årsag kunne også være 

DONG Energys forretningsportefølje, som er ganske svær at finde præcis magen til hos en 

konkurrent, hvilket er et ganske væsentligt kriterie for en relativ værdiansættelsesmodel. 

7.6 Delkonklusion på værdiansættelsen 

I dette afsnit blev den teoretiske værdi af DONG Energy beregnet på baggrund af tre 

værdiansættelsesmodeller. De to første modeller, de absolutte, beregnede en kurs pr. aktie på 182 kr. 

Den anden model, den relative EV/EBITDA-model, kom frem til en værdi på mellem 287 kr. og 419 

kr. pr. aktie. Årsagen til den store forskel mellem modellerne kan bl.a. henvises til de forskellige 

forudsætninger bag modellerne. Mens DCF- og EVA-modellen baserer sig på baggrund af 

forfatterens subjektive vurdering af fremtiden for DONG Energy, vurderer EV/EBITDA-modellen 

selskabets værdi på baggrund af hvordan sammenlignelige konkurrenter klarer sig.  

På trods af at begge modeller er påvirket af usikkerheder tages der udgangspunkt i den værdi, som 

blev beregnet i de to absolutte værdiansættelsesmodeller. Årsagen til at DCF- og EVA-modellen 

foretrækkes er at modellerne er baseret på forfatterens egen overbevisning om DONG Energys 

fremtidige performance, som der løbende er blevet argumentret grundigt for, alt imens værdien 

beregnet ved den EV/EBITDA-Multiplen er baseret på ikke perfekt-sammenlignelige selskaber. Den 

teoretiske værdi af DONG Energy er derfor beregnet til 182 kr. pr. aktie, og dermed er den 

overordnede problem formulering delvist besvaret.  
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8 Estimering af udbudskursen 

Denne sidste fase af afhandlingen har til formål at estimere den endelige udbudskurs for DONG 

Energy. For at finde frem til det endelige estimat er det essentielt at opnå forståelse for hvordan 

børsnoteringsprocessen foregår, samt at undersøge de generelle fænomener forbundet med en 

børsnotering, herunder underpricing. Disse forhold vil efterfølgende blive uddybet og forklaret i 

relation til DONG Energys forestående børsnotering, hvilket bl.a. gøres på baggrund af de to 

interviews med analytikerne fra Jyske Bank og Sydbank.  

8.1 Børsnoteringsmetoder 

Når et selskab vælger at lade sig børsnotere er det grundet behovet for ny kapitaltilførsel. DONG 

Energy har eksempelvis et udtalt behov for børsintroduktionen for at kunne sikre ekstra kapital, som 

er nødvendig for investeringerne i havmølleparkerne, hvilket kræves for at selskabet kan forblive 

markedsledende inden for dette område.97 Der findes tre primære metoder, som en børsnotering kan 

gennemføres på, herunder tre forskellige måder at fastsætte udbudskursen på. For at være i stand til 

at estimere DONG Energys endelige udbudskurs er det derfor væsentligt at have et indgående 

kendskab til disse metoder, for at identificere faktorer, der potentielt vil kunne påvirke den endelige 

udbudskurs.  

8.1.1 Fast udbudskurs 

Denne metode har historisk set været den foretrukne børsnoteringsmetode i det meste af Europa samt 

i Storbritannien og de tilhørende kolonier.98 Præmissen for metoden er, at den fastsatte udbudskurs 

udarbejdes i samarbejde mellem selskabet og børsbanken, uden først at undersøge investorernes 

efterspørgsel og vurdering af selskabet.99 Omtrent en uge før børsintroduktionen annonceres antallet 

af udstedte aktier og udbudskursen for disse til omverdenen. Både antallet af aktier og selve kursen 

fastsættes ved forhandlinger mellem børsbanken og selskabet selv. Potentielle investorer har 

efterfølgende mulighed for at meddele, hvor mange aktier de ønsker at købe til denne på forhånd 

bestemte pris.  

Fordi udbudskursen fastsættes før investorernes efterspørgsel er kendt, påtager børsbanken sig 

risikoen for underefterspørgsel og skal således selv købe de aktier, der eventuelt ikke blev solgt på 

                                                
97 Finansministeriet: http://www.fm.dk/temaer/dong/bred-politisk-aftale-om-boersnotering-dong 
98 Benveniste & Busaba (1997): Bookbuilding vs. Fixed Price, side 383 
99 Benveniste & Busaba (1997): Bookbuilding vs. Fixed Price, side 388 
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første handelsdag. Grundet denne risiko fastsætter børsbankerne derfor oftest udbudskursen med en 

væsentlig rabat for at sikre at alle aktierne blev handlet, og at børsnoteringen blev en succes.100 

Metoden har tidligere været betegnet som den traditionelle børsnoteringsmetode, men blev i løbet af 

1980’erne og 1990’erne erstattet af auktionsmetoden i store dele af både Europa, Asien og 

Sydamerika.101  

8.1.2 Auktionsmetoden 

Hvis et selskab vælger at gennemføre sin børsintroduktion via auktionsmetoden, inviteres 

investorerne til at byde ind med det ønskede antal aktier, samt hvilken pris de er villige til at betale 

for disse aktier. Efter denne budrunde sælges aktierne herefter til de højestbydende investorer og den 

endelige kurs, som alle investorer herefter skal betale for, fastsættes efter uniform prisfastsættelse. 

Det bud, som den sidste investor der fik tildelt aktier, afgav, bliver den endelige udbudskurs for 

samtlige investorer.  

Auktionsmetoden anvendes ikke særlig ofte og anses for at være gammeldags.102 Da verdens største 

søgeportal, Google, skulle børsnoteres, var det derfor ret usædvanligt at selskabet valgte denne 

børsnoteringsmetode. Selskabets ejere mente, at der ved denne metode ville blive sikret den mest fair 

markedsværdi af selskabet, og mente desuden at metoden ville kunne dæmpe de problemer der 

normalt opstår ved børsnoteringer. Disse problemer som de ville undgå var vilde udsving i 

aktiekursen, skabt af ubegrundet spekulation omkring aktien, og som på langt sigt ville kunne skade 

investorerne.103 Ejerne ønskede ligeledes at aktierne skulle være lige tilgængelige for alle typer 

investorer, og ikke kun de store pengetunge institutionelle investorer, der på forhånd har et godt 

forhold til børsbanken. Metoden resulterede i at børsbanken måtte fastsætte udbudskursen under det 

oprindelige fastsatte interval, grundet en meget mindre efterspørgsel end de børsbanken havde 

forventet. En af årsagerne til den lave efterspørgsel var eftersigende, at de store institutionelle 

investorer ikke havde efterspurgt aktien i så høj en grad, som ventet.104 Forholdet til de institutionelle 

investorer og deres indflydelse på den samlede efterspørgselskurve har derfor ganske stor betydning, 

når denne børsnoteringsmetode anvendes i praksis.  

                                                
100 Gregoriou (2006): Initial Public Offering – An International Perspective, side 179 
101 Kellogg Insight: http://insight.kellogg.northwestern.edu/article/why_do_ipo_auctions_fail 
102 Kellogg Insight: http://insight.kellogg.northwestern.edu/article/why_do_ipo_auctions_fail 
103 Finance Practitioner: http://www.financepractitioner.com/financing-best-practice/the-cost-of-going-public-why-ipos-
are-typically-underpriced?full 
104 Finance Practitioner: http://www.financepractitioner.com/financing-best-practice/the-cost-of-going-public-why-ipos-
are-typically-underpriced?full 
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8.1.3 Bookbuilding  

Den metode der oftest anvendes i forbindelse med børsnoteringer verden over er bookbuilding. Når 

udbudskursen fastsættes ved denne metode, hyrer selskabet en børsbank til at forestå børsnoteringen. 

Børsbankens opgave er at sikre, at kursen både afspejler selskabets kvalitet og at kursen er fair. 

Metoden antager grundlæggende, at børsbanken har den bedste forståelse for markedsbetingelserne 

og har direkte kendskab til potentielle investorer.105 Selskabet tager sammen med børsbanken på 

roadshow til potentielle investorer for at indsamle ikke-bindende tilkendegivelser omkring det 

ønskede antal aktier samt deres prispræference. På disse roadshows vil der primært blive indsamlet 

tilkendegivelser fra større institutionelle investorer, som forventes at foretage de største investeringer 

i børsnoteringen. Disse kapitalstærke investorers tilkendegivelser vil i sidste ende have størst effekt 

på den samlede efterspørgselskure, hvorfor det netop er relevant at indsamle deres tilkendegivelser.106 

Når denne periode med bookbuilding hos investorerne er overstået vil selskabet og børsbanken 

beslutte den endelige udbudskurs, og når denne er fastlagt har børsbanken fuldstændig diskretion i 

forhold til allokering af aktierne.107  

Når aktien er introduceret på børsen har børsbanken i 30 dage mulighed for at agere 

markedsstabilisator. Denne rolle udnyttes, hvis der er behov for at reducere aktiekursens korttids 

volatilitet, og særligt for at undgå tab for investorerne på kort sigt.108 En sådan handlingsmulighed 

kaldes en greenshoe option, og går i praksis ud på at børsbanken beholder et antal aktier, svarende til 

10-15 % af de udstedte aktier, med hvilke de har har mulighed for at lave et overudbud på markedet 

om nødvendigt.109 Hvis børsbanken benytter samtlige af de ekstra allokerede aktier, vil der således 

være udbudt 110-115 % aktier i forhold til det oprindelige antal allokerede aktier.  

