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Abstract 
The number of secondary buyouts (SBO’s) has increased significantly during the last decades, 

although this type of buyout has been surrounded by conventional wisdom in both practice and 

academia, stating that SBO’s should only allow an inferior return from operational improvements 

compared to the preceding primary buyout (PBO). As Private Equity (PE) firms often are regarded 

as experts of abnormal returns, this seems highly irregular. As a consequence of this irregularity, we 

set out to answer how operational value creation differs between PBO’s and SBO’s, and SBO’s 

dependency of their preceding PBO. The analyses are based on a novel hand-collected dataset 

containing 297 consecutive exited SBO’s across the Nordics and Great Britain. We follow a 

comprehensive peer-matching and valuation technique in order to identify the excess operational 

value creation of the portfolio companies in each buyout round.  

 

By analysing the value drivers of operational value creation, we are able to identify the value creation 

profiles and how they differ between PBO’s and SBO’s. Similar to prior empirical research we find 

supporting evidence that both buyout rounds generate excess operational value creation, albeit the 

value creation is 4.5 times larger in PBO’s, and that operational value creation is less likely to be 

found in a SBO. The value creation profiles do not differ significantly across the buyout rounds, as 

excess revenue growth and EBITDA-margin development explain the majority of the operational 

value creation in both PBO’s and SBO’s. 

 

By analysing how the SBO’s operational value creation is dependent on the preceding PBO’s 

development, we identify three selection criteria that enable excess operational value creation in 

SBO’s, namely excess revenue growth, excess EBITDA-margin development, and excess intangible 

asset-ratio development. Following this we identify the conditional value drivers for these criteria, 

and as a consequence we identify how operational value creation can be realised in the SBO 

depending on which development took place in the preceding PBO. Subsequently, we find evidence 

suggesting that not only do PE-firms employ complementary skill sets in order to achieve returns but 

moreover that the structural incentives of PE allow for operational value creation in SBO’s. Finally, 

we discuss how the similar value creation profiles are a result of the priorities of PE-firms. 

Additionally, we discuss how SBO’s could be a natural step in the pecking order of PE, and the 

rationales of engaging in a SBO.  
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Kapitel 1, Indledende kapitel  
 

1.1 Motivation  
Efter 5 års studier på CBS, hvor vi har læst og studeret erhvervsøkonomi og 

virksomhedsadministration, er vores interesse i høj grad blevet centreret omkring kapitalmarkederne 

og M&A som katalysatorer for økonomisk værdiskabelse. Vi har derfor valgt, at kulminationen på 

fem års studietid skal omhandle Private Equity-investeringer, da vores interesseområder indenfor 

finansiering og regnskab kan anvendes og iscenesættes på teoretisk og praktisk vis. Vi føler derfor, 

at emnet Private Equity-investeringer i høj grad indeholder mulighederne for, at vores interesser kan 

sættes i spil. 

 

Motivationen for at arbejde og dykke ned i Private Equity-investeringer er i høj grad funderet i en 

interesse i og fascinationen af den accelererede værdiskabelsesproces, som Private Equity-fonde 

aktivt er en del af. Private Equity-fonde rimer på M&A, økonomisk værdiskabelse og afkast samt at 

være et område, der er nærmest mytologisk. Vores interesse har derfor været drevet af at folde disse 

begreber ud og anvende dem i vores afhandling. Afledt af vores interesse opstod der en undren i det 

forgangne år, da vi kunne læse om handler vedrørende Conscia, EG og SSG, hvor Private Equity-

fonde købte de respektive selskaber af andre Private Equity-fonde. 

 

1.2 Problemfelt 
Private Equity-fonde er professionelle aktører, der lever af at købe og sælge virksomheder med det 

formål at forvalte investorernes kapital bedst muligt over en afgrænset tidsperiode gennem at 

investere primært i private virksomheder. Vi finder strukturen omkring Private Equity-fonde 

interessant, da den mellemlange investeringshorisont og aktive ejerskab som middel til et økonomisk 

afkast for investorerne står i kontrast til investeringer i børsnoterede selskaber. I Jensens skelsættende 

artikel fra 1989 argumenteres der for, at Private Equity-fondes struktur medfører, at 

porteføljevirksomhederne drives gennem en ’overlegen’ struktur samt, at Private Equity-fonde 

generelt outperformer markedet, hvilket litteraturen på området stadig er enig om i dag. Hvor 

hovedfokus i Private Equity i 1980’erne var finansiel gearing, er der siden da sket et skifte til, at 

Private Equity-fonde i dag som aktive investorer udvikler deres porteføljeselskaber med henblik på 

at skabe afkast gennem betydelige operationelle forbedringer i driften (Bain & Company, 2020; 
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Private Equity Insights, 2020; PWC, 2020). Dette bliver yderligere styrket af Rikke Kjær Nielsen, 

Partner hos EQT, der i år har udmeldt at, ”Vi vil grundlæggende gerne bedrive industriel udvikling 

mere end finansiel balanceoptimering” (Okke, 2020). Det aktive ejerskab, som Private Equity-fonde 

udøver, finder vi yderst interessant at undersøge herunder specielt, hvilke operationelle områder de 

optimerer for at skabe værdi for deres porteføljeselskaber. 

 

Med interessen for operationel værdiskabelse kombineret med vores undren for rationalerne bag 

investeringerne i de tre nævnte selskaber, har vi valgt at indsnævre vores interesseområde til at 

fokusere på secondary buyouts. Secondary buyouts er handler, hvor én Private Equity-fond sælger til 

en ny Private Equity-fond, og i de seneste 10-15 år er der sket en vækst i andelen af europæiske 

secondary buyouts fra at udgøre 34 pct. i 2009 til at udgøre 49 pct. i 2018 (PitchBook, 2020). Vi 

finder det derfor interessant at undersøge og belyse, hvorvidt Private Equity-fondene gør brug af den 

‘samme’ værktøjskasse til at skabe operationel værdi under henholdsvis første og andet Private 

Equity-ejerskab. 

 

Operationel værdiskabelse under Private Equity-ejerskab er et veletableret forskningsområde, hvor 

konsensus generelt er, at Private Equity-fonde skaber værdi i porteføljevirksomhederne som følge af 

operationelle forbedringer (se afsnit 4.2). I modsætning dertil er secondary buyouts som 

forskningsområde mindre belyst, hvor litteraturen undersøger den skepsis, der eksisterer omkring 

potentialet for succes i secondary buyouts (Achleitner & Figge, 2014). Denne skepsis er baseret på, 

at potentialet for operationelle forbedringer bør være stærkt begrænset, da både sælger og køber er en 

Private Equity-fond, der i stor udstrækning besidder den samme værktøjskasse til at skabe operationel 

værdi. Den begrænsede forskning medfører endvidere, at kun ganske få har undersøgt, i hvilket 

omfang den operationelle værdiskabelse i en secondary buyout er afhængig af udviklingen under en 

primary buyout. 

 

Vi vil derfor undersøge, om operationel værdiskabelse opstår forskelligt under de to fortløbende 

ejerskaber, og om der er yderligere operationel værdi at hente ved at foretage en secondary buyout. 

Herefter vil vi undersøge, om operationel værdiskabelse i en secondary buyout er afhængig af 

udviklingen i bestemte værdidrivere under det første Private Equity-ejerskab. Med denne viden vil vi 

kortlægge, hvor fokus i en secondary buyout bør være for at skabe operationel værdi baseret på 

udviklingen i foregående ejerskab. Undersøgelsens geografiske fokus er på Norden og Storbritannien. 
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1.3 Problemformulering 
 

Med afsæt i det anlagte problemfelt vil undersøgelsen forsøge at besvare følgende 

problemformulering: 

Hvordan er operationel værdiskabelse forskellig i primary buyouts og secondary buyouts, og hvilke 

sammenhænge eksisterer der mellem den operationelle værdiskabelse i primary buyouts og 

secondary buyouts? 

 

Vi har valgt ikke at opstille underspørgsmål til problemformuleringen, men i stedet arbejdshypoteser, 

se afsnit 5.3. Vi vil i afhandlingen foretage en litteraturgennemgang, hvor teoretiske rationaler 

beslægtet til problemfeltet behandles. Efter denne gennemgang vil vi formulere vores 

arbejdshypoteser, der vil bidrage til, at vi kan besvare ovenstående problemformulering. 

 

1.3.1 Begrebsafklaring til problemformuleringen 

Vi anvender Steven Kaplan & Per Strömbergs (2009) definition af en leveraged buyout (LBO):  

” In a typical leveraged buyout transaction, the private equity firm buys majority control of an existing 

or mature firm. This arrangement is distinct from venture capital firms that typically invest in young 

or emerging companies, and typically do not obtain majority control”. 

 

Vi definerer en primary buyout (PBO), som den første LBO, der fortages for en given virksomhed af 

en PE-fond. En secondary buyout (SBO) definerer vi som den LBO, der foretages direkte efter en 

foregående PBO afsluttes. Det vil sige, at en PBO og SBO sker i den samme virksomhed fortløbende. 

 

Vi definerer operationel værdiskabelse som ændringen i værdien af egenkapitalen for et givent 

porteføljeselskab, som følge af operationelle ændringer i porteføljeselskabets drift under PE-

ejerskabet. De sammenhænge, vi vil undersøge, er, hvorledes de operationelle ændringer i PBO’en 

påvirker operationel værdiskabelse i den efterfølgende SBO.  

 

1.4 Afgrænsning 
Vi afgrænser os fra at undersøge LBO’er generelt og i stedet udelukkende undersøge de LBO’er, som 

kan klassificeres som realiserede secondary buyouts. Denne afgrænsning er foretaget for at fokusere 

undersøgelsen på disse typer af ejerskab, hvorfor vi ikke vil drage konklusioner om LBO’er generelt. 
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Grundet vores definition af LBO’er vil undersøgelsen ikke indeholde venture investeringer i hverken 

første eller andet ejerskab. 

 

Problemformuleringen leder hen til en undersøgelse af den operationelle værdiskabelse i PE-ejede 

porteføljevirksomheder, hvilket betyder, at afhandlingen ikke vil have fokus på værdiskabelse på et 

fondsniveau. 

 

Valget er faldet på at afgrænse undersøgelsen til operationelle ændringers påvirkning af 

egenkapitalens værdi, da PE-fonde investerer egenkapital. Hvorledes egenkapitalens værdi 

approksimeres, vil vi uddybe i afsnit 6.4. Operationelle ændringer estimeres og undersøges gennem 

ændringer i regnskabsmæssige mål, eksempelvis forbedringer i marginer eller varelagerudnyttelsen. 

Afhandlingen vil derfor ikke undersøge den værdiskabelse, PE-fonde opnår gennem finansiel gearing 

eller multipel expansion, hvorfor værdiskabelse fremadrettet skal opfattes som operationel 

værdiskabelse, hvis ikke andet er anført. Yderligere vil værdiskabelsen justeres for udviklingen hos 

peers, hvilket giver et tydeligt billede af den overnormale værdiskabelse, hvilket vil blive uddybet i 

afsnit 5.2, der beskriver undersøgelsesdesignet. 

 

Vi afgrænser os til at bruge arkivdata i form af regnskabsinformationer fra udvalgte databaser. Der 

vil derfor ikke foretages eksempelvis casestudier af, hvordan værdiskabelsen er forekommet i 

konkrete virksomheder under de to fortløbende ejerskaber. Dette betyder, at vi udelukkende foretager 

en kvantitativ analyse for at besvare ovenstående problemformulering, dog vil resultaterne fortolkes 

og diskuteres i de afsluttende kapitler. Det gældende tidsinterval for undersøgelsen går fra 1996 til 

første halvår af 2019. Vi har forsøgt at anlægge den længst mulige tidsperiode for at inkludere flest 

mulige observationer. Det valgte tidsinterval er et resultat af den tidsperiode, hvori data var 

tilgængelige hos dataudbyderne. 

 

Vores initiale ønske var at undersøge nordiske SBO’er, bestående af Danmark, Finland, Norge og 

Sverige, da vi ville tage en ny geografisk vinkel, da de fleste eksisterende empiriske undersøgelser er 

foretaget på britiske virksomheder. Efter at have kortlagt, hvor mange virksomheder, der levede op 

til kriterierne, blev vi enige om at udvide og også inddrage det britiske marked. Da det britiske marked 

er det mest aktive, næstefter det amerikanske, ville denne geografiske udvidelse bibringe et større 

antal observationer (Gilligan & Wright, 2014; PitchBook, 2020). Vi ville derefter igen udvide det 
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geografiske fokus til også at indeholde virksomheder fra Benelux for at bringe yderligere tyngde til 

vores undersøgelse. Vores intention har været, at vores afgrænsninger ikke skal være baseret på 

dårlige undskyldninger, men omstændighederne ville det dog anderledes. Dagen inden 11. marts 

2020, hvor Danmark blev lukket ned grundet COVID-19, havde vi indsamlet komplette datasæt for 

Norden og Storbritannien, og da adgangen til store dele af vores data var betinget af fysisk 

tilstedeværelse på CBS, var vi afgrænset fra at indhente data fra virksomhederne fra Benelux. Vores 

fremgangsmåde var fra starten, at vi indsamlede alt data for et geografisk område ad gangen, hvilket 

til vores fordel betød, at vi 11. marts havde to komplette datasæt for Norden og Storbritannien og 

ikke tre ufuldstændige datasæt for Norden, Storbritannien og Benelux. Vores undersøgelse er derfor 

afgrænset rent geografisk til Norden og Storbritannien. 

 

1.5 Specialets struktur 
Vores speciale er bygget op som følgende. En indledning i kapitel 1, der overordnet set skal fungere 

som den problematiserende del i vores afhandling. Kapital 2 indeholder den overordnede 

videnskabsteoretiske metode for undersøgelsen. Derefter i kapitel 3 sikres en konceptuel forståelse 

af PE ved en redegørelse for, hvad PE er, hvordan PE er bygget op, og hvordan PE-markedet ser ud 

anno 2020. I kapital 4 foretages en litteraturgennemgang, hvor den første del er fokuseret på den 

generelle teori vedrørende værdiskabelse i LBO’er. Anden del af litteraturgennemgangen fokuserer 

på teori og rationaler specifikt for værdiskabelse i SBO’er. I kapitel 5 opstiller vi det anvendte 

undersøgelsesdesign med tilhørende arbejdshypoteser baseret på vores litteraturgennemgang. I 

kapitel 6 beskrives de metodiske overvejelser i afhandlingen, herunder dataindsamlingen og 

operationalisering af operationel værdiskabelse og den tilhørende matching- og værdiansættelsesteori 

samt valg af statistisk metode. I kapitel 7 foretages den samlede analyse i fire dele med henblik på at 

svare på problemformuleringen og de opstillede hypoteser. Del et med den deskriptive analyse, 

hvorefter del to identificerer værdiskabelsesprofilerne, del tre identificerer udvælgelseskriterier for 

SBO’er gennem sammenhængen i den operationelle værdiskabelse og del fire analyserer de 

betingende værdidrivere. I kapitel 8 vil der reflekteres over de metodiske valg samt analysens 

resultater, hvor disse samtidig vil blive diskuteret. I kapitel 9 vil vi endeligt besvare undersøgelses 

problemformulering i konklusionen og komme med en perspektivering og forslag til videre 

undersøgelse. 
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Tabel 1 – Struktur for specialet 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 2, Videnskabsteoretisk tilgang 
2.1 Videnskabsteoretisk perspektiv 
Videnskabsteoretisk perspektiv 

Denne afhandling tager udgangspunkt i det kritisk rationalistiske videnskabsteoretiske perspektiv. 

Indenfor den kritiske rationalisme er formålet at påvise og etablere generelle lovmæssigheder, der 

vedrører kausale sammenhænge gennem en empirisk-analytisk tilgang (Egholm, 2014). I relation til 

vores problemformulering, ønsker vi at påvise, de kausale effekter udvikling i specifikke variable har 

på operationel værdiskabelse, og om der eksisterer kausale sammenhænge mellem værdiskabelsen i 

en PBO og i den efterfølgende SBO. 

 

Det ontologiske ståsted i den kritiske rationalisme er realistisk, og hviler på grundantagelsen om, at 

virkeligheden findes (Egholm, 2014). Det vil sige, at virkeligheden eksisterer uagtet, at vi som 

menneske eller forsker har fundet en måde til at erkende virkeligheden på. Perspektivets ideal er at 

opnå så objektiv viden som muligt, hvorfor empiriske observationer har en vigtig rolle for det 

epistemologiske udgangspunkt i den kritiske rationalisme, da det er gennem den deduktive metode, 

at logisk opstillede hypoteser kan falsificeres (Egholm, 2014). Den deduktive metode tager 

udgangspunkt i eksisterende litteratur og andre lignende empiriske undersøgelser, hvorfor 

analysestrategien må være teoretisk forankret, hvilket vil sige, at man ved den deduktive tilgang siger 

noget om verden, før sansningen med verden (Egholm, 2014). Dette er i modsætning til den rene 

empiriske tilgang – induktion – hvor man går fra empirien og derefter udleder hypoteser om verden, 

hvilket vil sige, at man siger noget om verden efter sansning af denne (Egholm, 2014). 

 

Sandhedsbegreb 

De kriterier, der lægges til grund for at forstå og vurdere sandhedsværdien af undersøgelens 

konklusion, skal findes i den kritiske rationalismes sandhedsbegreb (Egholm, 2014). Den kritiske 

rationalismes sandhedsbegreb er funderet i korrespondensteorien, hvor man med ”afsæt i empiriske 

observationer som udgangspunkt for enten at etablere eller efterprøve teorier og hypoteser benytter 

empiriske observationer af verden til at sikre vores påstandes gyldighed og troværdighed” (Egholm, 

2014, s. 72). For den kritiske rationalismes sandhedsbegreb, der handler om korrespondens, er ting 

sande, når der er en overensstemmelse med udsagnet og virkeligheden, så når udsagnet kan 

efterprøves i virkeligheden og fremkommer med en overensstemmelse, kan det siges at være sandt 

(Egholm, 2014). 
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2.2 Evaluering af vores videnskabsteoretiske perspektiv 
Vores erkendelsesinteresse bygger som nævnt på at forklare kausale sammenhænge mellem 

operationel værdiskabelse i en PBO og SBO, hvorfor vi anser denne for at være tæt forbundet med 

den kritiske rationalismes ontologiske udgangspunkt, der ønsker at forklare kausale sammenhænge. 

Sandhedsbegrebet for den kritiske rationalisme bygger på korrespondensteorien, hvor resultater er 

sande, når udsagnet kan efterprøves og fremkommer i virkeligheden. Det er således den deduktive 

metode, vi indledningsvist gør brug af, hvor vores logisk opstillede arbejdshypoteser, der er baseret 

på eksisterende litteratur og andre empiriske undersøgelser, forsøges at efterprøves. 

 

Gennem statistiske analyser forsøger vi således at be- eller afkræfte teorien, hvor kvalitative 

elementer bliver reduceret til kvantitative forhold for, at ”(…) deres (red. kvalitative elementer) 

indbyrdes relation kan måles, beregnes og generaliseres.” (Egholm, 2014, s. 87). Denne tilgangsmåde 

er af sin natur kvantitativ, hvor vi igennem analysen forsøger at følge den deduktive tilgang med en 

struktureret overgang fra teori til data. De statistiske metoder, vi benytter, er således de stringente 

videnskabelige metoder, som den kritiske rationalisme anser som gyldige metoder til at erkende 

virkeligheden, da den implicitte påstand er, at virkeligheden og de kausale forbindelser eksisterer 

uafhængigt af forskeren (Egholm, 2014). Det er her vigtigt at understrege, at vi ikke forsøger at 

opstille sikker viden om karakteristika og sammenhænge for værdiskabelse mellem PBO og SBO, 

men forsøger at bidrage med ny viden. Det vil derfor ikke være forkert at sige, at vi gennem vores 

undersøgelse, ligeledes benytter empirien ved at gå fra vores delmængde til at sige noget generelt om 

sammenhængen i værdiskabelsen mellem en PBO og SBO, hvilket kan have karakter af den induktive 

metode, hvorfor denne vekselvirkning i sidste ende kan medføre, at vi har benyttet en abduktiv tilgang 

(Egholm, 2014). Dette begrundes ved, at vi netop benytter vores empiriske undersøgelse til at opstille 

formodninger om sammenhængen mellem værdiskabelse mellem en PBO og SBO baseret på vores 

statistiske undersøgelse af empirien. 

 

2.3 Kvalitetskriterier 
Kohærens og konsistens 

Det er vigtigt at sikre høj kvalitet i det fremadrettede arbejde og den benyttede metode for 

efterfølgende at kunne drage gyldige og pålidelige konklusioner. Herudover er det vigtigt for den 

overordnede kvalitet af afhandlingen, at vi sikrer kohærens og konsistens (Justesen & Mik-Meyer, 

2010). Kohærens i afhandlingen er sikret ved en sammenhæng mellem vores problemformulering, 
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teoriapparat og de metodiske overvejelser, der er gjort. Konsistens sikres ved ensartet brug og klare 

definitioner af begreber, teori og metoder igennem hele afhandlingen (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

For at læseren skal kunne vurdere afhandlingens kohærens og konsistens, er det vigtigt, at vi eksplicit 

begrunder, hvilke teoretiske og metodiske valg vi har foretaget, også kendt som 

gennemsigtighedskriteriet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). For at sikre disse kriterier vil der tydeligt 

blive redegjort for, hvilke valg der er truffet og hvorfor. Eksempelvis redegøres der omfattende for 

de metodiske overvejelser i kapitel 6 og før hvert analyseafsnit. 

 

Validitet og reliabilitet 

Validitet og reliabilitet er uundgåelige kvalitetskriterier (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Validitet eller 

gyldighed er vigtigt for afhandlingen, da validitet sikrer at undersøgelsens resultater faktisk belyser 

det, vi ønsker at besvare. Validitet er vigtigt i undersøgelser med et kvantitativt fokus, da det tilstræbes 

at minimere bias mest muligt, hvor bias refererer til skævhed eller forringelse af undersøgelsens 

resultater, som eksempelvis undersøgelsesdesignet kan bidrage til (Justesen & Mik-Meyer, 2010). En 

vurdering af validitet og bias i undersøgelsen foretages efter resultaterne er fremlagt og diskuteres i 

afsnit 8.1.  

 

I realistiske perspektiver som kritisk rationalisme er reliabilitet især vigtigt. Reliabilitet ”referer til 

spørgsmålet om, i hvilken grad undersøgelsens metoder er veldefinerede, således at andre i princippet 

vil kunne gentage undersøgelsen og komme frem til de samme resultater” (Citeret i: Justesen & Mik-

Meyer, 2010, s. 41). Derfor er det vigtigt at definere og specificere de valgte målemetoder og 

måleinstrumenter for at sikre en god vurdering af pålideligheden af undersøgelsen. Igennem 

afhandlingen har vi forsøgt at sikre en høj grad af reliabilitet ved netop at fremlægge vores metodiske 

overvejelser og fremgangsmåder. 

 

Det sidste kriterie, som ofte er behandlet i realistiske perspektiver, er generaliserbarhed, hvorvidt man 

ud fra sin undersøgelse af en delpopulation kan sige noget generelt om en større population ud fra de 

fundne resultater. Generaliserbarhed er altså stærkt beslægtet med repræsentativitet (Justesen & Mik-

Meyer, 2010). 
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Kapitel 3, Private Equity  
 

Hensigten med dette kapitel er at opbygge en konceptuel forståelse af strukturerne, der eksisterer i 

Private Equity. I de følgende afsnit i dette kapitel vil vi beskrive, hvordan Private Equity fungerer 

som et investeringsobjekt for investorerne. Derefter vil vi gennemgå forretningsmodellen for PE-

fonde, hvordan de rejser kapital, hvilke strukturer der eksisterer, og hvilke roller General Partners og 

Limited Partners har. Derefter vil vi kort gennemgå livscyklussen for PE-investeringer fra købsfase 

henover værdiskabelsen i investeringsperioden til salgsfasen. Til sidst vil vi give et overblik over den 

nuværende markedssituation og trends for PE-investeringer og værdiskabelse i Europa. 

 

3.1 Hvad er Private Equity?  

 

3.1.1 PE-fonde som investeringsobjekt 

PE-fonde eller General Partners administrerer op til flere selvstændige fonde. Disse fonde er oprettet 

som lukkede fonde, hvor der på den ene side findes investorer, der stiller kapitalen til rådighed, og på 

den anden side findes et ledelsesteam i form af partnerne i PE-fonden (Gilligan & Wright, 2014). 

Ledelsesteamets rolle er at finde, udvælge, investere, monitorere og til sidst sælge de underliggende 

porteføljevirksomheder indenfor en afgrænset tidsperiode (Kaplan & Strömberg, 2009). Investorerne 

stiller således deres penge til rådighed for PE-fonden, som foretager de underliggende investeringer, 

hvor PE-fonden i mere eller mindre grad er aktivt involveret i ledelsen af de underliggende 

porteføljevirksomheder, hvilket er illustreret i figur 1 (Gilligan & Wright, 2014).  

