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Abstract 

This thesis studies the operational impact of private equity ownership on 79 leveraged buyout (LBO) 

transactions occurred in Denmark between 2001-2011. It combines earlier research on private equity and 

theory related to the topic, hereunder agency theory, in order to make a more nuanced picture on how private 

equity owned companies are performing in terms of profitability and growth compared to a control group of 

comparable companies not subject to such an ownership change. Factors that can have an effect, on private 

equity owned companies’ operational performance are furthermore discussed and tested, including Boucly et. 

al. (2009) credit constrained hypothesis and in-house operational partner’s hypothesis. In order to make sure 

that the results of the hypothesis test are valid, importance factors of the test are discussed and if possible 

tested for. This robustness check is done by changing the time period in which the model is regressed over, and 

changing the control group in which the portfolio companies are compared to.  

The results in this thesis is not homogenous with most earlier international studies and finds that private equity 

ownership has a significant negative effect on return on asset, asset turnover rate and gross profit return on 

asset, but not any significant effect on profit margin. In addition, it finds that private equity has a significant 

positive effect on asset growth. Portfolio companies which were likely to be credit constrained before the 

buyout, were the main contributor to the negative effect on profitability, likewise was it the main contributor 

to the increased asset growth. Private equity is therefor able to help companies, who have been credit 

constrained by their earlier owners to grow. But they are not able to grow profit in the same way, which leads 

to a lower return. 

The results indicate that private equity ownership do not have a positive effect on the operational performance 

in the post buyout period. Furthermore, the analysis does not find any empirical evidence for private equity 

superior governance, which have the most used argument in favor for private equity in earlier studies.  
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1. Indledning 

Kapitalfonde har siden deres gennembrud i 1964 udviklet sig dristigt, og de har i dag en stor og voksende 

betydning for køb og salg af virksomheder i Danmark og globalt. Det er derfor værdifuldt af få en bedre 

forståelse for, hvilken betydning kapitalfondsejerskabet har på de opkøbte virksomheder. Afhandlingen 

fokuserer på hvilken effekt kapitalfondsejerskabet har på den operationelle performance af den opkøbte 

virksomhed i perioden efter overtagelse. Til vurdering af den operationelle udvikling vil der blive fokuseret på 

udviklingen af en række forskellige nøgletal for både profitabilitet (ROA, OG, AOH, BROA) og vækst (aktiver, 

ansatte, omsætning). Den operationelle performance er i nyere tid blevet af større betydning for, hvorvidt 

kapitalfonde er i stand til at levere et acceptabelt afkaste til investorer. Brigl et. al. (2008) estimerer, at 

operationelle forbedringer står for 50% af den samlede værdiskabelse i år 2010 sammenlignet med i 1980’erne, 

hvor kun 18% af den samlede værdiskabelse kom fra operationelle forbedringer. Derudover argumenterer 

Spliid (2014) for, at kapitalfonde i stigende grad fokuserer på driftsmæssige sunde virksomheder, modsat 

tidligere hvor ineffektive og overkapitaliserede virksomheder ofte var målet med henblik på blandt andet asset 

stripping1. Tidligere afkast var dermed primært drevet af kapitalfondes finansielle evner og ikke af 

operationelle egenskaber.  

I praksis påvirker kapitalfonde den operationelle performance ved at forbedre følgende tre parametre: 1) 

Governance 2) Finansiel 3) Operationel. Optimering af governance strukturen relaterer til forbedret kontrol og 

incitamenter til bestyrelsen og ledelsen hvilket, i teorien, medfører faldende agentomkostninger. Finansiel 

optimering fremkommer af gælden, som er med til at disciplinere ledelsen samt give en skattefordel. 

Operationel optimering relaterer sig til tilføjelsen af kompetencer til den opkøbte virksomhed, som kan drive 

den strategiske agenda og optimere driften. 

Nuværende forskning om kapitalfondsejerskabets effekt på den operationelle performance har primært 

fokuseret på markederne USA og Storbritannien for selskaber opkøbt i perioden 1980’erne og 1990’erne. 

Forskningen finder signifikant positive resultater for udviklingen i den operationelle performance, målt på 

profitabilitet og vækst i perioden efter overtagelse af en kapitalfond og argumenterer for faldende 

agentomkostninger som primær årsag Cressy, Munari, & Malipiero, 2007; S. Kaplan, 1989; S. N. Kaplan & Stein, 

1993; Lichtenberg & Siegel, 1989; Richard Harris, Donald S. Siegel, & Mike Wright, 2005; Smith, 1990. Med 

undtagelse af Desbrières & Schatt, 2002; Meuleman, Amess, Wright, & Scholes, 2009; Vinten, 2007 som finder 

                                                           
1 Asset stripping: Opkøb af under værdisat virksomhed, for at frasælge aktiverne individuelt til en højere pris.  
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negativ operationel udvikling efter opkøb. Desuden argumenterer Boucly et. al. (2009) for, at kapitalfonde øger 

væksten i den opkøbte virksomhed ved at ophæve kapitalbegrænsninger pålagt af den tidligere ejer. Stor del af 

den tidligere forskning fra blandt andet Kaplan (1989) og Smith (1990) bygger på opkøbstypen public-to-

private, men Kaplan og Strömberg (2009) viser i deres studie at kun 7 procent af de samlede kapitalfond 

involveret transaktioner efter årtusind skiftet er public-to-private transaktioner. Derudover er opkøbstypen 

sekundær, hvor kapitalfond køber en virksomhed fra en anden kapitalfond kraftigt stigende (Achleitner & 

Figge, 2012), i forlængende af dette viser studier af Amess et. al. (2012) og Meuleman et. al. (2009), at 

udviklingen i den operationelle performance er forskellig betinget af opkøbstypen (privat, sekundær, 

børsnoteret og division), altså ejerskabet inden overtagelse af en kapitalfond. 

Dette studie bidrager med ny eller/og opdateret viden indenfor for følgende punkter: Først og fremmest giver 

studiet opdateret viden omkring kapitalfond LBO transaktioner foretaget i Danmark i perioden 2001-2011. 

Studiet dækker dermed hele tredje fase af kapitalfondsopkøb (se afsnit 2.2 kapitalfonde historiske udvikling) og 

giver et unikt indblik i, hvordan den operationelle performance har udviklet sig for de opkøbte virksomheder i 

denne fase. Derudover giver studiet ny og opdateret viden omkring, hvordan ejerforholdene inden opkøb af 

kapitalfond påvirker den operationelle performance. Desuden er tidligere forskning af det danske kapitalfonds 

markedet samt nordiske begrænset. Det danske virksomhedsmarked er markant anderledes end for eksempel 

USA og Storbritannien, som hovedparten af tidligere studier bygger på, da exitmulighederne er mindre 

udviklet, og da potentielle kapitalfonds opkøbskandidater i højere grad er familieejede (Sommer, 2012), hvilket 

kan betyde at ejerskab koncentrationen falder ved opkøb af en kapitalfond.  

1.1. Problemformulering 

Problemformuleringen er baseret på nuværende teori og videnskabelige artikler om kapitalfonde og deres 

påvirkning på den operationelle performance. Formålet med afhandlingen er at give svar på følgende 

problemformulering: 

Hvordan påvirker kapitalfondsejerskabet porteføljevirksomhedens operationelle performance i 

forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige ikke kapitalfondsejede virksomheder? 

Kapitalfondsejerskabets påvirkning på porteføljevirksomheden2 operationelle performance, vil yderligere blive 

dekomponeret baseret på fem hypoteser udarbejdet i afsnit 4 hypotese udvikling.  

                                                           
2 Porteføljevirksomheden, er et synonym for den kapitalfond opkøbte virksomhed.  



6 
 

1.2. Struktur 

Denne afhandling er struktureret i ti afsnit. Første afsnit er indledningen og problemformulering. Andet afsnit 

giver en introduktion til kapitalfond markedets historiske udvikling samt relevant teori. Tredje afsnit giver et 

overblik over den nuværende forskning og resultater indenfor kapitalfondes operationel performance i 

porteføljevirksomheder. På baggrund af teorien og tidligere forskning udarbejdes fem hypoteser i afsnit fire, 

hvilket er med til at uddybe den overordnet problemstilling. Femte afsnit gennemgår dataen og hvilken 

metode, der brugt til at frembringe disse. Sjette afsnit udarbejdes beskrivende statistik af den brugte data. 

Syvende afsnit diskuterer og gennemgår modellen, som er valgt til at teste hypoteserne udarbejdet i afsnit fire. 

Ottende afsnit tester og analyserer hypoteserne ved brug af den valgte model. Niende afsnit diskuterer og 

tjekker kritiske faktorer i modellen for at verificere resultaterne. Tiende afsnit opsummerer afhandlingens 

resultater og konkluderer på problemformuleringen.  

1.3. Afgrænsning 

Som beskrevet tidligere er formålet med opgaven at undersøge, hvordan kapitalfondsejerskabet påvirker den 

operationelle performance i det opkøbte selskab relativt til en kontrolgruppe. For at undersøge dette er det i 

opgaven fundet nødvendigt at lave en række afgrænsninger.  

Først og fremmest vil der i opgaven kun fokuseres på LBO opkøb foretaget af kapitalfonde i Danmark, hvor 

kapitalfoden er blevet majoritetsaktionærer. For at kapitalfonde kan indføre deres model om aktivt ejerskab er 

det nødvendigt at fokusere på de investeringer hvor kapitalfonden har bestemmende indflydelse, et eventuel 

miks af minoritets- og majoritets investeringer vil bringe en bias til effekten af kapitalfondsejerskab.  

Til vurdering af den operationelle performance vil der blive taget udgangspunkt i regnskabstal for de enkelte 

virksomheder, mere specifikt skal virksomhederne kunne følges et år før opkøb til tre år efter for at kunne give 

en indikation af den operationelle udvikling. Yderligere vil der i afhandlingen blive brugt moderselskabets 

regnskab. Denne afgræsning har været nødvendigt i det kapitalfonde ofte opretter et nyt holdingselskab ved 

opkøb, og det er dermed ikke muligt at følge holdingselskabets regnskaber historisk, som den anden 

afgrænsning påkræver. Tidsperioden for kapitalfondsopkøb er valgt til perioden 2001-2011, denne periode er 

valgt, fordi den dækker over hele den tredje fase af kapitalfondsopkøb. En kortere periode vil derudover 

mindske populationen af kapitalfondsopkøbte virksomheder og resultaterne vil derfor alt andet lige blive 

mindre retvisende.  
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1.4. Kildekritik 

Denne afhandling bruger primært videnskabelige artikler som referencer. Dette skyldes, at artikler udarbejdet 

af forskere og offentliggjort i anerkendte tidsskrifter skal opfylde en række kvalitetskrav og gennemgås af 

eksperter. Desuden er bøger fra pensumlister fra fag undervist på Copenhagen Business School brugt som 

primær kilde, da disse bøger specifikt er valgt af professorer eller andre fagpersoner. 

Supplerende materiale til videnskabelige artikler og bøger er også brugt i afhandlingen, disse kan dog være 

påvirket af en interessekonflikt og validiteten kan derfor betvivles. Supplerende materiale brugt i opgaven 

består primært af regnskaber samt rapporter udarbejdet af konsulenthuse eller interesseorganisationer.  

Afhandlingens kvantitative analyse tager udgangspunkt i regnskabstal fra danske anparts- og aktieselskaber, 

hvori selskaberne har revisionspligt grundet deres størrelse og selskabets type. Tiltros for revisionspligt kan 

regnskabstallene stadig være behæftet med fejl og mangler, men sandsynligheden og effekten findes 

begrænset.  

Den anden form for supplerende materiale er analyser foretaget af konsulenthuse og interesseorganisationer. 

Analyserne fra konsulenthuse består typisk af rapporter omkring udvikling i kapitalfondsmarkedet og andet 

information relateret dertil. Rapporternes funktion er blandt andet at oplyse potentielle kunder, altså 

kapitalfonde, omkring konsulenternes viden om industrien samt evner. Derudover består den supplerende 

materiale af rapporter udarbejdet af interesseorganisationer, herunder Danske Venture Capital Association 

(DVCA) og European Venture Capital Association (EVCA), hvilket begge er brancheorganisationer, som 

repræsenterer en stor del af de respektive markeders kapitalfonde. Begge typer af supplerende materiale har 

derfor stærke interesser indblandet i udarbejdelsen af rapporterne heriblandt promovering af sig selv, samt at 

være fortaler for udbredelsen af kapitalfonde. Ved brug af disse rapporter vil der blive taget forbehold for 

dette og set kritisk på rapporternes resultater, men det findes ikke kritisk for afhandlingens overordnet 

konklusion.  

2. Kapitalfonde og leveraged buyout 

Private equity er det engelske term for kapitalfond, og betyder i dens oprindelige form privat ejerskab af en 

virksomhed, i modsætning til for eksempel statslig– eller børsnoteret ejerskab. Private equity bygger på og er 

inspireret af en af de ældste ejerskabsforme, hvor ledelsen og ejerne af virksomheden er de samme. Private 
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equity investering kan opdeles i tre hovedkategorier venturekapital (VC)3, vækst kapital4 og LBO. Der vil i denne 

opgave fokuseres på sidstnævnte investeringsform LBO. I følgende afsnit vil transaktionens formen LBO, 

kapitalfondes historie og kapitalfondes opbygning blive gennemgået for at give en forståelse for kapitalfonde 

og dens historiske udvikling. 

2.1. Karakteristika af leveraged buyout 

LBO er en opkøbsform som kapitalfonde typisk bruger, når de skal opkøbe virksomheder. Transaktionen er 

karakteriseret ved, at et specialiseret investeringsfirma opkøber en virksomhed eller division af en virksomhed 

med en høj andel gæld og lav egenkapital (S. N. Kaplan & Strömberg, 2009). Ofte bruges de underliggende 

aktiver i den opkøbte virksomhed som sikkerhed for lånet. De opkøbte virksomheder er derfor typisk 

kendetegnet ved at være modne virksomheder med en stabil pengestrøm, hvilket er en af grundene til, at 

kapitalfonde kan retfærdiggøre overfor låner den høje andel gæld (Spliid, 2007). Den høje andel gæld brugt i 

LBO transaktioner gør det muligt at opkøbe relativt store virksomheder med en begrænset egen betaling. 

Desuden fungerer gearingen som en måde, hvorpå kapitalfonden kan øge den finansielle risiko på 

investeringen og dermed øge afkastet, dette vil blive uddybet yderligere i afsnit 2.5.2 finansiel optimering.  

LBO er ofte associeret med kapitalfonde, men denne transaktionsform med høj andel gæld bliver også brugt i 

andre opkøbs scenario end ved kapitalfond indblanding. Et eksempel på dette er management buyout (MBO) 

hvor ledelsen opkøber nuværende aktionærer ud af den virksomhed, de selv driver med en høj andel gæld og 

lav egenkapital uden at involvere en kapitalfond. Undersøgelser viser dog, at hovedparten af LBO transaktioner 

er foretaget af kapitalfonde, hvilket er fokus i denne afhandling (DVCA: Aktivt ejerskab og åbenhed i 

kapitalfonde.2007).  

2.2. Kapitalfonde historiske udvikling 

Kapitalfondes metode så for første gang dagens lys i 1964, hvor investeringsbanken Bear Sterns opkøbte Orkin 

Exterminating Company og afnoterede efterfølgende selskabet (Thomsen et al., 2008). Frem mod begyndelsen 

af 1980’ene er buyout aktiviteten stadig i opstartsfasen og holder sig primært til mindre venture capital 

investeringer. Kapitalfondes historiske markedets udvikling opdeles blandt fagpersoner i tre faser. De tre faser 

er årgangsbestemt, men bygger på forskellige grunde til kapitalfondes udvikling. Det er af betydning at få en 

forståelse for kapitalfondes markedets historiske udvikling, i det forskningen brugt i afhandlingen er skrevet 

                                                           
3 Venturekapital er defineret som risikovillig kapital investeret i nystartet virksomheder 
4 Vækstkapital også kaldet ekspansions kapital, er karakteriseret som en minoritets investering i en moden virksomhed 
som søger kapital for vækst 
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over alle tre perioder. Ved vurdering og sammenligning af forskning over de tre perioder skal der tages 

forbehold for hvilken tid, og derved hvilke makroøkonomiske forhold forskningen er skrevet under. Buyout vil i 

følgende afsnit blive brugt som et udtryk for, når kapitalfonde opkøber en virksomhed.  

2.2.1. Første fase 1980 - 1990 – Kapitalfondes ekspansion i USA 

Første fase foregik primært i USA, hvor de første kapitalfonde blev etableret og investeret. Buyout markedet 

opnåede hurtigt stor succes på det amerikanske marked, hvor markedsværdien af buyout investeringer steg fra 

ca. 1 mia. dollars i 1980 til et højdepunkt på ca. 200 mia. dollars i 1988 (Sommer, 2012). Den store udvikling i 

kapitalfonds investeringer er blevet identificeret til primært at skyldes tre faktorer.  

Første faktor var, at der i slutningen af 1970’erne til start 1980’erne fra virksomhedens ledelse var fokus på, at 

diversificere risikoen internt i koncernen ved at opbygge store konglomerater. Ny forretningsstrategi blev 

efterfølgende udviklet, som fokuserede på, at virksomheder skulle være mere specialiserede og fokusere på 

kernedrift. Buyout blev dermed brugt til at opkøbe divisioner eller datterselskaber af større konglomerater, 

hvor divisionen eller datterselskabet ikke passede ind i den nye forretningsstrategi om fokus på kernedrift 

(Brealey, Myers, & Allen, 2014). De opkøbte divisioner eller datterselskaber var ofte blevet forsømt af 

konglomerat ejerskabet, i det de var prioriteret i anden række i forhold til den primære drift. Buyouts i først 

fase var derfor primært opkøb af dele af et konglomerat, men også hele konglomerater. Ved opkøb af hele 

konglomerater vil kapitalfonden ofte opløse konglomeratet og sælge det fra i mindre bidder for dermed at 

opnå en højere pris for de individuelle enheder, end hvad de havde betalt for den samlede. Metoden er også 

kendt som asset stripping. 

Den anden faktor var, at en række makroøkonomiske forhold blev ændret i denne periode. Den Amerikanske 

regering ændrede reguleringen af pensionskasser, så de nu i højere grad kunne investere i unoterede aktier, 

derudover førte Federal Reserve i starten af 1980’erne en lempelig pengepolitik, hvilket fik renterne til at falde. 

Pensionskasser var den gang og er i dag en af de mest betydningsfulde investorer i kapitalfonde, derfor var 

denne ændring afgørende for udviklingen af kapitalfond markedet. Yderligere medførte den lempelige 

pengepolitik, at kapitalfonde nemmere og billigere kunne låne penge, hvilket er af væsentlig betydning taget 

den høje andel gæld finansiering i betragtning.  

Den tredje vigtige faktor er finansiel innovation og er i forlængelse af ovenstående diskussion af gæld og 

renter. Kapitalfondes nytænkning ved at bruge en høj andel gæld i sammenhæng med en kompleks 

skattestrategi, fik stor anerkendelse blandt interessenter (Cheffins & Armour, 2008). Specielt etablering af et 
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likvidt marked for risikofyldte virksomheds obligationer også kaldet junk bond. Markedet for junk bonds fik 

hurtigt fodfæste i det investorer og finansielle institutioner hungrede efter alternative investeringer med 

højere yield givet den lave rente i markedet (Sommer, 2012). Markedet for junk bonds gjorde det billigt at 

fremskaffe gæld til opkøb, og gjorde det dermed lukrativt at have en høj andel gæld i visse tilfælde over 95% 

(Thomsen et al., 2008). Aktiviteten i Europa var på dette tidspunkt meget begrænset. De første kapitalfonde 

begyndte at skyde op i slut firserne, dog primært i Storbritannien.  

2.2.2. Anden fase 1990 - 2000 – Faldende opkøbsaktivitet og ekspansion i Europa 

Efter investerings peaket i 1988 på 200 mia. dollars faldt buyouts investeringer dristigt i årene efterfølgende. 

Markedsværdien af buyouts investeringer faldt i 1990 til 30 mia. dollars, hvor efter udviklingen i årene frem 

mod 2000 var svagt stigende, positivt påvirket af det europæiske markedets udvikling.  

Det store fald i buyout investerings aktiviteten skyldes en række forskellige årsager, som alle var med til at gøre 

det svære for kapitalfonde at finde rentable opkøb og fremskaffe risikovillig kapital. Den primære årsag til den 

faldende aktivet skyldes, at markedet for junk bonds kollapsede, som følge af fængslingen af en af skaberne 

Michael Milken og konkursen af junk bond dealer firmaet Drexel Burnham Lambert i 1990 (Sommer, 2012). 

Kollapset var en direkte reaktion på det øget antal virksomheder som i perioden gik konkurs, samt at den 

amerikanske regering indførte yderligere regulering af kapitalfonde (Cheffins & Armour, 2008).  

Kaplan & Stein (1993) fandt i deres forskning, at 2% af buyout foretaget i starten af 1980’erne gik konkurs, 

hvorimod konkursraten steg til 27% for buyouts foretaget i perioden 1985 til 1990 (S. N. Kaplan & Stein, 1993). 

Stigningen i antallet af konkurser kan primært tilskrives den spirende recession i den globale økonomi. 

Kapitalfondes opkøb blev specielt hårdt ramt af recessionen, da disse virksomheder ofte var opkøbt via 

transaktionsformen LBO og dermed havde en meget høj andel gæld, som var svær at servicere i et marked med 

recession. I de opkøbte virksomheder var der stadig tegn på forbedret operationel performance gennem 

effektiviseringer. Men det var alt andet lige ikke nok til, at en del af de opkøbte virksomheder kunne blive ved 

med at servicere deres gæld til kreditorer, og de gik dermed konkurs (S. N. Kaplan & Stein, 1993).8fugte 

Junk bonds markedet var i slutningen af 1980’erne stærkt overophedet. Kapitalfondernes succesfulde 

investeringer i starten af 1980’erne havde bragt øget interesse for kapitalfonde, og kreditorer kæmpede om at 

få lov til at låne dem penge. Dette gjorde, som tidligere nævnt, at kapitalfonde kunne finansiere opkøbene med 

både billig og en høj andel gæld på op til 95% af værdien (S. N. Kaplan & Stein, 1993). Kapitalfonde havde 

yderligere relativt nemt ved at opføre nye og større fonde. Disse faktorer gjorde, at kapitalfonde havde en 
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meget høj likviditet, hvilket medførte, at en stor del af opkøbene i bagklogskabens lyset var overprisfast. Dette 

stemmer overens med Gompers og Lerner (1999) forskning som finder, at moral hazard stiger for kapitalfonde, 

når likviditeten i fonden er høj grundet en periode med overnormale afkast. Med andre ord stiger presset på 

kapitalfondene til at investere, grundet øget likviditet, hvilket forringer kvaliteten af deals, og dermed falder 

afkastet alt andet lige i sidste ende til investorerne. Den øget andel af konkurser for buyouts faldt i mediernes 

og dermed politikkernes interesse, som beskyldte kapitalfonde for at skære arbejdspladser, reducere 

investeringer, reducere R&D og for at mindske virksomheden finansielle stabilitet grundet den øgede gæld. 

Regeringen reagerede på dette ved at øge reguleringen af kapitalfonde. Hvilket medførte, at der blandt andet 

blev lavet restriktioner på skattefradraget og på bankernes beholdning af junk bonds.   

2.2.3. Tredje fase 2000 - 2015 – Global ekspansion 

Den tredje fase indeholder både en optur og en nedtur. Markedsværdien af buyout steg meget i perioden fra 

2000 til 2007, hvor specielt det europæiske marked for buyout var blevet mere etableret. Det amerikanske 

marked, som fase et og to hovedsageligt bygger på, er fundamentalt forskelligt fra det europæiske marked, 

hvilket har gjort, at det tog længere tid for dette marked at komme i gang. Kapitalfonde i Europa operer i et 

miljø som er meget forskellige fra det amerikanske, i forhold til mindre udviklede exit muligheder, strengere 

reguleringer, mere koncentreret ejerskab for opkøbskandidater og strengere regulerede ansættelsesforhold 

(Sommer, 2012).  

Perioden 2000 til 2007 blev positivt påvirket af den globale højkonjunktur og til trods for højkonjunkturen, 

forholder renterne sig tilmeld på et relativt lavt niveau. Det er dermed igen muligt for kapitalfonde at rejse 

risikovillig kapital til investeringer, og markedet for buyout vokser. Det europæiske marked er grundet 

opbyggelsen af EU blevet mere integreret, hvilket gør, at en række af de tidligere regulativ forhindringer 

mellem markederne er nedbrudt. Dette gør det muligt for kapitalfonde at bevæge sig mere frit over 

markederne og i højere grad konsolidere disse. Samtidigt har introduktionen af euroen reduceret 

valutarisikoen mellem de europæiske lande. 

Det store fald i perioden 2007 til 2008 skyldes den globale finanskrise, som medførte, at værdien af de opkøbte 

virksomheder faldt dristigt, og det blev gjort væsentligt sværere at fremskaffe finansiering til buyout. 

Finanskrisen påvirkede yderligere virksomhedens økonomiske resultater, det medførte, at færre virksomheder 

var potentielle opkøbskandidater, da de simpelthen ikke ville være i stand til at servicere fremtidige 

låneforpligtelser. Markedets begrænset likviditet gjorde det også sværere for kapitalfonde at opføre nye fonde.  
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Ud fra analysen af de tre faser er det tydeligt, at kapitalfondes aktivitet er stigende, men meget konjektur 

følsomt til trods for, at de typisk i investerer i virksomheder, som er karakteriseret som mindre 

konjekturfølsomme, vil den høje gældsætning alt andet lige betyde en øget følsomhed overfor 

konjekturændringer (Franzoni, Nowak, & Phalippou, 2010).   

2.3. Kapitalfondsstruktur 

Kapitalfonde er opbygget på en speciel struktur, der er essentiel at forstå for at kunne analyse hvorfor og 

hvordan, de påvirker den operationelle performance for den opkøbte virksomhed. 

Begrebet private equity bruges i dag om en investeringsform, hvor et investeringsselskab (kapitalfond) med 

tilsagn fra investorer om kapital investerer i unoteret aktier (porteføljeselskaber). Managementselskab som 

består af general partners (GP) investerer på lige fod med investorerne, og står for investeringen af den tilsagte 

kapital, samt udviklingen af de opkøbte porteføljevirksomheder. Målet med investeringsselskabet er at opnå et 

højere afkast, end det investorerne kan opnå ved investeringer i noterede aktier. 

Figur 1: Kapitalfondsstruktur og opkøbsstruktur 

 

(Note: CEBR 2008, Spliid 2007 og egen tilvirkning) 
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2.3.1. Investorer 

Kapitalfonde er organiseret i selskabsformen kommanditselskab, som består af to typer investorer. 

Komplementaren er management selskabet generelle partners (GP), som har ubegrænset hæftelse og 

kommandisterne også kaldet limited partners (LP), som kun hæfter for deres indskudte kapital.  

Investorerne kan primært inddeles i fire kategorier (Thomsen et al., 2008): 

- Institutionelle investorer (banker, forsikringsselskaber og pensionskasser) 

- Virksomheder  

- Offentlige myndigheder 

- Private investorer 

- Fonde af fonde 

Figur 2: Investors kapitaltilsagn til europæiske- og danske fonde i år 2006  

  

(Note: EVCA Yearbook 2006 og egen tilvirkning) 

Ud fra grafen ses det, at de institutionelle investorer står for langt størstedelen af den tilsagte kapital på 

henholdsvis 64% i Europa og 85% i Danmark. Danmarks mest dominerende investorer er pensionsselskaberne, 

som står for 38% af den tilsagte kapital, dette giver god mening i forhold til den danske kultur omkring høje 

investeringer i pensionsopsparingen.  

Investorerne i fonden giver tilsagn om kapital på baggrund af et specifikt samarbejdsaftale/mandat (Limited 

partnership agreement). Kapitalen bliver ikke indbetalt med det samme, men kommer løbende, når 
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management selskabet køber porteføljevirksomheder. Limited partnership agreement specificerer de vilkår, 

hvor på LP’erne investerer i kapitalfonden. Vilkårene vil typisk dække over følgende hovedområder 

kompensation til GP’erne, tidshorisonten for fonden samt forskellige negative covenants. De negative 

covenants består af forskellige begrænsninger, hvor på GP’erne kan handle indenfor, det kunne for eksempel 

være specifikke brancher og hvilken størrelse porteføljevirksomheder, som kan erhverves.  

Investorerne modtager afkast i takt med, at porteføljevirksomhederne bliver solgt eller børsnoteret. 

Porteføljevirksomheden bliver ofte holdt over en tre til syvårig periode, derfor vurderes investering i 

kapitalfonde som en relativ lang og illikvid investering. Investering i kapitalfonde kan illustreres ud fra J-kurven. 

J-kurven viser den typiske udvikling af en kapitalfonds værdi over dens levetid.  