Hvis kursen stiger kan et overudbud være nødvendigt, da det betyder at børsintroduktionen medførte 

større efterspørgsel end forventet, og børsbanken kan således vælge at udnytte optionen og sælge 

flere aktier end der først var allokeret.110 Hvis prisen derimod falder, skal optionen udnyttes ved at 

børsbanken køber aktier tilbage for at stabilisere udbudskursen og dermed mindsker overudbuddet af 

aktier. Der kan dog opstå et stort problem, hvis børsbanken har købt samtlige af de ekstra allokerede 

aktier tilbage, uden at dette har forhindret kursfaldet. Når der ikke længere er ekstra aktier at handle 

                                                
105 Gregoriou (2006): Initial Public Offering – An International Perspective, side 179 
106 Bilag 6: Interview med Jens Houe Thomsen, JyskeBank (lydfil: 0:11 minutter) 
107 Gregoriou (2006): Initial Public Offering – An International Perspective, side 179 
108 Jenkinson & Ljungqvist (1996): Going Public, side 130 
109 Bilag 6: Interview med Jens Houe Thomsen, JyskeBank (lydfil: 1:04 minutter) 
110 Jenkinson & Ljungqvist (1996): Going Public, side 130 
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med, vil kursen fortsætte med at falde og til sidste ”ødelægge” børsnoteringen.111 Dette skete 

eksempelvis da Facebook skulle børsnoteres, hvilket vil blive uddybet senere i dette afsnit.  

Når et selskab børsnoteres via bookbuilding-metoden er det vigtigt at børsbanken har estimeret en 

tilnærmelsesvis korrekt efterspørgselskurve på baggrund af deres roadshows med selskabet, og derfor 

har en klar fornemmelse af hvor mange aktier der efterspørges og til hvilken pris. Ved at sikre dette 

vil der komme færre overraskelser på den første handelsdag og derfor også mindre behov for 

børsbanken at udnytte greenshoe optionen for at stabilisere markedet.   

8.2 Psykologiske faktorer der påvirker udbudskursen 

I den store mængde litteratur der findes omkring børsnoteringer er der især to fænomener, der nævnes 

kontinuerligt: underpricing og The Winner’s Curse, som forklaring på denne lave prisfastsættelse. 

Hvordan disse to faktorer påvirker udbudskursen vil blive gennemgået og analyseret i dette afsnit 

sammen med en analyse af hvem der tjener penge på underpricing. Afsnittet tager udgangspunkt i at 

børsnoteringen foregår ved bookbuilding, som det gør ved de fleste børsnoteringer. 

8.2.1 Underpricing  

Underpricing er et velkendt begreb i relation til børsintroduktioner. Når selskaber børsnoteres er der 

oftest tegn på at kursen initialt er sat for lavt, da der på aktiers første handelsdag oftest ses en stor 

kursstigning. Den lave prisfastsættelse betyder på den ene side at de investorer, der var så heldige at 

få tildelt aktier i udbuddet, vil genere profit, og på den anden side er der en alternativomkostning til 

de oprindelige aktionærer i selskabet ved at lade sig børsnotere.112 I løbet af de seneste 50 år er nye 

børsnoteringer i USA i gennemsnit blevet udbudt med en gennemsnitlig rabat på 16,8 %.113  

Når udbudskursen fastlægges sker det i bookbuilding ved at børsbanken forhører sig hos de største 

institutionelle investorer, omkring hvor mange aktier de ønsker at købe af det pågældende selskab og 

til hvilken pris.114 På denne måde dannes der en udbuds- og efterspørgselskurve for aktien. I et perfekt 

marked med perfekt information ville man blot aflæse ud fra mængden af aktier, som man ønsker at 

sælge, til hvilken kurs disse aktier bør udstedes. Men da der ikke eksisterer perfekt information på 

markedet, eftersom at selskabet og børsbanken har mere viden om selskabet, end nogen anden på 

markedet, skal investorerne have en informations- og usikkerhedsrabat i kursen.115 Rabatten 

                                                
111 Allan Latta: http://www.allenlatta.com/allens-blog/understanding-the-over-allotment-option-or-green-shoe-in-an-ipo 
112 Jenkinson & Ljungqvist (1996): Going Public, side 24  
113 New York Times: http://dealbook.nytimes.com/2011/05/27/why-i-p-o-s-get-underpriced/ 
114 Bilag 6: Interview med Jens Houe Thomsen, Jyske Bank (lydfil: 00:11 minutter) 
115 Bilag 7: Interview med Jacob Pedersen, Sydbank (lydfil: 00:4.15 minutter) 
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begrundes med at omverdenen ikke har indgående kendskab til selskabets fremtidige planer og 

strategier, hvorfor investorerne påtager sig en særlig risiko, når de investerer i et nyt børsnoteret 

selskab.  

Når børsbanken har adspurgt investorerne om deres efterspørgsel, og ud fra disse tilkendegivelser har 

dannet en samlet udbuds- og efterspørgselskurve, vil børsbanken bestemme sig for en udbudskurs, 

der ligger længere nede på efterspørgselskurven end ligevægten. På denne måde skabes der en 

overefterspørgsel i markedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at rykke længere ned langs efterspørgselskurven, og derved sætte udbudskursen lavere end 

ligevægten i markedet ellers har bestemt, får investorerne en god oplevelse med en aktie, der stiger 

på den første handelsdag.116 Ifølge Jens Houe Thomsen fra Jyske Bank er der ingen der ønsker at 

sælge en aktie, der når sit toppunkt allerede på den første salgsdag og efterfølgende se at aktien falder 

fremadrettet. Dette bekræfter Jacob Pedersen fra Sydbank og understreger at børsbankerne helt klart 

har en interesse i at skabe en succesfuld børsintroduktion, hvilket også bør tages i betragtning når 

estimatet af DONG Energys udbudskurs skal foretages senere i dette afsnit.  

Som figur 3 oven for viser, er der ikke tale om effektive markedsforhold, når underpricing 

forekommer. Når der fastsættes en kurs, der er lavere end ligevægtsprisen, er det ensbetydende med 

                                                
116 Bilag 6: Interview med Jens Houe Thomsen, Jyske Bank (lydfil: 00:11 minutter) 
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at det er muligt at opnå en overprofit. Ved børsintroduktioner kan der derfor tales om at markedet 

kun er semi-stærkt, eftersom udbudskursen bliver vurderet på baggrund af selskabets historiske 

performance og rapporteringer samt al offentlig tilgængelig information. Den information som kun 

børsbanken og selskabet selv er i besiddelse af er årsagen til at der skal gives en usikkerhedsrabat i 

udbudskursen, som Jacob Pedersen kalder det.117 Generelt er den selskabsspecifikke risiko positivt 

korreleret med omfanget af underpricing og dermed også positivt korreleret med det initiale afkast 

til investorerne.118 Når DONG Energys udbudskurs skal fastlægges er det derfor også relevant at tage 

selskabets selskabsspecifikke risiko med i betragtning, eftersom jo højere denne er, jo større ”rabat” 

skal der gives i forhold til den teoretiske ligevægts pris for selskabet.  

8.2.2 The Winner’s Curse 

Underpricing opstår altså grundet asymmetrisk information på markedet, hvilket ligeledes beskrives 

nærmere i modellen The Winner’s Curse, som giver en forklaring på hvorfor underpricing bliver ved 

med at opstå. I et marked hvor der både er uinformerede og perfekt informerede investorer, der vil de 

uinformerede investorer være udsat for ”vinderens forbandelse”, hvilket underpricing skal modvirke. 

”Forbandelsen” forklares på den måde, at en uinformeret investor har størst chance for at få tildelt en 

andel af aktierne i de tilfælde hvor aktierne er overvurderet, fremfor når aktierne er prissat korrekt 

eller en smule billigere. Årsagen er, at de perfekt-informerede investorer er fuldt ud klar over, når en 

aktie er overvurderet og vil derfor afholde sig fra at investere i dem. Dette resulterer derfor i, at når 

en uinformeret investor får tildelt en stor andel aktier, er det ikke en positiv hændelse, snarere en 

forbandelse, da den uinformerede investor herefter står tilbage med overvurderede aktier. Denne 

hændelse vil sandsynligvis gøre ham mindre interesseret i at investere i aktier på et senere 

tidspunkt.119  

Hvis der omvendt er tale om en aktie der er korrekt værdiansat, alternativt til en lavere værdi end den 

teoretiske, vil både de perfekt-informerede og uinformerede investorer efterspørge aktierne, og de 

uinformerede investorer vil ligeledes i denne situation være ”taberen”, da de udstedte aktier i dette 

tilfælde skal deles mellem samtlige investorer.120 Igen er den ikke-informerede investor taberen.  