 

PE-fondes investeringer foretages hovedsageligt i private virksomheder, enten ved at købe 

virksomhederne fra private aktører eller ved at afnotere børsnoterede selskaber. PE-investeringer har 

derfor en reduceret handelslikviditet og en langsigtet investeringshorisont. PE-investeringer står 

således i kontrast til investeringer i børsnoterede virksomheder, hvor der er en høj grad af likviditet 

for investeringen, samt at handlerne ofte er små ejerandele, der ikke medfører kontrolpræmier. 

Ydereligere har alle investorerne i børsnoterede virksomheder adgang til den samme offentlige 

tilgængelige data, der er underlagt lovgivningsmæssige retningslinjer (Gilligan & Wright, 2014). 
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PE-fonden og investorerne kompenseres omvendt for disse uhensigtsmæssigheder i forhold til 

mangel på likviditet og den langsigtede investeringshorisont ved at have en større kontrol, samt det 

faktum at informationerne ikke skal være offentligt tilgængelige (Gilligan & Wright, 2014). 

 

Figur 1 – Private Equity opbygning 

  
Kilde: Gilligan & Wright (2014), egen tilvirkning. 

 

3.1.2 Private Equity-fondens investeringer 

Værdiskabelse i PE-fondens investeringer kan defineres som afkastet, altså forskellen mellem den 

investerede egenkapital og værdien af egenkapitalen på et givent tidspunkt. Egenkapital-investeringer 

foretaget af PE-fonde kan foregå ud fra forskellige udgangspunkter i forhold til virksomhedens 

livsfase. Start-up virksomheder vil ofte få investeringer fra venture-fonde, som skyder risikovillig 

egenkapital ind i nye virksomheder med en høj risikoprofil. Den anden form for PE-investeringer 

foretages i mere etablerede virksomheder, hvor investeringerne som regel foretages med en lav andel 

egenkapital og en større andel af gældsfinansiering i spil til at foretage opkøbet. Dette fungerer som 

gearing af investeringen og karakteriseres som en Leveraged Buyout (LBO) (Kaplan & Strömberg, 

2009). Gældsfinansieringen til at foretage LBO’en bliver i de fleste tilfælde formidlet af finansielle 

institutioner, hvorimod PE-fonden investerer egenkapital i form af den kapital, som fondens 

investorer har stillet til rådighed, hvilket tilsammen dækker selve købsprisen af 

porteføljevirksomheden. Fordelingen af egenkapital og gældsfinansiering i PE-investeringer er ofte 
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historisk set 10-40 pct. egenkapital og 60-90 pct. gældsfinansiering (Kaplan & Strömberg, 2009; 

Wright et al., 2009).  

Ved PE-investeringer distanceres der herudover mellem Management Buyout (MBO) og 

Management buy-in (MBI). Ved en MBO søger den eksisterende ledelse en finansiel sponsor, 

eksempelvis en PE-fond til at finansiere købet af den virksomhed, de sidder i ledelsen for, hvorefter 

de ligeledes investerer i virksomheden for at få kontrol med denne (Gilligan & Wright, 2014). En 

MBI kendetegnes ved, at en ekstern ledelse sammen med en finansiel sponsor køber sig til kontrol i 

en virksomhed (Gilligan & Wright, 2014). 

 

3.2 Selve strukturen i en PE-fond 

3.2.1 Limited Partner og General Partner 

Den generelle betegnelse er, at Limited Partners er de eksterne investorer, mens General Partners er 

Investment Managers i PE-fonden. En Limited Partner hæfter dermed kun med den indskudte kapital. 

I modsætning dertil hæfter General Partners ubegrænset for fonden, men for at afværge dette er mange 

af General Partners partnerskaber eller selskaber med begrænset hæftelse (Gilligan & Wright, 2014). 

 

3.2.1.1 Limited Partner 

Generelt er investorerne, som stiller kapitalen til rådighed for PE-fondene institutionelle investorer. 

Deres rolle i PE-sammenhænge er at tilkendegive en bestemt mængde af kapital, når en fond etableres 

og derefter at skyde kapitalen ind, når PE-fonden foretager deres investeringer i 

porteføljevirksomhederne (Gilligan & Wright, 2014). Med andre ord, Limited Partners stiller 

kapitalen til rådighed, men selve investeringsbeslutningerne og den løbende monitorering af 

porteføljevirksomhederne er PE-fonden og General Partners anliggende. 

 

3.2.1.2 General Partners 

General Partner (PE-fonden) er de drivende aktører under hele processen, ved købsprocessen, under 

investeringsperioden og ved salgsprocessen. PE-fonde er partnerledet med et fladt hierarki, hvilket 

medfører korte kommandoveje, hvor alle medarbejdere rapporterer til alle partnere (Baker & 

Montgomery, 1994). Det partnerdrevne format har forbindelse til det aktive ejerskab, som PE-fonde 

udfører. Fondenes tidsafgrænsede levetid medfører en stor forskel til for eksempel konglomerater 

eller andre investeringsfonde, da en PE-fond skal tilbagebetale den investerede kapital i modsætning 

til disse (Baker & Montgomery, 1994). 
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3.2.2 PE-fonde og kapitalrejsning 

En fonds levetid er struktureret således, at når PE-fondens kapitalrejsning er afsluttet, så har fonden 

en afgrænset tidsperiode, ofte ti år, til at investere, skabe værdi og realisere investeringerne i de 

underliggende porteføljevirksomheder. De ti års levetid kan i nogle tilfælde forlænges i op til to år 

(Degeorge et al., 2013; Gilligan & Wright, 2014). Cyklussen for fonde er ofte således, at de første 

fem år skal bruges til at opkøbe virksomheder, og de efterfølgende fem år er til at sælge. Perioden 

mellem køb og salg er således her, hvor afkast på porteføljeselskaberne skal skabes. Forlængelsen på 

to år kan benyttes, hvis PE-fonden og dens investorer bliver enige om, at markedsomstændighederne 

ikke tillader et tilfredsstillende afkast, men udsigterne derimod er bedre fremadrettet. At forlænge 

fondens levetid kan tolkes negativt og sende et signal fremadrettet om dårlig performance for PE-

fonden (Demiroglu & James, 2010; Gilligan & Wright, 2014). 

PE-fonde ønsker at have et konstant deal-flow med attraktive investeringsmuligheder, hvorfor PE-

fonde typisk har flere fonde under administration på samme tid kendetegnet ved forskellige faser i 

deres cyklus. Levebrødet er at købe og sælge virksomheder, hvorfor det er vigtigt, at PE-fonden 

konstant er tilstede på markedet, da der ofte er en hård konkurrence fra andre PE-fonde om de samme 

virksomheder. Et mere kontinuerligt deal-flow skal i princippet medføre “less competition, lower 

prices, better access to information and therefore the holy grail of both higher returns and lower risks.” 

(Gilligan & Wright, s.32, 2014). 

For at PE-fondene bliver tilbudt attraktive handler, er de afhængige af at have et godt omdømme 

kombineret med en konstant tilstedeværelse, som potentielle købere (Kaplan & Schoar, 2005). Derfor 

handler det om, at PE-fonden kontinuerligt leverer på industrispecifikke indikatorer og nøgletal, 

eksempelvis IRR og tilbagebetalingstid for at sikre et godt omdømme, når tiden kommer til, at 

kapitaltilsagn til nye fonde skal sikres (Wright et al., 2009). PE-fondenes performance i deres 

eksisterende og afsluttede fonde har derfor en stor påvirkning i forhold til at være i stand til at rejse 

kapital til nye og større fonde (Chung et al., 2012; Kaplan & Schoar, 2005; Wright et al., 2009). 

Chung et al. (2012) argumenterer således for, at opbygningen af et solidt omdømme bliver en implicit 

komponent for potentielt større aflønning i fremtiden som følge af, at fondene får mere kapital. 

Kaplan & Schoar (2005) har ligeledes fundet, at erfaring og meritter medfører, at General Partners 

har bedre forudsætninger for at tiltrække mere kapital fra investorerne. 
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3.2.3 Aflønning i Private Equity 

Aflønning i PE foregår ofte på baggrund af to dele. Den ene del kategoriseres som ’management 

fees’, hvor General Partners modtager en procentsats af den rejste fonds totale tilsagn af kapital, ofte 

i størrelsesordenen 1-3 pct., afhængigt af fondens størrelse (Gilligan & Wright, 2014). Intentionen 

ved management fees er, at de skal dække PE-fondens administrationsomkostninger. Kritikere har 

fremført, at denne procentuelle aflønning kan give principal-agent problemer i PE-fonden, da mere 

kapital og deraf afledt større ’management fees’ ikke nødvendigvis proportionelt afspejler PE-

fondens driftsmæssige omkostninger, og PE-fonden derfor bliver belønnet, uagtet om fondens 

performance er tilfredsstillende (Gilligan & Wright, 2014). ”Carried interest” er den anden form for 

aflønning, som partnerne modtager for at forvalte fonden. På forhånd aftales en hurdlerate (historiske 

set 8 pct.) i forhold til det afkast, Limited Partners kræver på deres investering, og når afkastet for 

fonden passerer denne, så modtager partnerne en betydelig andel(~20 pct.) af afkastet over den aftalte 

hurdlerate (Gilligan & Wright, 2014). Derudover modtager partnerne potentielt et afkast på deres 

individuelle egenkapitals-investeringer i de respektive porteføljevirksomheder. 

 

3.2.4 Aflønning af ledelsen i porteføljevirksomheden 

I forbindelse med, at PE-fonden foretager investeringen i porteføljevirksomheden, er det kutymen, at 

ledelsen i porteføljevirksomheden på lige fod foretager en egenkapitals-investering i virksomheden. 

Dette sker for at sikre en overensstemmelse mellem incitamenterne mellem PE-fonden, deres 

investorer og ledelsen i porteføljevirksomheden. Ved at ledelsen investerer i virksomheden er den 

generelle opfattelse, at dette er et stærkt governance-mæssigt incitamentsværktøj, da en betragtelig 

andel af ledelsens personlige formue afhænger af den performance, som de er med til at drive i 

porteføljevirksomheden, og at deres investering realiseres samtidigt med PE-fondens investering 

(Kaplan & Strömberg, 2009). Baker & Montgomery (1994) beskriver, at aflønningen af ledelsen på 

denne måde baseres på værdiforøgelsen af deres egenkapitals-investering. Værdiansættelsen og 

dermed bonusaflønningen for både PE-fonden og ledelsen i porteføljevirksomheden er derfor 

’outsourced’ til markedet, om end den endelige pris kan være påvirket af forhandlingsteknik i 

salgssituationen. 

 

3.3 Investeringscyklus og værdiskabelse 
En vigtig distinktion at fremføre er forskellen mellem investeret kapital og det tilsagn af kapital, som 

en fond har. Investorerne, Limited Partners, giver et kapitaltilsagn ved fondens etablering, men 
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indskyder først kapital når PE-fonden, ledet af General Partners, har identificeret de respektive 

porteføljevirksomheder og har besluttet sig for at gennemføre handlen (Gilligan & Wright, 2014). 

Det vil sige, at fondens akkumulerede investeringssum øges i takt med, at investeringerne foretages, 

og ligeledes vil den resterende andel af ubrugt tilsagn om kapital - dry powder – blive reduceret. I 

takt med at porteføljevirksomhederne bliver solgt igen, vil fonden skabe pengestrømme tilbage til 

sine investorer korrigeret for fondens ’management fees’. Det er her vigtigt at have for øje, at 

kapitalen ikke bliver genbrugt i takt med, at investeringerne realiseres, inden fonden har udløb, men 

udbetales til investorerne (Gilligan & Wright, 2014). 

 

3.3.1 Købsfase 

Købsfasen starter i det brede perspektiv med en screeningsproces for at finde potentielle 

købsmuligheder. Herunder har PE-fondene forskelige præferencer for, hvordan potentielle 

investeringer skal se ud i forhold til ledelse, forretning, branche, livscyklus og finansiel situation. For 

PE-fonden handler det om at få et så dybt kendskab til investeringskandidaterne som muligt. PE-

fonde har interne processer og modeller, der skal overholdes, inden en investering kan foretages, 

herunder specielle investeringskomiteer og -paneler, men den faktiske struktur afhænger af den 

konkrete PE-fond (Bain & Company, 2020; Gilligan & Wright, 2014; Maj Invest; & Implement 

Consulting, 2020). Når investeringskandidaterne har passeret interne processer, påbegyndes der en 

ekstern due dilligence proces, hvor virksomheden bliver gennemgået ud fra juridiske, finansielle, 

operationelle og kommercielle vinkler (Berg & Gottschalg, 2003). Således kan PE-fonden opbygge 

en dyb forståelse for virksomheden og forstå mekanismerne for værdiskabelse, hvilket tillader dem 

at opbygge en forretningsplan med initiativer og strategier, som deres ejerskab skal bygge på. 

Alternativt ved informationssamlingen og due dilligence opdages såkaldte ”deal-breakers”, der kan 

afblæse en investering (Berg & Gottschalg, 2003). 

 

De strategier, som PE-fondene tager udgangspunkt i til deres initiale forretningsplan, kan opdeles i 

to overordnede strategier for værdiskabelse (Berg & Gottschalg, 2003). Ved ”corporate refocusing” 

skæres virksomheden ind til kerneforretningen og alt overskydende, der ikke skaber værdi, sælges 

fra eller lukkes ned, hvor væksten skal komme fra internt opbyggede aktiviteter (Berg & Gottschalg, 

2003). Ved en ”buy-and-build” strategi foretages der en investering i en typisk fragmenteret branche 

eller sektor med henblik på at konsolidere denne ved at sammenlægge lignende virksomheder og 

potentielt opnå stordriftsfordele og for at skabe en markedsleder. Ved buy-and-build-strategien 
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tilføres porteføljevirksomheden således kapital fra PE-fonden for, at add-on acquisitions kan 

foretages (Berg & Gottschalg, 2003).  

 

Efter det er kortlagt, hvorledes der kan skabes værdi i den potentielle investering, vil PE-fondene 

forsøge at få eksklusiv adgang til at forhandle om køb af virksomhederne for at undgå budkrig og 

skærpet konkurrence. Gompers & Lerner (2000) argumenterer for, at det ofte er mængden af 

uudnyttet kapital i PE-fonde, der driver priserne op og ikke, at der er tale om bedre 

investeringsmæssige udsigter. Det betyder, at fonde med mere uudnyttet kapital er mere tilbøjelige 

til at betale mere for porteføljevirksomhederne altså, at der er en sammenhæng mellem priserne og 

værdiansættelsen på virksomhederne og den kapital, som er rejst indenfor en fond (Gompers & 

Lerner, 2000). 

 

Strukturen for handlen afgøres i købsfasen, herunder finansiering og gældsætningen, men også 

incitamentsordningen med porteføljevirksomhedens ledelse og disses eventuelle medinvestering i 

virksomheden. Da så mange faktorer, som har indflydelse på det endelige afkast til investorerne i 

sidste ende, sker så tideligt i forløbet, argumenteres der for, at meget af værdiskabelsen er ”front-

loaded” (Baker & Montgomery, 1994). Købsfasen fremstår derfor som en vigtig komponent i forhold 

til afkastet på investeringen, da det er købsprisen i denne fase, der afgør udgangspunktet for det 

efterfølgende afkast, og dermed break-even punkt for investorerne (Berg & Gottschalg, 2003). 

 

En yderligere komponent i jagten på afkast er, hvordan PE-fondene opsøger potentiale for ”multiple-

expansion”1, der tit benyttes i relation til buy low - sell high-strategien. Afkastet gennem multipel-

expansion sker som følge af ændringer i værdiansættelsen gennem multipler fra købstidspunkt til 

salgstidspunkt, og sker således uafhængig af den operationelle værdiskabelse gennem det aktive 

ejerskab (Berg & Gottschalg, 2003). 

 

3.3.2 Ejerskab og operationel værdiskabelse 

Det aktive ejerskab og den operationelle værdiskabelse initieres, når PE-fonden har fået ejerskab i 

porteføljevirksomheden. Her begynder implementeringen af den initiale forretningsplan, der blev 

udarbejdet under købsfasen, det vil sige de operationelle, forretningsmæssig og regnskabsmæssige 

 
1 Også kendt som finansiel arbitrage eller multiple-riding. 
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forbedringer med henblik på at øge værdien af den investerede kapital. Berg & Gottschalg (2003) 

beskriver implementeringen som en iterativ proces, da omstændighederne kan ændre sig under PE-

fondens ejerskab, hvorfor ændringer skal kunne foretages. Nogle af de elementer og aktiviteter, som 

en PE-fonds planer inkluderer er ”(…) elements of cost-cutting opportunities and productivity 

improvements, strategic changes or repositioning, acquisition opportunities, as well as management 

changes and upgrades.” (Kaplan & Strömberg, s.132, 2009). 

  

Berg & Gottschalg (2003) opdelte værdiskabelsesstrategier i to overordnede strategier, en organisk 

strategi ved refokusering eller en uorganisk strategi ved buy-and-build. Disse initiale strategier kan 

yderligere nuanceres ved brug af det opstillede framework af Gilligan & Wright (2014), der tilføjer 

et tidsperspektiv og et strategiperspektiv til, hvorledes værdi kan skabes i den konkrete virksomheder, 

hvilket fremgår af figur 2 (Gilligan & Wright, 2014). 

 

Figur 2 – Buyout strategi og tidshorisont 

 
Kilde Gilligan & Wright, (2014) og egen tilvirkning. 

 

I kategorien ”hurtigt opsving” og ”vedvarende vækst” ligger de virksomheder, hvor strategien for at 

skabe værdi i høj grad er forbundet med at skabe vækst. Under hurtigt opsving vil et PE-ejerskab 

medføre, at virksomhedens vækstpotentiale hurtigt kan blive indfriet ved tilførsel af kapital, da den 

tidligere manglende vækst har skyldtes begrænset kapital fra de forhenværende ejere. Resultatet af 

en sådan strategi vil være en relativ stejl vækstkurve på kort sigt (Gilligan & Wright, 2014). I 

kategorien vedvarende vækst findes de virksomheder, hvor PE-fondene fremfor at tage et kortsigtet 

vækstperspektiv vælger at foretage ændringer, der har et langsigtet og mere risikobetonet 
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værdiskabelsespotentiale. Således distanceres der ikke om, væksten er drevet organisk eller 

uorganisk, blot hvad tidsperspektivet er. 

 

Den anden kategori indeholder effektivitet som den overordnede strategi. Under ”omkostningsfokus” 

ligger de virksomheder, hvor PE-fondene skaber værdi ved at have fokus på at fjerne alle 

værdiforringende aktiviteter. Det kan således være at frasælge uprofitable forretningsben og skabe en 

klar og fokuseret strategi, hvor PE-fondens rolle er at bistå ledelsen i at øge effektiviteten. 

Omkostningsfokus falder således ind under Berg & Gottschalgs (2003) strategi om refokusering. 

Under kategorien ”vedvarende stabilitet” findes de virksomheder, hvor PE-fondene investerer med 

et langsigtet perspektiv på strategisk repositionering ved først at have et effektivitetsfokus og skære 

alle værdiforringende aktiviteter fra, for derefter at genopbygge virksomheden gennem øgede 

investeringer for at skabe mere stabile indtjeningsmønstre (Gilligan & Wright, 2014). Vedvarende 

stabilitet kan således både falde ind under både refokusering og buy-and-build. 

 

Grader af aktivt ejerskab 

PE-fondene har forskellige tilgange til at deltage i driften og eksekvere på deres forretningsplan, hvor 

nogle er tættere knyttet til driften end andre. Et af de første punkter for PE-fonden er at sikre, at 

porteføljeselskabet besidder en fagligt stærk og kompetent ledelse. Ved MBO og MBI er ledelsen sat, 

men ellers så ændres ledelsesholdet. Derudover indsætter PE-fonden ofte nye bestyrelsesmedlemmer 

bestående af personer med industrispecifik-viden og af medlemmer fra PE-fonden. Selve strukturen 

for engagement kan opdeles i 4 kategorier, hvilket fremgår af figur 3, hvor involveringen er forskellig 

fra sag til sag og fond til fond; nogle PE-fonde er inde at hjælpe til med den daglige drift med interim 

roller, mens andre monitorerer gennem fastsatte rapporteringskanaler og bestyrelsesposter. 

 

Figur 3 – Forskellige grader af aktivt PE-ejerskab 

 
Kilde: Maj Invest & Implement Consulting, (2020) og egen tilvirkning. 
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3.3.3 Salgsfase og salgsmuligheder 

Ved salget får porteføljevirksomheden en værdiansættelse som i kombination med den oprindelige 

købspris er med til at bestemme det afkast, som investeringen leverer. Fasen er særlig vigtig, da det 

er her, at Limited Partners får udbetalt majoriteten af deres investering, omend Limited Partners også 

kan få udbytter eller anden form for kapitalindkomst under selve investeringsperioden (Berg & 

Gottschalg, 2003). Som tidligere beskrevet er PE-fonden i fremtiden afhængig af investeringens 

succes, hvorfor salget på både kort og lang sigt er en vigtig brik for PE-fonden. 

 

Når PE-fonden skal afsøge muligheder for at sælge porteføljevirksomhederne, består deres 

exitmuligheder i enten at sælge til en strategisk køber, foretage en børsnotering eller som et salg til 

en ny finansiel sponsor gennem en secondary/tertiær buy-out (TBO). Her er udgangspunktet, at en 

PE-fond vil søge det salg, som resulterer i den højst mulige salgspris. 

 

Ved salg til en strategisk køber sker det enten som en horisontal eller vertikal integration, hvor 

rationalerne for et køb af denne type er salgs- og omkostningssynergier. Den store fordel ved et sådan 

salg er, at virksomheden bliver solgt 100 pct., og investeringen derfor realiseres på én gang. PE-

fonden kan dog opleve, at et salg til en af porteføljevirksomhedens konkurrenter kan være underlagt 

konkurrencemæssige hensyn, hvilket kan komplicere en handel (Jenkinson & Sousa, 2015). 

 

Børsnoteringen som exit-valg for PE-fonde er portrætteret som den optimale metode, herunder at det 

skaber et bedre ry for PE-fonden efterfølgende (Gompers & Lerner, 1998; Jenkinson & Sousa, 2015). 

Ved en børsnotering har eksterne faktorer i højere grad en påvirkning, herunder specielt 

markedsforholdene for en børsnotering, hvorfor denne er forbundet med usikkerhed (Jenkinson & 

Sousa, 2015; Wang, 2012). Derudover kan der være juridiske betingelser, der medfører, at PE-fonden 

ikke kan sælge hele virksomheden på en gang (lock-up perioder) og derfor, at realiseringen sker i 

steps, som kan have en negativ effekt på performance og IRR for PE-fonden generelt, da 

investeringsperioden trækker ud (Jenkinson & Sousa, 2015). 

 

Den sidste mulighed er et salg til en finansiel sponsor, hvilket kan være en ny PE-fond, altså en SBO 

eller en TBO. Et sådan salg har samme lighed som et salg til en strategisk køber, da hele investeringen 

realiseres på en gang (Jenkinson & Sousa, 2015). Rationaler og fordele ved SBO’er beskrives i 

litteraturgennemgangen afsnit 4.3.1. 
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3.4 Kortlægning af buyout markedet og tendenser 

3.4.1 Det generelle buymarked 

Figur 4: Det Europæiske Private Equity marked (2009-2019)  

 
Kilde: PitchBook (2020) og egen tilvirkning. 

 

Af figur 4 kan det ses at, det samlede europæiske Private Equity marked i 2019 stod for 3.867 handler 

med en samlet værdi på over €453 mia. Udviklingen i antal handler kan tydes til at have være relativt 

stabil de seneste fem år, hvorimod handelsværdierne har været mere fluktuerende, dog med en 

stigende tendens. De afgrænsede markeder, Norden og Storbritannien, har ligeledes oplevet stor 

vækst i PE investeringer de seneste år, henholdsvis 38 pct. og 50 pct. fra 2014 til 2018 (PitchBook, 

2020).  

 

Medianen for handelsværdierne på de Europæiske investeringer har været stødt stigende de seneste 

år, fra €19,8m i 2016 til €30,8m i 2019, en stigning på over 50 pct. (PitchBook, 2020). Stigningen 

har medført en stigning i multiplerne på markedet, hvor EV/EBITDA er steget fra 8,4x i 2016 til 9,2x 

i 2019, hvor den var størst med 11x i rekordåret 2018. Dette bør ses i lyset af størrelsen af rejste 

fonde, der siden finanskrisen har oplevet en gennemsnitlig årlig vækst på 15,2 pct. (PitchBook, 2020). 

Videre er det interessant, at medianen for exit værdien kun er steget med 0,9 pct., fra €119,5m til 

€120.5m, fra 2016 til 2019. Samtidig er antallet af exit faldet markant (PitchBook, 2020). 