Figur 3: J-kurven 

 

(Note: Egen tilvirkning) 

Kapitalfondens levetid er typisk 10 år, plus en mulighed for GP’erne for at forlænge fondens levetid på mellem 

ét til tre år. J-kurven viser, at i takt med kapitalfonden gennemgår første fase, falder værdien kraftigt af 

kapitalfonden. Dette skyldes, at kapitalfonden opkøber porteføljevirksomheder samt bruger mange penge på 

konsulentydelser for at støtte deres screening proces, due diligence og andet rådgivning i forhold til køb og salg 

af virksomheder. Løbende mod exit afhænder kapitalfonde porteføljevirksomhederne og LP’erne vil typisk blive 

tilbagebetalt deres investeret kapital plus en hurdle rate og IRR. IRR kan variere kraftigt alt afhængig af 

kapitalfondens performance, men hovedparten af kapitalfonde forventer en IRR på mellem 15-25%. Den 
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relative lange levetid af fonden på 10 år, gør at fondens levetid typisk kan opdeles i fire perioder; Fund raising, 

opkøb, udvikling og exit. Den gennemsnitlig ejerperiode for LBO transaktioner har historisk set været seks år, 

men dette tal har været kraftigt faldende siden starten i 1970’erne (S. N. Kaplan & Strömberg, 2009). Der er 

derfor klare tegn på, at kapitalfonde ønsker at afvikle selskaberne hurtigere end tidligere.  

2.3.2. Managementselskabet 

Managementselskabet er ejet af GP’erne, som er karakteriseret ved at have en betydelig erfaring inden for 

handel og udvikling af unoterede selskaber. GP’erne er yderst vigtige personer for kapitalfonden, da de har 

ansvaret for at rådgive fonden omkring opkøb af porteføljevirksomheder, samt udvikle og drive 

virksomhederne i samarbejde med ledelsen og bestyrelsen af porteføljevirksomheden. Kapitalfonden selv er 

blot en juridisk skal, hvor management selskabet bliver hyret ind for at forvalte investorernes kapital. GP’ernes 

indblanding i porteføljevirksomhederne kaldes i fagsprog aktivt ejerskab, og det er en væsentlig del af 

kapitalfondens strategi. 

 GP’erne er udover at være rådgiver til fonden også investorer i fonden, hvilket sikrer, at LP’ernes og GP’ernes 

interesser er de samme, og agentomkostningerne derved minimeres. GP’ernes kompensation består af to 

komponenter management fee og carried interest. Management fee er typisk en årlig fast betaling på mellem 

1,5-2,5% af den tilsagte kapital fra investorer, betalingen dækker delvis over managementselskabet faste 

omkostninger til for eksempel husleje, konsulentydelser samt diverse omkostninger. Den anden komponent af 

kompensation er carried interest og er ofte 20% af den profit, som managementselskabet har lavet i 

kapitalfonden efter returnering af LP’ernes investeret kapital plus en hurdlerate på ca. 8%. Hvilket vil sige, at 

managementselskabet først bliver betalt efter at have returneret den investerede kapital til investorerne plus 

givet dem et afkast på 8% (se bilag 3 for uddybelse). 

Carried interest er ofte blevet kritiseret i pressen, da det kan gøre GP’erne meget velhavende, hvis de er i stand 

til at øge værdien af porteføljevirksomheden kraftigt. Struktureringen af kompensationen gør kapitalfonde til 

en meget performance orienteret organisation, hvor der er stor forskel på de bedste og dårligste performende 

kapitalfondes lønninger. Ved investering i kapitalfonde vurderer investorer derfor kapitalfonde ud fra GP’ernes 

historisk track record og ikke kapitalfondens. Det er i vid udstrækning anerkendt, at det ofte er enkelte GP’er, 

som trækker læsset i kapitalfonde, og hvis de dygtigste forlader kapitalfonden, har kapitalfonden ofte langt 

svære ved at opnå den ønskede kapital fra investorer.  
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2.3.3. Porteføljevirksomhed 

Porteføljevirksomheden repræsenterer den virksomhed, som kapitalfonden opkøber. De opkøbte 

virksomheder kan typisk opdeles i forskellige kategorier baseret på deres tidligere ejerforhold; private, 

sekundære, børsnoterede og divisioner. Sekundære er, når kapitalfonde opkøber en virksomhed fra en anden 

kapitalfond. Børsnoterede er, når en kapitalfond opkøber en børsnoteret virksomhed og typisk afnoterer den, 

og kaldes også for public-to-private. Divisioner er, hvor en kapitalfond opkøber en division af en virksomhed. 

Dette ses ofte i konglomerater. Til sidst er der opkøbstypen privat, som dækker over de opkøb, som ikke er 

dækket af de tre andre opkøbstyper, hvilket typisk vil være opkøb af stand alone virksomheder som tidligere 

var familieejet eller ejet af investorgruppe. For at kapitalfonden skal udføre aktivt ejerskab, forudsætter dette, 

at kapitalfonden opnår bestemmende indflydelse, derfor kræver de ofte ved overtagelse af 

porteføljevirksomheder at købe aktiemajoriteten eller indgå en aftale, som giver dem bestemmende 

indflydelse ved for eksempel strategiske beslutninger eller andre væsentlige beslutninger. Bestemmende 

indflydelse giver kapitalfonden mulighed for at fremsætte deres ønskede strategi til, hvordan værdien skal øges 

af virksomheden, derudover er det også hensigtsmæssigt med kontrol af porteføljevirksomheden ved exit, da 

man ikke skal være afhængig af godkendelse fra andre aktionærer.  

Kapitalfondes opkøb har historisk været kendetegnet ved at opkøbe modne virksomheder med en relativt 

stabil pengestrøm. Porteføljevirksomhedernes karakteristika af at være modne virksomheder med en stabil 

pengestrøm, gør at den operationelle risiko alt andet lige er begrænset, hvilket gør det muligt for kapitalfonde 

at geare porteføljevirksomheden betydeligt for at skabe en øget finansiel risiko og dermed øget afkast 

potentiale. Den typiske investering af kapitalfonde er, ud fra et risikosynspunkt, derfor i gennemsnit 

kendetegnet ved en lav operationel risiko men høj finansiel risiko. For at øge den finansielle risiko er opkøbet 

finansieret via en høj gæld andel og lav egenkapital. Egenkapitalen betales både af kapitalfonden og ledelsen, 

samt eventuelle co-investors. Yderligere finansieres hovedparten af opkøbet af gæld, som kan opdeles i klasser 

af senior- og junior gæld baseret på risikoen ved gælden, altså hvordan de står ved eventuelt misligholdelse. 

Kapitalstrukturen kan variere fra case til case og afhænger af sikkerheden på det underliggende aktiv. 

Opkøbsstrukturen er ofte opbygget omkring en række holdingselskaber, dette er hensigtsmæssigt for 

kapitalfonden, da det giver dem mulighed for at have bestemmende indflydelse over porteføljeselskabet uden 

direkte at have aktiemajoritet. En anden grund er ud fra et risikomæssigt synspunkt. Jo længere væk 

porteføljeselskabet er fra investeringsselskabet, desto mindre er risikoen. 
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2.4. Ejernes agentomkostninger 

Ejernes agentomkostninger opstår, hvis det ikke er ejerne af virksomheden, som selv driver virksomheden. I 

disse tilfælde vil ejerne også kaldet principalen udpege en bestyrelse, som ansætter en direktion også kaldet 

agenten til at drive den daglige drift af virksomheden for ejerne. Separationen af ejerskab og drift er ofte 

nødvendigt for at finde den bedste egnede ledelse, men denne konstruktion kan have andre ulemper. Ledelsen 

kan have andre interesser end ejerne, og de kan derfor være fristede til at investere virksomhedens penge i 

ting til deres egen personlige fordel. Derudover kan de afslå højt risiko men attraktive investeringer, fordi de 

går mere op i sikkerheden af deres job end at maksimere ejernes afkast. Problemerne som opstår grundet de 

forskellige interesser mellem ledelse og ejer, kaldes i fagsprog for agentproblemer. Agentproblemer medfølger 

ofte agentomkostninger, som kan kategoriseres i to kategorier: 1) Ledelsen forsøger ikke at maximere 

virksomhedens værdi 2) Ejernes omkostninger forbundet med at overvåge og kontrollere ledelsen (Brealey et 

al., 2014). 

Det er derfor afgørende, at der er overensstemmelse mellem ejernes og ledelsens interesser, hvis 

agentomkostningerne skal nedbringes. Teorien beskriver primært to måder, hvorpå virksomheden kan 

nedbringe agentomkostninger: Overvågning og ledelsens kompensation. 

Overvågning kan sikre, at ledelsen bruger den aftalte tid på arbejdet samt gribe ind, hvis ledelsen kommer ud 

af kurs. Overvågning er derfor brugbar til at kontrollere de mest åbenlyse agentproblemer, men kræver både 

tid og penge. Nogen form for overvågning er derfor altid profitabelt, men en grænse nås hurtigt, hvor en krone 

investeret i overvågning ikke vil give et afkast på en krone sparret i agentomkostninger. Overvågning kan 

foretages af flere interessenter herunder ejere, bestyrelsen, revisorer og långiver. I større børsnoterede 

virksomheder er opgaven om at kontrollere givet til bestyrelsen, som er valgt af ejerne til at repræsentere 

deres interesser. Grundet den lave koncentration af ejerskab i børsnoterede virksomheder kan det yderligere 

skabe agentproblemer mellem ejerne og bestyrelsen. Derudover er der i praksis set flere tilfælde af, hvor 

bestyrelsen ikke er uafhængig af ledelsen, men hvor den administrerende direktør for eksempel er gode 

venner med store dele af bestyrelsen, og dermed indirekte har indflydelse på bestyrelsen. En anden interessent 

som kan kontrollere virksomheden og dermed mindske agentomkostningerne er en långiver. Jensen (1989) 

beskriver, at en virksomhed med høj generering af cash flow ofte har øgede agentomkostninger. Dette skyldes, 

at ledelsen i en virksomhed med høj generering af cash flow har begrænset interesse i at udbetale cash flowet 

som udbytte, da det ville give dem mindre økonomiske ressourcer. Ledelsen vil i stedet foretrække at investere 

kapitalen i virksomheden, selvom det kan betyde at investere i negative nutidsværdi projekter. Investering i 
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negative nutidsværdi projekter er værdiødelæggende for ejerne og skaber øget agentomkostninger. Jensen 

mener derfor, at agentomkostningerne kan nedbringes ved at øge gældsandelen i virksomheden ved for 

eksempel at tilbage købe aktier eller betale udbytte. Derved vil ledelsen ikke have samme muligheder for at 

investere i negative nutidsværdi projekter eller sløse pengene væk. Gælden har derfor en indirekte 

kontrollerende og disciplinerende effekt på ledelsen. Derudover er långiver ofte en større finansiel institution 

og ekspert i at overvåge den finansielle performance af virksomheden med opsætning af covenants og 

kreditvurdering, hvilket yderligere kan bidrage til faldende agentomkostninger (Thompson, 1992).  

En anden mulighed for at nedbringe agentomkostninger er struktureringen af ledelsens kompensationspakke. 

Ledelsens kompensationspakke skal struktureres således, at de har samme interesser som ejernes, altså 

maksimere ejernes værdi. Kompensationspakken består typisk af en fast- og variabel løn. Hovedparten af 

børsnoteret virksomheder forbinder en stor del af ledelsen løn på aktiens performance ved hjælp af aktier, 

warrants og optioner. Ejernes interesse er alt andet lige en højere aktiekurs, og hvis ledelsen aflønning også 

afhænger af denne forbindes deres to interesser og dermed mindskes agentomkostningerne. Hvis en for stor 

del af ledelsens løn kommer fra den faste del, bekymrer de sig i højere grad om sikkerheden i deres job og ikke 

at maksimere ejernes værdi. Der er dog en række ulemper ved at forbinde lønnen til aktiekursen, i det den er 

stærkt påvirket af industriens udvikling, samt at den kan give incitamenter til ledelsen om at tilbageholde dårlig 

nyheder for markedet eller manipulere regnskabet (Brealey et al., 2014). For unoterede aktier er det ikke 

muligt at kombinere kompensations pakken med aktiekursen, da den unoterede virksomhed ikke har 

markedsbestemt pris. Unoterede virksomheder lader derfor ofte ledelsen købe sig ind i virksomheden for at 

minimere agentomkostninger. Det er dog en relativ besværlig proces, da unoterede selskaber ikke har en 

markedsværdi, og derfor ofte er en meget illikvid investering, hvilket gør det svært for virksomheden at 

fastsætte en markedsværdi samt for ledelsen af afhænde deres ejerandele ved afskedigelse med virksomhed.  

2.5. Værdiskabelse i porteføljeselskaber 

Tidligere forskning har fokuseret på at kapitalfonde typisk skaber værdi for porteføljevirksomheden ved 

optimering af følgende tre parametre governance, finansiel og operationel. Disse tre parametre vil blive 

gennemgået i nedenstående afsnit, derudover vil der blive diskuteret alternative forklaringer på værdiskabelse 

herunder kapitalbegrænsninger samt organisk- og uorganisk vækst. 
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2.5.1. Governance Optimering 

Kapitalfonde kan skabe værdi ved at forbedre governance i virksomheden. Dette kan blandt andet gøres ved at 

løse principal-agent problemet, og dermed mindske agentomkostningerne.  

Ved overtagelse af en porteføljevirksomhed påvirker en kapitalfond flere faktorer for at forbedre governance 

strukturen. Som tidligere nævnt investerer både LP’erne, GP’erne og ledelsen i porteføljevirksomheden. På den 

både måde skabes der en klar overensstemmelse mellem de tre interessenter om at det endelige mål er at øge 

værdien af virksomheden. Sammenlignet med optioner og warrants ofte brugt i børsnoteret selskaber, som 

også er afhængig af virksomhedens værdi, giver det, at ledelsen medinvestere i porteføljevirksomheden ikke 

kun en upside men også en downside for ledelsen. Dette transformerer ledelsen fra at være agent til principal 

samtidig med, at det mindsker ledelsens incitament til at foretage investeringer med for høj risiko 

sammenlignet med afkast, hvilket de alt andet lige ville have med warrants og optioner som aflønning, da disse 

stiger i værdi ved en øget volatilitet. Yderligere, fordi porteføljevirksomheder ofte ikke er børsnoteret er 

ledelsens ejerandel relativ illikvid, hvilket betyder at de først kan sælge deres ejerandel ved salg af 

porteføljevirksomheden. Den illikviditet reducerer ledelsen incitament til at manipulere kortsigtet 

performance. Forskning af Kaplan (1989) viser, at ledelsens ejerandel stiger med en faktor fire når 

virksomheden går fra børsnoteret til ikke-børsnoteret i forbindelse med et salg til en kapitalfond. Kaplan & 

Stömberg (2009) viser yderligere i deres forskning, at det ikke kun er den administrerende direktør som 

investerer i porteføljevirksomheden, men hele ledelsesteamet. De undersøger 43 LBO I USA og kommer frem 

til, at medianen for den administrerende direktør er 5,4% af egenkapitalen og at hele ledelses teamet har 16% 

af egenkapitalen. Acharya & Johnson (2007) bekræfter resultaterne med lignende undersøgelse i 

Storbritannien.  

Kapitalfondes aktive ejerskab er yderligere kendetegnet ved, at de kontrollerer bestyrelsen ved at have flere 

GP’er siddende i bestyrelsen, og at bestyrelsen er mere aktiv involveret i virksomheden i forhold til 

sammenlignelige virksomheder som ikke er kapitalfondsejet (S. N. Kaplan & Strömberg, 2009). 

Kapitalfondsejede virksomheders bestyrelse er ofte mindre end sammenlignelig selskaber, hvilket gør, at alle 

bestyrelsesmedlemmerne bliver holdt ansvarlig for deres respektive opgaver, og det så kaldte ”Free rider 

problem” bliver minimeret (Grossman & Hart, 1980). Forskning viser, at bestyrelser i kapitalfondsejede 

virksomheder mødes oftere og har langt flere uformelle samtale end ikke kapitalfondsejede virksomheder 

(Acharya & Johnson, 2009; Cornelli & Karakas, 2008). I forlængelse af dette er bestyrelsen i kapitalfondsejede 

virksomheder hurtigere til at reagere på en ledelse, som ikke performer som forventet. Acharya & Johnson 



20 
 

(2007) viser, at en tredjedel af opkøbte virksomheders administrerende direktører var skiftet ud indenfor de 

første 100 dage, mens to tredjedele var skiftet ud indenfor en fire årig periode. 

2.5.2. Finansiel Optimering 

Finansiel optimering henfører til kapitalstrukturen i porteføljevirksomheden, og hvordan kapitalfonde bruger 

den til at øge afkast potentialet af deres investering samt disciplinere ledelsen. 

Modigliani og Miller pionerende rapport fra 1958 undersøger kapitalstrukturens betydning. I deres proposition 

I konkluderer de, at i en verden uden skatter og konkursomkostninger er kapitalstrukturen uden betydning for 

virksomhedens værdi:  

𝑉𝐽 = (𝐺𝐽 + 𝐸𝐽) =
𝑋𝐽

𝑅𝐴

, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑒𝑟 𝐽 𝑖 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐴 

Hvor VJ er markedsværdien af virksomheden. GJ og EJ er henholdsvis markedsværdien af gæld og egenkapital. 

XJ er den forventet resultat før netto finansielle omkostninger divideret med RA som er det forventede afkast 

på investeringer i klasse A også kaldet Weighted Average Cost of Capital (WACC). Hvilken vil sige, at 

virksomhedens værdi i henhold til M&M proposition I afhænger af driftens profitabilitet og det forventede 

afkast 
𝑋𝐽

𝑅𝐴
, 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑒𝑟 𝐽 𝑖 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 𝐴. 

M&M proposition II kigger på udviklingen i WACC ved ændring af kapitalstrukturen: 

𝑅𝐸 = 𝑅𝐴 + (𝑅𝐴 − 𝑅𝐷)
𝐺𝐽

𝐸𝐽
 -> 𝑅𝐴 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝐺𝐽

𝑉𝐽
∗ 𝑅𝐷 +

𝐸𝐽

𝑉𝐽
∗ 𝑅𝐸  

Hvor RE er en funktion af det forventet afkast på aktivet plus en præmie for den finansielle risiko afhængig af 

kapitalstrukturen GJ/EJ. RD og RA er derfor uafhængig af kapitalstrukturen, modsat RE som tager forbehold for 

den øget gearing. WACC kan derefter beregnes ud fra et vægtet gennemsnit af virksomhedens proportioner af 

gæld og egenkapital i forhold til den samlede værdi ganget med det forventede afkast på de respektive. M&M 

proposition II konkludere dermed at WACC er uafhængig af kapitalstrukturen fordi en eventuel øget gearing vil 

få investor til at kræve et højere afkast på den investeret kapital (RE) og dermed udligne den forventede gevinst 

ved indførelse af mere gæld i en verden uden skatter. Da Re er en lineær funktion af forholdet med gæld og 

egenkapital (Modigliani & Miller, 1958). 

M&M anerkender dog, at i en verden med skatter kan kapitalstrukturen have en signifikant betydning for 

virksomhedens værdi, fordi renter er skattemæssigt fradragsberettiget modsat dividende. Den skattemæssige 
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fordel af gæld modsat egenkapital gør det til en mere attraktiv finansieringskilde til det punkt, hvor 

konkursomkostninger marginalt stiger mere end fradraget for mere gæld, dette uddybes i tradeoff-teorien. 

Kraus & Litzenberger (1973) beskriver den optimale kapitalstruktur, som et trade off mellem skatteskjold og 

konkursomkostninger. Den optimale kapitalstruktur kan derfor findes ved det punkt, hvor den marginale værdi 

af skatteskjoldet ved yderligere gæld modsvarer nutidsværdien af konkursomkostninger ved lavere egenkapital 

og derfor højere risiko.  

Figur 4: Kapitalstruktur 

 

(Note: egen tilvirkning og Valuation (Koller, Goedhart, & Wessels, 2015)) 

Konkursomkostninger kan variere meget både i forhold til virksomhedens indtjenings volatilitet samt 

sandsynligheden for, at ejerne vil indskyde ekstra kapital i dårlige tider. Når kapitalfonde opkøber 

virksomheder, er det kendetegnet at en stor del af betalingen finansieres via gæld. Den høje gældsætning er 

ikke ubegrundet, da kapitalfondsejede virksomheder ofte har en lav indtjenings volatilitet og har relativt nemt 

ved at indskyde ekstra kapital hvis nødvendigt. Lav indtjenings volatilitet finder kapitalfonde ved at kigge på, 

hvordan den historiske performance har været for virksomheden for derfor at vurdere dens følsomhed over for 

ændringer af konjunkturer. Yderligere karakteriserer det kapitalfonde at opkøbe virksomheder, som har en 

stabil og erfaring ledelse, hvilket giver kreditorerne tillid til ledelsens evner til at tilbagebetale gælden. 
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En høj egenkapital er en hver ledelses drøm, så længe de ikke selv har penge investeret, for det giver dem 

mulighed for at foretage dårlige investeringer, uden det har væsentlig betydning for virksomhedens fremtidige 

eksistens. Egenkapitals formål er, at dække virksomhedens driftstab i dårlige tider, men derudover kommer 

den automatiske også til at dække over eventuelle dårlige beslutninger, foretaget af ledelsen. Høj gældsætning 

sikrer derfor ejerne, at ledelsen kun investerer i de projekter, som har den højeste nutidsværdi og synliggør i 

større grad dårlige ledelses beslutninger.  

Den anden faktor, som gør, at kapitalfondes optimale kapitalstruktur findes ved en relativ høj gearing, er deres 

evne til at investere ekstra kapital i virksomheden, hvis nødvendigt. Hvis man sammenligner kapitalfonds 

opkøbte virksomheder med børsnoteret selskaber, påkræves det alt andet lige for det børsnoterede selskab at 

have en lavere gearing. Det skyldes, at et børsnoteret selskab skal igennem en relativ krævende proces for at 

rejse ny kapital. Der skal blandt andet udarbejdes et prospekt, laves roadshow, derudover skal emissionen 

times til markedets tendenser. Hvis det så yderligere gør den pågældende virksomhed dårlig og markedet 

generelt er i krise, kan det være lettere umuligt at opnå ny kapital fra investorer. Derudover skal det tillægges, 

at børsnoterede selskaber ofte har en meget bred ejerkreds, som ikke direkte har indflydelse på 

virksomhedens strategi, og dermed har sværere ved at kaste penge efter noget, man ikke direkte selv har 

indflydelse på, modsat kapitalfonde, som har stor indflydelse på den fremtidige strategi.  Kapitalfonde kan hvis 

de finder det nødvendigt relativt nemt yde en ekstra kapitalindsprøjtning i porteføljevirksomheden, da de har 

fået tilsagn om kapital fra investorer og har en mindre ejerkreds som er mere agil. Det skal dog ikke forstås 

sådan, at kapitalfonde ikke kan finde på at lukke fra kassen, men det gør fleksibiliteten er langt større.  

Kapitalfonde har yderligere de fordele af et meget koncentreret ejerskab, hvilket gør at de selv har stor 

indflydelse på den fremtidige udvikling, og at de ikke er underlagt de samme regler som børsnoterede 

virksomheder er. Yderligere gør det spredte ejerskab i børsnoterede selskaber, at långiver ikke har nogen 

mulighed for at vide, hvad ejerne vil gøre, hvis virksomheden kommer i likviditetsproblemer. Ved 

kapitalfondsejerskab kender långiver ofte kapitalfonden samt dens ry og holdning omkring indskydelse af ny 

kapital. Derudover forhandler långiver direkte med ejerne af virksomheden ved eventuelle brud på covenants5 

og ikke kun bestyrelsen.  

                                                           
5 Covenants opstilles ofte ved lån, omkring specifikke finansielle krav som låntager skal overholde overfor långiver 
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Kapitalfondes grundige forarbejde ved opkøb af virksomheder betrygger yderligere långiver, da de ved, at 

kapitalfonde har haft indblandet mange forskellige kvalificerede rådgivere i en dybdegående due diligence 

proces, som har analyseret og undersøgt porteføljevirksomheden for alle tænkelige aspekter.   

Den optimale kapitalstruktur for kapitalfonde indebærer dermed ofte en høj gearing, da deres opkøb og 

struktur gør dem i stand til at nedbringe konkursomkostninger og udnytte skatteskjoldet (Spliid 2007). 

2.5.3. Operationel Optimering 

Kapitalfonde opkøber porteføljevirksomheder alt andet lige baseret på en stand alone værdiansættelse, da 

kapitalfonde ønsker at drive deres porteføljevirksomheder som individuelle enheder. Modsat en strategisk 

køber, som har mulighed for at opnå en række synergier ved opkøb, og dermed kan tillægge det til værdien af 

virksomheden. Dette gør, at kapitalfonde for at vinde handlen og samtidig skabe et fornuftig afkast til 

investorer skal være meget dygtige til at udarbejde den rigtige strategi for virksomheden (S. N. Kaplan & 

Strömberg, 2009). At være i stand til at forbedre den operationelle performance det første år har historisk vist 

sig at være en god indikator på, hvordan porteføljevirksomheden kommer til at klare sig på langsigt, og dermed 

hvorvidt det kommer til at være en god investering. Kapitalfonde udvikler derfor før overtagelsen af 

porteføljevirksomheden ofte en 100 dages plan, som specificerer de operationelle forbedringer, som skal 

implementeres efter overtagelse. Planen vil ofte indeholde konkrete mål for f.eks. øget markedsandele, 

omkostning reduktion og vækst, samt mål, som er mere unikke for kapitalfonde såsom EBITDA, afkast på 

kapital og tilbagebetaling af gæld tidsplan (Bye, Howland, & Matthews, 2009). Da kapitalfonde opkøber med en 

stor andel gæld og for en begrænset periode, er det vigtig, at porteføljevirksomheden hurtigt er i stand til at 

servicere gælden. Kapitalfonde kræver derfor, at ledelsen er i stand til hurtigt at handle og implementere de 

fremlagt tiltag i 100 dages strategien. For at støtte op omkring udviklingen af den opkøbte virksomhed, tilføjer 

kapitalfonden ofte yderligere ekspertise og industri erfaring til porteføljevirksomhede via operative partnere, 

på engelsk operating partners. Operative partnere er typisk tidligere CEOs eller COOs med en historisk track 

record indenfor ledelse. De stammer typisk for kapitalfondens netværk og kan være ansat på konsulentbasis 

eller fastansat i kapitalfonden. Fastansatte operative partnere vil i resten af afhandlingen blive kaldt interne 

operative partnere, og er defineret som rådgivere med tidligere ledelseserfaring, som er ansat hos 

kapitalfonden på fuldtid, og de er dermed ikke medlem af et uafhængigt netværk af senior rådgivere eller hyret 

på konsulent basis. Yderligere indgår de ikke i investeringsteamet. Det er forskelligt fra kapitalfond til 

kapitalfond, hvorvidt de har oprettet eget internt operativ partner team, eller de hyrer eksterne operative 

partnere ind på konsulent basis. Et internt operativ partner team går i fagsprog under forskellige termer 
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herunder portfolio support team, value creation team eller value enhancement team. Deres interaktion med 

porteføljeselskaberne kan variere kraftigt i forhold til industrien, størrelsen og værdien af den opkøbte 

virksomhed. Derudover kan opgaverne et internt operativ partner team varetager i den opkøbte virksomhed 

variere, men det kan for eksempel være bestyrelsesopgaver, strategiudvikling, drift optimering eller kontrol af 

strategiske initiativer. Opgaverne gøres generelt fra et højt strategisk perspektiv. Interne operative partnere 

kan også støtte ledelsen i dag-til-dag operationer eller arbejde som stedfortrædende direktør. Interne 

operative partnere arbejder ofte på tværs af brancher for flere af selskaberne som er under ejerskab af 

kapitalfonden, hvilket gør dem i stand til i, at i højere grad at indføre best practice, som kapitalfonde kan 

udnytte til at skabe operationel værdi på tværs af selskaberne. Kapitalfonde opnår altså en række fordele ved 

at oprette et internt operativ partner team, da kapitalfonde alt andet lige tænker anderledes end andre 

virksomheder, da der som tidligere nævnt er meget fokus på exit og cash flow. Det er derfor værdifuldt for 

kapitalfondene at arbejde med fagfolk, som har dette kapitalfond mindset, samt har erfaring og forståelse for 

deres arbejdsmetoder. Yderligere har interne operative partnere ofte en bedre forståelse for 

porteføljevirksomheden, da de ofte arbejder med porteføljevirksomheden fra screening processen til exit. 

Dette gør, at der ikke i samme grad går værdifuld viden tabt i processen, modsat hvis man hyrer eksterne 

operative partnere på konsulentbasis. Ulemperne ved at have et internt operativ partner team, er, at det er 

meget omkostningstungt, givet personerne i teamets høje profiler og ancienniteter. Derudover er det mere 

ufleksibelt og sværere at få specialistviden på specifikke områder (Hemptinne & Hoflack, 2009). Et internt 

operativ partner team ses primært hos de større internationale fonde, som har en tilpas stor portefølje af 

selskaber, hvor et team konstant kan være beskæftiget.   

2.5.4. Alternativ værdiskabelse 

Kapitalbegrænsning 

Som tidligere beskrevet er en af fordelene ved kapitalfonde, at de har relativt nem adgang til kapital. Man kan 

endda sige, at formålet med kapitalfondenes opkøb ofte er, at tage porteføljevirksomheden skridtet videre ved 

for eksempel at være villig til at investere den nødvendige kapital for ekspansion. Afhængig af 

porteføljevirksomhedens tidligere ejere ses det ofte, at der fra de tidligere ejers side ikke er investeret den 

nødvendige kapital i virksomheden for at lave optimale forhold for vækst (Boucly, Thesmar, & Sraer, 2009). 