                                                
117 Bilag 7: Interview med Jacob Pedersen, Sydbank (lydfil: 00:04 minutter) 
118 Gregoriou (2006): Initial Public Offering – An International Perspective, side 178 
119 Jenkinson & Ljungqvist (1996): Going Public, side 43 
120 Gregoriou (2006): Initial Public Offering – An International Perspective, side 195 



DONG	Energys	udbudskurs	ved	børsintroduktion	

 Side	65	af	95	

For at sikre at ikke-informerede investorer fortsat er villige og interesserede i at investere i nye 

børsnoteringer, er det derfor nødvendigt at tage højde for The Winner’s Curse.121 I tilfældet med 

DONG Energys børsnotering er det nødvendigt at overveje, hvilken type investorer der efterspørger 

aktier i dette selskab, og hvorvidt det er nødvendigt at beskytte visse investorer mod at blive ramt af 

The Winner’s Curse.  

8.2.3 Hvem tjener på underpricing? 

Da underpricing forekommer så ofte at det efterhånden er reglen snarere end undtagelsen, er det 

interessant at undersøge, hvem der tjener på denne lave prisfastsættelse. Eftersom at selskaberne der 

skal børsnoteres kun kan blive dette én gang i selskabets levetid, har selskabet umiddelbart intet 

incitament til at lade udbudskursen være for lav og dermed at ”leave money on the table”.122 Omvendt 

er det mærkeligt at disse selskaber slet ikke skulle have noget at vinde ved underpricing siden det 

hænder så ofte. Når den lave udbudskurs sikrer stor interesse i aktien og dermed også stor 

efterspørgsel efter aktierne, står selskabet og dets nuværende aktionærer i en stærk position, hvis de 

ønsker at sælge deres aktier efter børsnoteringen, hvorfor dette kunne tænkes at være et incitament. 

Børsbankerne kan ligeledes tænkes at have incitament til at sikre at kursen fastsættes for lavt. 

Eftersom at disse banker er en fast bestanddel af en børsintroduktion, og ikke kan undværes af 

selskaberne i børsnoteringsprocessen, har disse incitament til at sikre at de fremadrettet vil blive hyret 

til at foretage fremtidige børsnoteringer. Ved underpricing sikres en succesfuld børsintroduktion med 

høj efterspørgsel og stor handelsaktivitet den første dag, hvilket er et godt signal at sende til fremtidige 

potentielle kunder, der ligeledes efterspørger en succesfuld start på børsen.123 Fortjenesten som 

børsbankerne modtager opgøres i denne sammenhæng ikke i kroner og øre, men snarere i form af 

goodwill fra kunder, der potentielt skal børsnoteres i fremtiden. 

Ved børsnoteringen af DONG Energy er det derfor væsentligt at overveje, at børsbanken formentlig 

har større incitament til underpricing end til at undlade, da en for lav pris sætter børsbanken i et 

positivt lys i forhold til fremtidige kunder.  

                                                
121 Value Walk: http://www.valuewalk.com/2014/09/ipo-underpricing-studies/ 
122 Beatty & Ritter (1986): Investment Banking, Reputation and the Underpricing of Initial Public Offerings, side 216 
123 Jenkinson & Ljungqvist (1996): Going Public, side 44 
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8.3 Cases fra tidligere børsnoteringer 

Ved at analysere tidligere børsnoteringer bliver muligt at identificere faktorer der har indflydelse på 

udbudskursens udvikling i det første døgn på børsen. Disse faktorer kan sidenhen benyttes til at give 

et kvalificeret estimat af DONG Energys udbudskurs. Til denne analyse er der udvalgt to cases, 

Twitter og Facebook, hvis børsintroduktioner udviklede sig på meget forskellig vis.  

8.3.1 Facebook 

Da Facebook skulle børsnoteres, skete det under stor bevågenhed fra omverdenen, da der skulle være 

tale om en af de største børsnoteringer i teknologiens og internettets historie.124 Børsintroduktionen 

fandt sted den 18. maj 2012 og udbudskursen blev sat til 38 USD pr. aktie. I begyndelsen af den første 

handelsdag lå aktiekursen i spændet mellem 40 og 42 USD, men i løbet af eftermiddagen faldt kursen 

pludselig voldsomt, og aktien endte sin første dag på børsen i kurs 38,23 USD, og således kun 0,23 

USD højere end udbudskursen.  

Årsagen til det pludselig kursfald var et stort salg af aktier, formentlig  delvist foranlediget af 

muligheden for at genere hurtig profit hos nogle af investorerne.125 Udover muligheden for profit, 

havde nogle af investorerne ligeledes set sig nødsaget til at handle imod aktien. Årsagen var, at der 

en uge før børsnoteringen, midt i Facebook og Zuckerbergs roadshows hos investorerne, gik rygter 

om at Facebook var nødt til at sænke forventningerne til den økonomiske performance. Trods 

prospektets positive forventninger til den fremtidige indtjening, viste det sig midt i deres roadshows, 

at antallet af brugere af Facebooks mobilapplikation var hurtigere stigende end Facebooks evne til at 

skaffe reklamer på mobilplatformen, resulterende i færre reklamer pr. side.126 Eftersom at 80 % af 

Facebooks indtjening genereres fra reklameindtægterne, var dette et meget dårligt signal at modtage 

for investorerne, så tæt på børsintroduktionen. Ydermere havde General Motors omkring samme 

tidspunkt meddelt, at de ikke længere ville bruge Facebook som reklameplatform, hvilket ville 

resultere i et tab for Facebook på 10 mio. USD.127  

Denne store tumult omkring Facebooks økonomiske udsigter lige inden børsintroduktionen fik 

investorerne til at reagere, og fik dem eventuelt til at handle imod aktien på første handelsdag. Som 

                                                
124 Marketrealist: http://marketrealist.com/2014/01/facebook-ipo/ 
125 Forbes: http://www.forbes.com/sites/davidmaris/2012/05/21/facebook-stock-drops-what-really-goes-on-in-
ipos/#27e725354c30 
126 The Atlantic: http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/05/facebook-one-year-later-what-really-happened-
in-the-biggest-ipo-flop-ever/275987/ 
127 EDUCBA: https://www.educba.com/facebook-ipo/ 
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modreaktion var den primære børsbank, Morgan Stanley, nødsaget til at udnytte deres greenshoe 

option.128 Som tidligere nævnt tillader denne mekanisme børsbanken at købe flere aktier tilbage til 

udbudskursen, og således sikre at aktiekursen stabiliseres, så den ikke falder til under udbudskursen 

på første handelsdag. Morgan Stanley fik stabiliseret kursen, så aktien endte sin første dag på børsen 

0,23 USD højere end udbudskursen. Det var dog ikke muligt at fastholde denne stabilitet i dagene 

efter, og kursen fortsatte derfor med at falde i en lang periode derefter. Årsagen til at Morgan Stanley 

ikke kunne fastholde stabiliteten i kursen, var formentlig at de havde udnyttet samtlige af de ekstra 

allokerede aktier i greenshoe optionen, men at disse ikke var nok til at stabilisere aktien.129 Først i 

august 2013, næsten otte måneder efter børsintroduktionen, nåede kursen igen op på samme niveau, 

som udbudskursen.130 Facebook har sidenhen formået at skabe en stødt og rolig stigning i kursen, og 

er på nuværende tidspunkt mere end 100 USD værd pr. aktie.  

Perspektivering til DONG Energy 

I forhold til den store opmærksomhed, som Facebook-aktien fik allerede inden den blev handlet, ville 

de fleste have forventet det ”normale” lille prishop på den første handelsdag, og dermed også være i 

tråd med teorien omkring den initiale underpricing. Dette var dog ikke tilfældet med Facebook, der 

derimod kom til at fremstå som en overvurderet aktie, grundet verserende uro omkring selskabets 

fremtidige indtjening. For et selskab som DONG Energy der fortsat er i den indledende proces om at 

udarbejde børsprospektet og finde frem til den endelige udbudskurs, kan denne case have en 

væsentlig lære med sig, da den viser, hvor vigtigt det er at bibeholde investorernes tiltro til selskabet.  

8.3.2 Twitter 

Omtrent halvandet år efter Facebooks børsintroduktion, skulle Twitter børsnoteres. Udbudskursen 

blev fastsat til 26 USD pr. aktie, og da børsen lukkede samme dag var kursen steget til 44,90 USD. 

Aktien oplevede således en stigning på hele 73 % i løbet af sin første dag på børsen.131 Flere 

analytikere havde i tiden op til børsintroduktionen advaret om at aktien var værdiansat for højt og at 

selskabet endnu ikke havde bevist at være i stand til at generere profit. På trods af disse advarsler var 

der fortsat en enorm begejstring omkring aktien hos investorerne, hvilket bl.a. kom til udtryk på 

selskabet og børsbankens roadshows hos investorerne. Ved disse møder havde Twitters CEO fået 

                                                
128 The Atlantic: http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/05/facebook-one-year-later-what-really-happened-
in-the-biggest-ipo-flop-ever/275987/ 
129 Allan Latta: http://www.allenlatta.com/allens-blog/understanding-the-over-allotment-option-or-green-shoe-in-an-ipo 
130 EDUCBA: https://www.educba.com/facebook-ipo/ 
131 Forbes: http://www.forbes.com/sites/hershshefrin/2013/11/08/why-twitters-ipo-was-really-a-failure/#685e3c9b5e66 
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tilkendegivet en enorm entusiasme omkring selskabet, og den stærke entusiasme førte efterfølgende 

til at Twitter valgte en udbudskurs, der lå højere end det oprindelige udbudskursinterval, som var 

mellem 23 og 25 USD, og åbnede således på børsen til 26 USD pr. aktie.  