  

1.769

2.450
2.854 2.712 2.829

3.292
3.762 3.764 3.985 3.995 3.867

0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500

€ 0
€ 50
€ 100
€ 150
€ 200
€ 250
€ 300
€ 350
€ 400
€ 450
€ 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Handelsværdi (€mia.) Antal PE handler



 24 

3.4.2 SBO’er i landskabet  

Figur 5 – Europæiske Private Equity exits fordelt på type 

 
Kilde: Egen tilvirkning, PitchBook (2020). 

 

I 2008 udgjorde SBO’er 50 pct. af den samlede salgsværdi ved exit, hvor den i årene efter krisen 

(2009-2011) kun udgjorde 30-35 pct. Fra 2012 og frem steg andelen af SBO’er som exits langsomt 

og udgjorde 49 pct. af værdien fra exits i 2018, det højeste siden 2008 (Pitchbook, 2020). De to exit 

muligheder i form af IPO og strategisk salg har fluktueret mere i perioden og viser ingen tydelige 

tendenser. Specielt børsnoteringer udgør en fluktuerende andel af værdien for exits. Ved laveste 

niveau i 2009 repræsenterede de blot 1 pct. og, året efter udgjorde IPO’er 37 pct. året af exit ved 

LBO’er (Pitchbook, 2020). 

 

3.4.3 Tendenser i PE-industrien 

Figur 6 - Kilde for værdiskabelse i pct. for egenkapitalværdi i LBO’er 

 
Kilde: Goldman Sachs og BCG-IESE estimater fra (Private Equity Insights, 2020) 

I figur 6 tages der et mere historisk blik på udviklingen i værdiskabelse, i dette tilfælde afkastet på 

egenkapitalværdien (Equity value). Det er tydeligt, at værdiskabelsen er rykket fra at komme 
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hovedsageligt fra finansiel gearing i 1980’erne til i 2010’erne at komme fra operationelle forbedringer 

(Private Equity Insights, 2020). 

 

I en undersøgelse foretaget af PWC (2020) kortlægges tendenser på PE-markedet på baggrund af 250 

respondenter fra Europæiske PE-fonde. Respondenterne rangerer, hvad der efter deres mening har 

haft størst indflydelse på deres investeringers afkast de sidste tre år (figur 7). Herefter bliver de spurgt, 

om indflydelsen af de samme faktorer vil stige, falde eller være de samme i fremtiden (figur 8). 

 

Figur 7- Indflydelse på afkast de seneste 3 år Figur 8- Indflydelse på afkast de kommende 3 år 

Kilde: Egen tilvirkning, PWC (2020) 

 

Resultaterne viser et klart billede af, at operationelle forbedringer og digitaliseringer har og får større 

betydning i PE-investeringer. Yderligere blandt de tiltag, de rangerer, der er vigtigst, er top fem: 1) 

Operationel omkostningsreduktion, 2) Strategisk sourcing og procurement, 3) Arbejdskapital og cash 

flow optimering, 4) ’Global footprint design’, og 5) Digitalisering (PWC, 2020). Ovenstående tegner 

en klar tendens af, at der i dag arbejdes i lang højere grad med at udvikle virksomhederne. Hos den 

nordiske PE-fond EQT er dette også udmeldingen til omverden, at man mere er 

”Virksomhedsudviklere end gammeldags balanceryttere.” (Okke, 2020). 

 

Dette konstante fokus på operationelle forbedringer og virksomhedsudvikling skal ses i konteksten 

af, at verden er stadig mere foranderlig, og disruption har en stadig større indflydelse. ”The 

implications for private equity are clear: No portfolio company or target is immune to disruption. 

Change may come sooner or it may come later, but it will come eventually, shifting profit pools, 

altering customer preferences, bending cost curves and reshaping how companies compete” (Bain & 

Company, s.73, 2020). 
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Kapitel 4, Litteraturgennemgang 
 

I dette kapitel vil litteraturen indenfor PE-fondes generelle tiltag til at skabe værdi for deres 

porteføljevirksomheder blive gennemgået. Afsnittet vil give et overblik over litteraturen med fokus 

på LBO’er generelt, efterfulgt af et fokus specifikt på SBO’er. Kapitlet vil være opdelt i fire dele, 

hvor den første del indeholder en gennemgang af litteraturen indenfor LBO’er generelt og vil være 

struktureret efter den opdeling, som Kaplan & Strömberg (2009) foreslår til at beskrive de tre 

forskellige kategorier af tiltag, der medfører værdiskabelse; finansiel, governance og operationel 

engineering. Den anden del præsenterer de empiriske resultater for operationel performance i LBO’er 

generelt i et tabellarisk format. Den tredje del belyser, hvorledes SBO’er adskiller sig fra andre 

LBO’er og de teoretiske rationaler, der kan drive PE-fonde til at foretage SBO’er. Til sidst i afsnittet 

bliver de empiriske undersøgelser af SBO’er og resultaterne af disse gennemgået. 

 

4.1 Engineering i LBO’er  
Som følge af den store fremgang af PE-transaktioner i 80’erne argumenterede Jensen (1989) for, at 

PE-strukturen var en ny og overlegen organisationsstruktur grundet dens evne til at skabe værdi for 

aktionærerne. Fokus var dengang på ”take private” handler, og succesen ved disse blev forklaret af 

ensretning i incitamenterne mellem ejere og ledelse i selskaberne ved brug af denne nye 

organisationsform, som Jensen (1989) kaldte ”LBO-associations”. Da værdiskabelsen i denne 

organisationsform stammer fra summen af forskellige kilder og værdidrivere og bør derfor anskues 

fra forskellige vinkler, hvorfor vi i dette afsnit vil anskue den fra tre forskellige vinkler. 

 

4.1.1 Finansiel engineering 

Finansiel engineering er det begreb, der beskriver processen, hvori det forsøges at udlede den 

optimale kapitalstruktur for porteføljevirksomheden for at udnytte fordelene ved gæld maksimalt 

(Berg & Gottschalg, 2003; Gilligan & Wright, 2014). Jensen (1986) beskriver det optimale gæld til 

egenkapital forhold som det punkt, hvor de marginale omkostninger ved gæld akkurat udligner de 

marginale fordele, således at virksomhedens værdi maksimeres. Som redegjort for tidligere benyttes 

finansiel gearing flittigt i PE-transaktioner, og litteraturen beskriver mindst to argumenter for dette, 

samt hvordan gældsætningen i transaktionerne påvirker værdien i LBO’er. 
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Det første argument er, at værdien af virksomheden forøges gennem skattefradraget ved 

rentebetalingerne, også kendt som skatteskjoldet (Kaplan, 1989; Kaplan & Strömberg, 2009). Kaplan 

(1989) viser, at afhængigt af antagelserne kan skatteskjoldet forklare mellem 4 pct. og 40 pct. af 

virksomhedens værdi. Fordelen ved skatteskjoldet er gradvist blevet mindre op gennem 90’erne og 

00’erne, da både skattesatser og omfanget af finansiel gearing i LBO’er er faldet (Kaplan & 

Strömberg, 2009). Guo et al. (2011) finder en median gæld/egenkapital rate i perioden 1990-2005 ex 

ante på 23.7 pct. og ex post 70 pct. sammenlignet med niveauer lige under 90 pct. ex post i 80’erne. 

Selvom niveauet af gæld er faldet, er deres konklusion, at der stadig i dag potentielt skabes værdi fra 

det øgede skatteskjold i LBO’er. 

 

Næste argument er den mere indirekte effekt på værdien, der skabes ved ændrede incitamenter som 

følge af de højere rentebetalinger og afdrag ved finansiel gearing. Den øgede gældsandel skaber et 

incitament til ledelsen om at optimere allokeringen af kapital for at kunne imødekomme de finansielle 

omkostninger, finansiel gearing får således en disciplinerende effekt, hvilket uddybes i afsnittet om 

governance engineering. Høj finansiel gearing kommer ligeledes med omkostninger i form af øget 

sandsynlighed for insolvens, da finansielle omkostninger er mindre fleksible end betalinger til 

egenkapital (Kaplan & Strömberg, 2009). 

 

Enkelte studier stiller spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem finansiel gearing og operationelle 

forbedringer. Blandt andre finder Cohn et al. (2013) en lav grad af evidens for, at operationelle 

forbedringer sker som konsekvens af finansiel gearing. Videre finder de, at virksomhederne ikke 

reducerer deres finansielle gearing igennem PE-ejerskabet, selvom de genererer overskydende 

pengestrømme. Dette peger på, at ændring i kapitalstrukturen er vedvarende og et bevidst mål i LBO-

strukturen. 

 

4.1.2 Governance engineering 

I takt med, at organisationer dannes, og ansvar uddelegeres, opstår agent-principal-konflikten, hvilket 

er konflikten mellem ejerens (principal) og ledelsens (agent) interesser (Jensen & Meckling, 1976). 

Konflikten opstår, når ejernes og ledelsens interesser ikke er afstemt. Omkostningerne ved denne 

uoverensstemmelse kaldes agentomkostninger. Ved at ledelsen tildeles beslutningsmagt, kan dennes 

søgen efter at optimere sin egen nytte i visse tilfælde være uhensigtsmæssige for ejeren. For at undgå 
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sådanne situationer kan ejeren reducere ledelsens uhensigtsmæssige opførelse ved indførelse af 

kontrolmekanismer som monitorering og incitamenter (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Jensen (1989) argumenterer for, at PE-fonde reducerer agentomkostningerne i deres 

porteføljeselskaber ved ændringer i governance-strukturen, hvilket er en vigtig kilde til 

værdiskabelse. Ifølge Jensen (1989) skal effektivt ledede virksomheder distribuere alle overskydende 

pengestrømme til aktionærerne fremfor, at de beholdes i selskabet. Problemet er, at ledelsen sjældent 

har incitamenter til at følge dette fuldt ud. Jensen (1989) argumenterer herefter for, at LBO-

organisationer reducerer agentomkostningerne ved brug af høj finansiel gearing, da den høje 

finansielle gearing medfører øgede renteudgifter og finansielle forpligtigelser, hvorfor ledelsen 

presses til at allokere pengestrømmene mere effektivt, da ”Equity is soft, debt hard. Equity is 

forgiving, debt insistent. Equity is a pillow, debt a sword” (Bennett & Glassman, 1988, fra Jensen 

1989). Den øgede finansielle gearing reducerer altså ”free cash flow” problematikken beskrevet af 

Jensen (1986), eftersom ledelsen i etablerede virksomheder med svage governance-strukturer ifølge 

Jensen ikke udnytter kapitalen optimalt i forhold til værdiskabelse for aktionærerne og i stedet 

fokuserer på ”empire-building”. 

 

Jensen (1989) argumenterer derudover for, at PE-fonde ved brug af incitamentsaflønning og 

inkludering af ledelsen i ejerkredsen reducerer agentomkostningerne mellem ejerne og ledelsen. 

Disse instrumenter sikrer, at ledelsen i porteføljevirksomheden er på lige fod med PE-fonden og får 

således en andel i den potentielle gevinst. Aflønningen baseres på ’pay-for-performance’ for at 

maksimere værdien med et stærkt fokus på pengestrømme. Tidshorisonten for ledelsens og ejernes 

incitamenter bliver således den samme og fjerner ledelsens interesse i at spekulere i kortsigtede og 

suboptimale mål, hvilket er resultatet af ledelsens medinvestering skal realiseres samtidig med 

investorernes (Kaplan & Strömberg, 2009). 

 

Ved at investorerne får en aktiv funktion i porteføljevirksomheden, bliver de i stand til at udføre mere 

effektiv monitorering, hvilket er Jensens (1989) sidste argument for en reducering i 

agentomkostningerne for LBO-organisationer. Ved at investorerne får plads i 

porteføljevirksomhedens bestyrelse, kommer de tættere på ledelsen og de strategiske beslutninger, 

som træffes og har således større og mere direkte indflydelse på den operationelle værdiskabelse. 
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Alle de ovenstående argumenter for, at PE-fonde kan reducere agentomkostninger, er relateret til 

virksomheder, som overgår fra ikke-PE-ejerskab til et PE-ejerskab. I tilfælde, hvor 

porteføljevirksomheden sælges i en SBO, er der mere uklarhed om, hvorvidt de samme mekanismer 

igen kan være en kilde til værdiskabelse. Hvis PBO’en var succesfuld, kan det være svært at høste 

den samme størrelse af operationel værdiskabelse under SBO’en, da en ensretning af ledelsens 

interesser er en ’one-off’ gevinst (Wright et al., 2009). Omvendt ser Achleitner & Figge (2014), at 

agentomkostningerne i en SBO kan være reduceret, da ledelsen forstår retningslinjerne, 

forventningerne og mekanismerne, som en LBO-organisation skaber. Ledelsen er dermed fra dag et 

med på den fælles interesse i ejerskabet. Derudover kan incitamentsordningerne være øget i omfang, 

da ledelsen endnu en gang investerer og potentielt en større andel, samt at flere i ledelseslaget er med 

i incitamentsprogrammet (Achleitner & Figge, 2014). 

 

4.1.3 Operational engineering 

Ændringer i governance-struktur og reducering af agent-principal-konflikten er i litteraturen ofte 

citeret som den væsentligste kilde til operationelle forbedringer og værdiskabelse i PE (Berg & 

Gottschalg, 2003). Da mekanismer i governance engineering og dens effekt er udfordrende at måle, 

er det derfor operationelle forbedringer, der i litteraturen forklarer størstedelen af værdiskabelsen i 

LBO’er (Guo et al., 2008; Loos, 2006; Perembetov et al., 2014).  

 

Kaplan & Strömberg (2009) pointerer, at PE-fonde benytter deres industri og operationelle viden til 

at identificere attraktive investeringer, hvori der kan udvikles og implementeres værdiskabende 

planer. De typiske håndtag, som PE-fonde skruer på for at forbedre operationel performance, er 

omkostningsbesparelser, produktivitetsforbedringer, strategiske ændringer og re-positionering, add-

on acquisitions og ledelsesændringer (Kaplan & Strömberg, 2009). Operationel engineering kan, 

hvad end det omhandler top- eller bundlinjetiltag, klassificeres som ændringer, der påvirker 

indtjening og derigennem pengestrømmene. De empiriske resultater, gennemgået i tabel 2, peger på, 

at operationel værdiskabelse sker ved vækst i salg, omkostningsoptimering og marginforbedringer, 

reducering af kapitalforbrug og forøgelse af kapitaludnyttelse, eliminering af ledelsesmæssig 

ineffektivitet og salgs- og omkostningssynergier ved opkøb (Berg & Gottschalg, 2003; Kaplan & 

Strömberg, 2009; Loos, 2006; Perembetov et al., 2014). 

Værdiskabelsen gennem operationel engineering i SBO’er møder ofte skepsis og er derfor også blevet 
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udfordret i litteraturen. Blandt andre opstiller Achleitner & Figge (2014) hypotesen om, at potentialet 

for operationel værdiskabelse i SBO’er må være begrænset, siden den første finansielle sponsor 

allerede har plukket de lavt hængende frugter, dette vil sige de nemme og realiserbare, værdiskabende 

tiltag med størst aftryk.  

4.2 Empiriske undersøgelser af operationel værdiskabelse i LBO’er 
I forsøget på at anskueliggøre den betydelige mængde af empiriske undersøgelser indenfor 

operationelle forbedringer i LBO’er er det valgt at opsætte områdets vigtigste og mest anerkendte 

undersøgelser i et tabellarisk format. Undersøgelserne er valgt ud fra flere kriterier, da utallige artikler 

påviser samme resultater, mens andre påviser knap så pålidelige resultater. Derfor er fokus først og 

fremmest på resultater indenfor forskellige aspekter af operationel værdiskabelse, men samtidig 

fremhæves kun de resultater, der er mest pålidelige og bredest konsensus omkring. Dette er gjort ved 

omfattende gennemgang af litteraturen, til hjælp for dette er Google Scholar2 og Scopus3 benyttet. Til 

sidst er der medtaget et tidsperspektiv i udvælgelsen for at dække samtlige epoker i LBO’ens historie. 

I tabel 2 ses opstillingen af undersøgelserne med tilhørende beskrivelser. 

 

Tabel 2: Empiriske undersøgelse af operationel værdiskabelse i LBO’er 

Studie Undersøgelsesområde Resultater 

Kaplan 

(1989) 

Take private LBO’er i 

USA fra 1980 til 1986. 

LBO’er viser forbedringer i pengestrømme/omsætning, der er 

henholdsvis 45,4 pct., 72,5 pct. og 28,3 pct. højere relativt til 

peers de tre først år post LBO; ROA er op til 36 pct. højere for 

LBO’er sammenlignet med industrimedianen. 

Muscerella & 

Vetsuypens 

(1990) 

LBO’er i USA over 

perioden fra 1976 til 

1987. 

Signifikant forbedring i overskudsgraden for LBO’er, hvilket 

primært stammer fra virksomhedernes evne til at reducere 

omkostninger ex post. 

Wright et al. 

(1992) 

MBO og MBI i UK fra 

1980 til 1990. 

Forbedring af arbejdskapitalen, hvor 43 pct. af de undersøgte 

virksomheder reducerede antal dage for udestående 

tilgodehavender, og 31 pct. øgede antal dage for kreditorer. 

Ledelsens ejerandel har større påvirkning på forbedring i 

performance end finansiel gearing. 

 
2 Google Scholar er et søgeværktøj til at finde videnskabelig litteratur.  
3 Scopus er verdens største ”abstract and citation database of peer-reviewed litterature”.  
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Cressy et al. 

(2007) 

Industrispecialisering 

ved MBO og MBI i UK 

fra 1995 til 2002. 

Operationel profitabilitet (EBIT/ aktiver) er 4,5 pct. højere de 

første tre år i LBO’er sammenlignet med peer gruppen af 

ikke-LBO’er. Profitabiliteten er yderligere 8,5 pct. højere for 

LBO’er foretaget af PE-fonde med industrispecialisering. 

Guo, 

Hotchkiss, & 

Song (2011) 

P2P LBO’er i USA fra 

1990 til 2006. 

Forbedring i operationel performance er enten 

sammenlignelig med eller en smule højere end peers. Median 

forbedring i pengestrømme/omsætning er 14 pct. højere end 

peers, dog betydeligt lavere end i 1980’erne (Kaplan, 1989). 

Boucly et. al 

(2011) 

LBO’er i Frankrig fra 

1994 til 2004. 

I de tre år post LBO opleves øget profitabilitet og højere vækst 

sammenlignet med de respektive peers og øget finansiel 

gearing; Vækst i antal ansatte (18 pct.), aktivstørrelse (12 pct.) 

og omsætning (12 pct.). 

Gaspar (2012) LBO’er i Frankrig fra 

1995 til 2005. 

LBO’er udviser signifikant højere ROIC relativt til peers (4-5 

pct.), forklaret af højere EBITDA-marginer, forhøjet 

produktivitetsniveau og forbedret udnyttelse af 

arbejdskapitalen, herunder specielt varelageret. 

Perembetov 

et al. (2014) 

LBO’er i Nordamerika, 

Europa og Asia-Pacific 

fra 1990 til 2013. 

Det årlige ikke-gearede afkast ved PE i perioden er 14 

procentpoint højere end for børsnoterede peers. 51 pct. af 

værdiskabelsen (afkastet) i porteføljevirksomheder forklares 

af operationelle forbedringer. Af de 51 pct. forklarer 

EBITDA-vækst 37 pct. og FCF 10 pct. og en multipel effekt 

4 pct. Af EBITDA-vækst forklares 27 pct. af salgsvækst, 9 

pct. af marginændring, og de sidste 1 pct. en kombination. 

Gompers et 

al. (2016) 

Kortlægning af General 

Partners adfærd før og 

efter LBO, foretaget i 

2013. 

Før investering, var øget omsætning vigtig for General 

Partners i 70 pct. af handlerne; mulighed for add-on 

acquisitions var vigtig i 50 pct. af handlerne, mens 

omkostningsbesparelse var vigtig i 36 pct. af handlerne. Efter 

investeringen er foretaget, er salgsvækst fortsat vigtig i 70 pct. 

af handlerne, mens omkostningsbesparelse er vigtige i 47 pct. 

af handlerne. 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Der er stor enighed i litteraturen om, at LBO’er generelt er i stand til at levere operationel 

værdiskabelse og på et niveau højere end sammenlignelige ikke PE-virksomheder, dog er konsensus, 

at niveauet med tiden er blevet lavere, end hvad det var i 1980’erne. Ovenstående tabel 2 viser, at 
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LBO’er generelt er succesfulde med at opnå omsætningsvækst, omkostningsoptimering og 

marginforbedringer, forøgelse af kapitaludnyttelse og eliminering af ledelsesmæssig ineffektivitet. 

Den teoretiske fundering for værdiskabelse i LBO’er bør ligeledes være gældende for SBO’er, da 

disse blot er en anden omgang af LBO. Løftestængerne for værdiskabelse bør afledt være de samme 

(Freelink & Volosovych, 2012), om dette er tilfældet, vil vi undersøge i de næste to afsnit. 

4.3 Forskel på PBO og SBO – conventional wisdom 
Som det er blevet gennemgået i de to foregående afsnit, er konsensus, at LBO’er skaber værdi for 

porteføljevirksomhederne som følge af forbedring i den operationelle performance. Som nævnt findes 

der en skepsis og kritiske stemmer, der stiller spørgsmålstegn ved, om den operationelle performance 

kan forbedres endnu engang i en SBO. Kritikken fremsættes som en conventional wisdom, hvor den 

bærende kritik er, at en SBO-investering forventeligt vil have et lavere potentiale for værdiskabelse 

end virksomheder, der ikke købes fra en anden PE-fond (Achleitner & Figge, 2014; Bonini, 2015; 

Eschenröder et al., 2019; Jenkinson & Sousa, 2015; Wang, 2012). Kritikken bunder i, at både sælger 

og køber er en PE-fond, som i større eller mindre udstrækning besidder den samme værktøjskasse, 

hvorfor alle de lavt hængende frugter med størst effekt vil være høstet. Det medfører, at såfremt en 

PBO har været succesfuld som følge af operationel, finansiel og governance engineering, vil 

argumenterne for potentiel værdiskabelse i SBO’en have svært ved at kunne begrundes af de samme 

faktorer som i PBO’en, da den sælgende PE-fond allerede vil have udtømt disse kilder til 

værdiskabelse (Wang, 2012). Derfor bør de begrænsede kilder til åbenlys værdiskabelse gøre en SBO 

mindre attraktiv (Freelink & Volosovych, 2012). De bærende argumenter for at skabe operationel 

værdi gennem en LBO generelt mister derfor deres grundlag for fortsat at kunne anvendes i en SBO-

kontekst. I forsøget på yderligere at forklare rationalerne for den store andel af SBO-investeringer vil 

vi i det næste afsnit belyse nogle af de argumenter og hypoteser, der opstilles i litteraturen. 

 

4.3.1 Teoretiske begrundelser for at en SBO sker 

I det nedenstående afsnit fremhæves de hypoteser, der er opstillet og testet i litteraturen for at forsøge 

at give en teoretisk forklaring på motiverne og rationalerne, der er i forbindelse med SBO-

transaktioner. Den første hypotese ser rationalet ud fra den sælgende part, de næste to hypoteser tages 

både den sælgende og købendes parts perspektiv, og de sidste fire hypoteser er fra den købende parts 

perspektiv. 
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Strukturelle incitamenter 

PE-fondenes overordnede struktur ved at forvalte fonde med en afgrænset tidshorisont, giver 

anledning til at fremstille struktur-hypotesen, da PE-fondene er tvunget til at realisere fondenes 

investeringer, hvilket kan efterlade urealiseret værdiskabelsespotentiale (Evers & Hege, 2012; 

Jenkinson & Sousa, 2015). Hypotesen er, at PE-fonden vælger en SBO som exit-strategi for 

porteføljevirksomheden med det formål at sende et positivt signal til sine investorer (Jenkinson & 

Sousa, 2015). Fordelen ved salg gennem SBO er som nævnt tidligere, at det hurtigt er overstået og 

indeholder mindre grad af regulativ hensyntagen. Således undgår PE-fonden, at fondens omdømme 

og performance påvirkes negativt ved at holde investeringen over en længere periode, hvilket 

potentielt vil forværre PE-fondens fremtidige evne til at rejse kapital til en ny fond (Achleitner et al., 

2012; Gompers & Lerner, 1998; Jenkinson & Sousa, 2015). 

 

Window of opportunity 

PE-fonde anerkendes ofte for deres evne til at planlægge deres frasalg ud fra de gældende økonomiske 

markedsforhold. Window of opportunity-hypotesen handler om, at den sælgende PE-fond aktivt 

udnytter makroøkonomiske omstændigheder i kapitalmarkederne til at få den højeste pris for deres 

porteføljevirksomhed (Achleitner et al., 2012; Bonini, 2015; Jenkinson & Sousa, 2015; Wang, 2012). 