Porteføljevirksomheden kan for eksempel tidligere være familieejet, hvor familien ikke har haft evnerne eller 

den finansielle styrke til at udvikle virksomheden og dermed realisere dens fulde potentielle. Problemer med 
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kapitalbegrænsninger kan kapitalfonden alt andet lige være med til at løse, givet deres relative nemme adgang 

til kapital samt ekspansions erfaring og viden.  

Organisk- & uorganisk vækst  

I forlængelse af ovenstående værdiskabelse ved at ophæve porteføljevirksomhedens kapitalbegrænsninger. 

Ses det ofte, at ophævelsen af kapitalbegrænsningen medfører vækst, som kan opdeles i organisk- og 

uorganisk vækst. Uorganisk vækst betyder, at virksomheden vækster ved at tilkøbe andre virksomheder 

modsat organisk vækst, som er vækst via eksisterende forretning. Et tilkøb af en virksomhed kan alt andet lige 

sidestilles med at købe aktiverne på det fri marked.  

Yderligere tilkøb af virksomheder til den opkøbte porteføljevirksomhed sker ofte i industrier med lav 

fragmentation, hvor tilkøb kan være med til at konsolidere industrien, hvilket kan bidrage med højere 

profitabilitet i virksomheden. Desuden kan der ved kombination af to virksomheder, opstå muligheder og 

besparelser, som ikke havde været tilgængelige, hvis de to virksomheder havde opereret individuelt, dette er 

også kaldet synergier. Synergier hvis indfriet kan være med til at øge profitabiliteten af virksomheden, igennem 

bedre udnyttelse af for eksempel stordriftsfordele, købekraft overfor leverandør og kunder samt adgang til nye 

markeder og produkter (Brealey et al., 2014).  

Desuden viser tidligere forskning, at sandsynligheden for at lave tilkøb er betydelig større for 

porteføljevirksomheder, som er opkøbt af store og erfarende kapitalfonde, sammenlignet med 

porteføljevirksomheder ejet af mindre kapitalfonde. Hvilket skyldes, at det er relativt krævende at gennemføre 

et succesfuldt tilkøb, hvor synergierne bliver indfriet tilfredsstillende (Hammer, Knauer, Pflucke, & Schwetzler, 

2016). 

3. Forskning inden for operationel værdiskabelse i kapitalfonde 

Den nuværende forskning inden for kapitalfondes operationelle værdiskabelse fokuserer både på LBO, vækst 

kapital og venture kapital. Da der i dette studie kun fokuseres på LBO transaktioner, vil der så vidt muligt 

fokuseres på forskningen inden for dette område. 

Forskning inden for performance af kapitalfonde er opdelt i to hovedgrupper; fonds niveau og 

porteføljevirksomheds niveau. På fondsniveau vurderes kapitalfondens performance ud fra den interne rente, 

som forventes i gennemsnit at ligge på omkring 15-25% for at tilfredsstille investorer. Da denne afhandling 

tager udgangspunkt i porteføljevirksomhedernes performance og ikke fondens på et aggregeret niveau, vil der 
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ikke blevet gennemgået forskning, som tager udgangspunkt i fondens performance, men fokuseres på de 

enkelte porteføljevirksomheder performance. For at vurdere påvirkningen af kapitalfondsejerskab på den 

operationelle performance bruger litteraturen følgende overordnet performance mål: profitabilitet og vækst.  

Forskningen vil i følgende afsnit blive opdelt i effekten af kapitalfondsejerskab på profitabilitet og vækst, samt 

yderligere dekomponeret i forhold til de tre historiske faser, som tidligere er gennemgået i afsnit 2.2. 

3.1. Profitabilitet 

Tidligere empiriske undersøgelser af kapitalfondes effekt på porteføljevirksomheden efter, at de er blevet 

opkøbt gennem transaktionsformen LBO, er varierende over de tre perioder, men er hovedsageligt positive. 

Forskningen har undersøgt udviklingen af profitabiliteten primært gennem nøgletal som EBITDA/aktiver, 

EBIT/aktiver, omsætning/aktiver, EBIT/omsætning, EBITDA/omsætning og netto resultat/omsætning.  

3.1.1. Forskning første fase 1980 - 1990 

Kaplan (1989) undersøgte transaktioner, hvor børsnoteret selskaber var blevet afnoteret i 1980 til 1986. 

Studiet fandt at EBIT til omsætning steg med mellem 10-20 procent absolut og relativ til peers. Yderligere steg 

forholdet mellem cash flow og omsætning med ca. 40 procent (S. Kaplan, 1989). I samme periode undersøgte 

Siegel og Lichtenberg udviklingen i produktiviteten efter LBO, for alle porteføljevirksomhedens 

produktionssteder. De finder, at porteføljevirksomhedens produktionssteder har 14 procent højere stigning i 

produktivitet over analyseperioden på 5 år. Produktivitetens udvikling begrundes med et øges fokus på at fuldt 

udnytte de ansattes kompetencer og bedre allokering af ressourcer til værdiskabende aktiviteter (Lichtenberg 

& Siegel, 1989). Smith (1990) finder lignende resultater, og underbygger dermed Kaplan (1989) og Siegel og 

Lichtenberg (1989) resultater.  

Ud fra ovenstående findes kapitalfondsejerskab at have påvirket profitabilitet positivt i første periode 1980 til 

1990. Studiernes data bygger hovedsageligt på opkøbstypen public-to-private, hvilken der skal tages forbehold 

for ved sammenligning af senere studier. Den forbedrede profitabilitet skyldes ud fra ovenstående studier 

primært øget koncentration af ejerskab samt faldende agentomkostninger, hvilken er i tråd med Jensens 

(1986) free cash flow hypotese.   

3.1.2. Forskning anden fase 1990 - 2000 

Desbrières & Schatt undersøger 161 MBO I Frankrig i perioden 1988 til 1994. De opkøbte virksomheder har 

højere profitabilitet både før og efter sammenlignet med en kontrolgruppe. Men modsat tidligere forskning fra 
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USA forringes de kapitalfondsejet virksomhedernes performance efter opkøb. Yderligere finder de, at den 

faldende performance er afhængig af, hvilken opkøbstype, der er tale om (privat, sekundær, divisioner og 

børsnoteret), de finder, at den negative udvikling i profitabiliteten primært skyldes den negative udvikling i 

opkøbstypen privat (Desbrières & Schatt, 2002). Cressy (2007) undersøger 122 buyouts i Storbritannien, og 

konkluderer, at overskudsgraden er 4,5 procent højere under kapitalfondsejerskab, samt at forbedringerne er 

større for porteføljevirksomheder overtaget af specialiseret kapitalfonde modsat ikke specialiseret 

kapitalfonde. Meuleman et. al. (2009) undersøger 230 buyouts i Storbritannien i perioden 1993 til 2003 og 

finder generelt faldende profitabilitet, men stigende for division opkøb. Harris et. al. (2005) undersøger 

udvikling på produktionsniveau efter management buyout, og finder signifikant forbedret produktivitet, som 

følge af bedre allokering af ressourcer samt faldende agentomkostninger. 

Vintens (2007) undersøgelse af danske LBO transaktioner i perioden 1991-2004 finder signifikant negativ effekt 

på profitabiliteten ved kapitalfondsejerskab. Vintens undersøgelse finder konkret, at overskudsgraden på 

kapitalfondsejede virksomheder falder med to til otte procentpoint efter overtagelse i forhold til en 

kontrolgruppe. Men at porteføljevirksomhederne inden opkøb er signifikant større og mere profitable end 

kontrolgruppen. 

Forskning fra anden fase er primært fokuseret på det europæiske marked, i det regnskabstal for private 

virksomheder i disse markeder (Frankrig, Storbritannien og Danmark) er offentlig tilgængelige hvilket ikke er 

tilfældet i USA. Forskningens resultater er ikke entydige, men de fleste resultater peger på faldende 

profitabilitet (med undtagelse af Cressy (2007) og Harris et. al. (2005), dog varierende for de enkelte 

opkøbstyper. Argumentet for den faldende profitabilitet er et fald i koncentrationen af ejerskab og dermed 

øgede agentomkostninger, i det de undersøgte opkøb primært har været familieejet inden.   

3.1.3. Forskning tredje fase 2000 – 2015 

Guo et. al. undersøger buyouts public-to-private i perioden 1990 til 2006, og finder at profitabilitetens udvikling 

er lidt stigende eller uændret i forhold til kontrolgruppen. Hvilket underbygges af Ughetto og Scellato, som 

ligeså finder, at kapitalfondsejerskab ikke har nogen signifikant effekt på profitabiliteten, tiltros for stigninger i 

aktiver og omsætning, men ikke høj nok stigning i EBITDA til procentmæssigt at øge profitabiliteten. Yderligere 

finder Acharya et. al. i analyse af europæiske buyouts for perioden 2003 til 2007, at kapitalfondsejerskabet har 

en positiv effekt på profitabiliteten, og at der en korrelation mellem øget profitabilitet og general partners 

evner.  Alperovych et. al. analyserer LBO transaktioner foretaget i perioden 1999 til 2008 og viser generelt øget 
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effektivitet efter opkøb. Hovedparten af påvirkningen på effektivitet fremkommer indenfor de første to år og 

er størst for divisions opkøb.  

Forskningen foretaget på buyouts i tredje fase spænder fra, at kapitalfondsejerskab effekt på profitabilitet er 

positiv til ikke at have nogen signifikant effekt. Bemærkelsesværdigt er, at forskningen fra tredje fase af 

buyouts kun går frem til 2008. Det vil sige, at nuværende forskning ikke dækker over opkøb foretaget i 

finanskriseårene. Ud fra ovenstående beskrivelse af nuværende forskning sammenlignet med afsnittet for 

kapitalfondes historiske udvikling, kunne det tyde på, at kapitalfondsejerskab betydning på profitabiliteten 

varierer i forhold til konjunkturerne i markedet. Altså at kapitalfonde performer bedre end kontrolgruppen i 

perioder med højkonjunktur og modsat ved lavkonjunktur.  

3.2. Vækst 

Vækst kan måles ud fra en række parametre, de mest brugte parametre i den nuværende forskning er 

udviklingen i aktiver, ansatte og omsætningen. Disse parametre vurderes til at give et retvisende billede af 

porteføljevirksomhedens vækst. En række forskere har undersøgt de ansattes forhold i virksomheder efter 

overtagelse af en kapitalfond, da kritiker af kapitalfonde ofte argumentere for at de favorisere investorer på 

bekostning af de ansatte, som falder i løn og afskediges. Derimod har der været begrænset forskning på 

udviklingen i aktiver og omsætning i porteføljevirksomheder, efter overtagelse af en kapitalfond.  

3.2.1. Forskning første fase 1980 - 1990 

Kaplan (1989) finder i undersøgelsen af public-to-private buyouts, at anlægsinvesteringer stiger for 

porteføljevirksomheder relativt til kontrolgruppen, hvilken medfører stigende aktiver. Siegel (1990) finder 

yderligere, at antallet af ansatte stiger efter overtagelse af en kapitalfond, grundet øget ekspansion og 

investeringer i den opkøbte virksomhed.  

I første fase er forskningen derfor relativ entydig i, at kapitalfondsejerskab har en positiv effekt på aktiver og 

ansatte relativt til en kontrolgruppe. 

3.2.2. Forskning anden fase 1990 - 2000 

Amess & Wright (2007) undersøgte udviklingen i ansatte og løn i 1.350 UK LBO transaktioner. De finder, at LBO 

ikke har en signifikant betydning for udviklingen i antallet af ansatte, men har en signifikant betydning for 

udviklingen i løn, som er faldende i porteføljevirksomheder sammenlignet med industrien. Forskning fra 

Frankrig af Boucly (2009) undersøger 830 LBO transaktioner. Undersøgelsen konkluderer, at kapitalfondsejede 
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virksomheder oplevede vækst efter opkøb i både aktiver og medarbejdere, specielt for opkøbstyper, der af 

tidligere ejere har været kapitalbegrænset. Vinten (2007) finder i sin analyse signifikant negativ effekt på 

udviklingen i aktiver og omsætning for kapitalfondsejede virksomheder. Derudover finder han, at 

porteføljevirksomheder inden opkøb er større end peers, hvilket kan indikere, at kapitalfonde opkøber 

industriens markedsleder. Forskning fra anden fase understøtter dermed hovedsageligt resultaterne fra første 

fase, at kapitalfondsejerskabet har en positiv effekt på vækst. 

3.2.3. Forskning tredje fase 2000 – 2015 

 Scellato, Giuseppe & Ughetto (2012) undersøger effekten af kapitalfondsejerskab på porteføljevirksomheders 

performance baseret på 241 europæiske private-to-private transaktioner. De finder, at både aktiver og antal 

ansatte påvirkes positivt af kapitalfondens ejerskab både på kort- og mellemlang sigt. Forskning fra 

Storbritannien modstrider ovenstående, og fremkommer med resultater om fyringer og lavere løn efter 

overtagelsen af en kapitalfond (Goergen, O'Sullivan, & Wood, 2014). 

Hvis man opsummerer forskningen for vækst over de tre faser, er resultaterne varierende. Men med 

hovedparten af forskerne, som finder, at kapitalfondsejerskab har en positiv effekt på vækst. Det er dog uklart, 

hvorvidt væksten er organisk eller uorganisk.  

Overraskende få forskere differentierer mellem de forskellige typer af opkøb i deres research. De forskellige 

opkøb kan som tidligere nævnt opdeles i fire forskellige hovedgrupper - privat, børsnoteret, divisioner og 

sekundær. Studierne undersøger enten et meget specifikt område af opkøb for eksempel børsnoteret, eller 

oplyser ikke omkring, hvilken opkøbstype de analyserer og laver derfor en samlet analyse (Acharya, Gottschalg, 

Hahn, & Kehoe, 2012; Cressy et al., 2007). Tendensen er, at børsnoteret var hyppigst analyseret i første fase, 

hvorimod opkøbstypen private-to-private, som indeholder både (divisioner, sekundær og privat opkøb), er 

primært anvendt i nyere forskning. Yderligere kan det være svært at sammenligne resultater for de to 

forskellige perioder, da de ikke er baseret på samme analyse grundlag. (Overblik over tidligere forskning se 

bilag 4) 

4. Hypotese udvikling 

Følgende afsnit vil ud fra ovenstående gennemgået teori samt tidligere forskning opsætte en række hypoteser, 

som skal være med til at underbygge den overordnet problemformulering. Hypoteserne vil i afsnit 8 blive 

testet og analyseret.  
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Som diskuteret tidligere er den nuværende forskning relativ homogen omkring kapitalfondes positiv påvirkning 

på profitabiliteten i porteføljevirksomheden efter overtagelse. Profitabilitetens forventede positive udvikling 

understøttes også af teorien, som argumenter for faldende agentomkostninger igennem øget incitamenter til 

ledelsen, mere kontrol, øget støtte fra operative partnere og bestyrelsen.  

Første hypotese vil derfor være følgende: 

Hypotese 1: Porteføljevirksomheder vil opleve forbedret profitabilitet i perioden efter overtagelse af en 

kapitalfond sammenlignet med en kontrolgruppe af ikke kapitalfondsejede virksomheder. 

Der forventes dog at være en væsentlig forskel i profitabilitetens udvikling efter overtagelse, for de forskellige 

opkøbstyper (privat, sekundær, børsnoteret og divisioner), da kapitalfonde ofte har forskellige mål ved opkøb 

(Spliid, 2007). Opkøbsstrategien for kapitalfonde er ikke altid at skabe øget profitabilitet, men ses på kortsigt 

ofte at være øget vækst. Vækst er en anden måde, hvorpå kapitalfonde kan øge værdien af 

porteføljevirksomheden, men dette vil typisk kræve investeringer. Da investeringer har en stærk negativ 

indflydelse på virksomhedens profitabilitet og likviditet på kortsigt, ses der i praksis et trade-off i mellem øget 

profitabilitet og vækst (Petersen & Plenborg, 2012). For at belyse dette yderligere vil de forskellige opkøbstyper 

profitabilitet blive undersøgt mere i dybden. Opkøbstyperne vil blive brugt som en indikation for 

kapitalfondens fremtidige strategi, altså om kapitalfonden fokuserer på øget profitabilitet eller vækst. 

Virksomheder som bliver opkøbt med henblik på vækst, er ofte virksomheder som med deres tidligere ejer har 

haft kapital begrænsninger, og dermed ikke har haft mulighed eller lyst til at investere i vækst (Boucly et al., 

2009). Privat opkøb vurderes at have en relativ stor sandsynlighed for at have været kapital begrænset inden 

opkøb, da disse opkøb er karakteriseret ved tidligere at været ejet af en familie eller andre investorer, som alt 

andet lige har begrænset finansielle midler. Modsat forventes det, at sekundære, børsnoterede og divisioner 

har haft relativ god adgang til kapital, idet deres tidligere ejere ofte er større koncerner, hvor adgangen til 

vækstkapital forventes at være nemmere. Det forventes derfor at opkøbstyperne som er kategoriseret som 

enden sekundær, børsnoteret eller division i højere grad vil fokusere på profitabilitet, modsat opkøbstypen 

privat som forventes i højere grad at fokusere på vækst.  

Overstående diskussion omkring betydningen af ejerforholdene inden opkøb for profitabiliteten leder til 

følgende hypotese: 
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Hypotese 2: Porteføljevirksomheder som har større sandsynlighed for ikke at have været kapital begrænset før 

opkøb forventes at være den primære bidrager til den forbedret profitabilitet efter opkøb, sammenlignet med 

en kontrolgruppe af ikke kapitalfondsejede virksomheder. 

Aggregeret set forventes det dog stadig, at de virksomheder, som har været kapitalbegrænset og dermed i 

højere grad forventes at fokusere på vækst, stadig vil opleve forbedret profitabilitet grundet de tidligere 

nævnte øget incitamenter til ledelsen, øget kontrol og tilføjelsen af operative partnere. 

I forlængelse af argumentationen til hypotese 2, fremkommer følgende hypotese: 

Hypotese 3: Porteføljevirksomheder som har større sandsynligheder for at have været kapital begrænset før 

opkøb, forventes at være den primære bidrager til den forbedret vækst efter opkøb sammenlignet med en 

kontrolgruppe af ikke kapitalfondsejede virksomheder.  

Vækst vurderes som tidligere nævnt ud fra udviklingen i tre faktorer aktiver, ansatte og omsætning. 

Kapitalfondens governance struktur med en høj ”sense of urgency” og kontrol, betyder, at de ligger et stort 

pres på ledelsen for at handle på den udviklede strategi relativt hurtigt. Hvilket bliver underbygget af den ofte 

udarbejdet 100-dages strategiplan. Derudover giver kapitalfonde god adgang til kapital for 

porteføljevirksomheden, idet kapitalfonde i bankverden er kendt som gode lånere, og at långiver ser det som 

en fordel, at ejerskabet er mere koncentreret, og at de derfor har mulighed for at forhandle låneforhold direkte 

med ejerne. Disse ovenstående forhold gør, at porteføljevirksomheder har gode forudsætninger for vækst i de 

tre faktorer efter overtagelse. Vækst kan fremkomme fra både organisk- eller uorganisk vækst. Kapitalfondes 

strategi har historisk både indeholdt yderligere tilkøb til den opkøbte porteføljevirksomhed eller frasalg af 

divisioner i porteføljevirksomheden, dette kan give en bias i resultaterne for vækst, da man ikke kan adskille 

organisk- og uorganisk vækst (Spliid, 2007). Frasalg af divisioner også kaldet ”asset stripping”, hvor en 

kapitalfond opdeler en større virksomhed, ofte et konglomerat, i flere dele, for derved at sælge dem individuelt 

for en højere pris end den virksomheden samlet kunne sælges for. Den metode blev ofte brugt i 1980’erne, 

hvor virksomhedsejerne så det som en fordel at diversificere risikoen internt i virksomheden og derfor opbygge 

et konglomerat. I nyere tid ses det dog sjældnere, da virksomhederne generelt er blevet mere opmærksomme 

på dette. En bekymring for ”asset stripping” i analysen findes derfor mindre relevant. Tilkøb er derimod stadig 

en hyppig vækst strategi for porteføljevirksomheder, og der vil tages forbehold for dette ved vurdering af 

udviklingen i væksten på parametrene ansatte, omsætning og aktiver efter opkøb (Meuleman et al., 2009; 

Scellato & Ughetto, 2013).  
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Ud fra ovenstående og i forlængelse af hypotese 3 fremkommer følgende hypotese: 

Hypotese 4: Porteføljevirksomheder vil opleve forbedret vækst i perioden efter overtagelse af en kapitalfond 

sammenlignet med en kontrolgruppe af ikke kapitalfondsejede virksomheder. 

Operative partnere stammer som tidligere nævnt primært fra kapitalfondens netværk. Da der ikke er nogen 

fast formel for, hvordan operationel performance kan forbedres i de opkøbte selskaber, er det altafgørende for 

kapitalfonde at opbygge et godt navn i industrien for at tiltrække de dygtigste operative partnere, som kan 

være med til at drive en forbedret operationel performance. Kapitalfonde griber denne problemstilling 

forskelligt an, nogle opretter egne interne operative partner team, mens andre hyrer eksterne operative 

partnere på konsulentbasis.  

Der er en række fordele forbundet ved at oprette eget team, idet partnerne ofte har en dybere forståelse for 

kapitalfondens processer, mere pengestrøms orienteret og forstår at arbejde hurtigere i organisationen, da de 

har et øget kendskab til GP’erne og den daglige ledelse af porteføljevirksomhederne. Yderligere ved at oprette 

et internt team kan kapitalfonde i højere grad sikre kontinuitet og konsistens i strategi udviklingen for 

porteføljevirksomheden. Interne operative partnere vil ofte opbygge en langsigtet relation med GP’erne og 

have mulighed for at medinvestere i kapitalfonden, hvilket gør, at udskiftning af interne operative partnere alt 

andet lige vil være lavere end ved brug af eksterne. Opbyggelsen af et succesfuldt team kan være med til at 

give kapitalfonde en konkurrencemæssig fordel, idet oparbejdet erfaring og viden i højere grad bliver i 

organisationen.  

Der findes dog også en række ulemper forbundet med brug af interne operative partner team i forhold til brug 

af eksterne operative partnere. Et internt team er generelt meget dyre, givet personernes høje anciennitet. 

Yderligere har et internt team begrænsninger i forhold til deres specialist viden, det kan derfor være 

nødvendigt for kapitalfonde med et internt team, at inddrage eksterne rådgivere alligevel for at supplere egen 

viden og evner. Derudover mener kapitalfonde i nogle tilfælde, at de ikke har behov for interne operative 

partnere, idet deres egne deal partnere er fortrolige med opgaver, som ellers skulle have være håndteret af 

operative partnere.  Det er typisk kapitalfonde, hvor deal partnerne har en konsulent- eller industriel baggrund, 

da deres tidligere erfaring i højere grad gør dem i stand til at påtage sig disse opgaver.  

På baggrund af ovenstående formuleres følgende hypotese omkring betydning af et operative partnere. 
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Hypotese 5: Porteføljevirksomheder opkøbt af kapitalfonde med et internt operativ partner team forventes at 

øge profitabiliteten og væksten mere sammenlignet med porteføljevirksomheder opkøbt af kapitalfonde, som 

ikke har et internt operativ partner team.  

De kapitalfonde, som har interne operative partnere, er karakteriseret ved at være meget store, internationale 

og gamle fonde. Grunden til, at kapitalfondene har formået at klare sig igennem alle disse år og vokset sig så 

store, er fordi, at de har vist en stabil og god historisk performance, som har tiltrukket yderligere investorer. 

Som tidligere nævnt er kulturen i kapitalfonde meget performanceorienteret, og investorer vil kun investere i 

de bedste kapitalfonde, hvilket gør, at dårlige kapitalfonde hurtigt lukker ned, da de ikke kan opnå tilstrækkelig 

kapital ved rejsning af ny fond. Disse karakteristika på kapitalfonde som har et internt operativ partner team 

kan muligvis gøre resultaterne af hypotese 5 bias, da kommer til at sammenligne store gamle internationale 

kapitalfonde med mindre, yngre og ofte nationale kapitalfonde. Sammenligningen findes dog stadig relevant, 

men der vil tages højde for disse faktorer ved vurdering af resultaterne.  

5. Data og Metode 

Studiets data dækker over virksomheder opkøbt af kapitalfonde ved hjælp af transaktions formen LBO i 

Danmark. Undersøgelsesperioden er valgt for opkøb foretaget i perioden 2001 til 2011. Da det danske marked 

for kapitalfonde er relativ lille har den lange undersøgelses periode været nødvendigt, for at opnå en tilpas 

mængde transaktioner til analysen. Der argumenteres yderligere for periodens længde, i det analysen dermed 

vil være mindre påvirkelig af periodespecifikke faktorer, da tidsperioden både dækker over en høj konjektur fra 

2001 til 2007 og lav konjektur 2008 til 2011. Det danske kapitalfond marked er valgt på baggrund af flere 

argumenter. Det danske kapitalfond marked er relativt ungt og har igennem de sidste 10 år udviklet sig meget 

kraftigt. Det betyder, at samfundet og i særdeleshed medierne har sat større fokus på kapitalfondes påvirkning 

af porteføljevirksomhederne. Derudover er det lovpligtigt for danske aktie- og anpartsselskaber at offentliggøre 

årsregnskaber, da regnskaber danner det primære grundlag for analysen, findes dette hensigtsmæssigt.  

Den finansielle analyse vil primært analysere porteføljevirksomhedens udvikling i perioden 1 år før opkøb til og 

med 3 år efter opkøb. Argumentationen for denne periode vil blive uddybet i næste afsnit. 

5.1. Dataudtræk og valg af virksomheder 

Analysen dækker over 79 kapitalfondsejede virksomheder opkøbt i perioden 2001 til 2011. Virksomhederne er 

fundet ved hjælp af Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA) årlige rapport samt brug af 

Zephyr database. DVCA er brancheorganisation for en stor del af kapitalfondene, som opererer i Danmark. Via 
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deres netværk af kapitalfonde har de udarbejdet et arkiv, som dækker alle kapitalfondenes opkøb tilbage fra 

1986 og frem foretaget i Danmark. Dette arkiv giver basis information omkring den opkøbte virksomhed, købs 

år, salgs år, ejer tid, industri, majoritets- eller minoritets investering og opkøbende kapitalfond. Ifølge DVCA’s 

arkiv er der foretaget 332 LBO opkøb af kapitalfonde i perioden 2001-2011, men efter korrigering af minoritets 

investeringer, kapitalfondsejerskab på mindst tre år, samt tilgængeligt regnskabstal fra et år inden opkøb til tre 

år efter opkøbs dato fremkommer 85 LBO transaktioner. Korrigeringen for minoritetsinvesteringer skyldes, at 

det antages, at kapitalfonde ikke har den bestemmende indflydelse ved en minoritetspost, og har dermed ikke 

på samme måde mulighed for at indføre deres strategi om aktivt ejerskab som hypoteserne bygger på. Det vil 

derfor give bias resultater, hvis man sammenlignede minoritets- og majoritetsinvesteringer. Yderligere 

argumenteres der for en ejerskabsperiode på mindst tre år, da perioden vurderes lang nok til at kapitalfonde 

har mulighed for at påvirke den operationelle performance. Der kan argumenteres for en kortere periode da 

dette ville give en større mængde kapitalfondsejede virksomheder, men ifølge figur 3 viser J-kurven at 

kapitalfonde ikke på den tid kan nå at implementere deres tiltag og derved forbedre den operationelle 

performance. Yderligere vil et krav på en fem årig ejerskabsperiode begrænse antallet af virksomheder til 51 

hvilket vurderes at være for lille en population. Ejerskabsperioden findes yderst relevant for måling af den 

operationelle performance og resultaterne fremkommet med brug af tidsperioden tre år vil blive tjekket i 

robusthed analysen afsnit 9. 

Zephyrs database blev efterfølgende brugt til at dobbelttjekke de opgivende data fra DVCA. Databasen 

indeholder finansiel information omkring køb og salg af virksomheder, som oprindeligt stammer fra Bureau 

Van Dijk. Ud fra Zephyrs database blev der udarbejdet en rapport, som indeholdt LBO transaktioner af danske 

virksomheder, derefter blev der filtreret på dem, som ikke var foretaget af en kapitalfond, samt minoritets 

investeringer. Rapporten fra Zephyr blev derefter sammenlignet med DVCA arkiv baseret på virksomhedernes 

cvr nummer, som blev manuelt fundet via det danske cvr register, hvorefter yderligere seks virksomheder blev 

frasorteret, da Zephyr eller andet offentlig information (avisartikler, årsrapporter, pressemeddelelser) ikke 

kunne bekræfte opkøbet. Ud fra de to databaser fremkom derefter 79 majoritets LBO transaktioner foretaget 

af kapitalfonde på det danske marked i perioden 2001-2011 med en ejerperiode på mindst tre år.  