Den store begejstring for aktien blev bevist endnu engang på den første dag på børsen, hvor aktien 

som sagt endte med en stigning på hele 73 %. Investorerne var altså ikke enige i analytikernes 

vurdering, som i øvrigt fastholdte deres skepsis og fortsat advarede om at en aktiekurs på mere end 

30 USD var en alt for høj værdiansættelse af Twitter. 132  

Den store begejstring som Twitter oplevede frem til børsnoteringen, er ikke unormal for store 

velkendte selskaber, som en stor del af befolkningen er bekendt med.133 Den store begejstring skaber 

stor efterspørgsel, når aktien kommer på børsen og bidrager således til de store prishop, da 

begejstringen ender med at tage overhånd. Siden den meget positive velkomst på børsmarkederne har 

Twitter oplevet store kursfald, og ramte således i august 2015 en milepæl, da aktien faldt til under 

den oprindelige udbudskurs på 26 USD. Trods en bragende start på børsen har aktien dermed ikke 

kunne bibeholde investorernes tro på selskabet, ej heller kunne bevise at være i stand til bevise at 

være i stand til at skabe profit, hvilket investorerne har straffet. Twitter-aktien er på nuværende 

tidspunkt lavere end nogensinde før. 

Perspektivering til DONG Energy 

For et stort og anerkendt selskab som DONG Energy, kan der sagtens tages ved lære af Twitter-casen 

og de dyre lærepenge, som selskabet oplevede ved deres børsintroduktion. DONG Energy bør 

eksempelvis være yderst opmærksom på ikke at lade begejstringen tage overhånd, og sætte prisen alt 

for højt til at begynde med, ej heller give for stor en rabat i forhold til den teoretiske pris af selskabet. 

Selvom den lave pris formentlig vil kunne bidrage til ekstra høj efterspørgsel og det famøse prishop 

i løbet af den første handelsdag, er det selskabets performance på det lange sigt der tæller og ikke kun 

en favorabel kurs på første handelsdag. 

8.4 DONG Energys børsintroduktion 

På baggrund af ovenstående analyser af de teoretiske forhold der findes omkring børsnoteringer og 

estimeringen af udbudskursen, vil dette afsnit fokusere på DONG Energy og hvilke specifikke forhold 

der gør sig gældende i dette selskabs forestående børsnotering.  

                                                
132 CNBC: http://www.cnbc.com/2013/11/07/twitter-spikes-in-opening-as-investors-stampede-to-ipo.html 
133 Forbes: http://www.forbes.com/sites/hershshefrin/2013/11/08/why-twitters-ipo-was-really-a-failure/#685e3c9b5e66 



DONG	Energys	udbudskurs	ved	børsintroduktion	

 Side	69	af	95	

8.4.1 Investorer 

Som analysen af underpricing og The Winner’s Curse konkluderede, har typen af investorer en stor 

betydning for hvordan udbudskursen bør fastlægges. Der vil derfor foretages en analyse af DONG 

Energys potentielle investorer for at vurdere risikoen for at The Winner’s Curse vil opstå ved denne 

børsnotering.  

Udenlandske investorer 

Som PESTEL-analysen konkluderede har de fleste lande i verden fået et øget fokus på nedbringelse 

af CO2-udledningen efter COP21 aftalens indgåelse. Afhandlingen igennem er denne meget 

afgørende politiske aftale blevet karakteriseret som en stor mulighed for DONG Energy, særligt for 

Wind Power-forretningen. Denne del af forretningen fungerer som en magnet for udlandets interesse 

til at investere i DONG Energy, hvilket primært er anført af selskabets position som markedsleder 

inden for vindenergi. Netop derfor er børsnoteringen af DONG Energy også en unik mulighed for 

potentielle investorer i udlandet til at få lov at investere i havmølleparker og grøn energi generelt set. 

Børsnoteringen gør det muligt for investorer, der er interesseret i vedvarende energi, at få ”en bid” af 

den store mulighed, som COP21 har åbnet op for. 

Igennem de to interviews med analytikerne fra Jyske Bank og Sydbank understregede de begge hvor 

stor interesse der er fra udlandet, når DONG Energy skal handles på børsen. Jacob Pedersen gjorde 

det eksempelvis meget klart, at det er selskabets mærkat, som mastodont inden for vindenergi, der 

gør dem attraktive over for udlandet.134 Den udenlandske interesse er ligeledes bestyrket af det 

faktum, at selskabet jo allerede har en stor udenlandsk investor i Goldman Sachs, som investerede i 

selskabet i 2014. Det er derfor meget sandsynligt at også andre store udenlandske institutionelle 

investorer vil deltage i børsnoteringen.  

Samme år som Goldman Sachs erhvervede en ejerandel i DONG Energy, blev Danmark kåret som 

det bedste land at placere sine grønne investeringer i.135 PA Consulting Group lavede i 2014 et Energy 

Investment Map, hvor Danmark blev placeret bedst blandt verdens lande. En af begrundelserne var 

at konsulentselskabet estimerede at Danmark i år 2020 ville generere 50 % af landets elektricitet fra 

havvind. Samtidig er Danmark det land, hvor udviklingen af nye havmølleparker skrider hurtigst frem 

sammenlignet med andre europæiske lande.  

                                                
134 Bilag 7: Interview med Jacob Pedersen, Sydbank (lydfil: 00:11 minutter) 
135 COPCAP: http://www.copcap.com/newslist/2014/denmark-is-the-best-country-for-renewable-energy-investment 
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Institutionelle investorer 

Institutionelle investorer har generel set en stor plads i børsnoteringer, eftersom det er disse 

investorers præference og prisfølsomhed der har afgørende stor betydning for den samlede 

efterspørgsel ved en børsnotering. Institutionelle investorer er typisk pensionskasser og 

forsikringsselskaber, der er kendetegnende ved at have en betydelig pulje af midler, som skal forvaltes 

med henblik på at opnå afkast.136  

På nuværende tidspunkt har DONG Energy allerede flere institutionelle investorer, som medejere, 

herunder ATP og PFA. ATP har meddelt at de fortsat er interesserede i at være investor i DONG 

Energy, også efter børsnoteringen, og at se betragter sig selv som investorer på langt sigt.137 Ligesom 

interessen fra udlandet er påvirket af COP21-aftalen og det generelle positive politiske miljø omkring 

vindenergi, så er danske institutionelle investorer i ligeså høj grad påvirket af disse omverdens 

faktorer.  

Private investorer 

Ved DONG Energys børsnotering vil der uden tvivl også være stor interesse fra private investorer. 

DONG Energy har omkring 1 million danskere som kunder, og det er ikke utænkeligt at nogle af 

disse kunder ønsker at blive aktionærer i selskabet. DONG Energy derudover også selv en ambition 

om at blive en folkeaktie.138 Som det ligeledes blev konkluderet i den strategiske analyse, er behovet 

og interessen for at spare på energi noget som hver enkelt danske forsøger at inkorporere i hverdagen, 

hvorfor en aktie i DONG Energy med sin grønne profil, vil virke attraktiv for enkeltpersoner. 

I relation til The Winner’s Curse og den bagvedliggende antagelse om eksistensen af henholdsvis 

informerede og ikke-informerede investorer, vil de private investorer i denne sammenhæng være den 

investorgruppe, der vil blive betegnet som de mindst informerede investorer. Det er ikke utænkeligt 

at almindelige danskere qua deres umiddelbare kendskab til selskabet, vil vurdere DONG Energy 

som et sikkert selskab at investere deres penge i, eftersom selskabet altid har været på den danske 

stats hænder. Ej heller er det utænkeligt, at de private investorer ikke vil finde det nødvendigt at sætte 

sig grundigt ind i DONG Energys økonomiske situation og strategiske fokus, men vil stole på at 

statens energiselskab helt naturligt vil være en sikker aktie at placere penge i.  

                                                
136 LETT: Børsnotering i Danmark, side 118 
137 Børsen: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/121728/artikel.html 
138 Børsen: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/121728/artikel.html 
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Når de private investorer nu er vurderet som de mindst informerede investorer, er der sandsynlighed 

for at DONG Energys børsbanker bør forsøge at forhindre, at The Winner’s Curse skal ramme de 

private investorer, kan underpricing være nødvendig for at sikre, at det ikke kun er de store 

kapitalstærke institutionelle investorer, der får adgang til aktier i børsnoteringen. 

8.4.2 Efterspørgsel 

Som tidligere konkluderet, har efterspørgslen stor betydning for fastsættelsen af udbudskursen, både 

i forhold underpricing samt ved anvendelse af bookbuilding-metoden. Formålet med dette afsnit er 

derfor at vurdere, hvor stor efterspørgsel der forventes at være i forbindelse med DONG Energys 

børsnotering.  