I perioder, hvor der er mulighed for billig gældsfinansiering, vil handelsaktiviteten for SBO’er stige 

(Jenkinson & Sousa, 2015; Wang, 2012). I disse perioder, hvor gældsfinansiering fremstår billigt og 

dermed attraktivt, sker der et skifte i efterspørgselsmønstret, som gør SBO-handler mere attraktive 

for den købende PE-fond. Årsagen skal findes i, at den købende PE-fond udnytter gældsforholdene i 

større udstrækning end strategiske industrielle virksomheder, hvorfor den bydende PE-fonds relative 

forhandlingsstyrke og betalingsvillighed forøges relativt til de strategiske køberes (Jenkinson & 

Sousa, 2015). 

 

Collusion 

Som følge af PE-fondenes afgrænsede levetid og et konstant pres for at levere høje afkast spekuleres 

der i, at PE-fondene indgår vennetjenester, hvilket kan karakteriseres som collusion-hypotesen 

(Bonini, 2015; Guo et al., 2011; Wang, 2012). Hypotesen er, at grundet manglende transparens og 

regulering i PE-industrien skabes der mulighed for, at porteføljevirksomhederne bliver handlet 

mellem en række PE-fonde for at manipulere med aktiverne og afkastet med det formål at stille begge 

PE-fonde i et bedre lys (Bonini, 2015; Wang, 2012). 
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Dry powder 

Som tidligere nævnt i afsnit 3.3. er dry powder et udtryk for, hvor meget af PE-fondens kapitaltilsagn, 

der endnu er uudnyttet og altså ikke er investeret i porteføljevirksomheder. Dry powder-hypotesen 

siger, at hvis der i markedet er en stor andel af dry powder i forhold til det totale kapitaltilsagn på 

tværs af alle PE-fonde, så vil andelen af SBO’er stige (Achleitner et al., 2012; Degeorge et al., 2013; 

Evers & Hege, 2012; Jenkinson & Sousa, 2015). 

 

Go for broke 

Go for broke-hypotesen er et agent-konflikt problem, som er formuleret af Axelson et al. (2009). 

Hypotesen relateres til PE-fondes tidsafgrænsede struktur og siger, at PE-fonde bliver mere tilbøjelige 

til at foretage SBO-investeringer sent i investeringsperioden og risikerer en dårligere handel, fremfor 

ikke at investere de sidste midler af fonden. Tidspresset gør således, at SBO’ere bliver mere attraktive, 

da de initiale omkostninger til afsøgning og due diligence er reduceret, samt at alle LBO’er de facto 

er til salg (Degeorge et al., 2013). 

 

Specialisering 

PE-fonde kan besidde forskellige styrker og færdigheder, og dermed komplementære færdigheder, 

som anvendes under deres ejerskaber. Med dette udgangspunkt fremlægger Jenkinson & Sousa 

(2015) specialiserings-hypotesen, der siger at PE-fonde har forskellige tilgange og værktøjer til at 

skabe værdi. PE-fondene går derfor specifikt efter virksomheder med de karakteristika, hvor PE-

fondene kan benytte deres specialisering til at skabe størst muligt afkast. Acharya et al. (2013) 

argumenterer for, at PE-fonde, hvis medarbejdere har specialisering og praktisk erfaring fra bestemte 

industrier, kan anvende deres evner til at skabe værdi. På den måde kan forskellige PE-fonde 

komplementere hinanden og således skabe yderligere værdi i et efterfølgende ejerskab, som den 

forrige ejer ikke havde færdighederne til. 

 

Effektivisering 

Værdiskabelse gennem effektivitetsforbedringer i SBO’er leder til formuleringen af effektiviserings-

hypotesen af Wang (2012). Første argumentet er, at såfremt der har fundet effektivitetsforbedringer 

sted i PBO’en, ser Wang (2012) ikke noget argument for, at der ikke er plads til yderligere 

effektivitetsforbedringer i SBO’en, hvilket kan forklares af både specialisering- og struktur-

hypotesen. Derudover, finder Eschenröder et al. (2019) at for virksomheder der i PBO’en har opnået 
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høj omsætnings- og EBITDA vækst, at dette kan være sket på bekostning af kapitaludnyttelse og 

effektivitet. De mener derfor, at der eksisterer værdiskabelse i SBO’er, som følge af der tages en ny 

vinkel med fokus på effektivitet i SBO’en. 

 

4.3.2 Sammenfatning af litteraturens hypoteser af rationaler for SBO 

Vi har nu samlet og gennemgået de syv hypoteser, der i litteraturen fremstilles som motiver og 

rationaler for, at SBO-handler finder sted. Hypoteserne om effektivisering og specialisering giver en 

teoretisk forklaring på, hvorfor SBO-handler fortsat kan opnå operationel værdiskabelse, mens de 

fem andre hypoteser giver anledning til andre forskellige forklaringer på, at SBO fortages. 

 

4.4 Empiriske undersøgelser af SBO 
Når forskningsemnet afgrænses til SBO som forskningsobjekt fremfor LBO generelt, så indsnævres 

litteraturen og de empiriske undersøgelser betragteligt. Undersøgelserne har primært et fokus på 

tidsperioden fra midten af 90’erne til 2010 (Achleitner et al., 2012; Achleitner & Figge, 2014; Bonini, 

2015; Freelink & Volosovych, 2012; Jenkinson & Sousa, 2015; Wang, 2012; Zhou et al., 2013), mens 

perioden fra 2010 til i dag er relativt begrænset (Eschenröder et al., 2019; Evers & Hege, 2012). 

Litteraturen kan opdeles i tre kategorier i forhold til det fokus, undersøgelserne lægger på SBO’er 

(Evers & Hege, 2012). Den første kategori undersøger omstændighederne og motiverne for, at en 

SBO finder sted, samt sammenligner SBO’er med andre exit-strategier (Achleitner et al., 2012; 

Jenkinson & Sousa, 2015). Næste kategori undersøger forskelle i operationel performance og 

værdiskabelse mellem PBO og SBO (Eschenröder et al., 2019; Evers & Hege, 2012; Freelink & 

Volosovych, 2012; Zhou et al., 2013). Mens den sidste kategori er en kombination af de to førnævnte 

(Achleitner & Figge, 2014; Bonini, 2015; Wang, 2012). 

 

4.4.1 Empiriske undersøgelser af SBO som valg af exit 

Jenkinson & Sousa (2015) undersøger motivet for at vælge en SBO som exit-strategi i PE-fonde og 

har således ikke fokus på operationel værdiskabelse under en SBO. Deres datasæt indeholder 1.627 

europæiske LBO’er fra 2000 til 2007. Resultaterne indikerer for det første, at SBO’er i høj grad 

afhænger af forholdene i kapitalmarkederne. Ensbetydende med, at når gæld er billigt relativt til 

egenkapital og udbuddet af gæld er stort, finder Jenkinson & Sousa (2015), at antallet af SBO’er 

stiger. En årsag til dette begrundes ved, at virksomhederne i SBO’er har en højere lånekapacitet. 

Yderligere finder de, at fondene, der foretager SBO’erne, er omtrent dobbelt størrelse af fondene, der 
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foretager PBO’erne målt på kapitaltilsagn. For det tredje finder de, at store mængder af uudnyttet 

kapitaltilsagn ligeledes fører til et større antal SBO’er. Herudover konkluderer de, at en SBO som 

exit-strategi ofte finder sted, for at mindske investeringsperioden for at forbedre IRR. Dermed 

understøtter disse resultater hypoteserne om henholdsvis window of opportunity, dry powder og 

struktur. Til sidst finder undersøgelsen tegn på, at PE-fonde handler efter go for broke-hypotesen, da 

det påvises, at SBO-investeringer foretages sent i PE-fondenes investeringsperiode. 

 

Achleitner et al. (2012) undersøger, om PE-fonde har præferencer og motiver for valg af exit-

strategier og spekulerer i, om en SBO er ”exit of last resort”. Deres undersøgelse er baseret på 1.112 

realiserede LBO-handler fra Nordamerika og Europa i perioden fra 1995 til 2008. De ser på, om 

afkastpotentialet for sælger er forskelligt ved exit gennem henholdsvis en børsnotering, salg til en 

strategisk køber eller en SBO. De finder ingen tydelig tegn på, at der hersker en rangorden for exit-

strategier og konkluderer, at en SBO kan levere ligeså attraktive afkast som en børsnotering. De finder 

ligeledes, at der eksisterer en sammenhæng mellem højere lånekapacitet for porteføljevirksomheder 

og SBO, og at gode gældsmarkedsforhold samt andelen af uudnyttet kapitaltilsagn i PE-industrien 

øger sandsynligheden for en SBO. Hypoteserne om Window of opportunity og dry powder 

understøttes igen. 

 

4.4.2 Empiriske undersøgelser af operationel værdiskabelse i PBO’er og SBO’er 

Freelink & Volosovych (2012) undersøger gennem et datasæt bestående af 108 britiske SBO’er fra 

1999 til 2008 om, hvorvidt SBO’er skaber værdi, og om porteføljevirksomhedernes operationel 

performance forbedres i en SBO. De anlægger hele SBO investeringsperioden fra investering til exit 

som tidsperspektiv for værdiskabelsen. Deres undersøgelse viser, at SBO’er justeret for risiko leverer 

signifikante positive afkast for PE-fonde. De måler operationel performance ved profitabilitet 

defineret som EBITDA-margin og EBITDA/aktiver, men de finder ingen indikation på forbedring 

eller forringelse af disse under SBO’en. Dette konkluderes, da de finder et statistisk signifikant fald i 

operationel performance i SBO, selvom profitabiliteten ikke er signifikant forskellig for 0. De finder 

derfor ikke belæg for at afkræfte effektiviserings-hypotesen. Deres resultater viser yderligere, at der 

er en stærk korrelation mellem at skifte ledelsen ud indenfor første år af SBO’en og forbedret 

operationel performance. De finder, at finansiel gearing stiger i SBO’en, og at investeringsperioden 

i SBO’er er kortere end i PBO’er, samt at priserne for SBO’er er højere. 
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Zhou et al. (2013) undersøger 323 britiske SBO’er foretaget i perioden fra 2000 til 2007. Studiet 

forsøger først og fremmest at finde evidens for forskelle mellem post buyout operationel performance 

i PBO’er og SBO’er. Sekundært undersøges nogle af de tiltag, der foretages under SBO’en, så som 

ledelsesudskiftning og ledelsens ejerandel. For de undersøgte virksomheder sammenlignes specifikke 

performancemål hvert år fra SBO’en foretages og i en periode på fem år efter. Til sammenligning 

benyttes udelukkende de tre år ledende op til SBO’en, justeret for udvikling blandt peers. 

Undersøgelsen finder en faldende profitabilitet, produktivitet og vækst i SBO’en relativt til den 

foregående PBO. Helt konkret underperformer SBO’er i de første fem år relativt til de sidste tre år af 

PBO’en. Herudover viser de, at gæld/EBITDA, finansiel gearing og udskiftning af ledelsen har en 

signifikant påvirkning på performance i SBO’er. Zhou et al. (2013) er dermed modsat ovenstående i 

stand til at afkræfte effektiviserings-hypotesen. Et kritikpunkt er, at undersøgelsen ikke inddrager hele 

investeringsperioden for hverken PBO eller SBO, men kun de sidste tre år af PBO og de første fem 

år af SBO’en, hvilket medfører at over 58 pct. af SBO’erne endnu ikke er realiseret og således ikke 

indfanger performanceforbedringer efter år fem. 

 

Eschenröder et al., (2019) er den undersøgelse, der indeholder det nyeste data og er baseret på 295 

britiske virksomheder fra 1996 til 2017, som alle er realiserede PBO’er og SBO’er. De undersøger 

værdiskabelsen i PBO og SBO, samt hvordan operationel værdiskabelse i SBO’er sker afhængig af, 

hvordan den foregående PBO udviklede sig. De ser på hele investeringshorisonten for PBO og SBO 

for at indfange hele værdiskabelsen. Deres resultater viser, at værdidriverne er forskellige i PBO og 

SBO, hvor fokus i PBO er på salgsvækst og profitabilitetsforbedringer, som de måler som EBITDA-

vækst og forbedring i EBITDA-margin. I SBO’er fokuseres der ligeledes på profitabilitet, men i 

højere grad ved ROA. I deres undersøgelse finder de, at der er to kategorier af virksomheder, der 

foretrækkes i en SBO. Den ene kategori er de virksomheder, der har haft en lav kapitaludnyttelse 

sammenlignet peers under PBO’en, da det tillader fintuning. Den anden kategori er de virksomheder, 

der har oplevet stærk omsætningsvækst og EBITDA-margin forbedring. De virksomheder, der 

forbedrer deres effektivitet mindst under PBO’en, er de virksomheder med størst operationelt 

værdiskabelsespotentiale i den efterfølgende SBO. Deres resultater bekræfter, at SBO-handler kan 

være drevet ud fra effektiviserings-hypotesen, og at forskelle i fondenes fokus mellem de to runder 

kan tolkes som en bekræftelse af specialiserings-hypotesen. 
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4.4.3 Empiriske undersøgelser med et kombineret fokus 

Achleitner & Figge (2014) undersøger værdiskabelsesprofilen for SBO’er, og om SBO’er tilbyder et 

afkast, der er forskelligt fra det, PBO’er tilbyder. Undersøgelsen er baseret på data fra tre europæiske 

fund of funds, der indeholder 2.456 LBO-transaktioner fra 1990 til 2010, hvoraf 448 af dem er SBO-

handler. For at kortlægge værdiskabelsesprofilen undersøger de operationel performance gennem 

omsætningsvækst, EBITDA-vækst og forbedring i EBITDA-marginen. De finder ingen evidens for, 

at SBO’er i perioden har et lavere afkast end PBO’er og ej heller, at deres værdiskabelsesprofil er 

fundamental anderledes end den for PBO’er. De finder, at SBO optager 28-30 pct. mere gæld, selv 

efter at de har kontrolleret for gældsmarkedsforhold, hvilket de begrunder med en reduceret 

asymmetrisk information4 i SBO’er. Ligeledes finder de, at SBO’er er 6-9 pct. dyrere end en PBO, 

samt at investeringsperioden i en SBO er kortere (3,3 år) end en PBO (4,1 år), hvilket er i 

overensstemmelse med Freelink & Volosovych (2012). 

 

Bonini (2015) undersøger operationel performance i 163 Vesteuropæiske PBO’er og SBO’er i 

perioden fra 1998 til 2008. Til at undersøge operationel performance benyttes EBIT-margin og 

EBITDA-margin, hvor Bonini (2015) påviser, at disse mål er højere relativt til peers for både PBO 

og SBO set over undersøgelsesperioden. I PBO’en stiger EBITDA-marginen og EBIT-marginen for 

porteføljevirksomhederne relativt til deres industri peers og er stabile under hele perioden, hvorimod 

marginerne i SBO’er konvergerer mod industrinormen. Han afviser derfor, at operationel 

værdiskabelse bør være et motiv for at foretage en SBO, hvorfor han afkræfter effektiviserings-

hypotesen. Boninis (2015) metode kan dog kritiseres, da hele perioden for PBO’en betragtes, men 

det kun er de første to år af SBO’en, som inddrages, hvorfor undersøgelsen ikke opfanger hele 

værdiskabelsesperioden. Analysen fanger således kun de forbedringer i SBO’en, der kan opfanges i 

regnskabet indenfor de første to år, og analysen afspejler ikke den realiserede værdiskabelse over hele 

SBO-perioden. Bonini (2015) finder på linje med Achleitner & Figge (2014), at SBO’er oplever 

højere finansiel gearing end PBO’er, men også at PE-fondenes udnyttelse af window of opportunity, 

fremstår som den primære kilde til værdiskabelse. Ligesom Jenkinson & Sousa, (2015) finder Bonini 

(2015), at fondene der foretager SBO’erne er omtrent dobbelt størrelse af fondene, der foretager 

PBO’erne, målt på kapitaltilsagn. 

 

 
4 Asymmetrisk information, henviser til långiver i en SBO allerede er bekendt med det underliggende aktiv i relation 
til pengestrømme og risiko forbundet med disse (Achleitner & Figge, 2014). 
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Wang (2012) undersøger de økonomiske rationaler for prissætningen og aktiviteten i SBO-handler, 

samt performance efter foretaget SBO, gennem et datasæt indeholdende 140 realiserede britiske 

SBO-handler fra 1997 til 2008. Undersøgelsen er bygget op om at teste for, hvorvidt hypoteserne om 

effektivisering, window of opportunity og collusion kan påvises og forklare den øgede SBO-aktivitet 

og prissætning. Undersøgelsen finder, at EBITDA/anlægsaktiver, EBITDA-margin og 

overskudsgraden stiger i SBO’en samtidig med, at profitabiliteten (ROA) falder. Resultaterne viser, 

at selvom overskuddet stiger i en SBO, så forbedres effektiviteten ikke, hvorfor resultaterne ikke 

bakker op om, at effektiviserings-hypotesen bør være et motiv til at foretage en SBO. Resultaterne 

viser ligesom Achleitner & Figge (2014), at SBO’er er dyrere end PBO’er, hvilket sker som følge af 

fordelagtige gældsforhold (window of opportunity), da enterprise value og enterprise multipler er 

henholdsvis 19 pct. og 14.4 pct. højere i SBO’er. Wang (2012) finder til sidst ingen tegn på collusion. 

 

Evers & Hege (2012) undersøger værdidriverne på det franske PE-marked efter finanskrisen gennem 

to datasæt med henholdsvis 438 LBO’er og yderligere 139 realiserede SBO’er i perioden fra 2007 til 

2011. De finder at window of opportunity driver SBO-handler, men ligeledes drives af det 

operationelle værdiskabelsespotentiale, som SBO-handler indeholder. Deres undersøgelse viser, at 

mindre virksomheder under en PBO har fokus på salgsvækst, mens de større virksomheder under en 

SBO har et større fokus på marginforbedringer. De finder som flere af de andre undersøgelser, at 

SBO som exit-strategi er drevet af uudnyttet kapitaltilsagn i PE-industrien og et pres for at realisere 

sine investeringer, altså hypoteserne om dry powder og struktur. Til forskel for flere af de andre 

studier af SBO’er finder de ikke, at SBO’er har en højere finansiel gearing end PBO’er. 

 

4.4.4 Sammenfatning af empiriske undersøgelser af SBO’er 

Blandt resultaterne i de gennemgåede empiriske undersøgelser påvises det, at konsensus er, at SBO-

transaktioner er et resultat af, at PE-fondenes markedstiming og udnyttelse af fordelagtige forhold på 

gældsmarkederne samt uudnyttede kapitaltilsagn i fondene. Derimod findes der ingen empiriske 

belæg for, at SBO’er finder sted som følge af vennetjenester – collusion – fondene imellem. De 

empiriske resultater omkring muligheden for operationel værdiskabelse gennem specialisering og 

effektivisering er blandede, hvor nogle helt afkræfter hypoteserne, andre bekræfter dem, mens andre 

ikke finder signifikante resultater på området. Dog har nogle af undersøgelserne på dette område efter 

vores mening benyttet ufuldkommene datasæt eller tvivlsomme metoder, hvilket efterlader et hul i 

litteraturen. Det konkluderes derfor, at der er relativ enighed om hypoteserne window of opportunity, 
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dry powder og struktur. Herudover er der bred enighed om karakteristika for SBO’er; kortere 

varighed, højere gearing og højere prissætning. 

 

4.5 Konklusion på litteraturgennemgangen 
I litteraturgennemgangen har vi gennemgået den generelle teori omhandlende operationel 

værdiskabelse i LBO’er gennem de tre former for engineering. PE-fondene arbejder gennem finansiel 

engineering med at opnå den optimale kapitalstruktur og løse ’free cash flow’ problematikken som 

følge af øget finansiel gearing i porteføljevirksomhederne. Den øgede finansielle gearing kombineret 

med at lade ledelsen indgå i ejerkredsen ensretter ejerne og ledelsens incitamenter og reducerer 

agentomkostningerne, hvilket udgør governance engineering, som skal bane vejen for operationel 

værdiskabelse. Ved operationel engineering arbejder PE-fondene med vækst, margin- og 

effektivitetsforbedringer for at opnå en værdiskabelse, der er bedre end peers i 

porteføljevirksomhederne. De empiriske resultater omhandlende LBO’er viser, at de i høj grad er i 

stand til at forbedre den operationelle værdiskabelse gennem de tre former for engineering. Derefter 

er hypoteserne, der forsøger at forklare rationalerne for SBO-handler, blevet gennemgået. 

Undersøgelse af litteraturen og empiriske studier viser, at SBO’ere er et resultat af fordelagtige 

gældsmarkedsforhold, PE-strukturelle forhold og uudnyttede kapitaltilsagn. Det konkluderes derfor, 

at der er relativ enighed om hypoteserne window of opportunity, dry powder og struktur. De empiriske 

studier viser dog en uenighed omkring, hvorvidt der eksisterer potentiale for operationel 

værdiskabelse højere end peers i SBO’er. Til sidst konkluderes det, at SBO-investeringer har kortere 

varighed, højere gearing og foretages til en højere pris. 
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Kapitel 5, Undersøgelsesdesign 

 

5.1 Værdiskabelse  
Værdiskabelse kan forstås på mange måder, hvorfor det er vigtigt at fastsætte en klar definition af 

begrebet fremadrettet, og samtidig hvordan det analyseres i denne undersøgelse. Værdiskabelse i en 

PE-kontekst er tidligere blevet defineret som afkastet, altså forskellen mellem den investerede 

egenkapital og værdien af egenkapitalen på et givent tidspunkt. Da det netop er egenkapitalen PE-

fonde investerer i, betragtes egenkapitalens værdiforøgelse frem for Enterprise Value. Den faktiske 

værdi af investeret egenkapital for datasættets virksomheder er udfordrende at komme i besiddelse 

af, derfor foretages en approksimation for værdien af egenkapitalen, hvilket beskrives i afsnit 6.4. 

Værdiskabelse i denne undersøgelse er dermed defineret som en positiv udvikling i 

porteføljevirksomhedens værdi af egenkapital over investeringsperioden. 

 

En forøgelse i værdien af den investerede egenkapital kan stamme fra tre kilder: operationelle 

forbedringer, multiple expansion og gearingseffekt. Governance struktur kunne have været nævnt 

som en kilde til værdiskabelse, dog er denne kilde udfordrende at måle direkte i selve værdiskabelsen, 

og som tidligere defineret, er dette en ekstern faktor, der påvirker incitamenter til at foretage 

operationelle forbedringer. Herudover blev det tidligere fastlagt, at multiple expansion ikke påvirker 

noget internt i virksomheden, hvorimod operationelle forbedringer udmønter sig i forbedret finansiel 

performance for virksomheden, eksempelvis gennem forøget EBITDA, og dermed en ændring i 

værdi. Ved operationelle forbedringer og multiple expansion er det således ændringer i formel (1), 

der påvirker værdien, henholdsvis gennem værdidriver for virksomheden (xi) og markeds multipel 

(Mp).  

 

"# ∗ %& = ()*+*,)-.	0æ23)&       (1) 

456& + (456& − 2&) ∗
;<=>

=?@
= 45A&	    (2) 

 

Formel (2) viser hvordan værdiskabelse gennem finansiel gearing sker. Værdiskabelsen sker når 

nettolånerenten, r, er mindre end ROA, og således vil en højere finansiel gearing (NRBG/BVE) 

forøge egenkapitalens forrentningen (Plenborg et al., 2017). Dette forhold vil ikke blive analyseret 

yderligere i denne undersøgelse, men er vigtig at have in mente. 
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Som det blev gennemgået i afgrænsningen afsnit 1.4 ønsker vi i denne undersøgelse udelukkende at 

undersøge, hvordan operationelle forbedringer skaber en forøgelse i værdien af egenkapitalen i 

SBO’er kontra PBO’er. Det beskrives i afsnit 6.4, hvordan den udledte approksimation for værdien 

af egenkapitalen fordelagtigt isolerer den operationelle værdiskabelse, og udelukker andre faktorers 

påvirkning af prisen. Ved operationelle forbedringer, skal forstås dem der kan ske i form af vækst i 

salg, marginforbedringer, reducering af kapitalforbrug og optimering af kapitaludnyttelse. Det er 

disse aspekter og deres udvikling, der vil blive undersøgt og fremlagt, og hvordan de skaber værdi 

for egenkapitalen. Det vil sige, at værdiskabelse skal forstås som, summen af stigningen i 

egenkapitalens værdi som et eller flere af disse operationelle aspekter medfører. 

 

Det blev i litteraturgennemgangen vist, at finansiel gearing har en stor påvirkning på graden af 

operationel værdiskabelse, hvorfor vi medtager denne variabel for at se, hvordan den korrelerer med 

værdiskabelse. Samtlige variable der antages at påvirke operationel værdiskabelse er beskrives i 

afsnit 6.5.  

 

5.2 Undersøgelsesdesign 
Når der i efterfølgende afsnit refereres til enten PBO eller SBO, hvis andet ikke er eksplicit nævnt, 

så menes hele den periode, som ejerskabet dækker over, som illustreret i figur 9.  

 

Figur 9: Illustration af undersøgelsesdesign 

 Kilde: egen tilvirkning. 
 