Efter udarbejdelsen af de 79 kapitalfondsejede virksomheder, blev alt finansiel information som skal bruges til 

analysen, trukket via ORBIS database. Information fra ORBIS stammer oprindeligt fra Xperian, som samler 

dataen fra de danske virksomheders årsregnskaber. Experian er en af verdens førende leverandører af 

virksomhedsdata til analyse brug, og vurderes derfor til at være en troværdig kilde. Som tidligere nævnt er det 
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lovpligtigt i Danmark at udarbejde og offentliggøre årsregnskaber, for anparts- og aktieselskaber. Det er relativt 

unikt for Danmark, da dette for eksempel ikke er tilfældet for amerikanske virksomheder. Databasen 

indeholder regnskabsmæssigt data for blandt andet omsætning, bruttofortjeneste, EBITDA, EBIT, årets resultat, 

aktiver og forpligtelser. Det er dog kun lovpligtigt for hovedparten af virksomhederne, afhængig af hvilken 

regnskabsklasse virksomheden tilhører, at offentliggøre visse regnskabstal. Men hovedparten af 

virksomhederne offentliggør langt mere, hvilket gør databasen mere fyldestgørende. Virksomheder 

offentliggør sjældent omsætningen, derfor vil variable struktureret på baggrund af omsætning ikke være 

afhandlingens hovedfokus. Yderligere, giver ORBIS også industri variable såsom NAICS to, fire og seks tal 

klassifikation.  

Ved køb af porteføljevirksomhed opretter kapitalfonden ofte et holdingselskab over drift selskabet, som vist i 

figur 1. Holdingselskabet ejer aktierne i drift selskabet, men driver ikke aktiv drift. Større virksomheder laver 

ofte både konsolideret og ukonsolideret regnskaber for hele deres koncern og moderselskabet. Konsolidering 

foregår som udgangspunkt på det øverste koncernselskabs niveau hvilket primært er holding selskabet. Men da 

kapitalfonden typisk køber aktierne ud af holding selskabet, og opretter deres eget holding selskab, er det ofte 

ikke muligt at følge holding selskabet, og dermed det konsolideret regnskab historisk. Derfor er der i opgaven 

valgt at bruge moderselskabets regnskab (ukonsolideret), da dette kan følges både før og efter opkøb. 

Ulempen ved brug af moderselskabet regnskabstal er at det ikke dækker over de forskellige datterselskaber 

som er i koncernen, samt ikke tager forbehold for eliminering af poster mellem de koncern forbundne 

selskaber som: tilgodehavende, forpligtelser, indtægter, omkostninger, gevinster og tab. Men det kan 

forventes, at moderselskabet står for langt størstedelen af drift aktiviteten, og at det kan historisk følges, findes 

valget af brug af moderselskabsregnskab velbegrundet. Sammenlignelige studier som Vinten (2007) tager også 

udgangspunkt i moderselskabsregnskaber.  

Yderligere er de 79 opkøbte virksomheder inddelt i fire opkøbstyper kategorier; privat, sekundær, børsnoteret 

og division. Inddelingen af de opkøbte virksomheder er gjort på baggrund af gennemgang af udsendte 

pressemeddelelser ved opkøb, årsregnskaber og brug af den opkøbtes porteføljevirksomheds hjemmeside.  

Derudover blev kapitalfondene, som foretog de 79 opkøb, gennemgået. Det blev undersøgt hvorvidt, at disse 

kapitalfonde på opkøbstidspunktet havde et internt team af operative partnere. De 79 opkøb er foretaget af 33 

forskellige kapitalfonde, ud af disse havde 10 af kapitalfondene på opkøbs tidspunktet et internt operative 

partner team, som samlet set stod for 14 af 79 LBO opkøb. To primære kilder blev brugt til undersøgelsen af 

dette - kapitalfondenes egen hjemmeside og Hemptinne, 2009 rapport ”The value of in-house operations 
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teams in private equity”. Rapporten fremlægger, hvilke kapitalfonde, som har et internt operative partner 

team, og hvor veludviklet deres team er baseret på interviews. Da det ikke har været muligt at finde ud af 

hvornår teamet er blevet oprettet og hvorvidt de har arbejdet på den opkøbte porteføljevirksomhed, er det i 

opgaven antaget at hvis kapitalfonden har et internt operativ partner team, at de har arbejdet med den 

opkøbte porteføljevirksomhed. Antagelsen kan bringe bias resultaterne i hypotese 5, da det ikke med sikkerhed 

kan siges at interne operative partnere har arbejdet på den opkøbte virksomhed og derved hvilke betydning de 

har haft.  

5.2. Kontrolgruppe 

Kontrolgruppen er konstrueret for at sammenligne de kapitalfond opkøbte virksomheders udvikling med 

sammenlignelige virksomheder. Der vurderes, at den relative udvikling i forhold til en kontrolgruppe giver et 

mere retvisende billede af udviklingen efter opkøb sammenlignet med en absolut vurdering af den enkeltes 

porteføljevirksomheds udvikling før og efter opkøb. Kontrolgruppen er i dette studie fundet ved hjælp af 

lignende metode brugt i tidligere studier (Cressy et al., 2007; Vinten, 2007).  

Kontrolgruppen er fundet ved brug af data trukket fra ORBIS database. Alle danske anparts- og aktieselskaber 

finansielt data indgår i datasættet for analyseperioden 2001-2011. Samlet set består dataen af ca. 45.000 

virksomheder. Ud fra datasættet er der til hver porteføljevirksomhed, fundet tre kontrolvirksomheder.  

 Ud fra de ca. 45.000 virksomheder blev kontrolgruppen fundet ved opfyldelse af følgende kriterier.  

1) Første kriterium, som skal opfyldes er, at virksomheden i kontrolgruppen skal matche den opkøbte 

porteføljevirksomhed 4-cifret NAICS kode et år før opkøbsåret. Ved brug af 4-cifret NAICS sikres det, at 

kontrolvirksomhederne er indenfor samme industri, samt at der er tilpas mange virksomheder med 

samme 4-cifret NAICS kode. Dette er et trade-off mellem en mere specifik industri og færre potentielle 

kontrolvirksomheder.   

2) Andet kriterium skal sikre, at kontrol virksomhederne og den kapitalfondsejede virksomhed er af 

samme størrelse. Til vurdering af dette bruges følgende formel: 

 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑 𝑡−1 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑 𝑡−1)2 

Derefter vælges tre virksomheder til hver kapitalfondsejede virksomhed, som har den samme 4-cifrede NAICS 

kode og har den laveste difference baseret på ovenstående formel. Dette gav en kontrolgruppe på 237 

virksomheder plus de nuværende 79 kapitalfondsejede virksomheder, en samlet population på 316. 
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Kontrolgruppen blev derefter matchet med DVCA’s arkiv over kapitalfondsejede virksomheder for at sikre, at 

virksomhederne i kontrolgruppen i analyseperioden ikke var ejet af en kapitalfond. Til trods for 

kontrolgruppens kriterier ses det i den beskrivende statistik tabel 3, at kapitalfondsejede virksomheder målt på 

totale aktiver er større end kontrolgruppen. En del af de opkøbte virksomheder er markedsledere i Danmark, 

og det er derfor ikke muligt at finde konkurrenter i Danmark indenfor samme industri som har samme 

størrelse. Dette ses i udarbejdelsen af kontrolgruppen for blandt andet TDC, Københavns Lufthavn og Danske 

Trælasthandel. Virksomhederne vil i opgaven ikke blive ekskluderet fra populationen, og kontrolgruppen vil 

bestå af porteføljevirksomhedens tilnærmelsesvis største danske konkurrenter fundet via ovenstående 

kriterier. 

Argumentationen for at bruge ovenstående metode er, at det ønskes at finde en kontrolgruppe af 

virksomheder, som kan estimere bedst muligt, hvordan den kapitalfondsejede virksomhed vil have udviklet sig, 

hvis den ikke var blevet opkøbt af en kapitalfond.  

Vinten (2007) argumenterer for brugen af en dynamisk kontrolgruppe, som ændrer sig løbende over årene 

baseret på ændringer i de to kriterier beskrevet ovenfor. Dette studier vælger at bruge en fast kontrolgruppe, 

som derved ikke ændrer sig over tid. Argumentet for at bruge en fast målgruppe er, at studiets 

hovedspørgsmål er at belyse, hvorvidt kapitalfondes overtagelse har en signifikant effekt på forskellige 

operationelle variable i forhold til kontrolgruppen. Derfor vil det give potentielle bias resultater hvis 

målgruppen er dynamisk og derved tilpasses i forhold til porteføljevirksomhedens udvikling.  

6. Beskrivende statistik 

Tabel 1 giver et overblik over de udvalgte 79 kapitalfondes opkøbte virksomheder for analyseperioden 2001-

2011 og deres respektive industri. Yderligere sammenligner tabellen studiets populationen på 79 

porteføljevirksomheder, men det samlede antal LBO opkøb, svarende til 332 transaktioner, hvilket er alle 

transaktioner for DVCA arkiv indenfor den relevante tidsperiode. Sammenligningen er foretaget for at give et 

overblik over, hvilke brancher kapitalfonde operer i samt at vurdere, hvorvidt de 79 opkøb er repræsentative 

for det samlede antal opkøb foretaget i analyseperioden. Først og fremmest vurderes det, at de 79 

porteføljevirksomheders industrier brugt i denne afhandling, giver et retvisende billede af de samlede 332 LBO 

virksomheder industrier, baseret på den relative lille forskel i differencen i tabel 1.  
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Tabel 1: Industri  

Population LBO dækker over de 79 porteføljevirksomheder undersøgt i dette studie opdelt på industri, baseret på NAICS 

industri kode. Alle LBO dækker over alle minoritets- og majoritetsinvesteringer foretaget af kapitalfonde i analyseperioden 

2001-2011 opdelt på industri, baseret på NAICS industri kode. Difference (%) viser forskellen mellem ”Population LBO (%)” 

og ”Alle LBO (%)”. 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at 59% af LBO er indenfor industrien produktion. Ud fra teorien giver den 

inddeling god mening, da industrien produktionen er kendetegnet ved at have en lav indtjenings volatilitet, 

samt sikre aktiver, som gør det muligt for kapitalfondene at opnå en relativ høj gældsfinansiering. Derfor findes 

produktion industrien attraktiv for kapitalfonde modsat detailhandel og byggeri, som er mere konjekturfølsomt 

(Thomsen et al., 2008).  

Tabel 2 giver et overblik over hvilken opkøbstype (privat, sekundær, børsnoteret, division) og opkøbsåret for 

populationens 79 kapitalfondsejede virksomheder. Tidligere studier har primært fokuseret på børsnoteret LBO 

grundet data tilgængelighed (S. Kaplan, 1989; Smith, 1990), fordelingen viser dog tydeligt, at børsnoteret står 

for en meget begrænset andel (6%). Bemærkelsesværdigt er fordelingen af opkøbene over analyseperioden, 

hvor 45% af opkøbene er fra opkøbsårene 2006 og 2007, hvilket er årene op til finanskrisen. Det var forventet, 

at fordelingen havde været mere balanceret over årene. Analysen vil derfor være påvirket af at størstedelen af 

opkøbene er foretaget på toppen af en høj konjektur. Fordelingen viser yderligere, at kapitalfondenes aktivitet 

er konjekturbestemt, hvor de primært opkøber i højkonjektur år, hvor de har relativt nemt ved at komme til 

risikovillig kapital. Dette stemmer også overens med en vurdering af kapitalfondenes aktivitet historisk, 

analyseret i afsnit 2.2. Derudover fremkommer det af tabellen, at 14 af de opkøbte porteføljevirksomheder var 

foretaget af kapitalfonde, som har interne operative partnere ansat.  

 

Industri Population LBO % Alle LBO % Difference (%)

Byggeri 1 1% 7 2% -1%

Detailhandel 1 1% 14 4% -3%

Forsikring 0 0% 1 0% 0%

Handel 7 9% 44 13% -4%

It-udvikling 9 11% 22 7% 5%

Produktion 47 59% 193 58% 1%

Service 12 15% 47 14% 1%

Transport 2 3% 4 1% 1%
I alt 79 100% 332 100%
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Tabel 2: Købs år & opkøbstype                                                                                                                                                              

Populationens 79 kapitalfondsejede virksomheder, opdelt på opkøbstype (privat, sekundær, børsnoteret og division) samt 

hvilken år opkøbet er foretaget i. Interne operative partnere repræsenterer de porteføljevirksomheder som er opkøbt af 

kapitalfonde med interne operative partnere. 

Køb år 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I alt 

Privat, antal 2 0 0 2 1 13 14 5 4 4 4 49 

Sekundær, 
antal 

0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 6 

Børsnoteret, 
antal 

0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 5 

Division, 
antal 

0 0 0 3 3 3 1 1 3 3 2 19 

Antal, i alt 2 0 1 6 7 18 17 6 7 8 7 79 

%, i alt 3% 0% 1% 8% 9% 23% 22% 8% 9% 10% 9% 100% 

Interne operative partnere                     

Antal 0 0 1 1 3 3 3 1 1 1 0 14 

%, i alt 0% 0% 7% 7% 21% 21% 21% 7% 7% 7% 0% 100% 

 

Tabel 3 sammenligner porteføljevirksomhederne og kontrolvirksomhederne før opkøb. Formålet er at danne et 

overblik over specifikke forskelle på variable før opkøb, som der eventuelt skal tages forbehold for ved 

udarbejdelse af regressions analysen. Ud fra tabellen ses det, at porteføljevirksomheder i gennemsnit er større 

end kontrolvirksomhederne. Dette er delvis overraskende set i forhold til, hvordan kontrolgruppen er 

udarbejdet, hvor et af de centrale kriterier var dens størrelse målt på totale aktiver.  

Analysen af vækst viser, at kapitalfonde ofte opkøber virksomheder, som har lavere vækst i både totale aktiver, 

ansatte og omsætning sammenlignet med kontrolgruppen. Dette er både tilfældet, når man kigger på perioden 

før opkøb og et gennemsnit af de tre perioder inden opkøb. Profitabiliteten er generelt højere i perioden inden 

opkøb for porteføljevirksomhederne sammenlignet med kontrolgruppen. Variabler som indeholder omsætning 

skal fortolkes varsomt, da det ikke er alle virksomheder som rapporterer denne. Kapitalstrukturen viser, at 

porteføljevirksomheder inden opkøb i gennemsnit har en lavere gearing sammenlignet med kontrolgruppen. 

Alt i alt viser tabellen, at kapitalfonde opkøber markedsledere, som har en væsentlig højere profitabilitet, men 

en lavere vækst i perioden op til opkøbet samt en lavere gældsætning sammenlignet med kontrolgruppen.  
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Tabel 3: Før opkøb virksomhed karakteristika 

”Et år før opkøb” er året et år inden porteføljevirksomheden bliver opkøbt af kapitalfond. ”Før opkøb periode” er et 

gennemsnit af de tre perioder inden opkøbsåret (inkl. perioden før opkøb). Vækst er beregnet som udviklingen i variablen 

over et år. Pf er porteføljevirksomhederne opkøbt af kapitalfonde og Kv er de matchende kontrolvirksomheder. Difference 

er forskellen mellem Pf og Kv i perioden. Tallene er gennemsnittet af observationerne for de enkelte variable opdelt på Pf 

og KV, yderligere er standard afvigelsen for variablen i parentes under. Kilde: ORBIS og egen tilvirkning. 

 

  Et år før opkøb Før opkøb periode 

  
Pf Kv 

Difference 
(Pf-Kv) 

Pf Kv 
Difference 

(Pf-Kv) 

Virksomheder 79 237 -158 79 237 -158 

Størrelse        

- Log (Totale aktiver) 4,4210 4,2392 0,1818 4,3828 4,1761 0,2067 

 (0,6634) (0,5298)  (0,6883) (0,5772)  

- Log (Ansatte) 2,0679 1,8769 0,1910 2,0487 1,8556 0,1931 

 (0,6289) (0,5002)  (0,6494) (0,5049)  

- Log (Omsætning) 4,8512 4,5234 0,3279 4,7739 4,4349 0,3390 

 (0,6071) (0,5396)  (0,6487) (0,5935)  

Vækst        

- Totale aktiver vækst 0,1011 0,1479 -0,0468 0,1421 0,1683 -0,0262 

 (0,2610) (0,2932)  (0,1803) (0,1928)  

- Ansatte vækst 0,0645 0,0668 -0,0023 0,0581 0,0664 -0,0083 

 (0,2179) (0,2355)  (0,1513) (0,1888)  

- Omsætning vækst 0,1428 0,1558 -0,0130 0,1577 0,1755 -0,0178 

 (0,2456) (0,3089)  (0,1547) (0,2149)  

Profitabilitet        

- ROA (EBITDA/gns. Totale aktiver) 0,1959 0,1129 0,0830 0,1819 0,1056 0,0764 

 (0,2063) (0,1670)  (0,1851) (0,1480)  

- ROAI (Årets resultat/gns. Totale aktiver) 0,1044 0,0526 0,0517 0,1065 0,0529 0,0536 

 (0,1924) (0,1520)  (0,1522) (0,1329)  

- OG (EBITDA/Omsætning) 0,1155 0,0715 0,0441 0,1203 0,0682 0,0521 

 (0,1563) (0,2137)  (0,1700) (0,2226)  

- AOH (Omsætning/gns. Totale aktiver) 1,5829 1,5877 -0,0048 1,5200 1,5761 -0,0561 

 (0,9047) (1,0415)  (0,8531) (1,0177)  

-BROA (Bruttofortjeneste/gns. Totale aktiver) 0,5935 0,5240 0,0695 0,6024 0,5346 0,0678 

 (0,4090) (0,5656)  (0,4136) (0,5342)  

Kapitalstruktur        

- Egenkapital til Totale aktiver 0,3751 0,3740 0,0011 0,3624 0,3782 -0,0158 

 (0,2040) (0,2559)  (0,1889) (0,2320)  

- Kortfristet gæld til Totale aktiver 0,4618 0,4769 -0,0151 0,4563 0,4710 -0,0146 

 (0,2142) (0,2677)  (0,1960) (0,2358)  

- Langfristet gæld til Egenkapital 0,1750 0,1758 -0,0007 0,1887 0,1696 0,0191 

 (0,1446) (0,1498)  (0,2098) (0,1462)  

- Gæld til Egenkapital 1,6900 2,7355 -1,0455 2,0781 2,6405 -0,5625 

 (4,5057) (5,4106)  (2,4027) (3,5253)  

Diverse        

Firmaets alder 28,0253 28,0970 -0,0717     

  (16,8948) (18,5055)         
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Tabel 4 giver et overblik over udviklingen af populations virksomheder efter opkøb både i perioden tre år efter 

og et gennemsnit de efterfølgende tre perioder efter opkøb. Porteføljevirksomhederne er i gennemsnit stadig 

større målt på aktiver, ansatte og omsætning. Derudover oplever porteføljevirksomheder i perioden efter 

opkøb højere vækst, hvilket ikke var tilfældet i perioden inden opkøb. Dette antyder, at kapitalfonde i 

gennemsnittet investerer meget i de opkøbte virksomheder, hvilket får dem til at vækste mere end 

kontrolgruppen. Det afliver delvist teorien om, at kapitalfonde opkøber virksomheder for at sælge aktiver fra 

individuelt, men ikke om, at de vækster gennem yderligere opkøb. Det er overraskende at 

porteføljevirksomheder, som i gennemsnit er større end kontrolvirksomheder, formår at vækste mere 

procentmæssigt, da det vurderes nemmere at vækste procentmæssigt i mindre virksomheder. 

Porteføljevirksomheder er i perioden efter opkøb stadig mere profitable sammenlignet med kontrolgruppen. 

Dog er det bemærkelsesværdigt, at differencen mellem porteføljevirksomheder og kontrolvirksomheder 

profitabilitet er skrumpet væsentligt, hvis man sammenligner tabel 4 med tabel 3. Kapitalfondenes formål er 

altså ikke at bibeholde de komparative fordele i profitabilitet, som porteføljevirksomhederne har opbygget 

inden opkøb i perioden i forhold til perioden efter opkøb. Dette kan dog skyldes, at kapitalfonden fokuserer 

mere på vækst end profitabilitet i perioden tre år efter opkøb, som der også er argumenteret for i H3 og H4. 

Til sidst viser kapitalstrukturen at porteføljevirksomheder efter opkøb har en lavere andel gæld til egenkapital 

ind kontrolvirksomheder. Dette var også tilfældes før opkøb, men gæld til egenkapital nøgletallet er dog vokset 

når man sammenligner tabel 3 og tabel 4. Alt andet lige var det forventet at gælden var vokset meget efter 

opkøb, når man tager for opkøbsformen LBO i betragtning. Den begrænset øget gearing i 

porteføljevirksomheder efter overtagelse, skyldes at der i opgaven tager udgangspunkt i moderselskabet. Den 

øget gældsættelse ved opkøb vil typisk finde sted i det ny oprettet holding selskab, som der er afgrænset for i 

denne afhandling.  
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Tabel 4: Efter opkøb virksomhed karakteristika 

”Tre år efter opkøb” er året tre år efter ejerskabsskiftet. ”Efter opkøb periode” er gennemsnittet af de tre perioder efter 

opkøb (ekskl. perioden for opkøbet). Vækst er beregnet som udviklingen i variablen over et år. Pf er 

porteføljevirksomhederne opkøbt af kapitalfonde og Kv er de matchende kontrolvirksomheder. Difference er forskellen 

mellem Pf og Kv i perioden. Tallene er gennemsnittet af observationerne for de enkelte variable opdelt på Pf og KV, 

yderligere er standard afvigelsen for variablen i parentes under. Kilde: ORBIS og egen tilvirkning. 

 

  Tre år efter opkøb Efter opkøb periode 

  
Pf Kv 

Difference 
(Pf-Kv) 

Pf Kv 
Difference 

(Pf-Kv) 

Virksomheder 79 237 -158 79 237 -158 

Størrelse        

- Log (Totale aktiver) 4,5619 4,3136 0,2483 4,5599 4,3136 0,2463 

 (0,6698) (0,5423)  (0,6385) (0,5191)  

- Log (Ansatte) 2,1284 1,8916 0,2368 2,1349 1,8961 0,2389 

 (0,6139) (0,5196)  (0,6129) (0,4926)  

- Log (Omsætning) 4,8788 4,6332 0,2456 4,8753 4,6198 0,2555 

 (0,6345) (0,5621)  (0,6359) (0,5390)  

Vækst        

- Totale aktiver vækst 0,0144 0,0147 -0,0003 0,0721 0,0442 0,0279 

 (0,2643) (0,2454)  (0,1496) (0,1491)  

- Ansatte vækst -0,0440 -0,0126 -0,0315 0,0227 0,0021 0,0205 

 (0,2262) (0,2039)  (0,1431) (0,1029)  

- Omsætning vækst 0,0035 0,0461 -0,0425 0,0716 0,0916 -0,0200 

 (0,2948) (0,2425)  (0,1644) (0,1328)  

Profitabilitet        

- ROA (EBITDA/gns. Totale aktiver) 0,1071 0,0986 0,0085 0,1402 0,1083 0,0320 

 (0,1813) (0,1409)  (0,1577) (0,1274)  

- ROAI (Årets resultat/gns. Totale aktiver) 0,0385 0,0342 0,0043 0,0627 0,0398 0,0229 

 (0,1767) (0,1310)  (0,1549) (0,1214)  

- OG (EBITDA/Omsætning) 0,0930 0,0746 0,0184 0,0972 0,0718 0,0253 

 (0,2146) (0,1952)  (0,2017) (0,1818)  

- AOH (Omsætning/gns. Totale aktiver) 1,2918 1,5119 -0,2202 1,3783 1,5256 -0,1473 

 (0,7576) (0,9283)  (0,7170) (0,9239)  

-BROA (Bruttofortjeneste/gns. Totale aktiver) 0,4747 0,4633 0,0114 0,4858 0,4750 0,0108 

 (0,4126) (0,4061)  (0,3158) (0,3797)  

Kapitalstruktur        

- Egenkapital til Totale aktiver 0,3413 0,3879 -0,0466 0,3464 0,3886 -0,0422 

 (0,2260) (0,2582)  (0,1768) (0,2426)  

- Kortfristet gæld til Totale aktiver 0,4602 0,4535 0,0067 0,4558 0,4671 -0,0113 

 (0,2130) (0,2264)  (0,1945) (0,2356)  

- Langfristet gæld til Egenkapital 0,2096 0,1813 0,0283 0,2126 0,1661 0,0466 

 (0,1816) (0,2012)  (0,1606) (0,1843)  

- Gæld til Egenkapital 1,9870 2,4361 -0,4491 2,2509 2,6592 -0,4083 

 (6,1856) (4,5060)  (2,8497) (3,8192)  

Diverse        

Firmaets alder 28,0253 28,0970 -0,0717     

  (16,8948) (18,5055)         
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7. Model 
Ordinary least square multipel regressions analyse (OLS) er i opgaven valgt som model for at analysere, hvilken 

påvirkning kapitalfondsejerskabet har på de operative variabler. OLS modellen er brugt i tidligere 

sammenlignelige studier (Bonini, 2015; Meuleman et al., 2009; Vinten, 2007), og er en anerkendt model i 

finansverdenen til at finde årsagssammenhæng mellem den afhængige variable og de uafhængige variable. I 

det følgende afsnit vil de afhængige variable (operative variable) brugt i analysen blive gennemgået. Derudover 

vil modelspecifikationen gennemgås, og modellens kvalitet vil afsluttende blive testet og analyseret ved hjælp 

af Gauss-Markov antagelser.  

7.1. Operative variable 

Studiets formål er som tidligere nævnt at analysere kapitalfondes påvirkning på porteføljevirksomheder 

operationelle performance. Operationelle performance vil primært blive analyseret på baggrund af udviklingen 

i porteføljevirksomhedens profitabilitet herunder indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne samt vækst.  De 

operative variable vil i OLS regression blive brugt som de afhængige variable til at teste hypoteserne diskuteret 

i tidligere afsnit. 

Mål for profitabiliteten vil typisk involvere en indkomst variabel skaleret med en indikator variabel af størrelse. 

Den primære indikator variabel af afkast vil i dette studie være EBITDA skaleret mod gennemsnittet af totale 

aktiver, også kaldet Return on Asset (ROA). Det ville i afhandlingen have været foretrukket at bruge return on 

invested capital (ROIC), da denne ikke vil være påvirket af virksomheder, som for eksempel holder en for stor 

andel likvide beholdninger eller finansielle aktiver (obligationer og aktier). Disse aktiver forventes ikke at 

påvirke driftsresultat (EBITDA) men indgår i de totale aktiver, hvilket får ROA til at virke lavere, end hvad de 

aktuelle produktive aktiver generer. Det har dog ikke været muligt at beregne den investerede kapital for alle 

virksomhederne i populationen, grundet de begrænsede regnskabstal tilgængelige i ORBIS, derfor bruges ROA. 

Da der i opgaven fokuseres på kapitalfondes påvirkning, vil det primære fokus i analysen være på ændring af 

ROA over perioden et år før opkøb til tre år efter, som supplement for denne, vil der også blive analyseret på 

den gennemsnitlig ændring i ROA tre år efter opkøb. Derved analyseres ændringen over en tidsperiode. 

Formlerne brugt til beregning af disse to afhængige variable ses nedenfor: 

∆𝑅𝑂𝐴𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡+3

𝑔𝑛𝑠.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡+2,𝑡+3
−

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡−1

𝑔𝑛𝑠.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡−2,𝑡−1
 

∆𝐺𝑛𝑠. 𝑅𝑂𝐴 =
𝑅𝑂𝐴𝑡+1 + 𝑅𝑂𝐴𝑡+2 + 𝑅𝑂𝐴𝑡+3

3
−

𝑅𝑂𝐴𝑡−1 + 𝑅𝑂𝐴𝑡−2 + 𝑅𝑂𝐴𝑡−3

3
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EBITDA repræsenterer selskabets driftsresultat før afskrivninger, amortiseringer, renter og skat. Der er en 

række fordele ved at bruge EBITDA som indkomst indikator, da den blandt andet ikke er påvirket af 

kapitalstruktur og afskrivninger. Ved LBO transaktioner vil kapitalfonde finansiere opkøbene med en stor andel 

gæld, derved ændres kapitalstrukturen og dermed renterne. Hvis årets resultat var blevet brugt som indikator 

på indkomsten, vil de kapitalfonds ejede virksomheder vise en dårligere operativ performance, da årets 

resultat vil blive stærkt influeret af de høje renter, sammenlignet med kontrolgruppen, som ikke har været 

igennem et salg, og derved med stor sandsynlighed har en mindre andel gæld i virksomheden. Yderligere når 

kapitalfonde opkøber virksomheder, revurderer de ofte den opkøbte virksomheds aktiver, hvilket påvirker 

aktivernes værdi og dermed afskrivningerne. Problemet ses primært i forhold til en stærkt øget goodwill i 

porteføljevirksomheden efter opkøb, da der ofte er en forskel på den bogførte værdi og markedsværdien af 

virksomheden. Effekten af dette vil dog typisk blive bogført i holding selskabet, og vil dermed ikke påvirke de 

totale aktiver og afskrivningerne i moderselskabet som der fokuseres på i denne afhandling. Der vil dog tages 

forbehold for denne eventuelle effekt af aktiv forøgelse i analysen (Guo, Hotchkiss, & Song, 2011). Udover aktiv 

forøgelse er der yderligere en metodiske problemstilling, med håndtering af uorganisk vækst. Som tidligere 

nævnt i udarbejdelsen af hypoteserne er det en kendt strategi, at kapitalfonde ofte foretager yderligere opkøb 

til porteføljevirksomhederne. Tilkøbene har alt andet lige en kraftig påvirkning på udviklingen af 

porteføljevirksomhedernes profitabilitet og vækst, da det øger aktiverne og EBITDA. Tilkøb af virksomheder kan 

tilsidesættes med at købe de tilsvarende aktiver på det åbne marked. Afhandlingen finder det ikke nødvendigt 

at identificere, hvorvidt væksten er organisk eller uorganisk, idet en af de ting kapitalfonde bidrager med til 

den opkøbte virksomhed er, at de ophæver den kapital begrænsning, som en del af de privat ejet virksomheder 

lider under inden opkøb. Derudover vækster kontrolgruppen også via tilkøb af virksomheder og aktiver, dog 

højest sandsynligt ikke i samme grad som kapitalfondsejede virksomheder. Derudover er det ud fra de 

regnskabsmæssige tal i ORBIS ikke muligt at differentiere mellem organiske og uorganisk vækst, og 

afhandlingen afgrænses derfor for dette. 