Som nævnt i forrige afsnit, vurderede Jacob Pedersen fra Sydbank, at det vil være DONG Energys 

mærkat som mastodont inden for vindenergi, der gør selskabet særligt eftertragtet. Det vil derfor 

formentlig være vindforretningen, der er i stand til at lokke investorerne til, hvorimod olie- og 

gasforretningen formentlig ikke styrker DONG Energys efterspørgsel. Da man som bekendt ikke kan 

investere i DONG Energy uden også at investere i samtlige forretninger i selskabet, er det sandsynligt 

at nogle investorer ikke ønsker at placere deres investering i et selskab, der beskæftiger sig med olie 

og gas, der på nuværende tidspunkt har usandsynligt ringe markedsforhold. Når selskabets samlede 

efterspørgsel skal vurderes, er det derfor vigtigt at huske på, at selskabet består af meget 

forskelligartede forretninger, og at nogle investorer vil have nogle stærke forbehold imod særligt olie- 

og gasforretningen i øjeblikket, hvilket vil kunne risikere at dæmpe efterspørgslen. 

I forrige afsnit blev der identificeret en række forskellige typer investorer, der alle forventes at 

efterspørge en investering i grøn energi. Identifikationen af de potentielle investorer og deres 

incitament for at foretage en investering i DONG Energy, er endnu et belæg for at der forventes solid 

efterspørgsel ved børsnoteringen.  

Det politiske miljø vurderes også at influere efterspørgslen. Grundet statsstøtten til havmølleparkerne, 

og fordi vedvarende energikilder har høj politisk prioritet, vurderes det at mange investorer vil 

efterspørge aktier inden for sådan et område, da DONG Energys Wind Power-forretning har særligt 

gunstige omverdens forhold. Denne vurdering er ligeledes styrket grundet den føromtalte førsteplads 

i Energy Investment Map, der i 2014 kårede Danmark, som det bedste land at placere sine grønne 

investeringer i.139 Endvidere kan det politiske miljø ligeledes spille en positiv rolle for selskabets 

                                                
139 Børsen: http://penge.borsen.dk/artikel/1/277603/danmark_det_mest_interessante_land_for_groen_investering.html 
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svage punkt, Oil & Gas. Det faktum, at den danske stat fortsat ønsker at beholde majoriteten i 

selskabet, gør en aktie i DONG Energy til en relativt sikker aktie. Så længe staten er medejer vil 

DONG Energy være sikret fra selv store økonomiske problemer, som eksempelvis ville kunne opstå 

grundet den usikre olie- og gasforretning. Staten og den politiske indflydelse øger således 

efterspørgslen.  

Når den samlede vurdering af efterspørgslen skal foretages, er det altså væsentligt huske på alle 

facetter af DONG Energys forretning. Jacob Pedersen fra Sydbank vurderer dog, at det selvom 

investorerne tillægger olieforretningen en ret lav værdi, er de omvendt også villige til at betale for 

det, som de får i vindforretningen, grundet selskabets ekspertise og satsning inden for vindenergi.140 

Dét at DONG Energy på nuværende tidspunkt er markedsleder inden for havmølleparker er altså med 

til at opveje de store udfordringer der er på olie- og gasforretningen. Det vurderes altså at den samlede 

efterspørgsel efter DONG Energy-aktier vil være ganske høj, grundet den store tiltro og mulighederne 

i deres Wind Power-forretning.  

Når DONG Energy skal børsnoteres er det derfor vigtigt at selskabet ikke lader sig påvirke af den 

store begejstring, der forventes at være omkring børsnoteringen og vindforretningen i særdeleshed. 

Qua erfaringerne fra Facebook og Twitters børsnotering er det vigtigt ikke at presse udbudskursen 

for højt op bare fordi den høje efterspørgsel gør det muligt. Det er vigtigt at DONG Energy kan leve 

op til de forventninger som investorerne har, og dermed kan leve op til den store efterspørgsel.  

8.4.3 Antallet af udstedte aktier 

Det er endnu usikkert hvor stor andel af DONG Energys aktier, der sættes til salg ved 

børsintroduktionen. Som udgangspunkt er der et samlet antal aktier i DONG Energy på cirka 417 

mio., og det eneste der bestemt på nuværende tidspunkt er at staten har planer om at nedbringe sin 

ejerandel i selskabet fra 59 % til 50,1 %.141 Det er fortsat uvist om de andre nuværende ejere, ATP, 

PFA og Goldman Sachs m.fl., ligeledes ønsker at nedbringe deres ejerandel eller om de ønsker at 

fastholde den. Ifølge en vurdering fra DONG Energys administrerende direktør, Henrik Poulsen, er 

der dog ingen af de nuværende ejere der har travlt med at komme ud af deres ejerskab. Dette er 

umiddelbart også det bedste signal at sende for at illustrere, at de nuværende ejere fortsat har tiltro og 

tillid til DONG Energy.142  

                                                
140 Bilag 7: Interview med Jacob Pedersen, Sydbank (lydfil: 00:16 minutter) 
141 Børsen: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/121728/artikel.html 
142 Børsen: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/121728/artikel.html 
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Selvom ingen af de nuværende aktionærer, ud over staten, har meddelt at være interesseret i at 

nedbringe deres ejerandel, står det klart at nogen bliver nødt til det. For at sikre, at DONG Energy-

aktien bliver likvid, og derved sikre at der er nødvendig omsætning i aktien så den altid kan handles 

og sælges, kræves der, at nogen af de nuværende aktionærer er villige til at sælge ud. Vurderingen 

fra Jens Houe Thomsen fra Jyske Bank lyder, at DONG Energy er nødsaget til at sælge 20 % af 

selskabet for at sikre den nødvendige likviditet i aktien.143  

Jacob Pedersen fra Sydbank mener at antallet af aktier der udstedes, har stor betydning for hvordan 

børsnoteringen vil forløbe. Analytikeren er af den overbevisning at børsnoteringen vil blive betegnet 

som en parodi, hvis det viser sig kun at være statens 7-8 % af aktierne, der sættes til salg. En sådan 

situation vil signalere at børsnoteringen kun er gennemført grundet et stort politisk pres, som DONG 

Energy blot har været nødsaget til at gennemføre under de værst tænkelige markedsvilkår.144  

I relation til de gennemgåede teorier omkring børsnoteringer, er det endvidere også sandsynligt at der 

blive kunne blive skabt en overefterspørgsel på den første handelsdag, hvis aktien ikke bliver likvid 

nok. Det ville være skuffende for de mange interesserede investorer ikke at kunne få opfyldt deres 

efterspørgsel. Endvidere vil der være risiko for at skabe et stort prishop på den første dag, hvilket 

ikke vil være skabt pga. en grundlæggende tiltro til selskabets langsigtede performance, men grundet 

et mere simpelt mismatch mellem udbuddet og efterspørgslen. DONG Energy har derfor stor interesse 

i at skabe en likvid aktie, således at børsintroduktionen kan blive en succes for alle interesserede 

investorer samt en succes for aktiens begyndelse på aktiemarkedet.  

8.4.4 Vurdering af DONG Energys udbudskurs 

På baggrund af analyserne og konklusionerne dannet i dette sidste afsnit af afhandlingen, skal den 

overordnede problemstilling besvares. Estimatet af DONG Energys udbudskurs vil blive foretaget 

ved at opsummere hvad afsnittets foregående analyser har klonkluderet, der vil have størst effekt på 

dette selskab.  

Opsummering af foregående analyser 

Igennem ovenstående analyser omhandlende de faktorer, der påvirker fastsættelsen af den endelige 

udbudskurs, er der særligt to faktorer der er gået igen: underpricing og niveauet af efterspørgsel. Det 

                                                
143 Børsen: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/121728/artikel.html 
144 Bilag 7: Interview med Jacob Pedersen, Sydbank (lydfil: 00:11 minutter) 
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vurderes derfor at disse faktorer har den største indflydelse på hvordan DONG Energys udbudskurs 

endeligt bliver fastlagt.  

Underpricing, eller usikkerhedsrabatten, blev først og fremmest vurderet at være nødvendig for at 

sikre en succesfuld børsnotering. Med en udbudskurs, der vurderes at være lavere end den kalkulerede 

ligevægtspris i markedet, vil børsbanken og selskabet sikre en børsintroduktion med en 

overefterspørgsel, som sikrer, at samtlige aktier sælges den første dag. Usikkerhedsrabatten skal 

endvidere også gerne sikre, at aktien oplever et prishop på sin første handelsdag, som tilfredsstiller 

investorerne med en fortjeneste på ganske kort sigt.  

At underpricing vil forekomme ved DONG Energys børsintroduktion er ligeledes understøttet af det 

faktum, at børsbankerne har et særligt incitament til at sætte prisen herefter. I afsnittet der forsøgte at 

besvare spørgsmålet, hvorvidt der fandtes en fortjeneste at hente ved underpricing stod det klart, at 

en succesfuld børsintroduktion vil sikre børsbankerne goodwill i forhold til fremtidige potentielle 

kunder, som ønsker samme scenarie i deres børsintroduktion.  

Ved analyse af potentielle investorer stod det klart, at der både vil være interesse fra udenlandske og 

danske institutionelle investorer, og samtidig også fra private investorer. På baggrund af dette miks 

af både informerede og ikke-informerede investorer, er der således grund til at vurdere at The 

Winner’s Curse kan opstå ved børsintroduktion af DONG Energy. For at sikre selskabets eget ønske 

om, at aktien kan blive en folkeaktie, kan underpricing være en metode, der sikrer at de private 

investorer også vil være interesserede i at handle aktien og ikke bliver ramt af ”vinderens 

forbandelse”. Der er således gode argumenter for, hvorfor det er sandsynligt at DONG Energys 

udbudskurs vil være prisfastsat for lavt ved børsintroduktionen.  