De flest studier af SBO performance betragter PBO og SBO uafhængigt af hinanden for blot at 

kortlægge forskelle i værdiskabelsen og den værdiskabelsesprofil, som SBO’er har (eksempelvis, 
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Achleitner & Figge (2014), Degeorge et al., (2013)). Da denne undersøgelse har et fokus på 

sammenhængen i værdiskabelse mellem PBO og SBO, er det vores holdning, at det er nødvendigt at 

betragte to fortløbende transaktioner fremfor to uafhængige transaktioner, begrundet i at 

afhængighederne måles mellem to fortløbende opkøb frem for individuelle, uafhængige opkøb. Hvis 

denne betragtning og inddeling ikke foretages, vil den underliggende data lide af tilfældig udvælgelse 

mellem individuelle og uafhængige PBO’er og SBO’er. Efter alt at vurdere er det kun Bonini (2015) 

og Eschenröder et al. (2019), der benytter denne tilgang til analyse af operationel performance i to 

fortløbende transaktioner. Ved denne fremgangsmåde lider dette studie ikke af samme selektion bias 

som andre studier af værdiskabelse i SBO’er. Til sidst opstilles tilmed et krav om, at SBO’en skal 

være realiseret for at give et retvisende sammenligningsgrundlag af performance mellem PBO og 

SBO. Denne fremgangsmåde følges ligeledes af Eschenröder et al., (2019), men ikke af Bonini 

(2015), da hans undersøgelse kun benytter de to første regnskabsperioder af SBO’en til 

sammenligning, hvilket vi ikke anser for at være retvisende. 

 

Overnormal værdiskabelse 

For at kontrollere for eksterne faktorer sammenholdes værdiskabelse og regnskabsinformationer med 

peers, dette er på lige fod med praksis i litteraturen (Bonini, 2015; Eschenröder et al., 2019; Guo, et 

al., 2011; Kaplan, 1989; Zhou et al., 2013 ). Således vil det være muligt at se, om der skabes 

overnormal værdiskabelse i både PBO’er og SBO’er, hvor overnormal værdiskabelse defineres som 

vækst i egenkapitalværdien højere end peers. For udledning af overnormal værdiskabelse refereres til 

afsnit 6.5.1 og formel 6. 

 

5.3 Arbejdshypoteser 
Det er nu blevet tydeligt defineret, hvordan værdiskabelse skal forstås for undersøgelsen, og hvordan 

vi anskuer SBO processen. I litteraturgennemgang blev de teoretiske rationaler for SBO’er og deres 

karakteristika gennemgået. Med dette udgangspunkt er vi rustet til at opstille hypoteser, der skal 

hjælpe med at besvare problemformuleringen. Vi gør opmærksom på, at der ikke vil blive foretaget 

stringent hypotesetest i analysen, men at hypoteserne vil fungere som ”arbejdshypoteser”, der er 

foreløbige antagelser baseret på litteraturen, som vi ønsker at be- eller afkræfte i analysen. Vi vil nu 

gennemgå de syv arbejdshypoteser sammen med det tilhørende teoretiske rationale. 
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Vores første hypotese udspringer af den fremsatte conventional wisdom, der siger, at potentialet for 

operationelle forbedringer og derigennem overnormal værdiskabelse er mindre i en SBO, da den 

første PE-fond vil have udnyttet de fleste kilder til værdiskabelse under PBO’en (Achleitner & Figge, 

2014). I de empiriske undersøgelser finder Bonini, (2015); Eschenröder et al., (2019); Zhou et al., 

(2013); Wang, (2012), at der er operationel værdiskabelse i en SBO, men at den er lavere end i 

PBO’en, hvorfor vores hypotese 1 lyder som følgende: 

 

Hypotese 1: Der forekommer en højere overnormal værdiskabelse i PBO’er sammenlignet med 

SBO’er. 

 

Ifølge Jensen (1989) ensretter PE-strukturen ledelsens, investorernes og PE-fondens incitamenter og 

skaber en mere effektiv organisationsstruktur. Governance strukturen i en kombination med den 

finansielle gearing sikrer således, at incitamenterne ensrettes og bør herigennem medføre operationel 

værdiskabelse. Ud fra disse argumenter opstiller vi hypotese 2. 

 

Hypotese 2: Øget finansiel gearing har en positiv effekt på overnormal værdiskabelse i både 

PBO og SBO. 

 

I litteraturen (herunder Acharya et al., 2013; Guo et al., 2011; Kaplan & Strömberg, 2009; 

Perembetov et al., 2014) beskrives det, hvordan PE-fonde benytter deres operationelle erfaring og 

indsigt til at identificere investeringer, hvor det er muligt at udvikle og implementere værdiskabende 

planer. Eksempelvis blev det vist af Perembetov et al. (2014), hvordan omsætningsvækst og 

EBITDA-margin forbedring kunne forklare en stor del af overnormal værdiskabelse i LBO’er. Dette 

blev ligeledes fremført i afsnit 3.4.3, hvor det var tydeligt, at PE-fonde prioterer profitabilitet højt 

som en kilde til operationel værdiskabelse. Med dette udgangspunkt fremlægger vi hypotese 3.  

 

Hypotese 3: Forbedret profitabilitet har en positiv sammenhæng med overnormal 

værdiskabelse i både PBO og SBO.  

 

PE investeringers natur medfører, at PE-fondene ikke skal tilfredsstille aktionærernes kortsigtede mål 

eller ønske om en kapitalbuffer, men skal blot sikre, at virksomheden har likviditet til akkurat at 

opretholde driften tilfredsstillende. Derudover hvis virksomheden skulle blive udfordret, kan PE-
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fonden afhjælpe med likviditeten (Gilligan & Wright, 2014). Herudover er ”cash flow” 

problematikken reduceret betragteligt i PE-strukturen, da der sker høje rentebetalinger og afdrag, der 

sænker muligheden for opbygning af likvide beholdninger. Af disse årsager forventer vi, at 

likviditetsmålene er insignifikante for overnormal værdiskabelse, hvorfor hypotese 4 lyder således. 

 

Hypotese 4: Der eksisterer en insignifikant sammenhæng mellem øget likviditet og overnormal 

værdiskabelse i både SBO og PBO.  

 

I afsnit 4.3.1 blev der redegjort for effektiviserings-hypotesen formuleret af Wang (2012), der 

argumenterer for, at efterladt eller uudnyttet effektiviseringspotentiale er et rationale for at fortage 

SBO’er, hvilket blandt andet Eschenröder et al. (2019) finder belæg for. Eschenröder et al. (2019) 

finder, at en høj omsætningsvækst er vigtig for overnormal værdiskabelse i PBO’erne, men omvendt 

at effektivitet er insignifikant. Herefter påviser de, at effektivitet i SBO’en har en stor betydning for 

værdiskabelse, hvor virksomheder efter alt at dømme bliver fintunet. Da undersøgelsesdesignet er 

inspireret af Eschenröder et al. (2019), og vi angiveligt har en række af de samme observationer, lyder 

hypotese 5 som følgende. 

 

Hypotese 5: Øget effektivitet har en positiv sammenhæng med overnormal værdiskabelse i 

SBO’er, men er insignifikant for overnormal værdiskabelse i PBO’en. 

 

De ovenstående fem hypoteser vil blive behandlet i den deskriptive analyse og determinantanalysen, 

hvor de vil belyse forskellene i værdiskabelse i PBO’er og SBO’er. De to sidste hypoteser er 

antagelser om sammenhængene mellem værdiskabelse i PBO’er og deres efterfølgende SBO. Disse 

vil blive behandlet i analyserne af udvælgelseskriterier for SBO’er og de betingede værdidrivere.  

 

Før nævnte resultater af Eschenröder et al. (2019) indikerer, at omsætningsvækst i PBO’en har en 

positiv sammenhæng med værdiskabelse i SBO’en. Herudover er vores hypotese, at der er lav 

sandsynlighed for en tilfredsstillende omsætningsvækst i SBO’en, såfremt det ikke var muligt at opnå 

dette i PBO’en. Dette er baseret på, at PE-fondene overordnet må besidde de samme færdigheder, om 

end dele af litteraturen argumenterer for komplementære færdigheder, jf. afsnit 4.3.1. Med dette på 

plads, formuleres hypotese 6. 
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Hypotese 6: Et givent porteføljeselskabs omsætningsvækst i PBO’en har en positiv effekt på 

overnormal værdiskabelse i SBO’en. 

 

Den sidste hypotese bygger videre på hypotese 5, og resultaterne af Eschenröder et al. (2019) 

gennemgået i afsnit 4.4.2, om at værdiskabelse i PBO’en sker på bekostning af kapitaludnyttelsen 

(ROA), hvilket leder til potentiale for forbedringer i SBO’en. Vi argumenterer for, at det virker 

naturligt, at desto mindre effektivt porteføljeselskabet udvikler sig sammenlignet med peers i 

PBO’en, desto mere potentiale for overnormal værdiskabelse vil der være i den efterfølgende SBO. 

Hypotese 7 lyder således. 

 

Hypotese 7: En lavere udvikling i kapitaludnyttelsen i PBO’en har en positiv påvirkning på 

overnormal værdiskabelse i SBO’en. 

 

Som nævnt vil vi med udgangspunkt i disse hypoteser forsøge at besvare afhandlingens 

problemformulering, men samtidig skal det pointeres, at vi vil belyse andre signifikante og 

interessante sammenhænge, der måtte forekomme. I næste kapitel vil vi gennemgå anvendte metoder 

til at besvare hypoteserne, inklusiv hvordan vi definerer og måler finansiel gearing, profitabilitet, 

likviditet, effektivitet, omsætningsvækst og kapitaludnyttelse vil uddybes i afsnit 6.5. 
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Kapitel 6, Dataindsamling og metode 
 

Følgende kapitel vil først beskrive datasættet indeholdende virksomhederne, der står for undersøgelse 

og de begrænsninger samt valg, der er fortaget ved denne proces. Derefter vil forberedelsen af 

datasættet til analysen blive beskrevet, herunder de metodiske valg der er foretaget i forbindelse med 

multipel værdiansættelse og den tilhørende peer gruppe udvælgelse. Efterfølgende beskrives 

variablene, der står for analyse, først hvorledes udviklingen i variablene bestemmes og udregnes for 

datasættets porteføljevirksomheder og derefter hvilke variable, der er udvalgt til undersøgelsen og 

rationalerne bag disse valg. Til sidst beskrives antagelserne ved regressionsanalysen, som er valgt til 

at bistå med at belyse sammenhængen mellem variablerne og overnormal værdiskabelse. 

 

6.1 Beskrivelse af datasæt og indsamling af data 
Et alment kendt problem ved undersøgelser af PE er, at der ofte opleves problemer i forbindelse med 

den praktiske indsamling af data og tilgængeligheden af denne. Først og fremmest fordi PE-

transaktioner ofte er private handler, som ikke er underlagt de samme oplysningspligter som 

eksempelvis virksomhedshandler foretaget af børsnoterede virksomheder (Gilligan & Wright, 2014). 

Herudover så udgør antallet af PE-transaktioner en relativt mindre andel transaktioner af de 

virksomhedshandler, der foregår i markedet. Sidst og specifikt for dette studie begrænses 

dataindsamlingen af kriteriet om, at fonden skal have realiseret sin investering i 

porteføljevirksomheden. Dette vil sige, at der er en del SBO’er, som stadig holdes af PE-fonde, som 

ikke kan inddrages i dette studie. De benyttede datakilder er derudover også stærkt afhængige af, at 

virksomhederne, de finansielle investorer og deres rådgivere publicerer nyhederne om køb og salg af 

porteføljevirksomheder, samt at disse handler noteres i de gældende databaser, hvilket ikke altid sker. 

 

Vores datasæt er baseret på PE-ejede virksomheder i Norden i henholdsvis Danmark, Finland, Norge 

og Sverige, samt Storbritannien. Udgangspunktet var at inddrage et skandinavisk fokus, hvilket 

efterfølgende blev suppleret af det britiske for at tilføre en større mængde af observationer eftersom, 

at det britiske PE-marked er betydelig mere aktivt. Et større datasæt bistår tilmed med at øge 

repræsentativiteten af vores datasæt. En praktisk vinkel på inddragelsen af disse lande er de detaljeret 

analysemuligheder, det giver, da der er tilgang til private virksomheders regnskaber i modsætning til 

eksempelvis i USA. 
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Udtræk fra de finansielle platforme Mergermarket, Prequin og Capital IQ har dannet grundlag og 

udgangspunktet for de initiale lister over handler. Søgningen har omhandlet de handler, der har været 

kategoriseret som primary buyouts, secondary buyouts eller financial buyouts. Listerne har således 

skullet sorteres efter de porteføljevirksomheder, som har været solgt af en PE-fond til en anden PE-

fond, samt dato for transaktionerne. Herudover var informationen om hvilke PE-fonde, der var 

involveret i handlerne ligeledes tilgængelig. Som nævnt opstilles et vigtigt kriterie om, at 

porteføljevirksomhederne skal være frasolgt igen, hvilket naturligt medfører, at der findes en dato for 

realiseringen af SBO’en. Endvidere er tertiære eller ethvert andet buyout efter SBO’en udeladt fra 

dette studie. For at handlen medtages, så skal den nye PE-fond få bestemmende indflydelse, når der 

sker en handel. Det vil sige, at handler, hvor PBO’en eller SBO’en er blevet foretaget af et 

konsortium, og efterfølgende at en eller flere af de givne PE-fonde har solgt ud af deres andel(e) til 

de resterende ejere, ikke lever op til de opstillede kriterier om at være en realiseret SBO. 

 

Det valgte tidsinterval går fra 1996 til første halvår af 2019. Dette betyder, at en porteføljevirksomhed 

ikke må være blevet købt før 1996, samt at den efterfølgende SBO skal være realiseret inden anden 

halvår af 2019. Tidsintervallet er foretaget som følge af begrænsninger i data fra de benyttede 

dataudbydere. Tidsrummet er valgt, således at det strækker sig over den længst mulige periode for at 

øge antallet af observationer mest muligt. 

 

Efter konsolidering af listerne blev det endelige datasæt gennemgået for følgende: kategorisering af 

alle porteføljevirksomhederne efter oprindelsesland, da udtrækket indeholdt virksomheder fra andre 

lande end vores fem udvalgte, herunder var flere af de britiske virksomheder i en årrække registret 

på Kanaløerne, hvor regnskaberne ikke var tilgængelige. Dernæst blev datoerne for første transaktion 

gennemgået for at sikre, at de passede, da disse ikke altid var tilstede i vores udtræk. Disse datoer er 

indsamlet ved desk research gennem eksempelvis PE-fondenes hjemmesider, nyhedsartikler eller 

andre officielle publikationer. Derudover er transaktioner, der kan kategoriseres som venture kapital, 

blevet frasorteret. Til sidst, er alle virksomhederne blevet tildelt en industri, helt specifikt en 4-cifret 

SIC kode, til senere brug i identificeringen af sammenlignelige virksomheder.  

 

6.2 Regnskabsdata 
Til brug for måling af værdiskabelse har det været nødvendigt at udtrække regnskabsmæssig 

information. De regnskabsmæssige informationer benyttes udelukkende for de regnskabsår, der er 



 49 

tættest på de respektive datoer for første, anden og tredje transaktion. En anden tilgang ville være at 

benytte regnskabsinformation fra regnskabsåret før investeringen og efter realiseringen. Dette er dog 

uhensigtsmæssigt, hvis transaktionsdatoen er langt fra regnskabsdatoen, hvilket vil føre til at tidlige 

og store forbedringer foretaget af PE-fonden ikke bliver indfanget i analysen. Omvendt vil 

konsekvensen af at inddrage regnskabsdata fra et år efter investering og et år før realisering ikke 

inddrage og indfange hele værdiskabelsen for de respektive transaktioner. Ud fra dette er det valgt at 

benytte regnskabsåret tættest på den pågældende transaktionsdato, hvilket vurderes at resultere i den 

laveste bias (Eschenröder et al., 2019). Til sidst blev antallet af måneder i de respektive regnskabsår 

kontrolleret for at sikre et systematisk sammenligningsgrundlag, således at regnskabsperioder 

længere eller kortere end 12 måneder ikke ville have en påvirkning på studiet. 

 

En yderligere begrænsning i dataindsamlingen findes i tilgængeligheden af de underliggende 

selskabers konsoliderede regnskaber. Som følge af, at en der sker en handel og ejerskifte, medfører 

det i enkelte tilfælde, at driften flyttes over i andre selskaber. Derfor har det været nødvendigt at forstå 

ejerstrukturen for at identificere de konsoliderede regnskaber ved hver transaktion. Disse regnskabstal 

er fundet ved hjælp af Orbis, Amadeus og Capital IQ. Da disse databaser langt fra er komplette, er de 

suppleret med Companies House for britiske virksomheder, CVR til danske virksomheder, og 

Brønnøysundregistrene for de norske virksomheder. For de finske og svenske virksomheder er der 

udelukkende blevet benyttet Orbis, Amadeus og Capital IQ, da nationale regnskabsdatabaser ikke er 

tilgængelige for udlændinge. Hvis det ikke var muligt at opnå tilstrækkelig regnskabsinformation, er 

virksomhederne blevet frasorteret. 

 

For at have et systematisk sammenligningsgrundlag er det hensigtsmæssigt, at alle 

regnskabsinformationer er i samme valuta, hvorfor vi har valgt Euro som den fælles valuta. Ved andet 

end Orbis, Amadeus og Capital IQ er regnskabstal oftest i lokal valuta. Det har derfor været 

nødvendigt at omregne til Euro fra den lokale valuta ved brug af en historisk gennemsnitlig valutakurs 

for det givne regnskabsår, se bilag 15. Ved regnskabsperioder før 1999, som var indførelsesåret for 

Euroen digitalt (ECB, 2020), er den først muligt kurs fra 1999 blevet brugt til omregning. 

 

For hver observation er der udtrukket 15 regnskabsposter (se bilag 1). De valgte regnskabstal består 

af poster fra resultatopgørelsen og balancen, hvilket er tilgængeligt for de fleste private selskaber i de 

fem lande. Forskelle i lokal regnskabspraksis har dog indflydelse for krav til oplysning af 
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regnskabstal (Plenborg et al., 2017). Eksempelvis findes der ikke krav om opgørelse af omsætning 

for alle danske virksomheder, hvilket derfor diskvalificerer visse virksomheder. I Storbritannien er 

virksomheder, der er kategoriseret som ”medium” eller ”small” kun forpligtet til at oplyse balancen 

(Companies House, 2019). 

 

Det endelige datasæt er således afhængig af og baseret på indberetninger til de finansielle databaser 

om køb og salg af porteføljevirksomhederne. Derudover skal virksomhederne leve op til vores 

geografiske kriterie samt kravet om at være en realiseret SBO indenfor vores tidsperiode fra 1996 til 

første halvår af 2019. Dette resulterer i et endeligt datasæt med 297 virksomheder. Dette betyder 

information om 594 investeringer, og 891 transaktioner per variabel. 

 

I figur 10, kan det ses af vi havde et udgangspunkt på 637 virksomheder, der var handlet to gange. 

Ud af disse levede 415 virksomheder op til vores kriterie om at være en realiseret SBO. Vi har derefter 

været nødt til at sortere 118 fra, grundet manglende adgang til regnskabsdata for et af de tre 

transaktionsår eller ukurant regnskabsperiode, hvorfor vi ender på et datasæt bestående af 297 

virksomheder. 

 

Figur 10 – Illustration fra udgangspunk til endeligt datasæt 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
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6.3 Sammenlignelige virksomheder  
Udvælgesen af en korrekt ”peer group”, altså en gruppe af sammenlignelige virksomheder, er 

nødvendig for at beregne relevante performance mål og værdiansættelsen af vores population af PE 

selskaber. Udtrækket af potentielle emner til sammenligningsgruppen udgøres af børsnoterede 

selskaber fra USA og de mest udviklede lande i Europa, se bilag 20. Det ville være ideelt at parre 

vores population med selskaber fra samme land, men da matchning produceren skal foregå over en 

længere tidsperiode, kræver dette en stor potentiel sammenligningsgruppe. Derudover findes der ikke 

tilstrækkeligt med sammenlignelige børsnoterede virksomheder i de respektive industrier for de 

respektive lande i studiet. Sammenligningsgruppers repræsentativitet kan forbedres ved at udvide 

datasættet til andre lande, der besidder ens investeringskarakteristika. Specielt for PE ejede 

virksomheder, vil andre lande, der besidder et lige så udviklet kapitalmarked bidrage til et forbedret 

sammenligningsgrundlag (Schreiner, 2009). Af disse årsager er det nord amerikanske marked 

medtaget for at forøge og forbedre sammenligningsgruppen. Til indsamling af potentielt 

sammenlignelige virksomheder er S&P’s Capital IQ benyttet til at hente alle virksomheder, der har 

været børsnoteret i perioden 1996 til 2019 i de relevante industrier. Herigennem var vi ligeledes i 

stand til at hente de samme regnskabsinformationer som for vores PE ejede virksomheder samt 

markedsværdien af egenkapitalen. 

 

6.4 Forberedelse af datasættet 
Målet for analysen er at identificere værdidriverne af den faktiske operationelle værdiskabelse og 

derfor må værdiansættelse af egenkapitalen tages i betragtning, for at kunne måle værdiforøgelsen 

ved de operationelle forbedringer. I det kommende afsnit vil vi kortlægge en række årsager til, at 

valget i dette studie er faldet på at benytte multipel værdiansættelse til at estimere værdien af 

egenkapitalen for virksomhederne, der står for undersøgelsen. 

 

6.4.1 Approksimation af værdi 

Den endelige prisfastsættelse ved en PE-transaktion bestemmes på baggrund af adskillige faktorer, 

der ikke har nogen direkte sammenhæng med kerneaktiviteten ved PE-investeringen. Disse faktorer, 

der påvirker pris, er eksempelvis forhandlingsevnerne hos den givne partner eller andre tilfældige 

forskydninger i udbud og efterspørgsel af investeringer (Achleitner et al., 2011). Dette studie ønsker 

at isolere den faktiske operationelle værdiskabelse og derved opnå en ”fair value” værdiansættelse af 

datasættets virksomheder ved brug af multipler fra offentligt tilgængelig information. Da det antages, 
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at succesen af en buyout er en kombination af flere drivere, ønsker vi at analysere den kombinerede 

effekt af disse drivere, manifesteret gennem multipel værdiansættelse på baggrund af nøgletal. 

 

Multipler ses ofte som et hurtigt bud på en værdi, men korrekt multipelværdiansættelse hviler på de 

samme underliggende principper som mere omfattende værdiansættelsesmetoder, navnligt de 

tilbagediskonterende metoder (Plenborg et al., 2017), nemlig at værdi er en stigende funktion af 

fremtidige betalinger og aftagende funktion af risiko, hvorfor multipler derved kan bistå med finde 

handelsværdien af aktiver (Liu et al., 2002; Schreiner, 2007). 

 

Schreiner (2007) opdeler multipel værdiansættelse som metode i fire trin: 1) Valg af relevante mål 

for værdi, 2) identificering af peers (sammenligningsgruppen), 3) estimering af 

sammenligningsgruppen multipler og til sidst, 4) anvendelsen af gruppens multipler på den 

tilsvarende værdidriver for ”target” virksomheden. Disse fire trin og overvejelserne forbundet ved 

hvert trin vil nu blive gennemgået i de næste afsnit. 

 

6.4.2 Valg af relevant mål for værdi  

Typer af multipler 

I overensstemmelse med målet om fair value, benyttes trading multipler fremfor 

transaktionsmultipler til værdiansættelsen af vores population. Væsentligst i denne overvejelse er 

igen, at transaktionsmultipler vil medføre prisforstyrrende elementer som transaktionsomkostninger, 

synergier samt kontrol- og likviditetspræmier (Plenborg et al., 2017; Schreiner, 2007). For at måle 

den værdi, der udelukkende stammer fra operationel forbedring, fremstår transaktionsmultipler 

upassende til at bestemme denne værdi. Herudover for at være i stand til at benytte 

transaktionsmultipler til vores formål, skulle vi benytte udelukkende PE-transaktioner for at være i 

stand til at opfange alle mekanismerne involveret i PE. Mangel på tilstrækkeligt med passende og 

sammenlignelige observationer vil ligeledes skabe problemer. Trading multipler benyttes derfor i 

denne undersøgelse, da formålet er at måle værdien af operationel forbedring, og dermed udelukke 

transaktionsspecifik støj. 

 

Indenfor trading multipler findes adskillige studier på forskellen mellem brugen af forecasting 

multipler og historiske multipler. Forecasting multipler er baseret på forecasted 

regnskabsinformation, hvilket ofte findes i aktieanalyser fra diverse banker. Blandt andre Liu et al. 
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(2002) finder, at forecasting multiper fører til den laveste fejlmargen i multipel værdiansættelser. 