Det er i opgaven valgt at bruge gennemsnitlige balancetal til vurdering af profitabiliteten. Dette skyldes at 

balancen i årsregnskabet vurderes på et fast tidspunkt ultimo året, mens at driftsresultat er beregnet løbende 

over hele året. Derfor vil det være misvisende kun at tage udgangspunkt i balance ultimo, problemet er delvist 

løst ved at tage et gennemsnit over de to relevante perioder (Petersen & Plenborg, 2012).  

For at få en dybere forståelse for udviklingen i profitabiliteten vil ROA yderligere blive dekomponeret på 

overskudsgraden (OG), aktivernes omsætningshastighed (AOH) og bruttofortjeneste afkast på aktiverne 
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(BROA). Dette gøres for at skabe en forståelse for om udviklingen i ROA er drevet udviklingen i salg og 

omkostning forholdet eller bedre udnyttelse af aktiverne.  

Forholdet mellem ROA, OG AOH: 

𝑅𝑂𝐴 = 𝑂𝐺 ∗ 𝐴𝑂𝐺 

Udviklingen i OG er beregnet som følgende: 

∆𝑂𝐺𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡+3

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡+3
−

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑡−1

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1
 

Udviklingen i AOH er beregnet som følgende: 

∆𝐴𝑂𝐻𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡+3

𝑔𝑛𝑠.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡+2,𝑡+3
−

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1

𝑔𝑛𝑠.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡−2,𝑡−1
 

Udviklingen i BROA er beregnet som følgende: 

∆𝐵𝑅𝑂𝐴𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 =
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡+3

𝑔𝑛𝑠.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡+2,𝑡+3
−

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑡−1

𝑔𝑛𝑠.  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡−2,𝑡−1
 

Overskudsgraden er et mål for, hvor dygtig virksomheden er til at omdanne omsætning til overskud, det ville 

sige forholdet mellem salg og omkostninger. Aktivernes omsætningshastighed er et mål for, hvor god 

virksomheden er til at tilpasse kapital til salget. Men da omsætningen kun er offentliggjort for 170 af 

populationen 316 virksomheder, kan de manglende data føre til bias resultater, derfor suppleres der med 

nøgletallet BROA, hvis udvikling forventes at være sammenligneligt med udvikling i aktivernes 

omsætningshastighed.  

Til trods for, at ROA er et af de mest anerkendte profitabilitets mål og ofte er brugt i tidligere sammenlignelige 

studier (GUO et al., 2011; Scellato, Giuseppe & Ughetto, Elisa, 2012; Vinten, 2007), kan der være alternative 

forklaringer forbundet med udviklingen i ROA udover forbedret operationel performance. Udover 

operationelle forbedringer kan følgende parametre påvirke ROA: regnskabspraksis, forskel i operativ risiko og 

produkts livscyklus. 

Regnskabspraksis vil typisk være ens for virksomheder, som arbejder indenfor samme industrier, og da 

kontrolgruppen er udarbejdet ud fra hvilken industri porteføljevirksomheden er i, findes effekten af 

regnskabspraksis på ROA lille. 
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En anden alternativ forklaring på ROA er forskellen i operativ risiko. Ifølge økonomisk teori kræver investorer et 

afkast på aktiverne baseret på den underliggende aktivs risiko. Hvilket kan beregnes ud fra følgende formel:  

𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑎 ∗ 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 

Det vil sige, at hvis der er forskel på den operative risiko for porteføljevirksomheden og dens kontrolgruppe 

målt ud fra beta vil der alt andet lige kræves et forskelligt afkast på disse, og det vil derfor ikke være muligt at 

sammenligne virksomhedernes ROA på tværs. Problemet løses ved at antage, at den operative risiko for 

virksomhederne, er ens for de forskellige industrier (Aswath Damodaran, 2007). 

Til sidst kan produktets livscyklus være en alternativ forklaring på udviklingen i ROA. Et produkt gennemgår en 

række stadier over tid, og lignende overvejelser kan gøres for en virksomhed generelt. Stadierne kan inddeles i 

følgende: Introduktion, vækst, modning og nedgang (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2012). 

Stadierne introduktion og vækst er påvirket af høje omkostninger til udvikling, marketing og opbyggelse af 

salgsorganisation for at etablere produktet/virksomheden og erobre markedsandele. De to første stadier vil 

derfor i relation til ROA være påvirket af høje omkostninger og begrænset salg, hvilket vil påvirke ROA negativt. 

I modnings og nedgangsfasen vil ROA typisk være højere, da produktet til den tid er veletableret og behovet for 

nye investeringer begrænset. Hvis denne filosofi bruges på virksomheder generelt, betyder det, at 

virksomheder i deres tidlige stadier, introduktion og vækst ikke direkte kan sammenlignes med virksomheder, 

som er i de senere stadier modning og nedgang, selvom de er i samme industri. Dette kan bringe en potential 

bias til regressionsanalysen, da udarbejdelsen af kontrolgruppen ikke tager højde for, hvor 

porteføljevirksomheden eller kontrolgruppen er i deres cyklus. For at løse dette problem vil det i opgaven 

antages, at virksomhedens alder er et mål for, hvor virksomheden er i dens livscyklus. Variablens alder vil 

derfor blive brugt som en kontrolvariabel i regressionsanalysen for at fange effekten af forskellige stadier i 

livscyklus for populationens virksomheder. Hvilket vil blive uddybet yderligere i afsnittet for 

modelspecifikation. 

I forhold til at måle vækst vil der i opgaven fokuseres på ændringer i totale aktiver, ændringer i ansatte og 

ændringer i omsætning. 

Udviklingen i totale aktiver er beregnet som følgende: 

𝑉æ𝑘𝑠𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡+3 −  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡−1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡−1
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Udviklingen i ansatte er beregnet som følgende: 

𝑉æ𝑘𝑠𝑡 𝐴𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 =
𝐴𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝑡+3 − 𝐴𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝑡−1

𝐴𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒𝑡−1
 

Udviklingen i omsætning er beregnet som følgende: 

𝑉æ𝑘𝑠𝑡 𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡+3 − 𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1
 

Formålet med de tre ovennævnte variable er at vurdere virksomhedens vækst efter opkøb sammenlignet med 

kontrolgruppen. Variablerne ovenfor er i samme grad influeret af de tidligere nævnte problemer med blandt 

andet påvirkningen af opkøb og goodwill.  

Der er i opgaven valgt at korrigere for ekstreme observationer, det vil sige at hvis vækst fra t-1 til t+3 er 

over/under +/-300% er det registreret til +/-300%. Dette er gjort for at tage forbehold for outliners og 

eventuelle fejl i datasættet fra ORBIS.   

7.2. Modelspecifikation 

OLS multiple regressions analyse er som tidligere nævnt valgt som model til at estimere den gennemsnitlig 

betydning af kapitalfondsejerskab tre år efter opkøb, i forhold til perioden før opkøb og relativ til en 

kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder.  

Til analyse af profitabilitet og vækst vil følgende modelspecifikation blive anvendt: 

∆𝑅𝑂𝐴𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 + 𝛽3𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽4∆𝑅𝑂𝐴−2,−1 + 𝛽5𝐾ø𝑏𝑠 å𝑟 + 𝛽6𝐼𝑛𝑑𝑢𝑡𝑟𝑖 + 𝑒𝑖𝑡  

Denne modelspecifikation vil være fast for analysen af profitabilitet og vækst, dog med ændringer af den 

afhængige variabel ∆ROAt+3 til t-1 og den uafhængige variabel β4∆ROA-2 til -1 som relaterer sig direkte til den 

afhængige variabel. De afhængige variable, er de beskrevet variable fra afsnit 7.1 operative variable og vil være 

udgangspunktet for at måle udviklingen i profitabilitet og vækst.  

Den afgørende forklarende variabel i regressions analysen er PE. PE er en dummy variabel, som er én hvis 

virksomheden er ejet af en kapitalfond eller nul, hvis den ikke er. Den separerer derfor kontrolgruppen fra de 

kapitalfondsejede virksomheder og bruges i analysen til at give en vurdering af effekten af 

kapitalfondsejerskab.  
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Yderligere er der et sæt af kontrolvariable inkluderet i analysen, som er følgende: størrelse (log af totale aktiver 

opkøbs år), alder (differencen mellem 2014 og virksomhedens etablerings år), udviklingen i den afhængige 

variable inden købs år (t-2 til t-1), købs år og industri (baseret på NACE klassifikation). 

Lignende kontrolvariable er brugt i tidligere studier og har til formål at fjerne effekten af disse på den 

afhængige variabel med henblik på at få en renere analyse af forholdet mellem den afhængige variabel og PE 

variablen.   

Kontrolvariablens størrelse er valgt, da porteføljevirksomhederne i gennemsnit er større end 

kontrolvirksomhederne, se tabel. Virksomhedens størrelse kan have en betydning for mulighederne for at 

udnytte stordriftsfordele bedre, dette gør større virksomheder højest sandsynligt mere profitable, givet deres 

størrelse. Kontrolvariablens størrelse er dermed brugt for at sikre at udviklingen i den afhængig variabel ikke 

skyldes, at porteføljevirksomhederne er større. Yderligere kontrolleres der for virksomhedens alder. 

Virksomhedens alder siger noget omkring, hvor god virksomheden er til at tilpasse sig konjekturer og 

teknologiske ændringer. Ældre virksomheder vurderes derfor i gennemsnit til at have en mere solid forretning, 

idet deres forretningskonceptet har overlevet de før nævnte ændringer, hvor konkurrenter muligvis er gået 

konkurs. Derudover siger alderen på virksomheden noget om, hvor virksomheden er i dens livscyklus, hvilken 

kan have en betydelig effekt på profitabiliteten og væksten, som beskrevet tidligere i afsnit 7.1 Operative 

variable. Ud fra den beskrivende statistik i tabel: 3 – før opkøb virksomhed karakteristika, ses det, at 

kontrolvirksomheder og porteføljevirksomheder har i gennemsnit næsten samme alder, men at 

standardafvigelsen er høj. På baggrund af dette tilføjes virksomhedens alder som en kontrolvariabel. Der 

kontrolleres også for udviklingen i den afhængige variabel i perioden inden opkøb. Det skyldes, at 

virksomheder ofte bliver gjort salgsklar af de nuværende ejere for at gøre dem mere eftertragtede for 

potentielle købere. Det kan blandt andet være med til at på kortsigt, at kunstigt booste virksomhedens 

performance inden opkøb. Derudover har kontrolvirksomhederne ikke været igennem et salg, og bliver dermed 

ikke påvirket af eventuelle effekter af salgsmodning inden opkøbet. For at dette ikke skal have en effekt på den 

efterfølgende operationelle performance udvikling kontrolleres der for dette ved at tilføje en kontrolvariabel 

som repræsenterer udvikling i den afhængige variabel to år inden opkøb til et år inden opkøb. Yderligere 

kontrolleres der for købs år. Da tidsperioden i afhandlingen er relativ lang 2001-2011, indeholder tidsperioden 

forskellige konjekturer deriblandt en finanskrise, og da der primært analyseres på ændringen mellem et år før 

opkøb til tre år efter, kan det have en væsentlig betydning hvilken år opkøbet er foretaget i. Industri 

kontrolvariabel er også tilføjet dette skyldes at den beskrivende statistik tabel 1 viser at nogle industrier i 
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højere grad var repræsenteret end andre. Der kan være stor forskel på industrier i forhold til profitabilitet og 

vækst, visse industrier er karakteriseret af høje indtjeningsmarginal, men en høj kapitalbinding og omvendt. For 

at kontrollere for købs år og industri i regressions analysen vil disse to indgå som dummy variable. Den valgte 

metode hvorpå kontrolgruppen og dataen er udarbejdet burde allerede indirekte tage forbehold for disse to 

kontrolvariable, dog er de stadig medtaget i modellen. I enkelte tilfælde ville de forklarende variable købs år og 

industri blive ekskluderet fra modellen, da observationerne i visse tilfælde er for få til, at det giver mening at 

have disse to dummy variable inkluderet.  

7.3. Test af antagelser  

I dette afsnit vil de bagvedliggende antagelser for OLS modellen blive gennemgået. OLS modellen bygger på 

Gauss-Markov regressions antagelser som er følgende: 

1. Lineære parametre 

2. Tilfældig stikprøve 

3. Ingen perfekt kolinearitet 

4. Betinget middelværdi er nul 

5. Homoskedastiske fejlled 

Det vil sige, at hvis ovenstående Glass-Markov antagelser er opfyldt, er OLS estimaterne de bedste centrale 

lineære estimater. Derudover testes der for normalfordeling af residualerne. Dette er ikke nødvendigt for at 

opnå unbiased estimater, men er nødvendigt for at opnå valide hypotesetests.  

Da der i afhandlingen indgår op mod 100 multipel regressions analyser, som er baseret på de tidligere 

beskrevet operative variable brugt til analyse af hypoteserne, har det ikke være muligt, at gennemgå slavisk de 

bagvedliggende OLS antagelser for alle modellerne. Nedenstående model vil blive brugt som et eksempel, men 

samme tests er blevet brugt for på alle regressions analyserne. 

∆𝑅𝑂𝐴𝑡+3 𝑡𝑖𝑙 𝑡−1 = 𝛼 + 𝛽1𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝑡ø𝑟𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 + 𝛽3𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝛽4∆𝑅𝑂𝐴−2,−1 + 𝛽5𝐾ø𝑏𝑠 å𝑟 + 𝛽6𝐼𝑛𝑑𝑢𝑡𝑟𝑖 + 𝑒𝑖𝑡  

Indledningsvis skal det gøres opmærksom på at, at mindre brud på ovenstående OLS antagelser er mere reglen 

end undtagelsen. Modellen skal derfor ikke forkastes, hvis den ikke lever fuldt op til alle antagelserne. Ved 

gennemgang af antagelserne er problemstillingen i lige så høj grad om bruddet af antagelsen, er af en hvis 

størrelse samt betydningen for modellen her af.  

Statistik programmet Stata er blevet brugt i opgaven til at teste antagelserne og regressere modellerne. 
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7.3.1. Lineære parameter 

Lineære regressionsanalyse antager, at forholdet mellem den afhængige variabel og de uafhængige variable er 

lineære. Hvis den antagelse ikke er opfyldt, vil modellen prøve at estimere en lige linje mellem den afhængige 

og uafhængige variabel, som i realiteten ikke følger en lige linje.  

Modellen kan derfor skrives som: 

7.3.1.1    𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2+. . . +𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢  

Hvor β0, β1,…, βk, er ukendte parametre, og u er et uobserveret fejlled. 

Antagelsen kan tjekkes ved at plotte de uafhængige variable (størrelse, alder, roa-2,-1) mod residualerne. 

Yderligere er der i bilag 5 udarbejdet et acprplot for de forskellige forklarende variable, som kan være med til 

at identificere ikke linearitet i dataen. 
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Der er i modellen valgt at transformere den forklarende variabel ”størrelse”, da dens oprindelige form ikke var 

tilstrækkelig lineær. Det er valgt at transformere ”størrelse” ved at bruge funktionen Log, som er en af de mest 

benyttede transformationsformer. Ovenstående grafer viser en relativ lineær forhold mellem residualerne og 

de uafhængige variable dog med enkelte større outliners. Alt andet lige vurderes det, at antagelse 1 omkring 

lineære parametre er hovedsageligt overholdt for modellen. 

7.3.2. Tilfældig stikprøve 

Antagelsen tilfældig stikprøve bygger på, at populationen er tilfældigt udvalgt fra den samlede population, som 

består af n observationer (xi1,xi2,…,xik,yi): i=1,2,…N) og følger modellen i 7.3.1.1.  

I denne afhandling anvendes som bekendt et datasæt bestående af observationer for 79 kapitalfonds LBO 

opkøb og en kontrolgruppe, som ikke kan antages at være tilfældigt udvalgt. Søren Risbjerg Thomsens (1997) 

notat om signifikant test i ikke stiprøvesituationer argumenterer for, at ikke tilfældigt udvalgte populationer 

ikke er et metodisk problem for modellens estimater eller p-værdier, derfor anses dette ikke som et problem i 

modellen (Thomsen, 1997). 

7.3.3. Ingen perfekt kolinearitet 

Perfekt kolinaritet betyder, at der er en perfekt eller næsten perfekt lineær relation mellem to eller flere af de 

uafhængige variabel. Kolinaritet mellem to variabel gør det ikke muligt for modellen at beregne korrekte 

estimater for de to variabel, da modellen ikke kan adskille deres individuelle effekt på den afhængige variabel.  

Dette kan blandt andet testes ved at bruge Variance inflation factor (VIF), som måler hvor meget den enkelte 

uafhængige variabel bidrager til standard afvigelsen i regression analysen. I bilag 6 ses resultaterne af testen, 

som viser klare tegn på en relativ lav kolinearitet mellem variablene. Som tommelfingerregel skal VIF faktoren 

være under 10, hvilket den er for hovedparten af de uafhængige variabel (med undtagelse af enkelte, industri 

dummy variable). 

7.3.4. Betinget middelværdi er nul 

Fejlledet u har en forventet værdi på nul, for alle værdier af uafhængige variable.                

7.3.4.1    𝐸[𝑢|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘] = 0 

Denne antagelse siger at den forventede værdi af fejlledet er lig med nul og implicit, at regression i gennemsnit 

skal være korrekt. Ved at tillade et konstantled i regressionen vil denne antagelse ikke blive brudt. Da 

konstantledet vil angive den konstante del af den forklarende variabel, som ikke kan blive forklaret af de 

uafhængige variable, mens fejlledet angiver den stokastiske del, som ikke kan forklares. 
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7.3.5. Homoskedastiske fejlled 

Fejlledet u har samme varians for alle værdier af de 

forklarende variable.                   

 7.3.5.1  𝑉𝑎𝑟(𝑢|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) = 𝜎2 

Hvis denne antagelse ikke overholdes I modellen, skaber 

det ikke unbiased estimater, men variansen på de 

enkelte parameter bliver påvirket. Da variansen bruges til 

at beregne t-test og f-test som i sidste ende bruges til at 

teste signifikansen af de enkelte hypoteser, er denne 

antagelse væsentlig for at give valide hypotese resultater.  

For at korrigere for dette er der valgt at bruge robustfunktionen, når modellerne bliver regresseret i Stata. 

Robustfunktionen hjælper med overholdelsen af ovenstående antagelse. Hvis modellen er godt fitted burde 

der være ingen klare mønstre i plottet residualerne mod fitted værdier. Hvis fejlledet u ikke har samme varians 

for alle værdier af de forklarende variable, siges det, at fejlledet er heteroskedastisk.  

Grafen plotter residualerne mod de fitted værdier. Grafen viser et plot uden mønster, hvilket er ønsket, og 

tyder på, at antagelsen om homoskedastisk fejlled kan accepteres dog med enkelte outliners. 

7.3.6. Normalfordeling af residualerne 

Fejlledene u er uafhængige af de forklarende variable x1, x2, . . . , xk og er normalfordelte med middelværdi nul 

og fælles varians. 

7.3.6.1     𝜀𝑡~N(0, σ)      

Antagelsen om normalfordelt fejlled er vigtigt at være opfyldt, hvis man arbejder med relativt få antal 

observationer, hvilket til dels er tilfældet i denne afhandling. Overholdelse antagelsen om normalfordelt fejlled 

ikke, kan det indikere, at der er udeladt vigtige variable, potentielle outliners eller specifikationsproblemer. 
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De to grafer viser små tegn på ikke normalfordeling af fejlled, da der er mindre haler i første diagram og en 

difference mellem normal fordeling og Kernel density estimatet og normal estimatet. Det vælges dog at 

acceptere den afvigelse, som der vil blive taget forbehold for i vurderingen af hypotese testene.  

Samlet set vurderes der, at modellen har mindre brud på OLS antagelserne. Størrelserne på brudene findes dog 

ikke kritiske, men selve de estimerede OLS parametrene skal i modellen fortolkes varsomt. 

8. Hypotese test 

I følgende afsnit vil hypoteserne udarbejdet i afsnit 4 blive undersøgt. Analysen vil bruge OLS 

regressionsanalysen til at estimere PE variablens påvirkning på de operative variable. 

8.1. Kapitalfondsejerskab betydning for profitabilitet 

H1 argumenterer for, at porteføljevirksomheder efter opkøb vil opleve øget profitabilitet, sammenlignet med 

en kontrolgruppe af ikke kapitalfondsejede virksomheder. Hypotesen bygger på den nuværende forskning samt 

teori. Tidligere empiriske undersøgelser er relative homogene i deres konklusion, at kapitalfondsejerskab har 

en positiv påvirkning på porteføljevirksomhedernes operationelle performance. Teorien underbygger dette ved 

at argumentere for, at kapitalfondsejerskab i høj grad løser agent problemet igennem øget kontrol og 

incitamenter, samt tilføjelsen af nye kompetencer gennem operative partnere.  

Resultaterne af regressionsanalysens afhængige variable for profitabilitet ROA og gns. ROA viser i tabel 5, at de 

to nøgletal på 1 procent og 5 procent signifikansniveau falder mellem 5-9 procentpoint sammenlignet med en 

kontrolgruppe af ikke kapitalfondsejede virksomheder over en periode på henholdsvis et år før opkøb til tre år 

efter og et gennemsnit af tre år efter opkøb sammenlignet med et gennemsnit af perioden tre år før. 
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Hovednøgletallet ROA’s udvikling underbygges af udviklingen i nøgletallene AOH og OG, som også viser at 

kapitalfondsejerskabet har en signifikans negativ effekt på disse parametre. Hvilket er forventet givet 

relationen mellem ROA og parametrene AOH og OG (ROA=OG*AOH). Regressionsanalysen viser mere specifikt, 

at den primære negativ udvikling i ROA stammer fra udviklingen i AOH. Det vil sige, at de kapitalfondsejede 

virksomheder evne til at tilpasse de totale aktiver til aktiviteten i virksomheden er blevet forringet. Udviklingen 

kan enten skyldes en faldende omsætning eller øget totale aktiver, dog skal det endnu en gang understreges, at 

den potentielle bias i nøgletallene som indeholder omsætning, da det ikke er alle populationens virksomheder 

som oplyser denne. Effekten på BROA af kapitalfondsejerskab er signifikant på et 5% niveau, og viser også, at 

kapitalfondsejerskabet har en negativ effekt på dette nøgletal.  

Tabel 5: Kapitalfondsejerskab påvirkning på profitabilitet 

Tabellen viser en oversigt over OLS regressionsanalysen resultater. De afhængige variabler ROA, OG, AOH og BROA viser 

udviklingen et år før opkøb til tre år efter. Gns. ROA viser udviklingen af gennemsnittet tre år efter opkøb fratrukket 

gennemsnittet af ROA tre år før opkøb. Den forklarende dummy variable PE er lig med en hvis virksomhederne er 

kapitalfondsejede ellers nul. Standardafvigelsen er i parentes under den respektive parametre. Signifikans niveauet for de 

enkelte parametre er indikeret ud fra *,**,*** og **** som repræsentere et signifikans niveau på henholdsvis 15%, 10%, 

5% og 1%.  

 

(4)

Konstant -0,2953 ** -0,1731 -0,1600 -1,6640 -0,9123 ****

(0,1626) (0,1552) (0,1417) (0,6352) (0,2270)

PE ejerskab -0,0873 **** -0,0532 *** -0,0363 * -0,2597 *** -0,1091 ***

(0,0275) (0,0222) (0,0257) (0,1242) (0,0490)

Størrelse 0,0427 0,0245 0,0235 0,1453 0,1255 ****

(0,0315) (0,0298) (0,0270) (0,1158) (0,0406)

Alder 0,0006 0,0003 -0,0001 0,0067 *** 0,0030 ***

(0,0004) (0,0003) (0,0007) (0,0031) (0,0015)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,5323 **** 0,0540 -0,3713 *** -0,0755 -0,3306

(0,1130) (0,1073) (0,1804) (0,1722) (0,2460)

Industri  dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Observationer 316 316 163 168 303

R
2

0,2142 0,0710 0,2170 0,2559 0,1968

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+3 til t-1ΔROA t+3 til t-1 ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-1 ΔBROA t+3 til t-1
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De operative variable regresseret i tabel 5 viser altså overordnet set, at kapitalfondsejede virksomheder i 

perioden et år før til tre efter opkøb udvikler sig negativt i forhold til kontrolgruppen. Dog viser tabel: 3 og 

tabel: 4 før og efter opkøb karakteristika at, porteføljevirksomhederne var væsentlig mere profitable inden 

opkøb, og at de i gennemsnit tre år efter opkøb stadig er mere profitable end kontrolgruppen, men forskellen i 

mellem de to grupper er blevet væsentlig mindre efter overtagelse af en kapitalfond.  

I forlængelse af ovenstående analyse af profitabilitet blev der i H2, argumenteret for, at profitabilitet af de 

enkelte opkøbstyper (privat, sekundær, børsnoteret og division) er forskellige. Det skyldes, at 

porteføljevirksomhedens ejere inden opkøb kan have haft begrænset finansiel styrke og dermed have hæmmet 

væksten. Det forventes derfor, at de porteføljevirksomheder, som ikke har været kapitalbegrænset inden 

opkøb, er de primære bidrager til den forventede øgede profitabilitet i H1. Da det forventes, at 

porteføljevirksomheder som har været kapitalbegrænset vil fokusere på vækst i perioden efter opkøb, hvilket 

alt andet lige påvirker profitabiliteten negativt grundet øget investeringer.  

I tabel 6 er der foretaget samme regressionsanalyse som ved analyse af H1, med samme afhængige og 

uafhængige variable. Dataen er dog blevet opdelt i to kategorier, opkøb som med stor sandsynlighed ikke har 

været kapitalbegrænset inden opkøb, og opkøb som med stor sandsynlighed har været kapitalbegrænset inden 

opkøb. Kategorien ikke kapitalbegrænset indeholder opkøbstyperne sekundær, børsnoteret og division, 

derudover indeholder kategorien kapitalbegrænset opkøbstypen privat. 

For opkøbene som med relativ stor sandsynlighed ikke har været kapitalbegrænset inden opkøb, ses det i tabel 

6, at den uafhængige variabel PE er for ingen af de respektive mål får profitabiliteten signifikant. Hvilket 

betyder, at variablen PE (Kapitalfondsejerskab) ikke bidrager signifikant til at forklare udviklingen på 

opkøbstyperne sekundær, børsnoteret og division profitabilitet. Det kan derfor ud fra modellen ikke 

konkluderes, hvorvidt kapitalfondsejerskab har en positiv eller negativ effekt på de ikke kapitalbegrænset 

virksomheders profitabilitet i forhold til kontrolgruppen. Dog er det bemærkelsesværdigt, at koefficienten på 

PE ejerskab variablen er positiv, men stadig ikke signifikant.  

Anderledes ser det ud for LBO transaktioner i kategorien kapitalbegrænset, hvor der er tydelige indikationer 

på, at kapitalfondsejerskab påvirker udviklingen i profitabiliteten negativt sammenlignet med kontrolgruppen. 

Mere specifikt viser regressionsmodellen, at kapitalfondsejerskab på et 1 procent signifikansniveau påvirker 

ROA negativt med 10 til 15 procentpoint over perioden sammenlignet med kontrolgruppen. Dette underbygges 

yderligere af BROA og AOH som falder i gennemsnit -0,2215 og -0,6394, for porteføljevirksomheder. Begge 
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signifikante på et 1% niveau. Kapitalfondsejerskab betydning for OG er signifikant på et 5% niveau, og påvirker 

OG negativt med i gennemsnit 9 procentpoint.  

Generelt viser ovenstående analyse, at ved sammenligning af de operative nøgletal (ROA, Gns. ROA, OG, AOH 

og BROA) før opkøb med efteropkøb, påvirker kapitalfondsejerskab nøgletallene negativt sammenlignet med 

en kontrolgruppe. Yderligere kan det konkluderes, at porteføljevirksomheder som med større sandsynlighed 

har været kapital begrænset inden opkøb alt andet lige er den primære bidrager til den negative udvikling i 

profitabilitet for hele populationen. Derudover har kapitalfondsejerskab, ingen statistisk signifikans effekt på 

udviklingen i profitabilitet, for porteføljevirksomheder som ikke har været kapitalbegrænset.  

Analysen støtter derfor ikke hypotese 1, men hypotese 2. 

Analysens resultater af kapitalfondsejerskab påvirkning på profitabiliteten er relativ inkonsistente med tidligere 

forskning af blandt andet (Cressy et al., 2007; GUO et al., 2011; S. Kaplan, 1989; Smith, 1990), men 

sammenlignelige med (Scellato, Giuseppe & Ughetto, Elisa, 2012; Vinten, 2007). Yderligere var det forventet, at 

kapitalfondes governance struktur med øget incitamenter til ledelsen og øget kontrol samt tilføjelsen af 

kompetencer til porteføljevirksomheden vil påvirke profitabiliteten positivt, men det er alt andet lige ikke 

tilfældet.  