Når børsbanken har taget hensyn til disse forhold og på denne baggrund har estimeret en udbudskurs 

med en discount, grundet underpricing, er det stadig sandsynligt at niveauet af efterspørgslen kan 

rykke ved denne kurs. Som tidligere nævnt har efterspørgslen ligeledes været i fokus ved fastsættelse 

af udbudskursen. Eksempelvis vil antallet af udstedte aktier spille en rolle i forhold til at sikre 

likviditet i aktien. Et ikke-tilstrækkeligt antal aktier vil skabe en overefterspørgsel i markedet ved 

børsintroduktionen, og DONG Energy har således en interesse i at sikre tilstrækkelig likviditet i 

aktien, så interesserede investorer kan få opfyldt deres efterspørgsel.  

Efterspørgslen indflydelse på udbudskursen blev ligeledes eksemplificeret i de to cases omkring 

børsnoteringen af Facebook og Twitter. De to cases viste, hvordan en massiv efterspørgsel forud for 

børsintroduktionen kan påvirke selskabet og børsbanken til at presse udbudskursen endnu højere op, 
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og samtidig viste de også hvor vigtigt det er, at efterspørgslen er baseret på realistiske forventninger 

til selskabet, og ikke bare grundet massiv ”hype” omkring aktien. For DONG Energys vedkommende 

blev det diskuteret, hvorvidt investorerne vil fastholde sin interesse i DONG Energy-aktien grundet 

vindforretningen, eller hvorvidt olie- og gasforretningen vil kunne skræmme potentielle investorer 

fra at investere i selskabet. Det vurderes, at grundet selskabets eget strategiske fokus på netop at være 

et grønt energiselskab, og fordi den danske stat ligeledes præger denne udvikling, så vil efterspørgslen 

formentlig være høj og ikke begrænses alt for meget af risikoen i olie- og gasforretningen.  

Korrektion af den teoretiske værdi 

På baggrund af disse konklusioner vil den teoretiske pris af DONG Energy blive korrigeret i forhold 

til niveauet af underpricing og efterspørgslens niveau. Korrektionen tager afsæt i den teoretiske pris, 

som fremkom efter den strategiske- og regnskabsmæssige analyse. Som værdiansættelsesafsnittet 

konkluderede er udgangspunktet den værdi, som DCF- og EVA-modellen beregnede, idet værdien af 

selskabet i disse modeller er baseret på forfatterens egne subjektive holdninger og forventninger til 

DONG Energys fremtidige performance. Denne subjektivitet bliver i høj grad også benyttet i 

vurderingen af selskabets udbudskurs, da der ikke foreligger nogen bestemt formel for beregning 

heraf.  

Udgangspunktet for vurdering af udbudskursen er dermed den teoretiske værdi på 182 kr. pr. aktie. 

Først og fremmest skal denne teoretiske pris korrigeres for at tage hensyn til underpricing. Da der 

som nævnt ikke foreligger nogen formel eller standard for hvordan denne lavere pris fastsættes, er 

der i nedenstående tabel beregnet ti forskellige udbudskurser, som er beregnet givet en discount fra  

-1 % til -10 %.  

 

		
Niveauet	af	underpricing	

0%	 -1%	 -2%	 -3%	 -4%	 -5%	 -6%	 -7%	 -8%	 -9%	 -10%	
Udbudskurs,	kr.	 182	 180	 178	 177	 175	 173	 171	 169	 167	 166	 164	

 

 

Som ovenstående tabel viser, vil en discount på mellem -1 % og -10 % medføre et udbudskursinterval 

på 180 kr. til 164 kr. pr. aktie. Forfatterens eget subjektive skøn går på at der formentlig vil blive 

givet en discount på mellem -5 % og -10 %. Årsagen til at intervallet skønnes at ligge i den høje ende 

af intervallet er DONG Energys selskabsspecifikke risiko. Jo højere selskabsspecifik risiko, des større 

rabat skal der gives i forhold til den oprindelige pris, jf. afsnittet omkring underpricing. Ved analyse 

Tabel	17:	Underpricing	af	DONG	Energys	udbudskurs	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
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af DONG Energys risikoprofil og fastlæggelse af kapitalomkostningerne, blev selskabets 

risikopræmie estimeret til at ligge i den høje ende. Udbudskursintervallet skønnes dermed at være fra 

164 kr. til 173 kr. pr. aktie. 

Som tidligere bevist kan niveauet af efterspørgslen påvirke udbudskursen. Hvis DONG Energy, 

ligesom Facebook og Twitter, oplever en overvældende efterspørgsel efter aktierne, kan 

udbudskursen fortsat blive sat højere. Hvis investorerne omvendt giver udtryk for en lavere 

efterspørgsel end børsbanken og DONG Energy havde forventet, kan kursen ligeledes sættes lavere 

og på denne måde forsøge at øge efterspørgslen.  

Neden stående tabel illustrerer, hvorledes efterspørgselsniveauet kan påvirke udbudskursen. Niveauet 

af efterspørgslen efter DONG Energy-aktier blev helt konkret vurderet at skulle afspejle, at 

investorerne er villige til at betale for vindforretningen, og ikke lader begejstringen begrænse af 

udfordringerne i olie- og gasforretningen. Udgangspunktet er derfor at efterspørgslen bliver ligesom 

forventet, og udbudskursen vurderes således at svare til middelværdien i det estimerede 

udbudskursintervallet, 168 kr. pr. aktie.  

 

		
Niveauet	af	efterspørgsel	

Højere	end	
forventet	

Ligesom	
forventet	

Lavere	end	
forventet	

Udbudskurs,	kr.		 178	 168	 164	

 
 

 

Hvis forventningen til efterspørgslen slår fejl, og investorerne rent faktisk viser sig at være mere 

skeptiske over for DONG Energy og muligheden for fremtidige indtjening, eksempelvis grundet 

udfordringerne i olie- og gasforretningen, vil udbudskursintervallet skulle sættes ned til 164 kr., som 

er den laveste kurs i intervallet. Hvis DONG Energy skulle opleve en overvældende interesse og hype, 

eksempelvis grundet for få udstedte aktier, vil udbudskursen kunne sættes højere end intervallet, 

eksempelvis 5 kr. højere, til 178 kr. pr. aktie.  

Den endelige besvarelse af afhandlingens problemstilling er således, at udbudskursen på DONG 

Energy-aktier ved den kommende børsnotering bør være 168 kr. pr. aktie, svarende til en 

markedsværdi på omtrent 70,2 mio. kr. Det er forfatterens eget personlige skøn og forventning til 

niveauet af underpricing og niveauet af efterspørgslen fra investorerne, der ligger til grund for dette 

endelige skøn. Det er ligeledes forfatterens egne subjektive holdninger og forventninger til DONG 

Tabel	18:	Efterspørgslens	påvirkning	på	udbudskursen	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
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Energys fremtidige forretning og indtjening, der lagde grundlaget for denne vurdering, ved at foretage 

en DCF- og EVA-værdiansættelse på selskabet, som resulterede i en teoretisk pris på 182 kr. pr. aktie.  

9 Konklusion 

Afhandlingens overordnede problemstilling var at vurdere og estimere den forventede udbudskurs 

ved børsnotering af DONG Energy, herunder en værdiansættelse af den teoretiske pris. Den teoretiske 

pris blev beregnet til 182 kr. pr. aktie, mens den forventede udbudskurs blev estimeret til 168 kr. pr. 

aktie. Besvarelsen af den centrale problemstilling blev understøttet af fire underspørgsmål, som skulle 

sikre grundlaget for korrekt besvarelse af problemstillingen. 

DONG Energys strategiske position blev vurderet ud fra PESTEL-analysen og Porters 

Værdikædeanalyse. Styrkerne i selskabet er særligt positionen som markedsledende i havmølleparker 

samt omstillingen i kraftværkerne fra kul til biomasse. Svaghederne er de nødvendige, men særligt 

kapitaltunge investeringer samt udfordringer med produktionen i Oil & Gas, eksempelvis Hejre-

feltet, som grundet forsinkelser har forårsaget store økonomiske tab. Den helt store mulighed i 

branchen er den politiske indflydelse, der qua COP21-aftalen og offentlige subsidier til grøn energi, 

gør det lettere at føre forretning som energiselskab. Den politiske indflydelse kan omvendt også anses 

som en faktor der truer den strategiske position, da denne politiske støtte ikke er garanteret for evig 

tid. Derudover er markedsforholdene for olie og gas en generel trussel mod den strategiske position, 

da disse forhold på nuværende tidspunkt udhuler værdien af råvarerne. 

Udviklingen i de finansielle value drivers blev analyseret ved en rentabilitetsanalyse, bygget op 

omkring DuPont-modellen. Af positive faktorer blev nævnt den solide indtjening på EBITDA-niveau 

samt en solid EBIT-margin på vindforretningen. DONG Energy har ligeledes formået at forbedre sin 

omsætningshastighed og opnået mindre binding i arbejdskapitalen. Negative faktorer relateret til de 

finansielle nøgletal bl.a. det negative afkast på driftsaktiverne og de negative overskudsgrader, som 

begge er forårsaget af store nedskrivninger og høje skatteomkostninger. Derudover var det kun Wind 

Power der formåede at præstere en solid EBIT-margin, alt imens de tre andre forretningsområder 

enten havde en margin på 0 % eller var negativ.  