Dette er forståeligt, da værdiansættelsesteori siger, at værdien af en virksomhed er lig summen af de 

tilbagediskonterede forventede fremtidige pengestrømme (Plenborg et al., 2017). Som følge af dette 

princip bør konsensus om fremtidig indtjening reflektere fremtidige profitabilitet bedre end historiske 

indtjening. Udfordringen er dog, at rapporter om fremtidig indtjening ikke er eksisterende for 

undersøgelsens private virksomheder. Herudover faldt valget på ikke at ekstrapolere 

regnskabsinformationer, da sådanne forecasts ville resultere i subjektive estimater på vores 297 

virksomheder i 8 overordnede industrier. Af disse grunde er valget faldet på multipler baseret på 

historiske nøgletal. 

 

Nøjagtigheden af enkelte multipel værdiansættelser og kombinationen af flere multipel 

værdiansættelser er udtømmende beskrevet i litteraturen. Blandt de multipler som Liu et al. (2002) 

undersøger, er følgende dem der præsterer bedst; omsætning, EBITDA, indtjening og kurs indre 

værdi. Endvidere, såfremt disse multipler baseres på historiske tal, medfører de ikke en signifikant 

højere fejlmargen end forecasting multipler. Yoo et al. (2006) bygger videre på undersøgelsen af Liu 

et al. (2002) og viser, at en kombineret brug af disse historiske nøgletal til multipler signifikant 

reducerer fejlmargen. 

 

Regnskabspraksis 

En nødvendig overvejelse i udvælgelsen af mål for værdi er forskelle i regnskabspraksis, da disse kan 

forstyrre billedet. Populationen af børsnoterede virksomheder, hvorfra der skal udvælges 

sammenlignelige virksomheder, er underlagt IFRS5 eller GAAP-US6, hvorimod populationen af PE-

ejede virksomheder kan være underlagt andre regnskabsstandarder, der kan give mere eller mindre 

råderum for arbitrære beslutninger (Ronen & Yaari, 2016). De multipler, der bedst imødekommer 

udfordringen i forskelle i regnskabspraksis er dem, som bygger på nøgletal, der er mindst påvirkelige 

af regnskabsstandarder. Omsætning og EBITDA multipler findes i kategorien ”accrual flow” 

multipler, altså multipler baseret på periodiserede poster (Schreiner, 2007), og er derfor påvirket af 

regnskabsstandarder og de gældende regler for periodisering. Kurs indre værdi er derimod i 

kategorien ”book value” multipel og derfor ligeledes påvirket af regnskabsstandarderne, eksempelvis 

gældende regler om nedskrivninger. Som værdidriver er omsætning den accrual flow multipel, der er 

 
5 International Financial Reporting Standards  
6 Generally Accepted Accounting Principles United States 
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påvirket mindst af regnskabsstandarder, men stadig påvirket af regler om indregningskriterier for 

salg. EBITDA er langt mindre påvirket af regnskabsstandarder end EBIT eller årets resultat, men 

stadig påvirket af periodiseringer og eksempelvis forskelle i regler om indregning af 

udviklingsomkostninger. Årets resultat er altså stærkt påvirket af regnskabsstandarder og herudover 

er det ligeledes påvirket af skat, hvis sammenligningsvirksomhederne findes i lande med forskelligt 

skattetryk (Schreiner, 2007). Pengestrømme er ikke påvirket af regnskabspraksis, men de fleste 

studier viser, at multipler baseret på pengestrømme præsterer langt værre end dem baseret på 

indtjening, EBITDA og omsætning (Liu et al. (2002); Yoo et al. (2006); Schreiner (2007)). 

 

Ud fra disse mange overvejelser, faldt valget på omsætning (P/Sales), EBITDA (P/EBITDA), 

indtjening (P/E) og kurs indre værdi (P/IV) i en kombination, da de vurderes til at i kombination at 

indkapsle den sande værdi bedst muligt. 

 

6.4.3 Identificering af sammenlignelige virksomheder 

Identificeringen af den bedst mulige gruppe af sammenlignelige virksomheder er et afgørende trin i 

processen for at optimere præcisionen af sin værdiansættelse. Vigtigheden af en korrekt gruppe af 

sammenlignelige virksomheder findes i grundantagelsen som multipel værdiansættelse bygger på; 

”Law of one price”, idéen om, at perfekte substitutter har samme værdi (Knudsen et al., 2015). Hvis 

to aktiver er identiske med hensyn til størrelse, timing og risiko forbundet ved de forventede 

pengestrømme og deres værdi, er en afledt funktion af disse, så statuerer denne lov, at de bør handles 

til samme værdi (Plenborg et al., 2017). Derfor har processen for identificering og den underliggende 

matchning procedure gennemgået en kompleks og detaljeret struktur. 

 

Den benyttede procedure følger en LBO matchning procedure beskrevet i Guo et al. (2008) og er 

benyttet i en lang række undersøgelser (Bonini, 2015; Boucly et al., 2011; Eschenröder et al., 2019), 

og forskriver at gøre brug af ”pre-performance” matchning, hvilket betyder, at der identificeres 

passende sammenlignelige virksomheder, før PE investoren begynder sine indgreb. Denne pre-

performance matchning foretages to gange, først ved tidspunktet for PBO og på ny ved tidspunktet 

for SBO. Ved at følge denne procedure nulstilles benchmarkingen af de underliggende observationer. 

De omtalte studier følger alle Barber & Lyon (1996) og benytter en matchning baseret på industri, 

størrelse og år, hvor størrelse enten er målt ved omsætning eller aktivmassen, herudover supplerer de 

med et profitabilitetsmål. Det vurderes ligeledes, at det er vigtigt med et mål for profitabilitet, da, alt 
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andet lige, vil en meget profitabel virksomhed præstere anderledes end en tabsgivende virksomhed 

og derved udvikle sig anderledes. For at følge denne idé og argumenterne fremsat i Bhojraj & Lee's 

(2002) artikel om at sammenlignelige virksomheder skal vælges ud fra et profitabilitetsmål, har vi for 

denne undersøgelse valgt at inkludere EBITDA-margin i matchning processen. 

 

For hver virksomhed i vores datasæt matches de fem tætteste sammenlignelige virksomheder, hvilket 

gøres både ved PBO og på ny ved SBO. Antallet af sammenlignelige virksomheder findes af 

Schreiner (2007) skal være mellem to og ti, derfor vælger vi at følge Bhojraj & Lee (2002), der 

benytter regnskabsinformationer fra de fem tætteste sammenlignelige virksomheder. Dette bringer os 

til den faktiske matchning. Først og fremmest skal den sammenlignelige virksomheds trading år 

kunne matche på transaktionsår, året for investering. For at vi kan sammenligne performance, kræves 

det derudover, at den børsnoterede virksomhed stadig er børsnoteret og handles og har tilgængelig 

information ved exit af buyout. 

 

Herudover, kræves det den sammenlignelige virksomhed have samme størrelse ved begyndelse af 

transaktionstidspunktet, fungerende som proxy for samme udvikling inden for deres livscyklus 

(Alford, 1992). Af denne årsag må en sammenlignelig virksomhed ikke have en aktivstørrelse, der er 

forskellige fra populations virksomhedens aktiver med mere end 50 pct. Da børsnoterede generelt er 

større end private selskaber, har det været nødvendigt at afvige fra dette kriterie ved enkelte 

virksomheder med en meget lav aktivstørrelse. Dernæst, bør peers som nævnt have samme 

profitabilitet. Derfor kræves det, at EBITDA-margin ikke afviger med mere end 25 procentpoint og 

har samme fortegn. Profitabilitetsmålets interval er lavere end det gældende for størrelse. Årsagen 

findes i, at marginer oftest er at finde omkring et branchegennemsnit, hvorimod størrelse ikke behøver 

at være dette. 

 

Til sidst skal der som nævnt matches på industri. Her benyttes SIC-koder som identificering af 

industri, hvilket er en velbenyttet metode i studier af denne type (Schreiner, 2007), heriblandt 

ligeledes benyttet i sammenlignelige studier af Bonini (2015), Freelink & Volosovych (2012) og Guo 

et al. (2011). Alford’s (1992) procedure følges ved at matche på den mest detaljerede kode først. Hvis 

der findes mindre end fem virksomhed, reduceres/rykkes et brancheniveau op indtil der er fundet de 

fem mest sammenlignelige virksomheder. Hvis der findes mere end fem virksomheder, der lever op 

til kriterierne, vælges de fem virksomheder, hvor forskellen i aktivstørrelse er mindst. 
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6.4.4 Estimering og anvendelsen af peers’ multipler 

Efter identificeringen af peers er foretaget for hver porteføljevirksomhed, er det nødvendigt at 

estimere peers’ multipler. Som nævnt var det muligt at indhente samme regnskabsdata som for 

datasættets porteføljevirksomheder, og videre matches regnskabsdata og regnskabsår for peers til at 

have samme regnskabsår som porteføljevirksomheden, det vil sige tætteste regnskabsår på 

transaktionen. Til at værdiansætte datasættets porteføljevirksomheder blev det valgt at anvende 

multipler baseret på omsætning, EBITDA, overskud og bogført værdi af egenkapitalen. Disse 

beregnes ved brug af det givne nøgletal og markedsværdien for de respektive peers. Efter udregninger 

af multipler individuelt for peers er det nødvendigt at aggregere disse for at finde værdien af 

porteføljeselskabet. Her falder valget på medianværdier til dette, hvilket er den almen praksis, og 

hvad der leder til den laveste fejlmargen i værdiansættelse (Plenborg et. al. 2017; Liu et al. 2002; 

Schreiner, 2007). Medianværdierne for peers omsætning, EBITDA, overskud og bogført værdi af 

egenkapitalen multipler er nu tilgængelige til anvendelse i værdiansættelsen. 

 

Den endelige værdiansættelse foretages ved multiplikation af peers’ multipel med 

porteføljevirksomhedens respektive regnskabstal. Dette er illustreret ved hjælp af formel 3. 

B̂&,E
FGFHIJ#&EJK = LMN,E

FGFHIJ#&EJK ∗ %&,E   (3) 

Hvor i henviser til porteføljevirksomheden på transaktionstidspunktet t, og LM henviser til 

medianmultiplen for peers og x henviser til værdidriveren for porteføljevirksomheden. I de tilfælde, 

hvor en multipel er negativ, kan den pågældende multipel ikke anvendes, og er derfor blevet fravalgt. 

Denne proces udleder fire værdiansættelser for hver porteføljevirksomhed, da hver multipel 

værdiansættelse er gjort individuelt. Den endelige værdiansættelse er derefter fastlagt ved at tage 

gennemsnittet for værdiansættelserne, de fire multipler har udledt, hvilket resulterer i én værdi for 

hver porteføljevirksomhed. Eschenröder et al. (2019) benytter som nævnt ligeledes LBO matchning 

proceduren af Guo et al. (2008), men ud fra et mindre udvalg af potentielle peers. Yderligere benytter 

de samme multipler baseret på historiske nøgletal, og finder at værdiansættelsen af egenkapitalen 

forklarer 85 pct. af den faktiske investerede kapital de har indsigt i fra deres omfattende funds of fund 

data. Denne forklaringsgrad er tilfredsstillende, set i lyset af at værdiansættelsen ikke ønsker at 

medtage eksempelvis kontrolpræmier eller indregnede synergier.  
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6.5 Variabel udvælgelse 
Følgende afsnit vil præsentere de variabler, der benyttes til undersøgelsen og redegøre for målene for 

vækst, profitabilitet, finansiel gearing, likviditet og effektivisering. Til sidst beskrives det, hvilke 

kontrolvariable der er medtaget i undersøgelsen for at sikre validiteten i undersøgelsen.  

  

Vækst måles i to henseender, nemlig vækst i omsætning og bogført egenkapital. Omsætningsvækst 

repræsenterer enten vækst i markedsandele eller indikerer et voksende marked, hvor sidstnævnte 

justeres for i formel (6). Videre måles vækst i bogført egenkapital, da det som balancepost bør vise 

et mere stabilt billede af udviklingen igennem investeringsperioden end posterne fra 

resultatopgørelsen. 

 

Profitabilitet måles igennem udviklingen i fire variabler; EBITDA-margin, overskudsgrad, 

egenkapitalens forrentning (ROE) og afkastningsgraden (ROA). De to førstnævnte variabler 

medtager driftsmæssig indtjening i relation til omsætningen. EBITDA-margin identificerer 

performance i den driftsmæssige indtjening uden effekter fra finansiering og i mindre grad 

regnskabsstandarder, jf. tidligere diskussion i afsnit 6.4.2. Modsat medtager overskudsgraden 

afskrivninger, rentebetalinger og skatter. Den gældende skattesats er udfordrende for PE-fonde at 

påvirke, hvorfor det ikke er skattesatsen de forsøger at forbedre overskudsgraden ved, omvendt kan 

en forhøjet finansiel gearing påvirke overskudsgraden negativt igennem forhøjede rentebetalinger. 

De to sidstnævnte mål for profitabilitet belyser indtjening relativt til den investerede kapital. Det er 

nødvendigt at måle afkastet for både egenkapital og aktiver, da størrelsen af totale aktiver og 

egenkapital typisk afviger meget i LBO’er som følge af den øgede finansielle gearing. 

 

Finansiel engineering er en vigtig komponent i PE og på trods af, at undersøgelsens fokus er på 

operationel værdiskabelse, er den finansielle gearing medtaget for at belyse dens indflydelse herpå. 

Finansiel gearing måles i denne undersøgelse ved forholdet gældsforpligtelser over egenkapital. 

Ideelt havde været at benytte nettorentebærende gæld (NRBG), hvilket dog ikke er muligt at udtrække 

fra de benyttede databaser og virker uden for omfanget af denne undersøgelse at reformulere og 

identificere NRBG for 297 virksomheder. Tidligere studier benytter ligeledes dette forhold og finder, 

at det præsterer udmærket både som forklarende variabel og som kontrolvariabel for kapitalstrukturen 

(Achleitner & Figge, 2014; Eschenröder et al., 2019; Freelink & Volosovych, 2012). 
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Likviditet måles ved brug af to variabler, likviditetsgraden og kortfristet likviditets afdækning 

(likvide beholdninger over kortfristede forpligtelser). Specielt for risikobetonede investeringer som 

LBO’er antages det, at forholdet, hvori likvide beholdninger kan betale kortfristede forpligtelser, er 

et godt estimat for likviditet. Videre anvendes forholdet, der belyser, om omsætningsaktiver kan 

dække de kortfristede forpligtelser, likviditetsgraden, da det vurderes at fungere som et godt mål for, 

hvor god betalingsevne virksomheden har på kort sigt. 

 

Tidligere er effektivisering nævnt som en betydningsfuld faktor i SBO’er og den tilhørende 

værdiskabelse, derfor er to mål medtaget som approksimation for porteføljevirksomhedernes 

effektivitet. Udviklingen i variablene omsætnings-lager rate og tilgodehavender-omsætnings rate 

undersøges derfor. Generelt forsøger virksomheder at mindske niveauet for varelaget, mens det stadig 

holdes på et niveau, der kan vedligeholde driften uden forstyrrelser, omsætnings-lager ratio medtages 

for at måle, hvorvidt porteføljeselskaberne er succesfulde i at opnå dette. Udviklingen i 

tilgodehavender-omsætnings raten er medtaget for at repræsentere porteføljevirksomhedens evne til 

at opkræve tilgodehavender fra kunder. 

 

Som en sidste variabel er immaterielle aktiver i forhold til totale aktiver medtaget. Immaterielle 

aktiver er oftest goodwill (erhvervelser) eller aktiveret R&D (innovation), da andet oftest ikke kan 

aktiveres (Plenborg et. al., 2017). Dette mål kan muligvis fortælle noget om graden af buy-and-build 

og innovation i porteføljevirksomhederne. 

 

De medtagne kontrolvariabler er af forskellig natur. Makrovariabler medtages for at kontrollere, at 

det ikke er konjunkturer eller favorable markedsforhold, der forklarer værdiskabelse. 

Makrovariablene er BNP vækst, inflation, ledighedsprocent og kreditspændet. Derudover 

kontrolleres der for længden af investeringsperioden for at skelne mellem kort- og langsigtede 

værdidrivere. Der kontrolleres ligeledes for konkursrisiko, hvilket måles ved brug af Altmans Z-

score, der er et velfunderet mål for at estimering denne risiko (Plenborg et. al., 2017). Til sidst 

kontrolleres der for tid og industri ved brug af dummy variable. 
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6.5.1 Bestemmelse og udregning af vækst i variablerne 

Undersøgelsens fokus er på udviklingen i de finansielle regnskabstal, hvorfor det er udvikling i 

datasættets variabler, der udregnes. For de variabler, der indeholder tal, som altid vil være positive, 

vil udviklingen blive udregnet ved brug af CAGR, Compounded Annual Growth Rate (4): 

O6P4&,E(%) = Q
RS,T
RS,TUV

W
X
V
	

− 1                      (4) 

hvor %&,E er den variabel, der ønskes undersøgt ved tidspunkt t for virksomhed i, og hvor k er længden 

på investeringsperioden. CAGR kan kun bruges, når begge variablens værdier er positive, hvilket 

medfører, at negativ eller positiv vækst kan identificeres. Såfremt variablenes værdier er negative, er 

CAGR således ikke matematisk mulig at anvende. De variabler, som i undersøgelsen bliver udregnet 

ved brug af CAGR, er væksten i værdiansættelsen, omsætningen og totale aktiver. Til de resterende 

variabler er det valgt at følge Eschenröder et al. (2019) og udregne den årlige udvikling i nøgletal. 

Det er sket ved at dividere den totale ændring i den pågældende variable med længden af 

investeringsperioden. 

Z30)[.)*\&,E(%) = ]
RS,T^RS,TUV

I
_                       (5) 

hvor %&,E er den variabel, der ønskes undersøgt til tidspunkt t for virksomhed i, hvor k er længden på 

investeringsperioden. 

 

Som nævnt tidligere ønskes det, at undersøge den overnormale udvikling, som 

porteføljevirksomhederne gennemgår i PBO’en og SBO’en fremfor kun at se på 

porteføljevirksomhedernes udvikling isoleret set. Det sker som følge af, at nøgletallene sættes i 

relation til industrierne, og vi på den måde kan afgøre og vurdere, om porteføljevirksomhederne 

performer bedre end markedet. Det vil sige, at i en situation, hvor en porteføljevirksomhed har en 

positiv (negativ) udvikling i nøgletal, så bliver denne udvikling korrigeret for, om den er drevet af en 

positiv (negativ) udvikling i industrien. Således kan det bestemmes, om porteføljevirksomhederne 

klarer sig bedre eller værre end de nærmeste peers. For at opnå dette vurderingsgrundlag, så beregnes 

forskellen mellem en given variabel for porteføljevirksomheden og dens matchede peers. 

 

(`2,[-.&,# = (%& − a#)                      (6) 

hvor %& er et performancemål x for virksomhed i, hvor m er medianen for performancemålet for 

peergruppen p. 

 



 60 

Vi har valgt for alle vores variabler at winsorize 1 pct. af toppen og bunden, hvilket er på linje med 

både (Achleitner & Figge, 2014; Eschenröder et al., 2019). Dette gøres for at justere for enkelte 

outliers og således justere for ekstreme observationer i vores datasæt. 

 

 

6.6 Statistisk metode 
Ved analyse af numeriske variable, som vores, er det fordelagtigt at benytte multipel 

regressionsanalyse, når det ønskes at vurdere styrken af et forhold mellem en afhængig variabel og 

flere forklarende variable (Saunders et al., 2009). Det må antages, at multipel regressionsanalyses 

fordelagtige egenskaber til at forklare årsagssammenhænge er bevæggrunden for at denne metode er 

velanset og flittigt benyttet i litteraturen (heriblandt Achleitner & Figge, 2014; Bonini, 2015; Boucly 

et al., 2011; Eschenröder et al., 2019; Evers & Hege, 2012; Zhou et al., 2013). Derfor følger vi 

tidligere undersøgelsers metode, og benytter multipel regressionsanalyse estimeret ved mindste 

kvadraters metode (OLS), til at være i stand til at påvise hvordan udviklingen i variablene påvirker 

værdiskabelse, og sammenhængen mellem udviklingen i PBO og værdiskabelsen i SBO’en. 

Derudover, er en fordel ved regressionsanalyse at output, i form af koefficienter og forklaringsgrader, 

ikke påvirkes af os som forskere, og lever dermed op til vores videnskabsteoretiske perspektivs ideal 

om at forskningsobjektet påvirkes mindst muligt (Justesen & Mik-Meyer, 2010). En ulempe ved 

regressionsanalyse er, at antagelserne i nogle tilfælde kan være oversimplificeret. Vi vil nu gennemgå 

antagelserne regressionsanalyse, for at sikre denne metode er anvendelig på vores datasæt. 

 

6.6.1 Antagelser for lineær multipel regressionsanalyse 

For at sikre validitet i de statistiske test, er det essentielt, at de bagvedliggende antagelser for disse 

tests bliver undersøgt. I følgende afsnit vil det blive fastlagt, hvorvidt de fem antagelser for at benytte 

multipel regression er opfyldt (Lind et al., 2018). Formålet er at skabe et validt grundlag at drage 

konklusioner ud fra, hvorfor vi vil afdække de områder, der kan indikere en usikkerhed ved modellen, 

som kan være tilstede, når multipel regressionsanalyse benyttes. 

 

Linearitet 

Multipel regressionsanalyse bygger på antagelsen om, at der eksisterer et lineært forhold mellem den 

afhængige variabel og de uafhængige variabler. Det medfører, at i tilfælde, hvor denne antagelse ikke 

er opfyldt, kan der opstå afvigelser i at forklare den afhængige variable på baggrund af de uafhængige 



 61 

variabler (Lind et al., 2018). Antagelsen om linearitet i den anvendte multipel regressionsmodel kan 

afgøres ved at benytte et scatterplot, hvor den afhængige variabel, værdiansættelse CAGR, plottes 

mod de estimerede værdier. Dette foretages både for modellen om PBO’er og SBO’er. Det kan af 

figur 11 og 12 iagttages, at plottet ikke viser noget tydeligt mønster, samt at værdierne har en jævn 

fordeling om x-aksen. Af denne årsag vurderes antagelsen om linearitet at være opfyldt, da der er 

tegn på en lineær sammenhæng mellem værdiansættelse CAGR og de uafhængige variabler. 

 

 Figur 11 - PBO- residualer vs. Fitted values           Figur 12 - SBO- residualer vs. Fitted values  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: egen tilvirkning 

 

Heteroskedastisitet - Variationen af residualerne7 er den samme for små og store værdi for bc 

Næste antagelse bygger på, at stikprøvens residualer skal være homoskedastiske i modsætning til at 

være heteroskedastiske (Lind et al., 2018). Homoskedastisitet henviser til, at variansen i regressionens 

residualer er konstant og dermed den samme for alle de uafhængige variabler. Heteroskedastisitet 

opstår således i mangel på homoskedastisitet og betyder, at nogle uafhængige variabler har en 

betydelig forskellig varians fra de andre uafhængige variabler. For at tjekke for dette er residualerne 

plottet i mod de forventede residualer. Plottet er det samme, som blev benyttet til at teste 

linearitetsantagelsen, figur 11 og 12, og det kan konkluderes, at der er en tendens til, at residualerne 

er homogene med enkelte observationer, der kan ligne outliers. 

 

Residualerne er normalfordelte 

En ydereligere antagelse, der skal opfyldes for at sikre validitet i brugen af multipel lineær regression, 

er normalfordelte residualer. Der tjekkes for normalfordeling af den grund, at normalfordeling 

 
7 Residualledet er lig den observerede værdi,	d, fratrukket modellens estimerede forventede værdi bc.−	(d − bc)	 
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antages som grundlag for, at t-statistikken har t-distributioner (Lind et al., 2018). Til at afgøre om 

antagelsen opfyldes, har vi opstillet et histogram af residualerne og et residual plot, se figur 13 og 14 

samt bilag 18 og 19. Det kan ses af figurerne, at modellerne for både PBO og SBO tilnærmelsesvis 

opfylder antagelsen om, at residualerne er normalfordelte. 

 

    Figur 13 - PBO- fordeling af residualer                  Figur 14 - SBO- fordeling af residualer 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Multikollinearitet 

I tilfælde, hvor de uafhængige variabler er korreleret, opstår der multikollinearitet. Tilfælde, hvor de 

uafhængige variable forklarer hinanden er uhensigtsmæssige, hvilket kan gøre det udfordrende at 

drage korrekte slutninger, på baggrund af de respektive koefficienter, da de kan være misvisende 

(Lind et al., 2018). I praksis kan det være svært, hvis ikke umuligt at opstille en model, hvor der ikke 

eksisterer korrelation mellem de afhængige variabler til en hvis grad, hvilket betyder at man må 

acceptere en grad af multikollinearitet i regressionerne. For at reducere multikollinearitet anbefales 

det, at de uafhængige variabler i modellen ikke har en indbyrdes korrelation mellem hinanden, der er 

større end -0,7 og 0,7 (Lind et al., 2018). Som det kan ses af bilag 17, findes den højeste positive 

korrelation i variablerne mellem ROA og EBITDA-margin på 0,629 og den højeste negative 

korrelation mellem BNP og inflation på -0,597. Af denne grund er der tegn på multikollinearitet, men 

graden falder indenfor det acceptable niveau, hvorfor alle de valgte uafhængige variabler kan 

medtages i modellen. 