Der kan dog være en række alternative forklaringer til modellens resultater for H1 og H2. Alternative 

forklaringer vil i følgende afsnit blive gennemgået og så vidt muligt testet.  

8.1.1. Livscyklus 

Virksomhedens performance kan variere alt afhængigt af, hvilket stadie virksomheden eller dens produkter 

befinder sig på. Tidligere blev der argumenteret for at virksomheder i modnings- og nedgangsfasen var mere 

profitable, end virksomheder i start- og vækstfasen. Alder blev derfor brugt i modellen til at forklare den 

udvikling, men det har muligvis ikke været tilstrækkeligt. Yderligere ses det ud fra tabel 3 karakteristika af 

virksomhederne inden opkøb, at porteføljevirksomhederne var væsentlige mere profitable sammenlignet med 

kontrolgruppen inden opkøb. Økonomisk teori siger generelt, at virksomheder kan opretholde en overnormal 

profit på kort sigt givet en komparativ fordel, men på lang sigt vil profitten normaliseres og falde til branche 

niveau grundet tab af komparative fordele og øget konkurrence. Det kan derfor argumenters for, at det ikke er 

kapitalfondsejerskab, men at kapitalfonde opkøber virksomheder med overnormal profit og faldet i 

profitabilitet er derfor uundgåeligt. 
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Tabel 6: Kapitalfondsejerskab påvirkning på profitabilitet, ikke kapitalbegrænset vs. kapitalbegrænset 

Tabellen viser en oversigt over OLS regressionsanalysen resultater. De afhængige variabler ROA, OG, AOH og BROA viser 

udviklingen et år før opkøb til tre år efter. Gns. ROA viser udviklingen af gennemsnittet tre år efter opkøb fratrukket 

gennemsnittet af ROA tre år før opkøb. Den forklarende dummy variabel PE er lig med en hvis virksomhederne er 

kapitalfondsejede ellers nul. Standardafvigelsen er i parentes under den respektive parametre. Resultaterne er opdelt i 

kapitalbegrænset (private opkøb) og ikke kapitalbegrænset (sekundær-, børsnoteret- og divisions opkøb). Signifikans 

niveauet for de enkelte parametre er indikeret ud fra *,**,*** og **** som repræsentere et signifikans niveau på 

henholdsvis 15%, 10%, 5% og 1%.  

 

(1) (2) (3) (4) (5)

A. Ikke kapitalbegrænset

Konstant -0,1028 -0,2163 * 0,1776 -1,4394 * -0,0400

(0,1489) (0,1396) (0,1634) (0,9536) (0,5466)

PE ejerskab 0,0162 0,0200 -0,0019 0,0238 0,0841

(0,0375) (0,0231) (0,0326) (0,1476) (0,0791)

Størrelse 0,0005 *** 0,0185 -0,0258 0,0209 0,0104

(0,0276) (0,0228) (0,0316) (0,1625) (0,0441)

Alder 0,0011 0,0005 -0,0001 0,0063 * 0,0059 ***

(0,0005) (0,0004) (0,0008) (0,0042) (0,0025)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,2588 0,3390 **** -0,1821 -0,1152 -0,6642 *

(0,1787) (0,1235) (0,2327) (0,2732) (0,4370)

Observationer 120 120 95 98 114

R
2

0,2434 0,2531 0,2259 0,2401 0,4192

B. Kapitalbegrænset

Konstant -0,2816 -0,1100 -0,4368 * -2,6274 **** -0,9023 ****

(0,2503) (0,2303) (0,2651) (0,9271) (0,3038)

PE ejerskab -0,1480 **** -0,0972 **** -0,0890 *** -0,6394 **** -0,2215 ****

(0,0361) (0,0314) (0,0438) (0,1772) (0,0600)

Størrelse 0,0596 0,0257 0,0951 ** 0,5119 *** 0,1912 ****

(0,0525) (0,0481) (0,0547) (0,1973) (0,0642)

Alder 0,0004 0,0004 -0,0001 0,0048 -0,0006

(0,0008) (0,0007) (0,0008) (0,0051) (0,0015)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,6820 **** -0,1068 -0,7265 **** -0,1579 -0,1760

(0,1184) (0,1134) (0,1349) (0,1891) (0,2222)

Observationer 196 196 68 70 189

R2
0,2839 0,1304 0,4441 0,4692 0,1523

Industri  dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja ja

0,1643 0,1171 0,0870 0,6633 0,3056

Difference estimate PE 

ejerskab (A-B)

ΔOG t+3 til t-1ΔROA t+3 til t-1 ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-1 ΔBROA t+3 til t-1
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8.1.2. Koncentration af ejerskab 

Et af teoriens og tidligere studiers hovedargumenter for kapitalfondsejerskab positive effekt på profitabiliteten 

er en øget koncentration af ejerskab (S. Kaplan, 1989; Smith, 1990). Gevinsten for øget koncentration af 

ejerskab kommer fra tilpasning af interesser mellem ledelsen og ejerne, gennem øget kontrol og incitamenter, 

hvilket begge er med til at mindske agentomkostningerne. Tilpasning af incitamenter bygger på, at der kan 

være en interessekonflikt mellem ejerne og ledelsen, som destruerer værdi for virksomheden. Det skyldes, at 

ledelsen i virksomheder ofte ikke har en optimalt kompensationspakke til at give dem samme interesse som 

ejerne, dette løser kapitalfonde ved, at ledelsen også køber sig ind i virksomheden samt, at der ofte kun er en 

ejer af porteføljevirksomheden nemlig kapitalfonden, hvilket gør det mere gennemskueligt at opnå ens 

interesser mellem ledelsen og kapitalfonden. Yderligere argumenteres der for, at øget koncentration af 

ejerskab øger kontrollen, da ”free rider problemet” beskrevet i Grossmann & Hart (1980) bliver minimeret.  

Da kapitalfondene i populationen køber en majoritetspost i porteføljevirksomheden, burde 

agentomkostningerne falde, da kapitalfonde blandt andet tilpasser incitamenter og øger kontrollen. Specielt 

for opkøbstypen børsnoteret er der i tidligere studiet set en stor gevinst fra den øgede koncentration (S. 

Kaplan, 1989; Smith, 1990).  

Til trods for, at afhandlingen kun fokuserer på porteføljevirksomheder, hvor kapitalfonde har opkøbt en 

majoritetspost, ses det ofte i de opkøbte porteføljevirksomheder, at de nuværende aktionærer beholder en 

aktiepost i porteføljevirksomheden, samt at der laves co-investments i porteføljevirksomheden sideløbende. 

Derudover er hovedparten af de virksomheder som i ovenstående profitabilitets analyse er klassificeret som 

privat, tidligere familieejede virksomheder, hvor direktøren ofte er et familiemedlem. Der kan derfor være en 

alternativ forklaring til den negative udvikling i profitabiliteten for opkøbstypen privat, hvis det antages, at 

porteføljevirksomhederne i denne kategori tidligere var familieejede og familiedrevet. Hvis dette er tilfældet, 

kan der med rimelig sandsynlighed argumenters for, at koncentration af ejerskab er faldet efter kapitalfondens 

opkøb, hvilket medfører øget agentomkostninger og dermed faldende profitabilitet. Det var dog ikke muligt at 

undersøge dette mere specifikt, da ORBIS ikke rapportere ejerskab statistik på et brugbart analysemæssigt 

niveau. Dog er det undersøgt af Vinten (2007), som argumenterer for, at tidligere familieejede virksomheder 

efter opkøb af kapitalfonde bliver påvirket negativt af øget agentomkostninger grundet faldende koncentration 

af ejerskab. 
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8.1.3. Goodwill korrigeret profitabilitet 

Ovenstående resultater for effekten af kapitalfondsejerskab på profitabiliteten kunne skyldes, at når 

kapitalfonde opkøber porteføljevirksomheder, er det en kendt praksis, at virksomhedens aktiver revurderes, 

hvilket typisk øger deres værdi. Dette ses blandt andet i forhold til en stærkt forøget goodwill i 

porteføljevirksomhederne efter opkøb. Goodwill opstår i det, der er en forskel mellem markedsværdien af 

virksomheden og den bogførte værdi. Aktivernes revurdering efter opkøb er et problem i vurderingen af 

kapitalfondes ejerskab betydning på den operationelle performance, da de operative variable (ROA, gns. ROA, 

AOH, BROA) er baseret på de totale aktiver, og afkastet bliver dermed forværret af øget aktiver. Derudover 

revurderer kontrolgruppen ikke i samme grad deres aktiver, da disse virksomheder højest sandsynligt ikke har 

været igennem et ejerskifte. 

Typisk vil goodwill blive bogført i koncernregnskabet, og dermed ikke påvirke moderselskabets regnskab som 

bruges i denne afhandling. Dog ses det i tabel 4 at aktiverne vokser mere i porteføljevirksomhederne efter 

opkøb sammenlignet med kontrolgruppen, hvilket kunne skyldes en revurdering af aktiverne ved opkøb og en 

øget goodwill. Baseret på ovenstående vil effekten af goodwill’en på den operationelle performance blive 

analyseret.  

Goodwill er ikke separat opgivet i dataen fra ORBIS, derfor er det valgt at estimere goodwill ved brug af 

følgende metode. Goodwill indgår som en del af de immaterielle aktiver, det vil sige, at ændringen i 

immaterielle aktiver et år før opkøbsåret til opkøbsåret forventes primært at skyldes goodwill ændring. Da 

goodwill typisk bliver afskrevet over 8 år, vil det tilbageværende goodwill blive beregnet som tre ottendedele af 

opkøbsgoodwill, hvilket vil blive fratrukket fra de totale aktiver tre år efter opkøb.  

Følgende formler til beregning er brugt: 

𝑂𝑝𝑘ø𝑏𝑠 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 = 𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡+0 − 𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑙𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡−1 

𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑣æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑡+3 = 𝑂𝑝𝑘ø𝑏𝑠 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 −
𝑂𝑝𝑘ø𝑏𝑠 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

8
∗ 3  

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡+3 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡+3 − 𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑣æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑡+3 

OLS regressions analysens resultater for goodwill korrigeret profitabilitet ses i bilag 7, samlet set for 

populationen. Resultaterne viser, at det ikke har den store effekt på hypotesernes resultater når de totale 

aktiver i porteføljevirksomhederne korrigeres for et estimat for opkøbsgoodwill. Det tyder derfor på, at 
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opkøbsgoodwill regnskabsmæssigt primært finder sted på koncernselskabs niveau, og påvirker derfor ikke 

moderselskabet regnskab.  

8.2. Kapitalfondsejerskab betydning for vækst 

H4 argumenterer for, at kapitalfondsejerskab ville have en positiv effekt på væksten i porteføljevirksomheden 

sammenlignet med kontrolgruppen. Den primære årsag til hypotesen skyldes kapitalfondens governance 

struktur med indførelsen af en øget ”sense of urgency”, hvilket giver et øget pres på ledelsen om at handle på 

den udarbejdede strategi hurtigt, ledelsen af porteføljeselskabet ved også, at kapitalfondsejerskabet kun er for 

en kortere periode, og at de selv har en væsentlig upside givet deres aktier i porteføljevirksomheden, hvis exit 

bliver succesfuld. Derudover vil kapitalfonden alt andet lige øge adgangen til kapital for 

porteføljevirksomheden, da kapitalfonden er villig til at investere i virksomheden og har gode låne muligheder i 

banken. Vækst er en alternativ strategi til at øge værdien af porteføljevirksomheden, hvis kapitalfonde kan 

holde fast i afkastet i procent, men øge størrelsen. 

Væksten vil blive vurderet ud fra den procentmæssige ændring i variablerne aktiver, ansatte og omsætning et 

år før opkøb til tre år efter opkøb. Ud fra OLS regressions analysen i tabel 7 ses det, at kapitalfondsejerskab 

påvirker udvikling i totale aktiver positivt med 21 procentpoint og er statistik signifikant på et 5% niveau. Til 

trods for, at porteføljevirksomheder inden opkøb er væsentlig større end kontrolvirksomhederne, formår 

porteføljevirksomhederne stadig at vokse procentmæssigt væsentligt mere end kontrolvirksomhederne. Dette 

er delvist overraskende til trods for de ovenstående argumentere for kapitalfonde, må det forventes at mindre 

virksomheder har nemmere ved at vokse procentmæssigt sammenlignet med større virksomheder. Yderligere 

har kapitalfondsejerskab ikke nogen statistik signifikant betydning for udvikling antallet af ansatte og 

omsætning. Ansatte og omsætning er ikke angivet for alle populations virksomheder, hvilket skaber en bias i 

parametrene, og resultaterne skal derfor tolkes med varsomhed.  
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Tabel 7: Kapitalfondsejerskab påvirkning på vækst 

Tabellen viser en oversigt over OLS regressionsanalysen resultater. De afhængige variabler ∆Aktivert+3,t-1= ((aktivert+3 - 

aktivert-1)/aktivert-1), ∆Ansatte+3,t-1=((ansattet+3 - ansattet-1)/ansattet-1) og ∆Omsætningt+3,t-1 =((omsætningt+3 - omsætningt-

1)/omsætningt-1) viser udviklingen et år før opkøb til tre år efter. 

Den forklarende dummy variable PE er lig med en hvis virksomhederne er kapitalfondsejet ellers nul. Standardafvigelsen 

er i parentes under den respektive parametre. Signifikans niveauet for de enkelte parametre er indikeret ud fra *,**,*** 

og **** som repræsentere et signifikans niveau på henholdsvis 15%,10%,5% og 1%.  

 

I forlængelse af H4 blev der argumenteret for i H3, at virksomheder som har været kapitalbegrænset inden 

opkøb, vil være den primære årsag til den forventet øget vækst efter opkøb for porteføljevirksomheder 

sammenlignet med kontrolgruppen. Hypotesen bygger på, at de porteføljevirksomheder, som inden opkøb 

havde været kapitalbegrænset af tidligere ejere, vil opleve højere vækst i det kapitalfonde vil ophæve 

kapitalbegrænsninger og investere i virksomheden. 

Tabel 8 viser, at porteføljevirksomheder, som havde større sandsynlighed for at være kapitalbegrænset inden 

opkøb oplever vækst i både totale aktiver og ansatte efter opkøb sammenlignet med kontrolgruppen. 

Kapitalfondsejerskab har altså en positiv effekt på udviklingen i de totale aktiver over den treårige periode, og 

er statistik signifikant på et 5% niveau. Yderligere viser resultaterne, at kapitalfondsejede virksomheder 

(3)

Konstant 1,4703 **** 0,4800 0,7208

(0,5552) (0,3828) (0,5661)

PE ejerskab 0,2134 *** 0,0885 -0,1111

(0,0888) (0,0815) (0,1036)

Størrelse -0,1148 -0,0785 -0,1642 *

(0,1010) (0,0796) (0,1033)

Alder -0,0041 ** -0,0017 0,0004

(0,0024) (0,0024) (0,0025)

ΔEndogene t-1 til t-2 0,2916 * 0,1081 0,2627

(0,1939) (0,1334) (0,2289)

Industri  dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

Observationer 316 294 168

R
2

0,1856 0,1382 0,2735

ΔOmsætning t+3 til t-1

(1) (2)

ΔAnsatte t+3 til t-1ΔTotale Aktiver t+3 til t-1
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vækster i antal ansatte med ca. 20 procentpoint sammenlignet med kontrolgruppen, hvilket er signifikant på et 

10% niveau.  

For porteføljevirksomheder, som ikke var kapital begrænset inden opkøb (divisioner, sekundær og 

børsnoteret), er der ikke signifikant evidens for, at kapitalfondsejerskabet påvirker væksten. Dog estimerer 

regressionsmodellen på et 15% signifikansniveau, at kapitalfondsejerskabet har en positiv påvirkning på 

væksten i aktiver. Et 15% signifikansniveau findes relativt højt, og usikkerheden er derfor høj omkring dette 

estimat.  

Ud fra ovenstående analyse kan det derfor konkluderes, at kapitalfondsejerskab har en positiv signifikant effekt 

på væksten i totale aktiver. Dekomponeringen af opkøbene i kapitalbegrænset og ikke kapitalbegrænset, viser 

at porteføljevirksomhederne som var kapitalbegrænset inden opkøb, påvirker de totale aktiver og ansatte 

positivt på et statistik signifikant niveau. Anderledes ser det ud for porteføljevirksomhederne, som ikke var 

kapitalbegrænset inden opkøb, hvor kapitalfondsejerskab ikke har en signifikant effekt på væksten over 

perioden sammenlignet med kontrolgruppen.  

Resultaterne af kapitalfondes påvirkning på vækst stemmer delvis overens med tidligere studier, Boucly et al. 

(2009), Scellato, Giuseppe og Ughetto (2012) og Elisa (2012) som finder øget vækst i aktiverne på 

mellemlangsigt, mens Cressy et al. (2007), Georgen et al. (2014) og Vinten (2007) finder at kapitalfondsejerskab 

har en negativ påvirkning på aktiver og ansatte.  

 

Sammenlignes analyserne af profitabilitet og vækst, bekræfter analyserne den forventede sammenhæng 

mellem vækst og profitabilitet. Porteføljevirksomheder som var kapitalbegrænset inden opkøb, er de primære 

bidrager til den negative udvikling i profitabilitet, men var også den primære årsag til væksten i totale aktiver. 

Hvorimod porteføljevirksomheder, som ikke var kapitalbegrænset inden opkøb, påvirker 

kapitalfondsejerskabet ikke udviklingen i profitabilitet eller vækst på et statistik signifikant niveau. Der kan 

derfor argumenteres for, at opkøbstypen private ofte er virksomheder med vækstmuligheder, og at 

kapitalfonde fremmer vækst udviklingen i den opkøbte virksomhed for eksempel igennem øget investeringer 

og tilføjelsen af ekspansionsviden.  
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Tabel 8: Kapitalfondsejerskab påvirkning på vækst, ikke kapitalbegrænset vs. kapitalbegrænset 

Tabellen viser en oversigt over OLS regressionsanalysen resultater. De afhængige variabler ∆Aktivert+3,t-1 =((aktivert+3 - 

aktivert-1)/aktivert-1), ∆Ansatte+3,t-1=((ansattet+3 - ansattet-1)/ansattet-1) og ∆Omsætningt+3,t-1 =((omsætningt+3 - omsætningt-

1)/omsætningt-1) viser udviklingen et år før opkøb til tre år efter. Den forklarende dummy variabel PE er lig med en hvis 

virksomhederne er kapitalfondsejede ellers nul. Resultaterne er opdelt i kapital begrænset (private opkøb) og ikke kapital 

begrænset (sekundær-, børsnoteret- og divisions opkøb). Standardafvigelsen er i parentes under den respektive 

parametre. Signifikans niveauet for de enkelte parametre er indikeret ud fra *,**,*** og **** som repræsentere et 

signifikans niveau på henholdsvis 15%,10%,5% og 1%.  

 

 

(3)

A. Ikke kapitalbegrænset

Konstant 2,1888 *** 0,4462 1,7094 **

(0,8941) (0,7337) (0,8890)

PE ejerskab 0,2394 * -0,0607 0,0011

(0,1600) (0,1075) (0,1282)

Størrelse -0,3007 ** -0,1581 -0,3180 ***

(0,1569) (0,1219) (0,1524)

Alder -0,0015 -0,0001 0,0001

(0,0033) (0,0040) (0,0028)

ΔEndogene t-1 til t-2 0,4057 0,0101 0,8688 ***

(0,3424) (0,3012) (0,3800)

Observationer 120 114 98

R2
0,2150 0,1888 0,3472

B. Kapitalbegrænset

Konstant 0,9756 0,2757 -0,1765

(0,7525) (0,5384) (0,9043)

PE ejerskab 0,2237 *** 0,1976 ** -0,1656

(0,1114) (0,1105) (0,1687)

Størrelse -0,0348 -0,0434 0,1510

(0,1643) (0,1181) (0,1945)

Alder -0,0090 *** -0,0046 ** 0,0003

(0,0039) (0,0027) (0,0043)

ΔEndongene t-1 til t-2 0,1256 0,0676 -0,3837 **

(0,2408) (0,1615) (0,1994)

Observationer 196 180 70

R2
0,2490 0,2002 0,4276

Industri  dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

0,0156 -0,2583 0,1667

Difference estimate PE 

ejerskab (A-B)

ΔOmsætning t+3 til t-1

(1) (2)

ΔAnsatte t+3 til t-1ΔTotale Aktiver t+3 til t-1
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8.2.1. Goodwill korrigeret vækst 

Kapitalfondsejerskabets positive indvirkning på væksten kan skyldes goodwill, som diskuteret tidligere i 

goodwill korrigeret profitabilitet. På baggrund af samme argumentation samt formel blev væksten i totale 

aktiver korrigeret for goodwill.  

Ud fra resultaterne som ses i bilag 8, ses det som ved profitabilitet, at goodwill korrektionen ikke har nogen 

væsentlig betydning, da opkøbsgoodwill primært bogføres i holding selskabet, og resultaterne ændres derfor 

ikke betydeligt. 

8.3. Interne operative partneres påvirkning på den operationelle performance 

H5 argumenterer for, at kapitalfonde som ved opkøb har sine egne interne operative partnere vil opleve bedre 

operationel performance i porteføljevirksomhederne, sammenlignet med kapitalfonde som ikke har interne 

operative partnere ansat. Hypotesen bygger på, at interne operative partnere har en bedre forståelse for 

kapitalfonde og deres metoder sammenlignet med eksterne operative partnere. Derudover sikre brugen af 

interne operative partnere kontinuitet i processerne, i det eksterne konsulenter hyppigere vil blive udskiftet. På 

den måde sikrer kapitalfonde at opbygget viden f.eks. omkring udarbejdelse af en succesfuld 100-dages plan, 

bliver i kapitalfonden og på langsigt kan bidrage med en komparativ fordel (Hemptinne & Hoflack, 2009). For at 

analysere dette er porteføljevirksomhederne delt op i to grupper. Første gruppe indeholder kun 

porteføljevirksomheder samt deres kontrolvirksomheder, hvor kapitalfondene har interne operative partnere 

ansat. Anden gruppe indeholder kun porteføljevirksomheder samt deres kontrolvirksomheder, hvor 

kapitalfonden ved opkøb ikke har interne operative partnere ansat, se liste over kapitalfonde med interne 

operative partnere ansat i bilag 2. Dermed kan et estimat for effekten af interne operative partnere findes. 

Ud fra tabel 9 ses det, at porteføljevirksomheder hvor kapitalfonden ikke har interne operative partnere ansat, 

oplever signifikant negativ udvikling i samtlige profitabilitet performance variable. Yderligere er der for 

porteføljevirksomhederne som er opkøbt af en kapitalfond med interne operative partnere, ikke signifikant 

bevis for, at kapitalfondsejerskabet har en påvirkning på profitabiliteten sammenlignet med kontrolgruppen. 

Dog ses det, at overskudsgraden påvirkes positivt af kapitalfondsejerskabet på et 5% signifikans niveau. Mere 

specifikt påvirker kapitalfondsejerskab ændring i overskudsgraden over perioden positivt med 13 procentpoint. 

For udvikling i profitabilitet er der ud fra analysen klare tegn på at porteføljevirksomheder, som er opkøbt af en 

kapitalfond med interne operative partnere ansat, præstere bedre end porteføljevirksomheder, som er opkøbt 

har kapitalfonde uden operative partnere ansat. 
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Yderligere ses det ud fra tabel 9, at ved opdeling af porteføljevirksomhederne i de to grupper, har 

kapitalfondsejerskabet ikke nogen signifikant effekt på vækst, for nogle af de to grupper. Dog oplever 

porteføljevirksomhederne opkøbt af kapitalfonde med interne operative partnere høj procentmæssig vækst i 

aktiver i analyseperioden, men dette er kun signifikant på et 15% signifikant niveau, hvilket ikke er 

tilstrækkeligt sikkert til at konkludere noget konkret ud fra.    

Resultaterne i tabel 9 støtter H5, at porteføljevirksomheder, som er opkøbt af en kapitalfond med interne 

operative partnere ansat performer bedre end porteføljevirksomheder som er opkøbt af en kapitalfond som 

ikke har interne operative partnere. 

8.3.1. Alternativ forklaring på H5 

Ovenstående hypoteses formål var at teste hvorvidt brugen af interne operative partnere har en effekt på 

udviklingen i den operationelle performance. En potentiel bias i resultaterne er, hvorvidt interne operative 

partnere bliver brugt i den opkøbte virksomhed eller ej, dette var ikke muligt at undersøge. Derudover er det 

primært de større og ældre kapitalfonde, som har interne operative partnere ansat for eksempel 3i, Apax, 

Blakcstone og Doughty Hanson. Større og ældre kapitalfonde er notorisk kendt for at præstere bedre, da de 

over en længere periode har formået at skabe højt afkast til investorer, og dermed øge deres fonds størrelse. 

Da der i regressionsanalysen ikke tages forbehold for kapitalfondenes størrelse eller alder, skaber det en 

potential bias i resultaterne for betydning af interne operative partnere, i det modellen tildeles sammenligner 

store internationale kapitalfonde (3i, Apax, Blakcstone og Doughty Hanson) med mindre nationale kapitalfonde 

(Axcel, Polaris, Capidea og Maj invest equity).  
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Tabel 9: Kapitalfondsejerskab påvirkning på profitabilitet og vækst, ikke interne operative partnere vs. interne operative partnere  

Tabellen viser en oversigt over OLS regressionsanalysen resultater. De afhængige variabler for profitabilitet: ROA, OG, AOH BROA viser udviklingen et år før 

opkøb til tre år efter. Gns. ROA viser udviklingen af gennemsnittet tre år efter opkøb fratrukket gennemsnittet af ROA tre år før opkøb. De afhængige variabler 

på vækst: ∆Aktivert+3,t-1,, ∆Ansatte+3,t-1 og ∆Omsætningt+3,t- viser udviklingen et år før opkøb til tre år efter. Resultaterne er opdelt i porteføljevirksomheder hvor 

kapitalfonden havde interne operative partnere ansat ved opkøb og hvor de ikke havde. Standardafvigelsen er i parentes under den respektive parametre. 

Signifikans niveauet for de enkelte parametre er indikeret ud fra *,**,*** og **** som repræsentere et signifikans niveau på henholdsvis 15%, 10%, 5% og 1% 

(4) (8)

A. Kapitalfonden har ikke interne operative partnere

Konstant -0,2257 ** -0,0971 -0,2113 -1,4674 *** -0,6639 **** 0,9931 *** 0,1739 0,0579

(0,1362) (0,1284) (0,1815) (0,6942) (0,1677) (0,4253) (0,3995) (0,6375)

PE ejerskab -0,0999 **** -0,0608 *** -0,0734 *** -0,2293 ** -0,1447 **** 0,2115 0,0993 -0,1304

(0,0307) (0,0236) (0,0296) (0,1366) (0,0460) (0,1072) (0,0906) (0,1365)

Størrelse 0,0424 0,0154 0,0480 0,2982 ** 0,1391 **** -0,1521 * 0,0123 0,0688

(0,0300) (0,0274) (0,0474) (0,1512) (0,0374) (0,1004) (0,0966) (0,1477)

Alder 0,0011 ** 0,0006 * 0,0003 0,0041 ** 0,0013 * -0,0034 -0,0049 *** 0,0005

(0,0006) (0,0004) (0,0008) (0,0024) (0,0009) (0,0024) (0,0021) (0,0030)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,4981 0,1064 -0,4827 **** -0,2928 ** -0,3941 * 0,2449 0,0842 0,1272

(0,1211) **** (0,1064) (0,1425) (0,1734) (0,2570) (0,2220) (0,1798) (0,2808)

Observationer 260 260 117 120 252 260 239 120

R2 0,1590 0,0386 0,2124 0,1200 0,1331 0,0456 0,0309 0,0128

B. Kapitalfonden har interne operative partnere

Konstant -0,1319 -0,1308 0,1765 -0,3957 -0,7596 * 1,5874 *** 1,4696 ** 1,6940 ***

(0,1791) (0,1504) (0,1545) (0,7883) (0,4786) (0,7357) (0,8579) (0,8021)

PE ejerskab -0,0199 -0,0185 0,1301 *** -0,2557 0,0315 0,4550 * 0,1739 0,0268

(0,0820) (0,0769) (0,0511) (0,2568) (0,1734) (0,2789) (0,2330) (0,1880)

Størrelse 0,0194 0,0244 -0,0430 0,0270 0,1050 -0,2288 -0,2614 -0,2802 **

(0,0372) (0,0324) (0,0316) (0,1608) (0,0771) (0,1567) (0,1851) (0,1577)

Alder 0,0007 0,0002 0,0006 * 0,0046 0,0083 * -0,0026 -0,0011 0,0005

(0,0007) (0,0005) (0,0004) (0,0049) (0,0053) (0,0040) (0,0047) (0,0029)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,6990 *** -0,2166 -0,1284 0,2159 -0,1373 0,6247 ** 0,2817 0,4534

(0,3463) (0,3760) (0,1996) (0,4005) (0,4413) (0,3353) (0,3555) (0,4391)

Observationer 56 56 46 48 51 56 55 48

R2 0,1579 0,0301 0,2178 0,0643 0,2347 0,1028 0,0612 0,1198

Difference estimate 

PE ejerskab (A-B) -0,0799 -0,0423 -0,2035 0,0264 -0,1762 -0,2436 -0,0746 -0,1572

(1) (2) (3)

ΔROA t+3 til t-1

(6)

ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-1 ΔBROA t+3 til t-1 ΔOmsætning t+3 til t-1

(7)

ΔAnsatte t+3 til t-1ΔTotale Akt. t+3 til t-1ΔOG t+3 til t-1

(5)
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9. Robusthedstjek 

Afhandlingens primære resultat er indtil nu, at kapitalfondsejerskabet overordnet set har en negativ 

effekt på porteføljevirksomhedens profitabilitet over tidsperioden relativt til en kontrolgruppe. Dog 

formår kapitalfondene at vækste porteføljevirksomheden aktiver væsentligt i perioden til trods for, at 

porteføljevirksomheden inden opkøb var væsentligt større end kontrolgruppen, og dermed alt andet lige 

havde svære forhold for at vækst procentmæssigt. Yderligere viser analysen, at porteføljevirksomheder 

som inden opkøb var kapitalbegrænset, var de primære drivere af væksten i perioden efter opkøb, samt 

den primære driver af den negative udvikling i profitabiliteten sammenlignet med 

porteføljevirksomheder, som ikke var kapitalbegrænset inden opkøb. Der er dog en række faktorer, som 

har væsentlig indflydelse på analysens resultater, disse faktorer vil i følgende afsnit blive gennemgået, 

og hvis muligt korrigeres eller tjekkes for. 