Analysen af DONG Energys risikoprofil konkluderede, at selskabet er eksponeret overfor mange 

forskellige risici i de respektive forretninger, hvorfor en investor vil være udsat for mange 

differentierede risici, der kan udvikle sig i hver sin retning. Selskabet har derudover en særlig stor 

risikoeksponering forbundet med råvarepriserne, mens ejerstrukturen i havmølleprojekterne muliggør 

at dele de driftsmæssige risici med andre investorer. Wind Power har dog ligeledes en fremtidig 
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risikoeksponering, da det endnu er usikkert, hvor længe vindenergi vil være begunstiget med 

statstilskud.  

På baggrund af disse tre underspørgsmål blev det muligt at lave en samlet vurdering af, hvordan disse 

forhold påvirker selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder. I budgetteringen blev det bl.a. vurderet 

at der vil være positive salgsvækstrater i alle fire forrentningsområder, hvor der især lægges vægt på 

vindforretningens store muligheder samt det faktum, at Oil & Gas vil fylde en mindre del af 

forretningen, jf. selskabets strategi. EBIT-marginen blev vurderet at kunne forbedres og blev 

budgetteret med en jævn positiv margin, hvilket er muligt trods selskabets risikoprofil og de historisk 

negative EBIT-marginer i både Bioenergy & Thermal Power. Muligheden for forbedring skyldes 

kraftværkernes omlægning til billigere biomasse, som vil øge indtjeningen, samt det positive politiske 

miljø, der forventes at medføre subsidier til de vedvarende energikilder i mange år fremover. 

På basis af bl.a. disse argumenter for selskabets fremtidige indtjening, blev den teoretiske værdi 

beregnet til 182 kr. pr. aktie. Denne værdi skulle efterfølgende korrigeres for at estimere den endelige 

udbudskurs. I denne analyse blev der identificeret to primære faktorer, der påvirker udbudskursens 

dannelse: underpricing og niveauet af efterspørgslen. Det blev vurderet sandsynligt at der ville blive 

give en vis rabat i forhold til den teoretiske pris for at sikre en succesfuld børsnotering, og grundet 

forventningen om stor efterspørgsel efter DONG Energy-aktien, blev udbudskursen endeligt vurderet 

og estimeret til 168 kr. pr. aktie.  

 

 

 

  



DONG	Energys	udbudskurs	ved	børsintroduktion	

 Side	79	af	95	

10 Perspektivering 

I løbet af 2015 har det været diskuteret, hvorvidt DONG Energy den kommende børsnotering af 

DONG Energy skulle have været foruden Oil & Gas-forretningen. Dette findes der flere logiske 

årsager til, heriblandt at det muligvis ikke vil være logisk at børsnotere vindforretningen og olie- og 

gasforretningen i ét og samme selskab.145 Selskabet ville fremstå mere helhedsorienteret uden denne 

del af forretningen, og kunne således blive et 100 % grønt energiselskab med tiden. Hvis Oil & Gas 

blev solgt fra ville det både have stor indflydelse på værdiansættelsen af selskabet, men samtidig også 

på hvordan børsnoteringen ville foregå. Det kunne derfor være interessant at undersøge, hvordan 

denne afhandling ville have set ud, hvis DONG Energy havde besluttet ikke at børsnotere Oil & Gas 

sammen med resten af selskabet.  

Risikoprofilen ville først og fremmest have været mere afgrænset uden olie- og gasforretningen, da 

den ikke ville være påvirket af de ekstra risici og ustabile markedsforhold, som blot i det seneste år 

har skabt enorme udfordringer for DONG Energy. Uden denne udfordrede del af selskabet, ville den 

historiske rentabilitet også have set bedre ud for selskabet, og ville eksempelvis have været foruden 

størstedelen af årets nedskrivninger, hvilket således også kunne have betydet overskud på bundlinjen. 

Flere positive nøgletal ville naturligt have ledt til en mere positiv budgettering for fremtiden og for 

DONG Energys evne til at skabe overskud på sine kerneaktiviteter. Det er derfor ikke usandsynligt 

at DONG Energy ville have opnået større værdi uden Oil & Gas.  

Hvad angår børsnoteringen, pegede de to analytikere på, at DONG Energys helt store magnet i forhold 

til investorerne er vindforretningen. Efterspørgslen fra investorerne havde derfor formentlig været 

mere entydig uden Oil & Gas-forretningen, da denne del af forretningen på nuværende tidspunkt 

kunne tænkes at fraholde nogle investorer fra at placere deres penge i DONG Energy, grundet 

ustabiliteten på disse markeder. Oil & Gas-forretningen kunne derfor tænkes at begrænse den 

begejstring der forventes at være omkring DONG Energy-aktien, og ville muligvis være med til at 

holde aktiekursen nede.  

Det ville have været ganske interessant at undersøge i praksis, hvorvidt disse formodninger om Oil 

& Gas’ indflydelse på DONG Energys samlede værdi havde været korrekt. Ikke mindst fordi der 

stadig hersker spekulationer om hvorvidt DONG Energy påtænker at frasælge denne del af 

forretningen efter børsnoteringen er gennemført.   

                                                
145 Energi Watch: http://energiwatch.dk/Energinyt/Energiselskaber/article8032359.ece 
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Bilag 1: Interviewguide 

Følgende spørgsmål ønskes besvaret med henblik på at estimere DONG Energys udbudskurs: 

Hvilken risikoprofil har DONG Energy? 

Hvilke risikofaktorer er forbundet med DONG Energy nu og i fremtiden? 

Vil DONG Energy blive vurderet som en risikofyldt aktie? 

Hvilke typer investorer er der til DONG Energy-aktien? 

Hvorfor forekommer underpricing? 

Er der nogen der tjener på underpricing? 

Hvem er selskabets nærmeste ”peer”? 

Hvordan bestemmes antallet af udstedte aktier, og hvor mange forventes udstedt? 

Et bud på en markedsværdi af DONG Energy? 
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Bilag 2: Detaljeret reformulering af balancen 
AKTIVER,	mio.kr.	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Immaterielle	og	materielle	driftsaktiver	 2.751	 2.729	 2.425	 2.167	 1.369	 1.134	
Materielle	driftsaktiver	 77.404	 91.362	 91.224	 88.613	 83.353	 80.229	
Kapitalandele	i	ass.	og	fælleskontrollerede	virksomheder	 2.919	 3.226	 4.459	 2.013	 1.315	 1.421	
Tilgodehavender	hos	ass.	og	fælleskontrollerede	virksomheder	 554	 874	 1.645	 933	 1.018	 832	
Udskudt	skat,	aktiv	 404	 181	 265	 130	 632	 274	
Andre	tilgodehavender	 2.308	 2.440	 2.266	 278	 513	 751	
Periodeafgrænsningsposter	 		 		 41	 		 		 		
Udskudt	skat,	forpligtelse	 -8.188	 -9.336	 -6.917	 -5.496	 -4.281	 -1.646	
Hensatteforpligtelser,	langfristet	 -9.440	 -11.951	 -12.408	 -12.891	 -15.397	 -17.754	

Anlægskapital	 68.712	 79.525	 83.000	 75.747	 68.522	 65.241	

Varebeholdninger	 3.091	 4.244	 3.765	 3.560	 2.938	 3.567	
Entreprisekontrakter	 61	 41	 853	 1.890	 1.811	 3.864	
Tilgodehavender	fra	salg	 9.451	 7.634	 7.873	 8.875	 8.346	 7.739	
Andre	tilgodehavender	 7.380	 8.204	 4.936	 4.929	 3.357	 2.657	
Tilgodehavender	hos	ass.	og	fælleskontrollerede	virksomheder	 261	 553	 		 506	 100	 56	
Selskabsskat,	aktiv	 27	 19	 181	 169	 192	 329	
Hensatte	forpligtelser,	kortfristet	 -444	 -517	 -567	 -719	 -537	 -1.434	
Entreprisekontrakter,	forpligtelse	 -18	 -461	 -68	 -415	 -1.667	 -671	
Leverandørgæld	 -6.148	 -9.377	 -9.531	 -7.329	 -9.031	 -10.673	
Selskabsskat,	forpligtelse	 -621	 -763	 -1.825	 -986	 -2.584	 -2.657	

Arbejdskapital	 13.040	 9.577	 5.617	 10.480	 2.925	 2.777	

		 		 		 		 		 		 		

Nettodriftsaktiver	 81.752	 89.102	 88.617	 86.227	 71.447	 68.018	

		 		 		 		 		 		 		
PASSIVER,	mio.kr.	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Ordinær	egenkapital	 39.705	 40.250	 33.421	 31.599	 41.736	 32.090	
Minoritetsinteresser	 3.515	 7.952	 7.057	 6.708	 6.561	 6.398	
		 		 		 		 		 		 		