 

Residualerne er uafhængige 

Den femte antagelse, der skal være opfyldt, er, at residualerne skal være uafhængige. Det vil sige, at 

der ikke må være et mønster tilstede blandt residualerne eksempelvis, at der er en gruppe af residualer, 
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der er negative og derefter positive eller omvendt (Lind et al., 2018). I tilfælde, hvor dette er tilfældet, 

er der autokorrelation. Ud fra figur 11 og 12 kan det konkluderes, at der ikke er tale om 

autokorrelation, hvorfor residualerne antages at være uafhængige. 

 

6.6.2 Alternativer til den valgte regressionsanalyse 

Til sidst skal det nævnes, at andre statistiske modeller blev overvejet. Eksempelvis gør andre studier 

brug af Wilcoxon Signed-rank test for at teste forskelle i PBO’er og SBO’er (Guo, et al., 2011; 

Kaplan, 1989; Wang, 2012). Wilcoxon Signed-rank test er fordelagtig ved data, der indeholder 

”matchede pairs”, det vil sige, at den samme deltager findes flere gange (eksempelvis person eller 

virksomhed), men under forskellige betingelser (Agresti & Franklin, 2013). Herudover er den 

fordelagtig, hvis observationerne ikke er normalfordelte. Problemet med en ikke-parametrisk test som 

Wilcoxon Signed-rank test er, at den udelukkende fortæller dig om den ene gruppe klarer sig bedre 

end den anden, men fortæller ikke hvor meget bedre eller hvilke sammenhænge der eksisterer 

(Agresti & Franklin, 2013), hvorfor vi ikke ville kunne svare på hele problemformuleringen. Da vores 

datasæt tilnærmelsesvist normalfordelt, er dette ikke er en udfordring. Derudover blev forskellige 

former af regressionsanalyse vurderet, men blev fundet irrelevant for analysens behov, og derfor 

byggede vi ovenpå tidligere empiriske undersøgelsers metode. 

 

6.6.3 Sammenfatning 

I ovenstående afsnit har vi gennemgået de bagvedliggende antagelser, for at regressionsanalysen kan 

foretages med henblik på at sikre validitet i de statistiske tests. Vi anerkender, at modellen opstiller 

en simplificeret udgave af virkeligheden, hvorfor man er nødt til at acceptere noget ustabilitet i 

modellen. Ved at undersøge de bagvedliggende antagelser, har vi sikret, at vores konklusioner 

basseres på en model, der ikke væsentligt afviger fra virkeligheden. Vores model lever op til de fem 

antagelser, hvilket gør os trygge ved at benytte multipel lineær regressionsanalyse til at undersøge 

værdiskabelsesprofiler samt sammenhænge mellem SBO’er og PBO’er. Specifikationerne for 

regressionerne vil beskrives kort før hver delanalyse. 
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Kapitel 7, Analyse af værdiskabelsesprofiler og sammenhænge 

 
Analysen vil være inddelt i fire overordnede dele. Den første del af analysen indeholder den 

deskriptive analyse, hvor de overordnede karakteristika for vores datasæt bliver analyseret. Næste del 

af analysen tager udgangspunkt i at forklare determinanterne for overnormal værdiskabelse af først 

PBO’er og derefter SBO’er med det formål at kortlægge værdiskabelsesprofilerne. Efterfølgende vil 

det blive analyseret, hvordan udviklingen i PBO’en har indflydelse på den overnormale 

værdiskabelse i SBO’en, for herefter at opstille udvælgelseskriterier, der indikerer et 

værdiskabelsespotentiale i en potentiel SBO-investering. I den sidste del af analysen vil vi benytte de 

identificerede udvælgelseskriterier til at belyse, hvordan PE-fonde lykkes med at skabe overnormal 

værdi i SBO’en betinget af, hvordan virksomheden udviklede sig i PBO’en. Strukturen for analysen 

vil danne et grundlag, der afslutningsvis gør os i stand til at besvare vores problemformulering.  

  

7.1 Deskriptiv analyse 
Det følgende afsnit vil præsentere tabeller og figurer for at visualisere og analysere datasættets 

karakteristika. Vi gør dette for at skabe en referenceramme for den resterende analyse. 

 

7.1.1 Datasætters karakteristika 

Porteføljevirksomhedernes oprindelsesland og industri 

 
Figur 15 – Fordeling baseret på oprindelsesland 

Figuren viser undersøgelsens virksomheder fordelt på land, (N=297). Kilde: egen tilvirkning. 
 

Af figur 15 fremgår fordelingen af undersøgelsens porteføljevirksomheder. Fordelingen viser den 

geografiske placering for porteføljevirksomhederne defineret ud fra deres hovedkvarter. Det ses, at 
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Storbritannien udgør 66 pct. af datasættets porteføljevirksomheder, hvilket stemmer overens med, at 

Storbritannien i høj grad anerkendes for at være et af de mest aktive lande for PE-industrien, samt at 

landene har betydelige størrelsesforskelle. For at sætte Norden i relation til Storbritannien kan det 

ses, at Norden kun udgør 34 pct. af observationerne, hvor det specielt er Sverige, der er det mest 

aktive land med 15 pct., svarende til 43 porteføljevirksomheder, mens Danmark, Norge og Finland 

alle ligger på samme niveau. 

 

Tabel 3 – Fordeling på overordnede industrier 

Tabellen viser, de overordnede industrier8, der er repræsenteret i undersøgelsen, (N=297). Kilde: egen tilvirkning. 
 

Tabel 8 viser med stor tydelighed, at produktion (32 pct.) og service (39 pct.) udgør en stor del af de 

virksomheder, der ender i en SBO. Under services findes særligt mange ICT9-virksomheder. På grund 

af undersøgelsesdesignet kan der ikke på baggrund af denne undersøgelse siges noget om den 

generelle tendens i forhold til, hvilke brancher der foretages flest LBO’er i, men undersøgelser af 

LBO’er generelt finder en lignende fordeling som vores (Freelink & Volosovych, 2012; Gaspar, 

2012; Wang, 2012). 

 
Investeringsperiode 

Af figur 16 fremgår det, at investeringsaktiviteten i vores datasæt fra slut 90’erne til 2003 er 

forholdsvis stabil, hvorefter årene op til finanskrisen fra 2004 til 2007 oplevede en stor aktivitet, 

hvilket i høj grad stemmer overens med tidligere empiriske undersøgelser. 

 

 
8 Industriklassificeringen er baseret på SIC, Standard Industrial Classification, og terminologien er hentet fra 
følgende: https://siccode.com/sic-code-lookup-directory  
9 Information & Communications Technology 

SIC koder # af observationer % af total antal
Agriculture, Forestry & Fishing 0 0%
Mining 4 1%
Construction 6 2%
Manufacturing 96 32%
Transportation & Public Utilities 20 7%
Whole Trade 22 7%
Retail Trade 28 9%
Finance, Insurance, Real Estate 4 1%
Services 117 39%
Public Administration 0 0%
Total 297 100%
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Figur 16 – Investeringsår for både PBO og SBO 

 
Histogram over investeringsaktiviteten for både PBO og SBO, (N=594). Kilde: egen tilvirkning. 
 

Tabel 4 – Investeringsår for PBO og SBO 
 

 
Investeringsåret for henholdsvis PBO og SBO, (N=594). Kilde: egen tilvirkning. 
 

Ved tabel 4 nedbrydes investeringsaktiviteten i henholdsvis PBO og SBO. Det kan ses, at aktiviteten 

er parallelforskudt, hvilket er forventeligt som følge af undersøgelsesdesignet, herunder at vi kun har 

medtaget virksomheder, hvor SBO’en er realiseret. Denne parallelforskydning medfører, at der ikke 

er nogen SBO-investeringer i de første år af undersøgelsen, samt et lavt antal af PBO’er og SBO’er i 

de sidste år af undersøgelsen. 

 

Det kan ses, at op til finanskrisen stiger antallet af handler som følge af, at der både var mange PBO’er 

og SBO’er. Det kan ligeledes ses, at for både PBO og SBO foregår investeringen i 

porteføljevirksomhederne i nogle afgrænsede perioder med høj aktivitet. Det er specielt tydeligt, at 

PBO-aktiviteten var stor i årene omkring årtusindskiftet fra 1998 til 2002, mens årene fra 2004 til 

2008 i årene op til finanskrisen også var præget af høj PBO-aktivitet. SBO-aktiviteten følger med en 

naturlig forsinket effekt, men også i to perioder, hvor den første periode foregår samtidig med PBO-

aktiviteten fra 2004 til 2007, mens den anden SBO-periode kommer fra 2010 til 2014. Resultaterne, 

der viser en parallelforskydning i aktiviteten, er i høj grad på linje med Bonini (2015). 
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Figur 17 – Længden på investeringsperiode for PBO og SBO 

 
Histogram over investeringsperioden i antal år for henholdsvis PBO og SBO, (N=594). Kilde: Egen tilvirkning. 
 

Af figur 17 kan det ses, at investeringsperioden i en PBO og SBO er meget ens, dog er der en lille 

tendens til, at SBO’erne har en længere investeringsperioden. Figur 17 tegner et billede af, at 

investeringsperioden for både PBO og SBO er fra to til seks år, hvilket stemmer overens med en ti-

års livscyklus for en PE-fond, hvor de første fem år af fonden bruges til at investere i 

porteføljevirksomhederne, og de sidste fem år bruges til at sælge virksomhederne igen. Det kan ses, 

at det er et fåtal af porteføljevirksomhederne, der har en investeringsperiode på over ti år, dog er det 

primært SBO’er, der har de længste investeringsperioder. Investeringsperioden fra to til seks år passer 

med forskydningen af investeringsbølgerne i PBO og SBO i tabel 4. 

 

Lokalt eller international PE-ejerskab og exit-strategi 
 
Figur 18 – Lokale eller udenlandske PE-fonde 

Viser oprindelseslandet10 for PE-fonden ved handlerne, GB: N=197, Norden: N=100. Alle nordiske PE-fonde er 
kategoriseret som lokal PE, hvis porteføljevirksomheden er fra et af de nordiske lande, (N=297). Kilde: Egen 
tilvirkning. 
 
Figur 18 viser, at porteføljevirksomhederne i PBO’en i overvejende grad bliver købt af en lokal PE-

fond, hvorefter den efterfølgende SBO i højere grad bliver foretaget af udenlandske PE-fonde, 

 
10 Oprindelseslandet for PE-fonden er fundet gennem Mergermarket, Capital IQ og ved internet søgning. I tilfælde, 
hvor flere PE-fonde står bag købet, er landet, der stod først i beskrivelsen, valgt. 
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specielt tydeligt i Norden. Tendensen til, at det er lokale PE-fonde, der køber i PBO’en, kan relateres 

til, at deres lokale kendskab medfører, at de er bedre til at finde investeringsmulighederne og har 

lokalt kendskab til de markeder, som porteføljevirksomhederne opererer i. Den stigende tendens af 

udenlandske PE-fonde i SBO’en kan være et resultat af, at porteføljevirksomhederne i højere grad er 

blevet internationale, hvorfor udenlandske PE-fonde i højere grad får kendskab til virksomhederne, 

da omkostningerne forbundet med at afsøge investeringsmuligheder hos andre PE-fonde er reduceret, 

hvilket kan give en indikation af, at go for broke-hypotesen sker i vores datasæt (Degeorge et al., 

2013). Denne fordeling kan alt andet lige tolkes på en sådan måde, at PE-fondene kan have forskellige 

kompetencer, der gør et udenlandsk ejerskab interessant i en SBO. Det kan omvendt også være som 

følge af, at virksomhedernes størrelse i SBO’en vokser, hvorfor de nordiske virksomheder vokser sig 

for store til de nationale og lokale PE-fonde. Den øgede mængde af udenlandske ejere i SBO’en kan 

indikere, at fondene har forskellige kompetencer for eksempel at skabe vækst udenfor lokal-

markeder, hvilket i så fald kan tyde på, at specialisering-hypotesen eksisterer. 

 

Figur 19 – Exit-strategi for SBO’er 

Figuren viser, hvilken exit-strategi SBO’erne følger, (N=297). Kilde: Egen tilvirkning 
 
I figur 19 kan det ses, at den exit-strategi, som de fleste af PE-fondene vælger for deres 

porteføljevirksomheder, er gennem et salg til en ny PE-fond, altså et tertiært buyout, hvilket 55 pct. 

af undersøgelsens virksomheder oplever. Den anden hyppigste exit-strategi er gennem et salg til en 

strategisk køber, hvilket sker i 40 pct. af tilfældene. Det interessante er, at en børsnotering som exit-

strategi ikke er særlig anvendt for SBO’er, da kun 3 pct. af virksomhederne ender med en 

børsnotering. Begrundelsen kan findes i, at ved at sælge til en ny PE-fond kan salget foretages mere 

effektivt, da det er professionelle aktører, der handler med hinanden (Jenkinson & Sousa, 2015). 

Ydereligere så er børsnoteringer i høj grad afhængig af gode markedsforhold, som ligger uden for 

PE-fondens kontrol (Jenkinson & Sousa, 2015). Ligeledes er børsnoteringer underlagt flere juridiske 

restriktioner og ofte lock-up perioder efter børsnoteringen, hvilket skaber en længere exit-periode for 
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PE-fonden (Bain & Company, 2020; Jenkinson & Sousa, 2015). Børsnoteringen indebærer også 

øgede omkostninger til selve noteringen og vedvarende årlige omkostninger, som for mindre 

virksomheder ikke altid bliver opvejet af fordelene ved en notering, da mindre selskaber oplever en 

reduceret handelslikviditet på op til 30 pct. (Peterhoff et al., 2014; Wehinger & Nassr, 2015). Disse 

argumenter kan være en del af forklaringen, hvorfor der findes denne lave andel af exit gennem 

børsnoteringer i vores datasæt. 

 

7.1.2 Deskriptiv statistik 

Den deskriptive statistik for det endelig datasæt af 594 investeringer, findes i tabel 5. For at give det 

mest informative billede er tabellen opdelt i tre kategorier: første kategori er med alle handler, anden 

kategori med PBO og sidste kategori med SBO. Statistikken er delt op i to paneler: panel A med 

virksomhedsinformation ved investeringens start og panel B med udviklingen i nøgletallene 

sammenholdt korrigeret for udviklingen hos peers. Der foretages test af forskellene i middelværdi og 

median mellem PBO og SBO, henholdsvis ved T-test og ikke-parametrisk equality-of medians test. 

Som det kan ses, er datasættet fuldkommen balanceret med lige mange observationer for PBO og 

SBO samt fuld information for disse observationer. 

 

Tabel 5 – Deskriptiv statistik for PBO og SBO 

Note: Signifikansniveauerne ved t-test og ikke-parametrisk test for forskelle i henholdsvis middelværdi og median 

mellem PBO og SBO: ***0,1, pct. **1 pct. og *5 pct. 

I €'000 Obs Mean Std. Dev. Median Obs Mean Std. Dev. Median Obs Std. Dev.
Værdiansættelse 594 103.438 169.910 43.587 297 74.796 135.085 29.686 297 132.080  *** 194.788 60.659 ***
Omsætning 594 131.548 266.640 50.053 297 110.956 250.370 37.792 297 152.140 280.887 64.389 **
EBITDA 594 12.765 21.436 6.253 297 9.714 18.421 4.316 297 15.815  ** 23.718 7.909 ***
Overskud 594 3.390 10.920 2.227 297 2.215 8.835 1.564 297 4.565  ** 12.573 3.316 ***
ROA (%) 594 0,121 0,157 0,105 297 0,115 0,164 0,097 297 0,128 0,150 0,112 *
ROE (%) 594 0,341 0,668 0,263 297 0,355 0,748 0,259 297 0,327 0,578 0,268
Totale aktiver 594 108.578 203.819 40.904 297 94.490 195.781 31.268 297 122.665 210.943 49.379 **
Egenkapital 594 25.990 62.558 9.062 297 23.625 61.141 6.821 297 28.355 63.959 12.128 ***
Finansiel gearing 594 2,74 17,57 1,71 297 3,82 21,48 1,87 297 1,66 12,44 1,66

I pct. Obs Mean Std. Dev. Median Obs Mean Std. Dev. Median Obs Std. Dev.
Værdiansættelse CAGR 594 0,103 0,332 0,045 297 0,145 0,353 0,089 297 0,062  ** 0,305 0,019 **
Omsætning CAGR 594 0,061 0,201 0,034 297 0,095 0,223 0,058 297 0,027  *** 0,171 0,006 ***
EBITDA-margin udvikl. 594 0,008 0,036 0,005 297 0,010 0,041 0,006 297 0,007 0,031 0,004
Overskudsgrad udvikl. 594 0,005 0,041 0,004 297 0,009 0,042 0,006 297 0,001  ** 0,039 0,001 **
ROA udvikl. 594 0,003 0,049 0,003 297 0,007 0,055 0,007 297 (0,001) 0,043 (0,001) ***
ROE udvikl. 594 (0,007) 0,439 (0,004) 297 (0,006) 0,395 0,006 297 (0,009) 0,480 (0,012) *
Total aktiver udvikl. 594 0,082 0,232 0,048 297 0,092 0,242 0,044 297 0,072 0,222 0,048
Egenkapital udvikl. 594 0,684 7,561 0,146 297 0,808 8,386 0,179 297 0,560 6,647 0,143
Udvikl. i finansiel gearing 594 (0,132) 7,108 (0,032) 297 (0,713) 7,985 (0,028) 297 0,449 6,064 (0,034)
Investeringsperiode (i år) 594 4,692 2,430 4 297 4,556 2,208 4 297 4,828 2,631 4

Panel A: Virksomhedsinformation ved start

Mean

Mean

Median

Median

SBO

SBO
Panel B: Udvikling i virksomhedsinformation

PBOTotal

Total PBO
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Panel A dækker over værdiansættelse, vigtige regnskabsposter og udvalgte fundamentale nøgletal for 

at give et billede af de operationelle og finansielle karakteristika af virksomhederne i datasættet ved 

start af investeringsperioden. Panel B dækker over de samme informationer, men viser deres 

udvikling korrigeret for udviklingen hos peers. Hvis udviklingen er positiv, præsterer de bedre end 

peers og vice versa. Derudover er investeringsperioden medtaget. 

 

Værdiansættelses vækst 

Et af de mest fremtrædende resultater i panel B er den positive udvikling i værdiskabelse under 

LBO’er generelt. Det kan ses, at værdiansættelse CAGR middelværdien er positiv for det samlede 

datasæt med en positiv difference i forhold til peers på 10,3 procentpoint, mens medianen er 4,5 

procentpoint, hvilket indikerer, at LBO-ejerskab skaber overnormal værdiskabelse. Værdiansættelse 

CAGR middelværdi for PBO er dobbelt størrelse af den for SBO, yderligere er de ved et 1 pct. 

signifikansniveau forskellig fra hinanden. Af dette kan det konkluderes, at i gennemsnit leverer 

PBO’er mere værdiskabelse end SBO’er. Det samme findes ved at studere medianen for 

værdiansættelse CAGR, her er den overnormale værdiskabelse 4,5 gange større i PBO’er (8,9 pct.) 

end i SBO’er (1,9 pct.). Det skal bemærkes, at selvom SBO’erne i vores data præsterer signifikant 

lavere værdiskabelse end PBO’erne, så leverer de stadig i gennemsnit 6,2 procentpoint højere årlig 

værdiskabelse end deres børsnoterede peers. Disse forskelle, som peger på et lavere potentiale i 

SBO’er, kan bakke op om conventional wisdom, nemlig at SBO’er tilbyder et begrænset 

værdiskabelsespotentiale, da den første PE-fond har foretaget værdiskabende operationelle 

forbedringer. Dette resultat gør, at vi kan bekræfte vores hypotese 1. 

 

Middelværdien for værdiansættelse ved start gældende for alle LBO’er er €103,4m, hvorimod 

medianen er €43,6m. Disse tal er en anelse højere end eksempelvis Eschenröder et. als (2019) 

undersøgelse af SBO’er, men betydeligt lavere end andre undersøgelser, der medtager 

egenkapitalværdi, da de som ofte er undersøgelser af take private LBO’er (eks. Guo et. al., 2011) 

eller udelukkende er fokuseret på større SBO’er (eks. Freelink & Volosovych, 2012). Det er altså 

bemærkelsesværdigt, hvordan datasættet adskiller sig på dette aspekt. Der kan være to årsager til 

dette, først og fremmest fordi der er et specifikt geografisk fokus; i Norden er det ikke hver dag, der 

foretages handler på størrelse med eksempelvis virksomheder som EG eller KMD, der begge er at 

finde i vores datasæt. Den anden mulige årsag er, at for større LBO’er er det mindre sandsynligt, at 

de ender som en SBO, da færre PE-fonde er i stand til at investere i dem. Det ses i panel A, at både 
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middelværdi og median for værdiansættelse ved investering er signifikant større ved SBO’er, hvilket 

underbygger argumentet om, at SBO’er er dyrere end PBO’er, men samtidig et tegn på, at der bliver 

skabt betydelig værdi i PBO’en. Dette understøttes af det foregående afsnit, der viser, at 

værdiansættelse CAGR i PBO’en er 14,5 procentpoint højere end peers. Den højere pris for SBO’er 

er i overensstemmelse med tidligere empiriske undersøgelser (Achleitner & Figge, 2014; Eschenröder 

et al., 2019; Freelink & Volosovych, 2012; Wang, 2012). 

 

Omsætning 

Ved at se på den absolutte størrelse af omsætningen ved indgangen til henholdsvis PBO’er og SBO’er 

kan der gives en indikation på, om fokus i PBO’er er på at benytte omsætningen som en værdidriver. 

Det ses, at selvom den gennemsnitlige omsætning er større ved indgangen til SBO’en end PBO’en, 

så kan det ikke konkluderes, at omsætningen er signifikant forskellig fra hinanden. Derimod er 

medianværdien for omsætningen ved SBO signifikant forskellig fra medianen ved start af PBO, 

hvilket indikerer at omsætningen hæves i PBO’en. At der er en signifikant forskel i median, men ikke 

at middelværdi er et tegn på, at der er nogle virksomheder, der har en ekstrem høj omsætning, og 

nogle der har en betydelig mindre. Hvis man ser på udviklingen i omsætningsvæksten i panel B, kan 

påstanden om, at denne er højere i PBO’er, bekræftes. Dette resultat er ligeledes i overensstemmelse 

med tidligere empiriske undersøgelser (Bonini, 2015; Eschenröder et al., 2019; Zhou et al., 2013). 

Både middelværdi og median for omsætnings CAGR er signifikant højere i PBO’er. Dette viser tegn 

på, at omsætningsvækst er en signifikant værdidriver i PBO’er og muligvis skaber mere værdi her 

end i SBO’en. Hvorvidt dette er sandt, vil blive afklaret i determinantanalysen. Dog skal det nævnes, 

at det er intuitivt, at der findes en større omsætningsvækst i PBO’er end SBO’er, da den 

gennemsnitlige omsætning er lavere ved start i PBO end ved start SBO. Alt andet lige skal der en 

mindre absolut stigning til at vokse omsætningen, eksempelvis 10 pct. årligt ved et udgangspunkt på 

€50m, end ved €200m. Det samme ville kunne argumenteres for om værdiansættelsen, hvorfor 

størrelsesaspektet i SBO’er diskuteres i afsnit 8.3.4. 

 

Profitabilitet og finansiel gearing 

I panel A kan vi se signifikante forskelle i både middelværdi og median for EBITDA og overskud 

ved investeringsstart for, hvilket tyder på, at disse forøges i PBO’en. For ROA er medianen 

signifikant forskellig ved indgangen til PBO og start SBO, hvilket indikerer, at ROA forbedres i løbet 

af PBO’en, hvilket er i overensstemmelse med litteraturens empiriske resultater om LBO’er generelt, 
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jf. afsnit 4.2 og tabel 2. I forlængelse heraf bør det nævnes, at de totale aktiver ligeledes stiger over 

perioden og er signifikant større ved start SBO. De to nøgletal ROE og finansiel gearing er ved 

indgangen til PBO og SBO ikke signifikant forskellige i hverken middelværdi eller median, hvorfor 

datasættet dermed er afvigende for disse. Det er interessant, at finansiel gearing ved start SBO kun er 

på 1,66 for både median og middelværdi. Medianen for egenkapital er signifikant større ved start 

SBO, hvilket indikerer, at egenkapitalen konsolideres og øges i løbet af PBO’en. Disse resultater står 

dog i kontrast til den relative enighed om højere finansiel gearing i SBO’en, jf. afsnit 4.4. 