9.1. Kontrol af tidsperioden 

Tidsperioden hvor de afhængige variable i analysen regresseres over er af stor betydning for 

resultaterne. Dette tidsvindue er blevet diskuteret tæt i tidligere forskning af blandt andet Boucly et al. 

(2009), Descrieres og Schatt (2002) og Vinten (2007). Diskussion går på afvejningen mellem størrelsen på 

populationen og kapitalfondenes tidsperiode for at påvirke porteføljevirksomheden operationelle 

performance. Analysen har tidligere argumenteret for en tidsperiode på tre år, hvilket vil sige at for, at 

porteføljevirksomheden kunne indgå i populationen, skulle den mindst være ejet af kapitalfonden i tre 

år. Hvis en kortere tidsperiode derimod blev valgt, øges antallet af LBO transaktioner, og dermed 

dækker analysen en større del af alle foretaget LBO transaktioner. Modsat en relativ lang tidsperiode, 

som medfører en mindre population af LBO transaktioner, idet mange LBO transaktioner vil blive 

videresolgt inden for perioden, og dermed ikke opfylde kravet om ejer tid. Fordelen ved en lang 

tidsperiode er, at det vil give et mere retvisende billede af kapitalfondsejerskabets effekt på den 

operationelle performance, idet tiltagene, som kapitalfonden igangsætter, har mulighed for at blive 

implementeret og figurerer på regnskabstallene. Ud fra dette blev tidsperioden for analysen i første 

omgang valgt til ændringen i den afhængige variabel tre år efter opkøbet til et år før opkøbet, hvilket er 

sammenligneligt med tidligere studier. Det kan diskuteres, hvorvidt tidsintervallet er tilstrækkeligt langt, 

for at effekten på de tiltag kapitalfonden har foretaget sig i den opkøbte virksomhed kan ses i 

regnskaberne. Yderligere argumenterer Burgel (2000) for, at leveraged buyouts- og venture capital 

investeringer følger et J-kurve mønster, som vist i figur 3. Hvis dette er tilfældet for afhandlingens 
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populationen, vil LBO relativt til dens kontrolgruppe under underperformer de første år efter opkøbet 

grundet høje omstrukturerings omkostninger, men på langt sigt overperforme. Tidsperioden for hvornår 

porteføljevirksomheden vil overperforme kontrolgruppen, er usikker. I forhold til den nuværende 

analyse, som dækker tidsperioden tre år efter opkøb, er denne periode umiddelbart ikke lang for at 

kapitalfondsejerskabet har en positiv effekt på den operationelle performance tværtimod. Det andet 

problem med nuværende valg af periode og kontrolgruppe er, at de opkøbte virksomheder har været 

igennem et salg og ofte en salgsmodningsproces modsat kontrolgruppen. Typisk vil et salg times, så man 

så vidt muligt sælger på ”toppen” af virksomhedens økonomiske performance. Derudover vil 

gennemførelsen af en salgsmodningsproces være med til at trimme virksomheden for f.eks. at skære 

ikke-kerneaktiviteter fra.   

For at afdække den mulige bias som resultaterne indeholder ved valg af ikke repræsentativ tidsperiode, 

er det valgt at foretage to nye regressions analyser af profitabilitet og vækst, som dækker en anden 

tidsperiode.  

Den første tidsperiode er valgt til fem år efter opkøb i forhold til et år før. Tidsperioden er valgt for at 

afdække den mulige effekt af, at porteføljevirksomheder følger J-kurvens mønstre, og dermed vil 

overperforme på lang sigt.  

Anden tidsperiode er valgt til tre år efter opkøb i forhold to år før opkøb. Tidsperioden er valgt, i det 

tidsperioden inden opkøb har en væsentlig effekt på resultaterne, givet formlen for de afhængige 

variable (f.eks. ROAt+3-ROAt-1). Perioden inden opkøb kan, som tidligere nævnt, være påvirket af 

salgsmodning og timingen af salget, derved kan virksomheden præstation et år før opkøb være på et 

uholdbart højt niveau, hvilket ikke er tilfældet for kontrolgruppen, da de ikke har været igennem et salg. 

Den nuværende regressions analyse tager delvis allerede forbehold for dette ved at have den 

forklarende variable ∆Endogene variabelt-1 til t-2 i regressionsanalysen, dog vil der stadig foretages et 

robusttjek for betydningen af dette.  

9.1.1. Tidsperiode fem år efter til et år før opkøb 

Ved ændring af tidsperioden fra tre år til fem år falder antallet af LBO transaktioner fra de oprindelige 79 

til 51. Ud fra regressions analysen i tabel 11 ses det, at kapitalfondsejerskab stadig har en signifikant 

negativ effekt på ROA, gns. ROA og BROA. Mere specifikt falder ROA over analyseperioden med mellem 

8 til 10 procentpoint i forhold til kontrolgruppen. Hvis dette resultat sammenlignes med den tidligere 

analyse over tidsperioden tre år efter til et år før opkøb tabel 5 er den negative påvirkning steget fra 5 til 
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9 procentpoint til 8 til 10 procentpoint. OG og AOH var i tidligere analyse signifikant negativt påvirket af 

kapitalfondsejerskab, dette er dog ikke tilfældet ved ændringen af tidsperioden. Resultat kan muligvis 

skyldes de relative få observationer tilgængelige på henholdsvis 80 og 84.  

Kapitalfondsejerskab har stadig en positiv effekt på væksten i totale aktiver og ingen signifikant effekt på 

udviklingen i ansatte og omsætning, hvilket er sammenlignet med den tidligere analyse. Dog er 

signifikantniveauet på kapitalfondsejerskab effekt på aktiver blevet forringet fra et 5% niveau til et 15% 

niveau for denne analyse, hvilket gør resultaterne mere usikre end tidligere.  

Bilag 9 til og med 12 viser betydningen af den ændrede tidsperiode i forhold til kapitalbegrænset og ikke 

kapitalbegrænset virksomheder operationelle performance. Modellens resultater viser stadig, at 

porteføljevirksomheder som med større sandsynlighed var kapitalgrænset inden opkøb, er de primære 

bidrager til den negative udvikling i profitabilitet, samt positive udvikling i vækst målt på totale aktiver. 

Alt andet lige kan der ud fra analysen argumenteres for, at porteføljevirksomheder relativt til 

kontrolgruppen ikke følger et J-kurve performance mønster. I det en længere tidsperiode ikke har 

indikeret, at porteføljevirksomheder overpermer på langsigt (5 år), tværtimod har det vist faldende 

profitabilitet sammenlignet med tidligere analyse af tidsperioden tre år efter til et år før. En af 

forklaringerne på analysens resultater kunne være, at de relativt bedre performerende 

porteføljevirksomheder bliver videresolgt først. Det betyder, at det ofte er de dårligere præsterende 

virksomheder, som kapitalfondene ejer i mere end 5 år.  
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Tabel 11:  Kapitalfondsejerskab påvirkning på profitabilitet og vækst – tidsperiode fem år efter til et år før opkøb 

Tabellen viser en oversigt over OLS regressionsanalysen resultater. De afhængige variabler på profitabilitet: ROA, OG, AOH BROA viser udviklingen et år før 

opkøb til fem år efter. Gns. ROA viser udviklingen af gennemsnittet fem år efter opkøb fratrukket gennemsnittet af ROA fem år før opkøb. De afhængige 

variabler på vækst: ∆Aktivert+5,t-1,, ∆Ansatte+5,t-1 og ∆Omsætning t+5,t-1 viser udviklingen et år før opkøb til fem år efter. Signifikans niveauet for de enkelte 

parametre er indikeret ud fra *,**,*** og **** som repræsentere et signifikans niveau på henholdsvis 15%, 10%, 5% og 1% 

ΔTotale Akt. t+5 til t-1 ΔAnsatte t+5 til t-1 ΔOmsætning t+5 til t-1

(4) (6) (7) (8)

Konstant 0,1107 -0,0282 -0,3898 -0,9527 -0,7588 *** 4,0821 **** 0,8914 * 2,8033 ****

(0,2018) (0,1936) (0,3161) (0,7374) (0,3748) (0,8416) (0,5933) (0,8536)

PE ejerskab -0,1016 *** -0,0818 *** -0,0573 -0,1877 -0,1445 *** 0,2209 * 0,0161 -0,1901

(0,0394) (0,0327) (0,0513) (0,2037) (0,0661) (0,1525) (0,1307) (0,1488)

Størrelse 0,0197 0,0126 0,1035 * 0,0846 0,1124 *** -0,2602 ** -0,2010 * -0,3269 **

(0,0380) (0,0361) (0,0655) (0,1226) (0,0506) (0,1482) (0,1237) (0,1719)

Alder 0,0001 -0,0001 -0,0006 0,0041 -0,0009 -0,0019 0,0019 0,0016

(0,0008) (0,0006) (0,0012) (0,0046) (0,0018) (0,0042) (0,0036) (0,0044)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,6518 **** 0,0137 -0,1401 0,1152 -0,3884 ** 0,1247 -0,0047 0,2294

(0,1580) (0,1378) (0,2063) (0,2329) (0,2072) (0,2630) (0,1983) (0,2379)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Observationer 204 204 80 84 186 204 182 84

R2 0,1956 0,0975 0,2733 0,2303 0,1051 0,1632 0,1311 0,3169

ΔGns. ROA ΔAOH t+5 til t-1 ΔBROA t+5 til t-1

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+5 til t-1ΔROA t+5 til t-1
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9.1.2. Tidsperiode tre år efter til to år før opkøb 

Regressionsanalysen af den ændret tidsperiode tre år efter opkøb til to år før, bekræfter de to tidligere 

tidsperioders regressionsanalyse resultater, at kapitalfondsejerskab har en signifikant negativ effekt på 

profitabiliteten. ROA og gns. ROA bliver påvirket negativt af kapitalfondsejerskab på et henholdsvis 1% 

og 10% signifikant niveau med mellem 4 til 7 procentpoint i forhold til kontrolgruppen. Yderligere ses 

det, at BROA på et 10% signifikant niveau bliver påvirket negativt af kapitalfondsejerskab. OG og AOH er 

ikke signifikant på et tilfredsstillende niveau, hvilket betyder, at kapitalfondsejerskab i gennemsnit ikke 

har betydning for udviklingen af disse faktorer. Derudover er vækst i totale aktiver stadig signifikant 

positivt for porteføljeselskaber. 

 Bilag 13 til og med 16 viser yderligere, at porteføljevirksomheder, som inden opkøb har været 

kapitalbegrænset, er de primære bidrager til den negative udvikling i profitabilitet, samt den primære 

bidrager med den positive udvikling vækst (målt på totale aktiver).  

Bemærkelsesværdigt er det, hvis man sammenligner resultaterne fra regressions modellen med 

tidsperioden tre år efter til to før opkøb med den oprindelige model, som fokuserer på tidsperioden tre 

år efter til et år før opkøb. Her er den negative udvikling i profitabilitet (ROA og gns. ROA) faldet fra 5 til 

9 procentpoint til 4 til 7 procentpoint. Dette indikerer, at porteføljevirksomhederne i gennemsnit har 

udviklet sig mere positivt i perioden to år inden opkøb til et år inden opkøb. Udviklingen er højest 

sandsynligt influeret af den salgsmodningsproces, som har været i gang i porteføljevirksomheden, 

hvilket har forbedret dens økonomiske performance, og derved gjort porteføljevirksomhederne mere 

eftertragtet overfor potentielle købere. Yderligere kunne det skyldes timingen af salgstidspunktet, i det 

en køber alt andet lige vil foretrække at sælge på toppen af virksomhedens økonomiske performance.
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Tabel 12: Kapitalfondsejerskab påvirkning på profitabilitet og vækst – tidsperiode tre år efter til to år før opkøb 

Tabellen viser en oversigt over OLS regressionsanalysen resultater. De afhængige variabler på profitabilitet: ROA, OG, AOH BROA viser udviklingen to år før 

opkøb til tre år efter. Gns. ROA viser udviklingen af gennemsnittet tre år efter opkøb fratrukket gennemsnittet af ROA tre år før opkøb. De afhængige variabler 

på vækst: ∆Aktivert+3,t-2,, ∆Ansatte+3,t-2 og ∆Omsætning t+3,t-2 viser udviklingen to år før opkøb til tre år efter. Signifikans niveauet for de enkelte parametre er 

indikeret ud fra *,**,*** og **** som repræsentere et signifikans niveau på henholdsvis 15%, 10%, 5% og 1% 

ΔTotale Akt. t+3 til t-2 ΔAnsatte t+3 til t-2 ΔOmsætning t+3 til t-2

(4) (6) (7) (8)

Konstant -0,4322 **** -0,3011 **** -0,0594 -0,2438 -0,8770 **** 1,4547 *** 0,5450 1,4259 **

(0,1219) (0,0962) (0,1779) (0,7041) (0,2362) (0,6591) (0,4630) (0,8400)

PE ejerskab -0,0660 **** -0,0371 ** -0,0396 * -0,1879 -0,0976 ** 0,2161 *** 0,0718 -0,1750 *

(0,0246) (0,0190) (0,0275) (0,1348) (0,0538) (0,1093) (0,0983) (0,1245)

Størrelse 0,0739 **** 0,0493 **** 0,0122 -0,0387 0,1156 **** -0,1149 -0,0886 -0,2286 *

(0,0227) (0,0176) (0,0357) (0,1525) (0,0414) (0,1112) (0,0986) (0,1533)

Alder 0,0004 0,0004 -0,0002 0,0072 *** 0,0030 ** -0,0090 **** -0,0047 * -0,0039

(0,0005) (0,0003) (0,0007) (0,0033) (0,0015) (0,0028) (0,0029) (0,0034)

ΔEndogene t-2 til t-3 -0,5212 **** -0,0245 0,2869 -0,0979 -0,4286 **** -0,2221 0,4778 ** -0,0423

(0,1396) (0,1095) (0,3028) (0,2801) (0,1633) (0,1985) (0,2851) (0,3752)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Observationer 316 316 156 161 292 316 286 161

R2 0,2531 0,1376 0,1110 0,1729 0,1888 0,2025 0,1624 0,2744

ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-2 ΔBROA t+3 til t-2

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+3 til t-2ΔROA t+3 til t-2
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9.2. Kontrol af Kontrolgruppen 

For at regressionsanalysen skal give et retvisende resultat for effekten af kapitalfondsejerskab, er 

konstruktionen af kontrolgruppen en afgørende faktor. Kontrolgruppen skal repræsentere, hvordan 

porteføljevirksomhederne vil have udviklet sig, hvis de ikke var blevet opkøbt af en kapitalfond. Derved 

kan sammenligningen af de to grupper, udlede kapitalfondsejerskabets effekt på den operationelle 

performance.  

Tidligere studier har argumenteret for primært to forskellige måder, hvorpå kontrolgruppen kan 

konstrueres. Vinten 2007 og Cressy et al. 2007 bruger lignende metode som denne afhandling, 

beskrevet i afsnit 5.2. Boucly et al. 2011 og Scellato & Ughetto 2012 argumenterer for, at bruge en 

anden metode baseret på et score matching procedure, som tager forbehold for land, industri, return on 

asset og totale aktiver. Da kontrolgruppen vurderes til at have en væsentlig betydning for besvarelsen af 

afhandlingens problemformulering, er det valgt at foretage en kontrol af den nuværende metode ved at 

benytte Bouclys et al. 2011 og Scallato & Ughetto 2012 kontrolgruppe metodik.  

Den alternative kontrolgruppe baseres på samme database som brugt ved udarbejdelsen af den 

oprindelige kontrolgruppe ORBIS. Dataen indeholder finansielt data for alle aktive anpartsselskaber og 

aktieselskaber i perioden 2001 til 2011. Ud fra dataudtrækket blev der fundet tre kontrolvirksomheder 

for hver porteføljevirksomhed baseret på opfyldelse af følgende kriterier: 

1. Kontrolvirksomhedens industri skal matche porteføljevirksomhedens et år inden opkøb, baseret 

på en to cifret NACE kode. 

2. Return on asset for kontrolvirksomheden skal være i et spænd af +50% til -50% af 

porteføljevirksomhedens return on asset, målt et år inden opkøb. 

3. Totale aktiver skal være i et spænd af +50% til -50% af porteføljevirksomhedens totale aktiver, 

målt et år inden opkøb.  

Hvis kriterierne gav flere end tre potentielle kontrolvirksomheder for de enkelte 

porteføljevirksomheder, blev de tre kontrolvirksomheder, som havde den laveste kvadret sum af 

forskellen mellem porteføljevirksomheden og kontrolvirksomheden return on asset og totale aktiver 

valgt.  

Ovenstående kriterier medførte, at ti ud af de oprindelige 79 virksomheder måtte ekskluderes for 

populationen, da de ikke havde nogle kontrolvirksomheder, som matchede ovenstående kriterier. 

Virksomhederne som er ekskluderet, er kendetegnet ved at være større markedsledere inden for deres 
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respektive industrier. Man kunne argumentere for, at sammenlignelige virksomheder til disse (TDC, 

Københavns Lufthavn, Falck, Dansk Trælast, m.fl.) skulle findes uden for Danmarks grænser, dette er der 

dog blevet afgrænset for i denne afhandling.   

På baggrund af den alternative kontrolgruppe og de tilbageværende 69 porteføljevirksomheder, er 

nedenstående resultater fundet ved brug af samme model som beskrevet og brugt tidligere samt 

samme afhængige og uafhængige variable.  

Ud fra modellen er ROA og gns. ROA negativt påvirket af kapitalfondsejerskab på et signifikans niveau på 

henholdsvis 5% og 15%. Mere specifikt påvirker kapitalfondsejerskab ændring i ROA over 

analyseperioden med mellem 3 til 5 procentpoint. Yderligere er BROA signifikant på et 10% niveau, og er 

negativt påvirket af kapitalfondsejerskabet med et fald på 10 procentpoint. Kapitalfondsejerskabet har 

ud fra modellen ikke en signifikant påvirkning på udviklingen i AOH og OG. 

Kapitalfondsejerskabet har en signifikant positiv påvirkning på udviklingen i totale aktiver, mens effekten 

af kapitalfondsejerskabet ikke er signifikant på omsætning og antal ansatte, relativt til 

kontrolvirksomhederne over analyseperioden.  

Yderligere viser bilag 17 til 20, at porteføljevirksomheder som inden opkøb med større sandsynlighed 

har været kapitalbegrænset er den primære driver af den negative udvikling i profitabiliteten 

sammenlignet med porteføljevirksomheder som inden opkøb ikke var kapitalbegrænset. Dog er 

porteføljevirksomheder som var kapitalbegrænset også den primære driver af den positive udvikling i 

væksten i totale aktiver.  

Den ændret metodik i udarbejdelsen af kontrolgruppen bekræfter dermed resultaterne fra den 

oprindeligt foretaget analyse, der viste, at kapitalfondsejerskab har en negativ påvirkning på 

profitabiliteten primært påvirket af porteføljevirksomheder, som inden opkøb har været 

kapitalbegrænset. Samt at kapitalfondsejerskabet delvist påvirker væksten positivt (væksten i totale 

aktiver), drevet af porteføljevirksomhederne, som tidligere var kapitalbegrænset. H5 er udeladt i denne 

analyse, da seks ud af de ni ekskluderede porteføljevirksomheder er opkøbt af kapitalfonde med interne 

operative partnere team, hvilket bringer antallet af porteføljevirksomheder potentielt påvirket af 

interne operative partnere ned på et for lille populationsgrundlag (otte tilbageværende 

porteføljevirksomheder opkøbt af kapitalfonde med interne operative partnere ansat). 
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Tabel 13: Kapitalfondsejerskab påvirkning på profitabilitet og vækst –  ny kontrolgruppe 

Tabellen viser en oversigt over OLS regressionsanalysen resultater. De afhængige variabler på profitabilitet: ROA, OG, AOH BROA viser udviklingen et år før 

opkøb til tre år efter. Gns. ROA viser udviklingen af gennemsnittet tre år efter opkøb fratrukket gennemsnittet af ROA tre år før opkøb. De afhængige variabler 

på vækst: ∆Aktivert+3,t-1,, ∆Ansatte+3,t-1 og ∆Omsætning t+3,t-1 viser udviklingen et år før opkøb til tre år efter. Signifikans niveauet for de enkelte parametre er 

indikeret ud fra *,**,*** og **** som repræsentere et signifikans niveau på henholdsvis 15%, 10%, 5% og 1% 

 

(4) (8)

Konstant -0,3184 *** -0,2177 ** -0,2850 *** -1,8891 *** -0,5235 ** 1,1520 * 0,2542 0,7610

(0,1366) (0,1209) (0,1393) (0,8316) (0,2995) (0,7160) (0,4501) (0,5341)

PE ejerskab -0,0540 *** -0,0300 * -0,0185 -0,0695 -0,1046 ** 0,2507 *** 0,0329 0,0388

(0,0268) (0,0220) (0,0295) (0,1579) (0,0612) (0,0994) (0,0942) (0,1009)

Størrelse 0,0603 *** 0,0467 *** 0,0448 * 0,1869 0,0406 -0,0218 -0,1208 -0,1142

(0,0265) (0,0220) (0,0276) (0,1683) (0,0592) (0,1220) (0,0920) (0,1189)

Alder 0,0000 -0,0001 0,0000 0,0037 ** -0,0007 0,0000 -0,0004 0,0028 *

(0,0004) (0,0003) (0,0003) (0,0021) (0,0009) (0,0019) (0,0019) (0,0019)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,4490 **** 0,1694 ** -0,4650 *** -0,0946 0,2491 * 0,3140 * 0,1911 -0,1717

(0,0999) (0,0878) (0,1836) (0,1606) (0,1519) (0,1981) (0,1882) (0,1617)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja ja Ja ja ja Ja Ja Ja

Observationer 276 276 137 141 267 276 238 141

R2 0,2294 0,1413 0,4124 0,2435 0,1256 0,2104 0,1372 0,3126

(6) (7)

ΔAnsatte t+3 til t-1ΔTotale Akt. t+3 til t-1

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+3 til t-1ΔROA t+3 til t-1 ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-1 ΔBROA t+3 til t-1 ΔOmsætning t+3 til t-1
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10. Konklusion 

Denne afhandling har studeret kapitalfondsejerskabets påvirkning på den opkøbtes virksomhed 

operationelle performance målt ud fra profitabilitet og vækst. Afhandlingen bygger på 79 LBO 

transaktioner foretaget i Danmark i perioden 2001-2011. Formålet med afhandlingen var at svare på 

følgende problemformulering om den operationelle udvikling i kapitalfondsejede virksomheder: 

Hvordan påvirker kapitalfondsejerskabet porteføljevirksomhedens operationelle performance i 

forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige ikke kapitalfondsejede virksomheder? 

Problemformuleringen blev yderligere brudt ned i 5 hypoteser baseret på tidligere studier og teorier. 

Dette afsnit vil opsummere afhandlingens vigtigste resultater. 

OLS multipel regressionsanalyse blev valgt som værktøj til at analysere de 5 hypoteser. Modellen 

testede, hvordan porteføljevirksomheder havde udviklet sig relativt til en kontrolgruppe ved at kigge på 

udviklingen af forskellige performance mål for profitabilitet og vækst et år før opkøb til tre år efter 

opkøb.  

Hypotese 1 argumenterer for, at virksomheder opkøbt af en kapitalfond vil opleve forbedret 

profitabilitet i perioden efter opkøb sammenlignet med en kontrolgruppe. Profitabilitet blev i 

afhandlingen målt ud fra performance målene ROA, AOH, OG og BROA. Hypotese 1 bygger på, at 

kapitalfonde er i stand til at foretage optimeringer, som påvirker profitabiliteten positivt, indenfor 

følgende områder governance, finansiel og operationel. Ved opkøb af en kapitalfond forventes 

ejerskabet af porteføljevirksomheden at blive mere koncentreret, samt at porteføljevirksomhedens 

ledelse medinvesterer i virksomheden. Derudover vil gælden stige i virksomheden, hvilket forventes at 

have en disciplinerende effekt på ledelsen, da det vil øge deres fokus på at kun investere i de mest 

lønsomme projekter, og dermed gøre ledelsen mere opmærksomme på, hvad virksomheden bruger 

penge på. Governance- og finansielle optimerings tiltag som beskrevet ovenfor, reducerer 

agentomkostningerne, hvilket er hovedargumentet for de tidligere studier, som har fundet at 

kapitalfondsejerskabet påvirker profitabiliteten positivt. Yderligere tilføjer kapitalfonde ofte ny viden og 

kompetencer til den opkøbte virksomhed ved brug af operative partnere og aktiv bestyrelse. Operative 

partnere er tidligere erhvervsledere, som har en solid track record for at skabe øget shareholder value. 

Hypotese 2 uddyber hypotese 1, og argumenterer for, at der er en forskel på den operationelle 

værdiskabelse i forskellige typer af LBO opkøb, afhængig af om den opkøbte virksomhed var 
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kapitalbegrænset eller ej af deres tidligere ejere. Ideen var, at porteføljevirksomheder som tidligere ikke 

var kapitalbegrænset, vil kapitalfonde fokusere på at skabe værdi ved at forbedre profitabilitet, gennem 

deres forbedret governance struktur og tilføjelsen af nye kompetencer. Derimod vil kapitalfonde skabe 

værdi for virksomheder, som tidligere var kapitalbegrænset ved at ophæve kapitalbegrænsninger 

påbudt af de tidligere ejere og dermed facilitere vækst. På baggrund af det blev populationen splittet i 

to grupper afhængig af om det var sandsynligt, at de af deres tidligere ejere var kapitalbegrænset 

(baseret på Boucly et. al., 2009). Børsnoteret-, sekundær-, divisionsopkøb vurderes at have en relative 

lille sandsynlighed for at have været kapitalbegrænset inden opkøb, mens privat opkøb vurderes at have 

stor sandsynlighed for at have været kapitalbegrænset. Hypotese 2 anførte derfor, at 

porteføljevirksomheder som ikke var kapitalbegrænset inden opkøb, vil være de primære driver af den 

forventede positive udvikling i profitabiliteten. 

Hypotese 1 blev efter test ikke understøttet -  resultaterne fra OLS regressionsanalysen viser, at på et 

aggregeret niveau påvirker kapitalfondsejerskabet profitabiliteten signifikant negativt i alle tre 

performance mål for profitabilitet ROA, AOH og OG.  

Hypotese 2 blev efter test støttet – resultaterne viste at de porteføljevirksomheder som inden opkøb 

havde været kapitalbegrænset påvirkede profitabilitetsmålene signifikant negativt, hvorimod de 

porteføljevirksomheder som ikke havde været kapitalbegrænset, havde kapitalfondsejerskabet ikke 

nogen signifikant effekt på profitabiliteten.  

Udviklingen i profitabilitet er tæt relateret til udviklingen i vækst, og disse er ofte uforenelige på kortsigt. 

Hypotese 4 fremsagde, at kapitalfondsejerskabet aggregeret set vil have en positiv effekt på væksten i 

den opkøbte virksomhed. Dette skyldes, at kapitalfonde indfører en ”sense of urgency” tilstand i 

virksomheden, da ledelsen er opmærksomme på, at kapitalfonde kun er ejere i en begrænset periode og 

kræver derfor resultater relativt hurtigt, samt at ledelsen er givet betydelige økonomiske incitamenter 

for at levere en ekstra indsats. Kapitalfonde har yderligere god adgang til kapital og er i høj grad villig til 

at investere i den opkøbte virksomhed. Derudover argumenteres der for i hypotese 3, at virksomheder 

som inden opkøb var kapitalbegrænset vil være de primære bidrager til den øgede vækst, baseret på 

argumentationen for hypotese 2.  

Hypotese 4 blev efter test støttet på visse parametre – resultaterne viste, at kapitalfondsejerskabet 

havde en signifikant positiv effekt på udviklingen i de totale aktiver, derimod havde den ingen signifikant 

effekt på udviklingen i ansatte og omsætning.  
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Hypotese 3 blev efter test støttet – testen viste, at kapitalfondsejerskabet havde en signifikant positiv 

effekt på udviklingen i ansatte og totale aktiver for virksomheder, som inden opkøb havde været 

kapitalbegrænset. Derudover havde kapitalfondsejerskabet ikke nogen signifikant effekt på vækst for de 

virksomheder, som inden opkøb ikke havde været kapitalbegrænset.  