Andre	værdipapirer	og	kapitalandele	 374	 418	 382	 261	 242	 191	
Afledte	finansielle	instrumenter	 14.461	 16.060	 12.582	 9.147	 11.193	 15.642	
Værdipapirer	 7.620	 9.914	 14.914	 16.118	 24.948	 21.221	
Likvide	beholdninger	 4.147	 2.342	 3.351	 2.894	 6.034	 4.965	
Aktiver	bestemt	for	salg	 4.126	 3.832	 6.327	 3.189	 2.553	 2.585	

Finansielle	aktiver	 30.728	 32.566	 37.556	 31.609	 44.970	 44.604	

Hybridkapital	 8.088	 9.538	 9.538	 13.236	 13.236	 13.248	
Kreditinstitutter	og	udstedte	obligationer,	langfristet	 33.506	 34.715	 47.673	 36.767	 35.849	 31.775	
Andre	gældsforpligtelser	 1.688	 2.329	 3.300	 3.958	 4.599	 5.913	
Kreditinstitutter	og	udstedte	obligationer,	kortfristet	 4.397	 5.512	 5.072	 9.389	 208	 4.626	
Afledte	finansielle	instrumenter	 13.350	 13.095	 12.541	 8.519	 8.323	 9.531	
Andre	gældsforpligtelser	 8.068	 7.892	 7.390	 7.658	 5.905	 7.908	
Forpligtelser	vedr.	aktiver	bestemt	for	salg	 163	 385	 181	 2	 		 1.133	

Finansielle	forpligtelser	 69.260	 73.466	 85.695	 79.529	 68.120	 74.134	

Nettofinansielle	forpligtelser	 38.532	 40.900	 48.139	 47.920	 23.150	 29.530	

		 		 		 		 		 		 		

Samlet	finansiering	 81.752	 89.102	 88.617	 86.227	 71.447	 68.018	



DONG	Energys	udbudskurs	ved	børsintroduktion	

 Side	88	af	95	

Bilag 3: Detaljeret reformulering af resultatopgørelsen 
mio.kr.	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Wind	Power	 3.589	 6.783	 10.102	 7.920	 11.818	
Bioenergy	&	Thermal	Power	 9.711	 8.851	 10.117	 6.207	 4.651	
Distribution	&	Customer	Solutions	 37.824	 45.409	 48.165	 46.897	 48.485	
Oil	&	Gas	 5.784	 6.175	 4.550	 5.768	 5.399	
Øvrige	aktiviteter/elimineringer	 -66	 -39	 171	 256	 490	
Nettoomsætning	 56.842	 67.179	 73.105	 67.048	 70.843	

Vareforbrug	 -31.605	 -47.360	 -47.224	 -42.226	 -44.966	
Andre	eksterne	omkostninger	 -7.884	 -8.142	 -6.955	 -7.147	 -6.237	
Personaleomkostninger	 -3.593	 -3.638	 -3.491	 -3.336	 -3.804	
Andre	driftsomkostninger	 -270	 -245	 -425	 -323	 -397	
Driftsomkostninger	 -43.352	 -59.385	 -58.095	 -53.032	 -55.404	

EBITDA	 13.490	 7.794	 15.010	 14.016	 15.439	
Afskrivninger	og	amortiseringer	 -7.670	 -11.963	 -12.963	 -17.566	 -25.734	
EBIT	 5.820	 -4.169	 2.047	 -3.550	 -10.295	
Skat	på	EBIT	(effektiv	skattesats	benyttes)	 3.062	 2.031	 10.923	 5.328	 2.986	
NOPAT	 2.758	 -6.200	 -8.876	 -8.878	 -13.281	
Andre	driftsindtægter	 280	 848	 705	 2.466	 2.933	
Resultatandele	i	associerede	og	fælleskontrollerede	selskaber	 -3	 -3	 -711	 -93	 112	
Resultat	ved	salg	af	virksomheder	 225	 2.675	 2.045	 1.258	 16	
Resultatandele	i	ass.	og	fælleskontrollerede	virksomheder	 36	 -699	 -57	 -484	 -8	
Skat	på	andet	driftsoverskud	(effektiv	skattesats)	 283	 -1.374	 10.576	 -4.723	 -886	
Samlet	driftsoverskud	i	alt	,	efter	skat	 3.579	 -4.753	 3.682	 -10.453	 -11.114	
Finansielle	indtægter	 5.811	 3.667	 3.099	 5.261	 9.275	
Finansielle	omkostninger	 -6.093	 -5.023	 -6.899	 -6.971	 -11.400	
Skat	på	nettofinansielle	omkostninger	(marginal	skattesats)	 -71	 -339	 -950	 -419	 -499	
Resultat	før	minoriteter	 3.226	 -6.448	 -1.068	 -12.582	 -13.738	
Minoritetsinteressers	resultatandel	 422	 -249	 -181	 426	 386	
Resultat	til	ordinære	aktionærer	 3.648	 -6.697	 -1.249	 -12.156	 -13.352	

 

 

 

  

Kilde:	DONG	Energy	Årsrapport	2010-2015	samt	egen	tilvirkning	
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Bilag 4: Effektiv skattesats og selskabsskattesats 
 

		 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Effektiv	skattesats	 52,6%	 -48,7%	 533,6%	 -150,1%	 -29,0%	
Selskabsskattesats	 25,0%	 25,0%	 25,0%	 24,5%	 23,5%	

 

 

 

 

 

  

Kilde:	Selskabsskattesatsen:		
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2015	
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Bilag 5: EBIT-margin fordelt pr. forretningsområde 
		 		 		 		 		 		 		
Nettoomsætning	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 		
Wind	Power	 3.589	 6.783	 10.102	 7.920	 11.818	 		
Bioenergy	&	Thermal	Power	 9.711	 8.851	 10.117	 6.207	 4.651	 		
Distribution	&	Customer	Solutions	 37.824	 45.409	 48.165	 46.897	 48.485	 		
Oil	&	Gas	 5.784	 6.175	 4.550	 5.768	 5.399	 		
		 		 		 		 		 		 		
EBIT	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 		
Wind	Power	 856	 715	 1.894	 3.483	 2.483	 		
Bioenergy	&	Thermal	Power	 752	 -3.804	 -1.802	 -983	 -1.764	 		
Distribution	&	Customer	Solutions	 566	 -3.213	 913	 -133	 1.064	 		
Oil	&	Gas	 3.204	 3.088	 736	 -3.439	 -9.123	 		
		 		 		 		 		 		 		
EBIT-margin	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Gennemsnit	
Wind	Power	 24%	 11%	 19%	 44%	 21%	 24%	
Bioenergy	&	Thermal	Power	 8%	 -43%	 -18%	 -16%	 -38%	 -21%	
Distribution	&	Customer	Solutions	 1%	 -7%	 2%	 0%	 2%	 0%	
Oil	&	Gas	 55%	 50%	 16%	 -60%	 -169%	 -21%	
Gennemsnit	 22%	 3%	 5%	 -8%	 -46%	 -5%	

 

 

  

Kilde:	DONG	Energy	Årsrapport	2010-2015	samt	egen	tilvirkning	
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Bilag 6: Interview med Jens Houe Thomsen, Jyske Bank 

Interviewet er vedlagt på lydfil på et USB-stik.   
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Bilag 7: Interview med Jacob Pedersen, Sydbank 

Interviewet er vedlagt på lydfil på et USB-stik.   
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Bilag 8: Estimat af volumen i vindenergi 

 

  
Kilde:	Marketline,		Global	Wind	Energy-rapport:	
http://advantage.marketline.com.esc-web.lib.cbs.dk/Product?pid=MLIP1478-0007	
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Bilag 9: Specificering af den budgetterede effektive skattesats 

 
		 2015	 2014	 2013	 Budget	
Skat	af	året	resultat:	 		 		 		 		
Beregnet	22	%	skat	af	resultat	før	skat	 23,5	 24,5	 25,0	 22,0	
Regulering	af	beregnet	skat	i	udenlandske	dattervirksomheder	i	forhold	til	22	%	 1,0	 -16,0	 2,0	 -3,0	
Kulbrinteskat	 -37,0	 136,0	 -193,0	 -31,3	
Skatteeffekt	af:	 		 		 		 		
Ikke-skattepligtige	indtægter	og	ikke-fradragsberettigede	omkostninger,	netto	 -33,0	 -15,0	 87,0	 13,0	
Ikke-indregnede	skatteaktiver	og	aktivering	af	ikke-tidligere	aktiverede	skatteaktiver	 -15,0	 82,0	 -55,0	 4,0	
Resultatandele	i	associerede	og	fælleskontrollerede	virksomheder	 1,0	 8,0	 -33,0	 -8,0	
Regulering	af	skat	vedrørende	tidligere	år	 2,0	 6,0	 -6,0	 0,7	
Effekt	af	ændring	i	skatteprocent	 -2,0	 1,0	 -3,0	 -1,3	
Årets	effektive	skat	 -59,5	 226,5	 -176,0	 -4,0	

  
Kilde:	DONG	Energy	Årsrapport	2015	samt	egen	tilvirkning	
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Bilag 10: Estimat af den risikofri rente 
 

1. april 2016 0,41% 
1. april 2015 0,51% 
1. april 2014 1,52% 
1. april 2013 1,33% 
1. april 2012 1,64% 
Gennemsnit 1,08% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde:	www.investing.com/rates-bonds/denmark-10-year-bond-yield	