Afslutningsvis blev der i hypotese 5 analyseret operative partners effekt på den operationelle 

performance og om hvorvidt kapitalfonde, som brugte henholdsvis interne operative partnere eller 

eksterne operative partnere, præsterer bedst. Resultaterne viste, at de porteføljevirksomheder som var 

opkøbt af en kapitalfond med interne operative partnere præsterede bedre, end dem som bruger 

eksterne operative partnere.   

Hypotesernes resultater er ud fra ovenstående rimelig entydige og viser, at kapitalfondsejerskabet 

påvirker profitabiliteten negativ målt på ROA, OG og AOH, derimod påvirker de til dels væksten positivt 

målt på totale aktiver. Som forventeligt er det porteføljevirksomheder, som med stor sandsynlighed var 

kapitalbegrænset inden opkøb, som er de primære bidragere til den positive vækst, og den primære 

bidrager til den negative påvirkning på profitabiliteten. Resultaterne er derfor ikke i klar konsensus med 

hovedparten af den tidligere forskning som i højere grad har fundet, at kapitalfondsejerskabet påvirker 

den operationelle performance positiv. Flere forskellige forklaringer på hypotesernes resultater blev i 

opgaven diskuteret. Først og fremmest er performance målene, som indeholder omsætnings variabel, 

mangelfuld, da det ikke er alle populationens virksomheder, som har opgivet omsætningen. Derudover 

er der et problem med de performance mål, som indeholder aktiver, da aktiver ofte vil blive opskrevet 

til markedsværdi efter en transaktion, hvilket automatisk skaber et lavere afkast på performance mål 

som indeholder aktiver. Derfor vil porteføljevirksomhederne, som har været igennem et ejerskifte, blive 

påvirket af aktiv opskrivning, hvilket ikke er tilfældet for kontrolgruppen, som højest sandsynligt, ikke 

har været igennem et ejerskifte. Et andet problem er opkøbs goodwill, som fremkommer ved en 

virksomhedstransaktion, når markedsværdien er over den bogførte værdi. Der blev i opgaven testet for 

dette ved at korrigere de totale aktiver for et estimat for opkøbs goodwill, dette havde dog ikke nogen 

større effekt på hypotesernes resultater, da opkøbsgoodwill typisk vil blive bogført i koncernregnskabet 

og ikke i moderselskabsregnskabet, som er udgangspunktet i denne afhandling. Tidligere studiers 

hovedargument for at kapitalfonde påvirker profitabiliteten positivt er, at agentomkostningerne falder 

grundet en øget koncentration af ejerskab og forbedret incitamenter til ledelsen. Studierne som 

argumenterer for dette har typisk undersøgt markederne i USA og Storbritannien, hvor opkøbstyperne 

hovedsageligt har været børsnoteret. I denne afhandling består børsnoterede transaktionerne for 6% og 
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privat for 62% af de samlede LBO transaktionen i populationen. Derfor findes markedet for kapitalfonde 

i Danmark markant anderledes end for USA og Storbritannien, som størstedelen af tidligere forskning 

bygger på. Derudover er de kapitalfondsopkøbte virksomheder i opkøbskategorien privat ofte tidligere 

familieejede virksomheder. Derfor kan koncentrationen af ejerskab og incitamenterne til ledelsen være 

faldet efter overtagelse af en kapitalfond, hvilket alt andet lige vil øge agentomkostningerne.  

Afsluttende vis blev robusthed tjek foretaget på faktorer som var af væsentlig betydning for modellen 

for at validere resultaterne. Første faktor, som blev tjekket, var tidsperioden. Tidsperioden hvor på 

hypoteserne blev testet var oprindeligt ændring fra 1 før opkøb til 3 år efter, denne blev ændret til 

henholdsvis 2 år før opkøb til 3 år efter og 1 før opkøb til 5 år efter. Dette blev gjort for at tage J-kurvens 

udvikling i betragtning samt for at tjekke for salgsmodnings effekter. Ved ændring af tidsperioden blev J-

kurven forventede effekt afkræftet, derimod blev der fundet tegn på, at de virksomheder som 

kapitalfonde ejer i længere tid end 5 år, er dem, som klarer sig økonomisk dårligst. Yderligere blev 

salgsmodningseffekten bekræftet, og der blev i analysen fundet tegn på forbedringer både set i forhold 

til vækst og profitabilitet i de to år op til salget til en kapitalfond. Yderligere blev kontrolgruppe tjekket. 

Denne blev tjekket ved at udarbejde kontrolgruppen på en alternativ måde, som er brugt i tidligere 

sammenlignelige studier. Efter udarbejdelsen af den nye kontrolgruppe blev samme hypoteser testet, og 

der blev ikke fundet store afvigelser i forhold til de oprindelige resultater.  

Generelt kan det konkluderes, at kapitalfondsejerskabet har en negativ effekt på profitabiliteten, men 

en til dels positiv effekt på væksten. Udviklingen afhænger af porteføljevirksomhedens tidligere 

ejerforhold, og hvorvidt de har været kapitalbegrænset. Afhandlingen finder beviser for, at kapitalfonde 

skaber vækst i porteføljevirksomheder, som tidligere har været kapitalbegrænset ved at ophæve 

kapitalbegrænsningen, men de formår ikke at øge profitten i porteføljevirksomheden i samme grad, 

hvilket skaber en negativ udvikling i afkastet. Yderligere formår kapitalfonde ikke at have signifikant 

effekt på udvikling i profitabilitet eller vækst for virksomheder, som er karakteriseret som opkøbstypen 

børsnoteret, sekundær og division. 

Afhandlingens undersøgelse af det danske leveraged buyout marked finder derfor ingen empiriske 

beviser, som understøtter, at kapitalfondes metoder og specielt governance struktur formår at skabe 

forbedret operationelle performance i de opkøbte virksomheder i forhold til sammenlignelige 

virksomheder som ikke har været i gennem sådan et ejerskifte. 
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12. Bilag 
 

USB stik: 

Vedlagte USB stik indeholder den samlet data, som er brugt i regressionsanalyserne.  

 

Bilag 1: 

Oversigt over kapitalfonds opkøbte selskaber via transaktionsformen LBO i Danmark for perioden 2001-

2011 

Navn Købs år Exit år Opkøbende kapitalfond 

7-Technologies 2007 2011 DKA Capital 

Avanti Wind Systems 2011 - Polaris 

Biblioteksmedier 2008 2013 Maj Invest Equity 

BioGasol 2010 - Fjord Capital Partners 

Bladt Industries 2001 2012 Industri Udvikling 

Bodilsen 2006 2009 EQT 

Bollerup Jensens Sæbefabrik 2009 - Deltaq 

Bramming Plast-Industri 2007 - Maj Invest Equity 

C.F. Nielsen 2007 2011 DKA Capital 

Cane-Line and Sika Horsnaes 2007 2013 Langholm Capital 

Chr. Hansen 2005 2010 PAI Partners 

Cimbria 2007 2012 EQT 

Combilent  2009 2015 Deltaq 

Concepta skabe as (TCM) 19040976 2006 - Axcel 

Da'Core 2006 2014 Maj Invest Equity 

DAKO 2007 2012 EQT 

Damolin 2010 - Erhvervsinvest 

Danske Trælasthandel (nu DT Group) 2003 2006 CVC 

DDD-Diagnostic A/S 2011 - Industri Udvikling 

Diatomit (Skamol) 2009 2012 Polaris 

EET Nordic 2007 2011 Capidea 

Ekokem A/S (tidligere Kommunekemi og NORD) 2010 2015 EQT 

Elite Gaming A/S 2006 2012 Erhvervsinvest 

Epoke  2010 - Erhvervsinvest 

Euro Cater (tidl. Dansk Cater) 2006 2012 Altor  

Falck 2004 2011 Nordic Capital 

Fin-Tek Maskinfabrik ApS 2011 - Executive Capital 

Glud & Marstrand 2001 2005 Axcel 

Gram Commercial 2005 2008 Maj Invest Equity 

Green House of Scandinavia 2006 2011 Odin Equity Partners 

H+H Fiboment (nu Expan Holding) 2004 2007 Procuritas 
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Navn Købs år Exit år Opkøbende kapitalfond 

Hi-Con 2006 - Jysk-Fynsk Kapital 

HusCompagniet 2011 2015 FSN Capital 

HYDRA tech 2008 - Odin Equity Partners 

Junckers Industries 2004 2014 Axcel 

K.P. Komponenter 2007 2014 Capidea 

KA Interiør 2007 - DKA Capital 

Kabooki 2006 - Jysk-Fynsk Kapital 

KE Fibertec 2007 - Industri Udvikling 

Klokkerholm Karosseridele 2011 - Capidea 

KMD 2009 2012 EQT 

Kompan 2005 2014 Nordic Capital 

Kosan Crisplant 2004 2008 Segulah 

Københavns Lufthavne 2005 2011 Macquarie Airports 

Lagkagehuset 2008 - FSN Capital 

Legoland 2005 2013 Blackstone 

LM Windpower (inklusiv tidl. Svendborg Brakes) 2008 - Doughty Hanson 

Logstor 2006 2013 Montagu 

Netcompany  2006 2011 Axcel 

Noa Noa 2006 2015 Axcel 

Norlax 2004 - Glitnir Total Capital 

Pierre.dk Autolakering A/S 2010 - Maj Invest Equity 

Progressive IT A/S 2011 - Greystone Capital A/S  

R82 2005 2011 Maj Invest Equity 

Rahbekfisk 2005 2008 Glitnir Total Capital 

Reson 2006 2013 Maj Invest Equity 

Scandinavian Business Seating A/S (tidligere RBM)  2006 2014 Ratos 

Scandlines 2007 - 3i 

Scan-Vibro 2009 2014 Dansk Generationsskifte 

Scanvogn 2006 2011 Dansk Generationsskifte 

SFK Leblanc 2006 - Maj Invest Equity 

Solum A/S 2009 - Maj Invest Equity 

SSG A/S 2008 2012 Maj Invest Equity 

Stema Engineering (nu en del af Pedax) 2007 - Odin Equity Partners 

Stofa 2009 2012 Ratos 

System Frugt 2010 - Odin Equity Partners 

SystemTeknik 2007 - Jysk-Fynsk Kapital 

TDC 2006 2013 Apax 

Thomson Reuters Professional (Nu Karnov)  2011 - 
GMT Communications Partners 
LLP 

TIA Technology 2006 2014 DKA Capital 

TMK A/S (TCM) 75924712 2006 - Axcel 

Transmedica 2007 - Odin Equity Partners 
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Navn Købs år Exit år Opkøbende kapitalfond 

Tresu 2010 - Erhvervsinvest 

Unifeeder 2007 2013 Montagu 

Union Engineering 2010 - Capidea 

United Textile Group 2008 - Jysk-Fynsk Kapital 

Unwire 2007 - Maj Invest Equity 

Vikima Seed A/S 2004 2009 Erhvervsinvest 

Winnie Papir 2007 2014 Maj Invest Equity 
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Bilag 2: 

Kapitalfonde med interne operative partner team 

- 3i 

- Advent Capital 

- Apax 

- Blackstone 

- CVC Capital 

- EQT 

- Doughty Hanson 

- Montagu 

- Nordic Capital 

- PAI Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Bilag 3: 

Illustrer LP’ernes og GP’ernes kompensation ved investering 

 

(Note: egen tilvirkning) 
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Bilag 4: 

Overblik over tidligere forskning 

Forfatter Titel År Land Data Resultater 

Kaplan 
The Effects of Management Buyouts on 
Operations and Value 

1989 USA 76 MBO 
EBIT/oms. steg 10-20 procentpoint 
og cash flow/oms. med ca. 40%. 

Smith 
Corporate ownership and structure and 
performance 

1990 USA 58 MBO 
Signifikant stigning I EBIT/aktiver  og 
EBIT/ansatte. 

Lichtenberg & 
Siegel 

The effects of leveraged buyouts on production 
and related aspects of firm behavior 

1989 USA 
1.100 
Divisioner/LBO 

14% højere produktivitet. 

Desbrières & 
Schatt 

The Impacts of LBOs on the Performance of 
Acquired Firms: The French Case 

2002 FRA 161 LBO 
Profitabiliteten falder, stadig højere 
end kontrolgruppe både før og efter 
opkøb. 

Harris, Donald 
& Wright 

Assessing the Impact of Management Buyouts 
on Economic Efficiency: Plant-Level Evidence 
from the United Kingdom 

2005 UK 
35.742 
fabrikker MBO 

Øget produktivitet. 

Cressy, Munari 
& Malipiero 

Playing to their strengths? 2007 UK 122 B 
Overskudsgraden 4,5% højere. 
Specialiseret kapitalfonde performer 
bedre. 

Amess & 
Wright 

The Wage and Employment Effects of 
Leveraged Buyouts in the UK 

2007 UK 1.350 LBO 
Signifikant negative påvirkning på 
løn, men ikke signifikant på antal 
medarbejder. 

Vinteen 
The performance of private equity buyout 
fund owned firms 

2007 DK 73 LBO 
Signifikant lavere profitabilitet og 
vækst 

Meuleman et. 
Al. 

Agency, strategic entrepreneurship and the 
performance of private equity backed buyouts 

2009 UK 238 B 
Generelt faldende profitabilitet, men 
stigende for divisions opkøb. 

Boucly, 
Thesmar & 
Sraer 

Leveraged Buyouts – Evidence from French 
Deals 

2009 FRA 830 LBO Stigning i aktiver og ansatte 

Guo, Hotchkiss 
& Song 

Do Buyouts (Still) Create Value? 2011 USA 192 LBO 
Produktiviteten og rentabiliteten er 
lidt stigende eller uændret. 

Davis et. al. 
Business volatility, job destruction, and 
unemployment 

2012 USA N/A 
Lavere stigning I antal ansatte 
sammenlignet med før opkøb. 

Acharya, 
Gottschlag, 
Hahn & Kehoe 

Corporate governance and value creation: 
Evidence from private equity 

2012 EU 395 B 
Forbedret omsætning, og 
profitabilitet 

Scellato & 
Ughetto 

Real effects of private Equity Investments: 
Evidence from European Buyouts 

2012 EU 241 B 
Stigende aktiver og ansatte, ikke 
signifikant effekt på profitabiliteten 

Alperovych, 
Amess & 
Wrigth 

Private equity firm experience and buyout 
vendor source: What is their impact on 
efficiency? 

2012 N/A 88 LBO 
Øget effektivitet, specielt positivt 
påvirket af opkøbstypen division 

Goergen, 
O’Sullican & 
Wood 

The consequences of private equity 
acquisitions for employees 2014 UK N/A Negativ effekt på antal ansatte 

(B=Buyouts, MBO=Management Buyout, LBO=Leverage Buyouts) 
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Bilag 5: 

Acrplot, for de forskellige uafhængige variable 
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Bilag 6: 

Variance inflation factor 
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Bilag 7: 

Goodwill korrigeret profitabilitet – alle virksomheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Konstant -0,2957 ** -0,1740 -0,1600 -1,6650 -0,9117 ****

(0,1626) (0,1552) (0,1417) (0,6358) (0,2269)

PE ejerskab -0,0870 **** -0,0528 *** -0,0363 * -0,2506 *** -0,1078 ***

(0,0276) (0,0223) (0,0257) (0,1240) (0,0490)

Størrelse 0,0428 0,0247 0,0235 0,1451 0,1253 ****

(0,0315) (0,0298) (0,0270) (0,1160) (0,0406)

Alder 0,0006 0,0003 -0,0001 0,0067 *** 0,0030 ***

(0,0004) (0,0003) (0,0007) (0,0031) (0,0015)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,5319 **** 0,0539 -0,3713 *** -0,0756 -0,3313

(0,1131) (0,1073) (0,1804) (0,1724) (0,2460)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Observationer 316 316 163 168 303

R2
0,2139 0,0709 0,2170 0,2549 0,1966

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+3 til t-1ΔROA t+3 til t-1 ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-1 ΔBROA t+3 til t-1
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Bilag 8: 

Goodwill korrigeret vækst – alle virksomheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Konstant 1,4756 **** 0,4800 0,7208

(0,5553) (0,3828) (0,5661)

PE ejerskab 0,2091 *** 0,0885 -0,1111

(0,0890) (0,0815) (0,1036)

Størrelse -0,1158 -0,0785 -0,1642 *

(0,1010) (0,0796) (0,1033)

Alder -0,0041 ** -0,0017 0,0004

(0,0024) (0,0024) (0,0025)

ΔEndogene t-1 til t-2 0,2940 * 0,1081 0,2627

(0,1939) (0,1334) (0,2289)

Industri dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

Observationer 316 294 168

R2
0,1848 0,1382 0,2735

ΔOmsætning t+3 til t-1

(1) (2)

ΔAnsatte t+3 til t-1ΔTotale Aktiver t+3 til t-1
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Bilag 9:  

Tjek Tidsperiode fem år efter til et år før opkøb profitabilitet– kapitalbegrænset (privat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Konstant -0,0234 -0,0181 -1,5259 * -2,9952 *** -0,9038 ***

(0,2810) (0,2713) (0,9056) (1,1129) (0,3864)

PE ejerskab -0,1330 **** -0,1083 **** -0,0455 -0,5205 *** -0,1846 ***

(0,0477) (0,0399) (0,0568) (0,2359) (0,0862)

Størrelse 0,0263 0,0056 0,3616 ** 0,5554 *** 0,2271 ***

(0,0636) (0,0600) (0,2128) (0,2265) (0,0917)

Alder 0,0002 0,0002 -0,0003 0,0066 -0,0021

(0,0014) (0,0011) (0,0018) (0,0063) (0,0026)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,8286 **** -0,1318 -0,3408 0,0949 -0,4065 **

(0,1606) (0,1393) (0,2325) (0,2595) (0,2360)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Observationer 148 148 45 47 138

R2
0,2551 0,1558 0,5563 0,4781 0,1284

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+5 til t-1ΔROA t+5 til t-1 ΔGns. ROA ΔAOH t+5 til t-1 ΔBROA t+5 til t-1
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Bilag 10:  

Tjek Tidsperiode fem år efter til et år før opkøb profitabilitet – ikke kapitalbegrænset (sekundær, 

divisioner og børsnoteret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Konstant 0,0514 -0,0912 0,3065 -0,5682 0,0035

0,1660 (0,0951) (0,2162) (1,2990) (0,2120)

PE ejerskab 0,0059 -0,0134 0,0691 0,1013 0,0197

0,0547 (0,0361) (0,0546) (0,3537) (0,0697)

Størrelse -0,0204 0,0150 -0,0458 -0,0005 -0,0256

0,0354 (0,0198) (0,0402) (0,2477) (0,0511)

Alder 0,0008 0,0003 -0,0002 0,0048 0,0016

0,0008 (0,0005) (0,0009) (0,0067) (0,0018)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,0835 0,4153 *** -0,0235 -0,2810 0,0129

0,1939 (0,1646) (0,1497) (0,4671) (0,2600)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Observationer 56 56 35 37 48

R2
0,2333 0,3246 0,2207 0,2334 0,2996

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+5 til t-1ΔROA t+5 til t-1 ΔGns. ROA ΔAOH t+5 til t-1 ΔBROA t+5 til t-1
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Bilag 11:  

Tjek Tidsperiode fem år efter til et år før opkøb vækst – kapitalbegrænset (privat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Konstant 2,5114 *** 0,3720 -0,0310

(0,9836) (0,6668) (1,6522)

PE ejerskab 0,2899 * 0,1861 -0,2109

(0,1799) (0,1503) (0,2528)

Størrelse -0,2892 -0,0930 0,1946

(0,2288) (0,1503) (0,3661)

Alder -0,0094 ** -0,0019 -0,0027

(0,0056) (0,0035) (0,0072)

ΔEndogene t-1 til t-2 0,0351 0,0086 -0,2730

(0,3049) (0,2471) (0,4056)

Industri dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

Observationer 148 133 47

R2
0,2106 0,1412 0,3613

ΔOmsætning t+5 til t-1

(1) (2)

ΔAnsatte t+5 til t-1ΔTotale Aktiver t+5 til t-1
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Bilag 12:  

Tjek Tidsperiode fem år efter til et år før opkøb vækst– ikke kapitalbegrænset (sekundær, divisioner og 

børsnoteret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Konstant 2,1303 ** 2,3398 *** 3,6119 ***

(1,1454) (1,0293) (1,4045)

PE ejerskab 0,1014 -0,2455 0,1943

(0,3827) (0,2834) (0,3098)

Størrelse -0,4905 ** -0,5966 *** -0,6946 ****

(0,2829) (0,2673) (0,2433)

Alder 0,0031 0,0049 0,0062

(0,0074) (0,0071) (0,0056)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,2037 -0,4937 ** 0,3843

(0,7448) (0,2720) (0,4187)

Industri dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

Observationer 56 49 37

R2
0,2898 0,3601 0,2536

ΔOmsætning t+5 til t-1

(1) (2)

ΔAnsatte t+5 til t-1ΔTotale Aktiver t+5 til t-1
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Bilag 13:  

Tjek Tidsperiode tre år efter til to år før opkøb profitabilitet– kapitalbegrænset (privat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Konstant -0,5635 **** -0,3902 **** -0,3644 -1,5968 -1,0255 ****

(0,1801) (0,1428) (0,3062) (1,2212) (0,3168)

PE ejerskab -0,0947 **** -0,0579 *** -0,0941 ** -0,5475 **** -0,2046 ****

(0,0287) (0,0244) (0,0473) (0,1995) (0,0652)

Størrelse 0,1152 **** 0,0807 **** 0,0803 0,3173 0,1994 ****

(0,0383) (0,0300) (0,0644) (0,2683) (0,0633)

Alder 0,0005 0,0008 * -0,0001 0,0082 -0,0001

(0,0007) (0,0005) (0,0008) (0,0062) (0,0012)

ΔEndogene t-2 til t-3 -0,6455 **** -0,0998 -0,0210 -0,3097 -0,6606 ****

(0,1709) (0,1384) (0,2583) (0,2971) (0,1653)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Observationer 196 196 63 65 180

R2
0,3655 0,2016 0,2447 0,4061 0,2695

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+3 til t-2ΔROA t+3 til t-2 ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-2 ΔBROA t+3 til t-2
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Bilag 14:  

Tjek Tidsperiode tre år efter til to år før opkøb profitabilitet– ikke kapitalbegrænset (sekundær, 

divisioner og børsnoteret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Konstant -0,2320 -0,2642 ** 0,3884 0,1361 0,4187

(0,1623) (0,1519) (0,3488) (0,8894) (0,5375)

PE ejerskab -0,0142 0,0009 -0,0017 0,1175 0,0762

(0,0396) (0,0235) (0,0390) (0,1596) (0,0839)

Størrelse 0,0232 0,0304 -0,0591 -0,3476 *** -0,0673

(0,0307) (0,0260) (0,0666) (0,1734) (0,0468)

Alder 0,0008 ** 0,0004 -0,0001 0,0076 ** 0,0063 ***

(0,0005) (0,0004) (0,0009) (0,0039) (0,0025)

ΔEndogene t-2 til t-3 -0,2803 * 0,0992 0,7452 -0,1885 0,3717 **

(0,1797) (0,1640) (0,5288) (0,3401) (0,2068)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Observationer 120 120 93 96 112

R2
0.2584 0,2030 0,1855 0,2786 0,3354

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+3 til t-2ΔROA t+3 til t-2 ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-2 ΔBROA t+3 til t-2
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Bilag 15:  

Tjek Tidsperiode tre år efter til to år før opkøb vækst – kapitalbegrænset (privat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Konstant 0,7936 0,3236 0,4836

(0,7616) (0,6042) (1,6479)

PE ejerskab 0,3205 *** 0,2559 -0,2021

(0,1360) (0,1292) (0,1743)

Størrelse 0,0181 -0,0527 0,0374

(0,1647) (0,1318) (0,3711)

Alder -0,0155 **** -0,0062 ** 0,0005

(0,0042) (0,0033) (0,0067)

ΔEndogene t-2 til t-3 -0,2085 0,8360 *** 0,2797

(0,2388) (0,3228) (0,5124)

Industri dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

Observationer 196 175 65

R2
0,2933 0,2603 0,3917

ΔOmsætning t+3 til t-2

(1) (2)

ΔAnsatte t+3 til t-2ΔTotale Aktiver t+3 til t-2
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Bilag 16:  

Tjek Tidsperiode tre år efter til to år før opkøb vækst – ikke kapitalbegrænset (sekundær, divisioner og 

børsnoteret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Konstant 3,4413 *** 1,0766 2,8398 ***

(1,3200) (0,8350) (1,4186)

PE ejerskab 0,0701 -0,1881 * -0,0577

(0,2025) (0,1290) (0,1816)

Størrelse -0,3767 *** -0,2106 -0,5633 ****

(0,1861) (0,1266) (0,1875)

Alder -0,0051 -0,0030 -0,0058

(0,0039) (0,0050) (0,0045)

ΔEndogene t-2 til t-3 -0,4435 -0,4747 -0,3689

(0,3603) (0,4820) (0,5338)

Industri dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

Observationer 120 111 96

R2
0,2613 0,2381 0,3106

ΔOmsætning t+3 til t-2

(1) (2)

ΔAnsatte t+3 til t-2ΔTotale Aktiver t+3 til t-2
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Bilag 17: 

Tjek af kontrolgruppe profitabilitet – kapitalbegrænset (privat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Konstant -0,4547 ** -0,3268 * -0,2224 -1,6499 -1,0253 ***

(0,2408) (0,2112) (0,2318) (1,4776) (0,4191)

PE ejerskab -0,0962 **** -0,0580 ** -0,0582 -0,4504 * -0,1481 **

(0,0347) (0,0299) (0,0554) (0,2929) (0,0797)

Størrelse 0,0964 ** 0,0765 * 0,0499 0,2658 0,1729

(0,0528) (0,0465) (0,0517) (0,3243) (0,0876)

Alder 0,0003 0,0001 0,0000 0,0040 -0,0015

(0,0007) (0,0007) (0,0007) (0,0053) (0,0017)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,3992 **** 0,1817 ** -0,0614 0,0876 0,3606 ****

(0,1310) (0,1006) (0,3307) (0,3692) (0,1493)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja ja Ja ja ja

Observationer 176 176 60 61 171

R2
0,17228 0,1529 0,5339 0,3362 0,2365

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+3 til t-1ΔROA t+3 til t-1 ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-1 ΔBROA t+3 til t-1
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Bilag 18: 

Tjek af kontrolgruppe profitabilitet – ikke kapitalbegrænset (sekundær, divisioner og børsnoteret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Konstant 0,0037 0,0647 -0,2832 -0,6911 0,2634

(0,2066) (0,1613) (0,2563) (1,0860) (0,2882)

PE ejerskab 0,0354 0,0294 0,0292 0,0630 0,0061

(0,0339) (0,0227) (0,0278) (0,1484) (0,0503) *

Størrelse -0,0129 -0,0273 0,0698 0,1264 -0,0774

(0,0397) (0,0258) (0,0584) (0,2369) (0,0542)

Alder 0,0002 0,0001 0,0002 0,0022 0,0005

(0,0004) (0,0003) (0,0003) (0,0019) (0,0009)

ΔEndogene t-1 til t-2 -0,2676 *** 0,4077 **** -0,7066 **** -0,3205 **** -0,0584

(0,1116) (0,1445) (0,1942) (0,1184) (0,1617)

Industri dummies Ja Ja Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja ja Ja ja ja

Observationer 100 100 77 80 96

R2 0,4096 0,3243 0,5214 0,5122 0,2028

ΔGns. ROA ΔAOH t+3 til t-1 ΔBROA t+3 til t-1

(5)(1) (2) (3)

ΔOG t+3 til t-1ΔROA t+3 til t-1
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Bilag 19: 

Tjek af kontrolgruppe vækst-  kapitalbegrænset (privat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Konstant 2,1138 *** 0,5305 2,2214 ***

(0,8817) (0,7531) (0,9880)

PE ejerskab 0,3475 **** 0,0648 0,0031

(0,1295) (0,1404) (0,1583)

Størrelse -0,2235 -0,1163 -0,3180

(0,1768) (0,1787) (0,2297)

Alder -0,0017 -0,0038 0,0002

(0,0022) (0,0039) (0,0027)

ΔEndogene t-1 til t-2 0,2381 0,1485 -0,5079 ***

(0,2463) (0,2440) (0,1909)

Industri dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

Observationer 176 145 61

R2
0,2595 0,2563 0,6170

ΔOmsætning t+3 til t-1

(1) (2)

ΔAnsatte t+3 til t-1ΔTotale Aktiver t+3 til t-1



107 
 

Bilag 20: 

Tjek af kontrolgruppe vækst – ikke kapitalbegrænset (sekundær, divisioner og børsnoteret) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Konstant -1,2518 -0,0880 0,5311

(1,3998) (0,5432) (0,8888)

PE ejerskab 0,1056 -0,0333 0,0246

(0,1455) (0,0757) (0,1149)

Størrelse 0,4138 0,0519 0,0621

(0,2874) (0,1058) (0,1793)

Alder 0,0028 0,0026 0,0036

(0,0024) (0,0023) (0,0027)

ΔEndogene t-1 til t-2 0,4208 0,1861 -0,1238

(0,3001) (0,2758) (0,2969)

Industri dummies Ja Ja Ja

Køb år dummies Ja Ja Ja

Observationer 100 93 80

R2
0,3289 0,2083 0,3534

ΔOmsætning t+3 til t-1

(1) (2)

ΔAnsatte t+3 til t-1ΔTotale Aktiver t+3 til t-1