 

Videre kan det tydes i panel B, at udviklingen i overskudsgraden er signifikant højere i PBO’er, men 

at PBO og SBO ikke har signifikant forskellig udvikling i EBITDA-margin, hvilket kan indikere, at 

der er potentiale for EBITDA-udvikling i SBO’en. Et yderligere interessant resultat for profitabilitet 

findes i, at udviklingen i ROA er negativ for SBO’er, altså en lavere udvikling i ROA i forhold til 

peers. For ROA er kun medianen i SBO og PBO signifikant forskellige, men ved dette resultat kan 

det konkluderes, at over hele datasættet er ROA udviklingen i PBO’er bedre end for SBO’er. Disse 

modsigende resultater virker umiddelbart til at flugte med den uenighed, der eksisterer i litteraturen, 

omkring hvorvidt SBO’er leverer operationel værdiskabelse på niveau med PBO’er. 

 

Investeringsperiode 

Den gennemsnitlige investeringsperiode er 4,5 år for PBO’er imod en lidt længere periode på 4,8 år 

for SBO’er. Da perioderne ikke er signifikant forskellige fra hinanden, bekræfter det ovenstående 

tegn på, at investeringshorisonter ikke er så forskellige fra hinanden. Som det blev vist i 

litteraturgennemgangen, påviste andre studier derimod, at SBO’er har en kortere investeringsperiode, 

hvilket vi kan ikke finde belæg for i vores datasæt. Dykkes der ned i denne undersøgelses datasæt, se 

bilag 3 og 4 ses det, at Norden trækker gennemsnit og medianen opad, hvilket er med til at forklare 

forskellen i resultaterne. 

 

7.1.3 Betinget sandsynlighed 

Vi ønsker at undersøge, hvordan PBO’ens udvikling har en påvirkning på værdiskabelsen i SBO’en. 

For at belyse en del af denne påvirkning foretager vi en analyse af sandsynligheden for, at SBO’en 

leverer en overperformance afhængig af, om den foregående PBO leverede en underperformance eller 

overperformance i forhold til de respektive peers. Overperformance måles i forhold til, om PBO’en 
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og SBO’en leverer en vækst i værdiansættelsen, der er højere en for peers. Den betingede 

sandsynlighed er udregnet på følgende måde: 

f(gh5|fh5) = j(k=l∩j=l)

j(k=l)
   (7) 

Figur 20 – Sandsynlighedstræ for overnormal værdiskabelse 

 

 

 

 

 

 

 
Sandsynlighedstræ for overnormal værdiskabelse i PBO og SBO, (N=297). Kilde: Egen tilvirkning. 

 

For at undersøge sandsynligheden for succes i SBO nedbrydes de betingede sandsynligheder i 

sandsynlighedstræet i figur 20, hvor det kan ses, at antallet af PE-ejede porteføljevirksomheder, der 

overperformer i værdiansættelsesvækst i forhold til deres peers, er større end antallet, der 

underperformer. Videre viser figur 20 sandsynligheden for, at en SBO leverer en overnormal 

værdiskabelse er omtrent den samme, uanset om den foregående PBO har overperformet eller 

underperformet. I bilag 5 og 6 kan sandsynlighedstræet ses for henholdsvis Storbritannien og Norden, 

der viser, at sandsynligheden for overperformance i SBO’en uafhængigt af PBO’ens udfald er større 

i Norden end i Storbritannien. Sammenlignet med tidligere resultater finder Eschenröder et al., (2019) 

en højere sandsynlighed for overnormal værdiskabelse i SBO’er end den ovenstående. 

 

Vi finder således en tendens til, at flertallet af handlerne leverer en overnormal værdiskabelse i 

forhold til peers. Dette indikerer igen, at PE-fonde skaber en større operationel værdiskabelse end 

peers. Vi vil i afsnit 7.3 undersøge nærmere, hvordan udviklingen i PBO’ens variable og 

værdiansættelse har en indflydelse for værdiskabelse i SBO’en. 

 

7.1.4. Delkonklusion for den deskriptive analyse 

I overensstemmelse med tidligere empiriske undersøgelser er værdiansættelsesvækst højere end peers 

i både PBO’er og SBO’er. Målt på medianen er PBO’er i stand til at skabe 4,5 gange højere 

overnormal værdiskabelse sammenlignet med SBO’er, hvilket gør, at vi kan bekræfte vores hypotese 
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1. I analysen af sandsynligheden for overnormal værdiskabelse blev det påvist, at næsten to ud af tre 

PBO’er leverede overnormal værdiskabelse, hvorimod sandsynligheden for overnormal 

værdiskabelse i SBO’en var lige over 50 pct. uafhængigt af udfaldet i PBO’en. En generel tendens i 

bedre performance i PBO’er er tydeligt, da omsætningsvæksten, overskudsgrad og ROA ligeledes er 

signifikant højere i PBO’erne. Derudover blev der konstateret en gennemsnitlig investeringsperiode 

på 4,5 år i PBO’erne, hvor den er 4,8 år for SBO’erne, begge er højere end tidligere empiriske 

resultater. En bemærkelsesværdig tendens er, at 54 pct. af porteføljevirksomhederne er blevet solgt 

til en ny kapitalfond, et såkaldt tertiær buyout. 

 

7.2 Determinant analyse 
I følgende afsnit analyseres de udvalgte variable, og hvorledes disse forklarer udviklingen i 

egenkapitalens værdi, værdiansættelse CAGR. Dette afsnit vil således identificere, hvilke variabler 

der er determinanter for overnormal værdiskabelse. Modellen for analysen er defineret ved: 

 d&E = 	n + o ∗ p&E + q ∗ r&E + s                         (8) 

hvor y er overnormal værdiskabelse, X er de virksomhedsspecifikke variabler, og Y beskriver de 

makroøkonomiske variabler for virksomhed i ved transaktionstidspunkt t. Modellen foretages ved 

hjælp af OLS regression for tre specifikationer. Den første specifikation fungerer som en ’base case’ 

uden kontrolvariable og medtager kun de variabler, som multiplerne er baseret på. I den anden 

inkluderes kontrolvariabler i forhold til størrelse, investeringsperiode, makrovariable, investeringsår 

og den overordnede industri for virksomheden. I den tredje inkluderer regressionerne de mere 

detaljerede virksomhedskarakteristika, som ligeledes antages at forklare værdiskabelsen. 

Resultaterne i de tre specifikationer vil blive vurderet ud fra tre signifikansniveauer, henholdsvis 0,1 

pct., 1 pct. og 5 pct. Resultaterne for specifikationerne vurderes til at besidde tilfredsstillende 

forklaringsgrader, jf. tabel 6 til 8. Regressionernes justerede forklaringsgrader i undersøgelsen er i 

mellem 40,2 pct. og 75,7 pct., hvilket er betydeligt højere end andre lignende studier (Achleitner & 

Figge, 2014; Boucly et al., 2011; Degeorge et al., 2013; Eschenröder et al., 2019; Zhou et al., 2013). 

 

Først foretages analysen på hele datasættet både PBO’er og SBO’er samlet, hvor resultaterne er vist 

i tabel 6 og beskrives kort i afsnit 7.2.1. Herefter foretages regressionerne separat for PBO’er og 

SBO’er for at identificere værdidriverne i de to respektive LBO’er. Resultaterne af de to separate 

regressioner beskrives og analyseres omfattende i afsnit 7.2.2 og 7.2.3. Til sidst vil resultaterne blive 

opsummeret og sat i relation til de opstillede arbejdshypoteser i afsnit 7.2.4. 
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7.2.1 Determinanter for LBO 

Formålet med at foretage analysen for hele datasættets porteføljeselskaber samlet er at skabe et 

sammenligningsgrundlag fremadrettet i analysen og sammenligne med litteraturens resultater, som 

blev præsenteret i afsnit 4.2. I tabel 6, kan regressions outputtet ses for PBO’er og LBO’er samlet. 

 

Det blev konkluderet i den deskriptive analyse, at der eksisterede overnormal værdiskabelse i 

LBO’erne generelt, hvilket er i overensstemmelse med teorien og empiriske resultater. Tilsvarende 

den etablerede teori kan vi påvise, at omsætningsvækst og EBITDA-margin forbedringer forklarer en 

stor del af den overnormale værdiskabelse, hvilket stemmer overens med Perembetov et al. (2014). 

 

Desværre er vi ikke i stand til at sige noget om ROA, der ellers er et fokuspunkt i mange 

undersøgelser, hvilket dermed adskiller denne undersøgelses resultater betydeligt fra studier af 

LBO’er generelt. Et fund, der er ens med tidligere undersøgelser, er, at koefficienten for 

tilgodehavende-omsætning er positiv og signifikant korreleret med overnormal værdiskabelse, 

hvilket indikerer, at der sker en form for effektivisering, som medfører værdiskabelse i datasættets 

LBO’er. 

 

Som forventet og i overensstemmelse med teorien har højere finansiel gearing end peers en 

signifikant positiv sammenhæng med overnormal værdiskabelse. Derudover har investeringsperioden 

(længden) en signifikant negativ sammenhæng med overnormal værdiskabelse i LBO’er. Der 

påmindes om, at nutidsværdi ikke medtages i beregningen af afkastet, værdiansættelses CAGR, men 

CAGR medtager dog et tidsforhold for at kunne sammenligne over tid, jf. formel 4.  
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Tabel 6: Determinantanalyse: LBO’er generelt 

 
Note: Ovenstående tabel viser resultaterne af OLS regressionerne. For alle tre specifikationer, er den 
afhængige variabel overnormal værdiskabelse. For definition af specifikationerne se afsnit 7.2. P-værdier er 
vist i parenteser under deres respektive koefficienter. Signifikansniveau for alle specifikationer er henholdsvis 
*** 0,1 pct., **1 pct. og *5 pct. Specifikation 1-2 for GB findes i bilag 7 og for Norden findes i bilag 8. 

1 2 3 GB Norden
Vækst

Omsætning 0,932 *** 0,906 *** 0,958 *** 0,959 *** 0,826 ***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Egenkapital 0,002 0,002 0,002 0,003 * -0,002
(0,144) (0,163) (0,252) (0,049) (0,435)

Profitabilitet
EBITDA-margin 3,225 *** 3,051 *** 3,155 *** 2,280 *** 5,572 ***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Overskudsgrad -0,400 -0,286 -0,194 -0,227 -1,319

(0,141) (0,302) (0,528) (0,521) (0,066)
ROE 0,056 * 0,027 -0,014

(0,017) (0,380) (0,722)
ROA -0,197 0,637 -0,721

(0,531) (0,106) (0,147)
Finansiel gearing 0,002 ** 0,001 -0,014 ***

(0,006) (0,058) (0,000)
Likviditet

Kortfristet likviditetsafdækning 0,000 0,000 0,000
(0,898) (0,749) (0,916)

Likviditetsgrad 0,190 0,308 * -0,120
(0,074) (0,021) (0,517)

Effektivitet
Tilgodehavender-omsætning rate 0,001 ** 0,000 0,004 ***

(0,006) (0,605) (0,000)
Lager-omsætning rate 0,866 -0,283 1,523 *

(0,171) (0,779) (0,042)
Immaterialle aktiver 0,095 0,497 * -0,852 **

(0,588) (0,043) (0,001)
Altman's Z-score -0,033 -0,023 -0,132 *

(0,186) (0,409) (0,046)
log (Aktiver) -0,004 0,000 -0,007 0,002

(0,538) (0,956) (0,464) (0,883)
log (Investeringsperiode) -0,059 ** -0,054 ** -0,045 -0,084 **

(0,002) (0,005) (0,063) (0,003)
Makro kontrol NEJ JA JA JA JA
Industri dummy NEJ JA JA JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA JA JA
Konstant 0,021 * -0,917 -0,880 1,242 -4,526

(0,044) (0,612) (0,623) (0,581) (0,089)
Justeret forklaringsgrad 0,493 0,4957 0,5171 0,5142 0,6517
Antal observationer 594 594 583 387 196
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7.2.2 Determinanter for PBO’er 

Tabel 7 - Determinantanalyse for PBO’er 

 
Note: Ovenstående tabel viser resultaterne af OLS regressionerne. For alle tre specifikationer, er den 
afhængige variabel overnormal værdiskabelse. For definition af specifikationerne se afsnit 7.2. P-værdier er 
vist i parenteser under deres respektive koefficienter. Signifikansniveau for alle specifikationer er henholdsvis 
*** 0,1 pct., **1 pct. og *5 pct. Specifikation 1-2 for GB findes i bilag 9 og for Norden findes i bilag 10. 

1 2 3 GB Norden
Vækst

Omsætning 0,980 *** 0,964 *** 1,017 *** 1,091 *** 0,622 ***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Egenkapital 0,002 0,002 0,002 0,006 ** -0,004
(0,279) (0,380) (0,329) (0,006) (0,322)

Profitabilitet
EBITDA-margin 2,347 *** 2,281 *** 2,690 *** 2,522 *** 3,688 **

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,003)
Overskudsgrad 0,244 0,192 0,710 0,783 0,996

(0,584) (0,679) (0,193) (0,217) (0,424)
ROE 0,119 ** 0,172 ** -0,016

(0,002) (0,001) (0,851)
ROA -0,787 -0,500 -0,329

(0,098) (0,414) (0,666)
Finansiel gearing 0,001 * 0,001 0,001

(0,041) (0,143) (0,698)
Likviditet

Kortfristet likviditetsafdækning 0,000 0,000 0,000
(0,811) (0,733) (0,857)

Likviditetsgrad 0,075 0,136 0,044
(0,645) (0,497) (0,879)

Effektivitet
Tilgodehavender-omsætning rate 0,002 ** 0,000 0,010 ***

(0,002) (0,464) (0,000)
Lager-omsætning rate 1,346 -0,802 -0,239

(0,142) (0,573) (0,849)
Immaterialle aktiver 0,030 0,067 -0,018

(0,904) (0,843) (0,966)
Altman's Z-score -0,003 0,001 -0,001

(0,907) (0,964) (0,990)
log (Aktiver) -0,007 0,003 -0,002 -0,008

(0,511) (0,789) (0,879) (0,586)
log (Investeringsperiode) -0,036 -0,030 -0,007 0,039

(0,246) (0,327) (0,846) (0,472)
Makro kontrol NEJ JA JA JA JA
Industri dummy NEJ JA JA JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA JA JA
Konstant 0,025 -105,785 ** -110,111 ** -6,428 -1300,067 ***

(0,114) (0,007) (0,004) (0,361) (0,000)
Justeret forklaringsgrad 0,5009 0,523 0,5756 0,5818 0,753
Antal observationer 297 297 288 191 97
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Omsætnings CAGR og EBITDA-margin udvikling - PBO 

I analysen af den deskriptive statistik blev det påvist, at størrelsen af EBITDA bliver signifikant 

forbedret i løbet af PBO’en, hvor denne forøgede EBITDA kan være et resultat af omsætningsvækst, 

forbedret profitabilitet eller en kombination. Det kan ses af ovenstående tabel 7, at omsætningsvækst 

er positivt korreleret og signifikant med en høj koefficient i alle tre specifikationer. Dette betyder, at 

en højere omsætningsvækst end peers er en vigtig værdidriver for overnormal værdiskabelse i 

PBO’er. En årsag til vigtigheden af omsætningsvækst skyldes dens positive påvirkning på 

indtjeningen under forudsætning af konstante marginer, hvilket i sidste ende øger de driftsmæssige 

pengestrømme. Yderligere ses det, at en positiv udvikling i EBITDA-marginen i forhold til peers er 

signifikant korreleret med overnormal værdiskabelse i PBO’er for alle tre specifikationer. EBITDA-

margin vækst er en vigtig komponent, da det forøger indtjeningen per omsætningskrone, og dermed 

skaber et forbedret indtjeningsgrundlag, der alt andet lige vil udmønte sig i øgede pengestrømme. 

 

Det vil sige, at disse to værdidrivere i fællesskab øger EBITDA og herigennem de driftsmæssige 

pengestrømme ved henholdsvis at øge virksomhedens omsætning samt at øge indtjeningen per 

omsætningskrone gennem forbedrede marginer. 

 

Hvis datasættet inddeles i henholdsvis Storbritannien og Norden, ses de samme tendenser, som 

ovenstående ligeledes med signifikante korrelationer i de tre specifikationer. To resultater er især 

interessante i forbindelse med denne inddeling. For det første har omsætningsvækst højere 

koefficienter i Storbritannien end i Norden, hvilket tyder på, at omsætningsvækst leder til højere 

overnormal værdiskabelse i Storbritannien end i Norden. Omvendt viser resultaterne højere 

koefficienter for EBITDA-margin udvikling i Norden, hvorfor EBITDA-margin udvikling i højere 

grad forklarer overnormal værdiskabelse i Norden end i Storbritannien. 

 

Udvikling i ROA og ROE - PBO 

I den deskriptive analyse blev det påvist, at datasættets porteføljevirksomheder havde en udvikling i 

ROA højere end peers. Resultaterne i tabel 7 viser, at ROA har en negativ koefficient, dog er resultatet 

niveaufølsomt (afhænger af et højere signifikansniveau). Resultaterne betyder, at der er en negativ 

sammenhæng mellem at have en ROA udvikling, som er højere end peers, og overnormal 

værdiskabelse. Det vil sige, at virksomhederne muligvis skaber overnormal værdi på bekostning af 

at have en overnormal udvikling i ROA. 
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ROE er signifikant positivt korreleret med overnormal værdiskabelse i PBO’er, hvilket tegner billedet 

af, at afkastet på egenkapitalen er vigtig. At en forbedret forrentning af egenkapitalen øger 

værdiansættelsen af egenkapitalen, virker intuitivt og fornuftigt. Dog er det bemærkelsesværdigt, at 

koefficienten for ROE er højere for virksomhederne i Storbritannien end i det samlede datasæt. 

Derimod viser resultaterne en insignifikant korrelation med værdiskabelse i Norden. Dette tyder på, 

at det er de britiske virksomheder, der tegner billedet af, at ROE er vigtig for værdiskabelse i PBO’er. 

 

Likviditet og effektivitet - PBO 

Som forventet er likviditetsmålene ikke statistisk signifikant forskellige fra nul, hvorfor deres 

betydning for overnormal værdiskabelse i PBO’en ikke er betydelig. Udviklingen er forventelig på 

baggrund af hypotese 4, hvor vi argumenterer for, at der ikke er behov for en kapitalbuffer, samt at 

rentebetalinger og afdrag mindsker likviditeten. Derudover er dette forventeligt set i lyset af 

undersøgelsesdesignet, da datasættets PBO’er efterfølgende købes af en ny PE-fond. Antaget at PE-

fonde i mindre grad bekymrer sig om den underliggende likviditet i virksomhederne sammenlignet 

med strategiske købere, er dette ikke betydningsfulde udvælgelseskriterier for PE-fonde. 

 

På lige fod med likviditeten var det forventet, at ingen af effektivitetsmålene ville vise signifikante 

sammenhænge med overnormal værdiskabelse. At disse mål skaber overnormal værdi, virker 

intuitivt, men grundet undersøgelsesdesignet og hypotese 5 omhandlende effektivisering i SBO’er, 

var det forventet, at disse mål ville være insignifikante. Det ses, at en forbedret udnyttelse af 

varelageret har stor negativ korrelation med værdiskabelse i PBO’er, resultatet er dog ikke signifikant 

forskelligt fra nul. Imod forventning viser tilgodehavende-omsætning rate at være signifikant positivt 

korreleret med overnormal værdiskabelse, dog viser størrelsen af koefficienten (0,002), at en 

forbedring ikke har afgørende betydning. 

 

Finansiel gearing - PBO 

Resultaterne viser en positiv, men lav koefficient for finansiel gearing, dog er den signifikant 

forskellig fra 0. Finansiel gearing har altså en positiv korrelation med overnormal værdiskabelse, 

hvilket stemmer overens med teorien. Denne lave koefficient kan være forklaret i, at finansiel gearing 

ikke længere er den vigtigste kilde for værdiskabelse i LBO’er, hvilket blev fundet i 

litteraturgennemgangen (heriblandt Guo et. al (2011)) samt i kortlægningen af markedet og 

tendenserne for LBO’er i afsnit 3.4.3. 
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7.2.3 Determinanter i SBO’er 

Tabel 8 - Determinantanalyse for SBO’er 

 
Note: Ovenstående tabel viser resultaterne af OLS regressionerne. For alle tre specifikationer er den afhængige 
variabel overnormal værdiskabelse. For definition af specifikationerne se afsnit 7.2. P-værdier er vist i 
parenteser under deres respektive koefficienter. Signifikansniveau for alle specifikationer er henholdsvis *** 
0,1 pct., **1 pct. og *5 pct. Specifikation 1-2 for GB findes i bilag 11 og for Norden findes i bilag 12. 

1 2 3 GB Norden
Vækst

Omsætning 0,770 *** 0,728 *** 0,808 *** 0,809 *** 0,784 ***
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Egenkapital 0,003 0,002 0,001 0,002 0,011 **
(0,191) (0,248) (0,632) (0,569) (0,009)

Profitabilitet
EBITDA-margin 4,325 *** 4,299 *** 4,076 *** 2,108 * 7,900 ***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,014) (0,000)
Overskudsgrad -0,868 * -0,743 * -0,521 -0,476 -3,816 ***

(0,012) (0,039) (0,190) (0,309) (0,000)
ROE -0,005 -0,053 0,121 **

(0,881) (0,217) (0,004)
ROA -0,098 1,108 -1,470 *

(0,829) (0,079) (0,028)
Finansiel gearing 0,001 0,001 0,002

(0,448) (0,427) (0,362)
Likviditet

Kortfristet likviditetsafdækning 0,000 0,000 0,000
(0,602) (0,789) (0,118)

Likviditetsgrad 0,262 0,514 ** -0,345
(0,071) (0,008) (0,170)

Effektivitet
Tilgodehavender-omsætning rate 0,000 0,000 0,002

(0,996) (0,835) (0,090)
Lager-omsætning rate 0,044 -1,821 2,515 *

(0,963) (0,281) (0,026)
Immaterialle aktiver 0,087 0,923 * -1,242 ***

(0,748) (0,030) (0,000)
Altman's Z-score -0,181 ** -0,153 -0,053

(0,008) (0,156) (0,524)
log (Aktiver) -0,004 0,001 -0,004 0,005

(0,755) (0,934) (0,816) (0,770)
log (Investeringsperiode) -0,033 -0,032 -0,057 -0,078 *

(0,191) (0,212) (0,123) (0,030)
Makro kontrol NEJ JA JA JA JA
Industri dummy NEJ JA JA JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA JA JA
Konstant 0,011 -0,305 0,470 2,901 -0,422

(0,408) (0,859) (0,789) (0,228) (0,862)
Justeret forklaringsgrad 0,4817 0,4807 0,4856 0,4335 0,7576
Antal observationer 297 297 295 196 99
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Omsætning CAGR og EBITDA-margin udvikling – SBO 

Resultaterne for PBO’erne, hvor omsætningsvækst og EBITDA-margin udvikling er vigtige 

værdidrivere, viser sig ligeledes at være tilfældet i SBO’erne, hvor udviklingen i begge variabler er 

positivt korreleret og signifikante i alle tre specifikationer i tabel 8. For SBO’erne er koefficienterne 

lavere for omsætningsvækst end dem fundet for PBO’erne, men omvendt er koefficienterne højere 

for EBITDA-margin udvikling i SBO’erne. 

 

I SBO’erne er omsætningsvækst signifikant og positivt korreleret med værdiskabelse, hvor 

koefficienten er mindre end i PBO’erne for alle tre specifikationer. Vi anlægger den samme 

fortolkning som ved PBO’erne, at en højere udvikling i omsætning relativt til peers er en 

værdiskabende faktor. Den lavere koefficient for SBO’erne kan antyde, at initiativerne, der skaber 

omsætningsvækst i PBO’erne, har en større gennemslagskraft og er lettere at foretage, end tilfældet 

er i SBO’erne. Den foretagne t-test i den deskriptive analyse understøtter dette, da det blev 

konkluderet, at omsætningsvæksten i PBO’erne er signifikant større end omsætningsvæksten i 

SBO’erne, jf. tabel 4 panel B. 

 

I determinantanalysen for PBO’er blev det påvist, at en udvikling i EBITDA-marginen bedre end 

peers er en vigtig værdidriver for overnormal værdiskabelse. Resultaterne i tabel 8 for SBO’erne viser 

som nævnt større positive koefficienter for udvikling i EBITDA-marginen og dermed endnu større 

sammenhæng med overnormal værdiskabelse. I den deskriptive analyse blev det påvist, at 

virksomhederne i PBO’en oplevede en højere omsætningsvækst end i SBO’en. Disse sammenhænge 

kan indikere, at EBITDA-margin forbedringer afledt får en større betydning for overnormal 

værdiskabelse i SBO’erne, da de kan være nået et til punkt i deres livcyklus, der i højere grad minder 

om en ”modningsfase”, hvor de nu skal kapitalisere på deres størrelse. 

 

Resultaterne viser dog et todelt billede med hensyn til om øget profitabilitet er værdiskabende for 

SBO’er. Forbedring af EBITDA-marginen har en positiv indflydelse på værdiskabelsen, hvorimod 

de virksomheder, der udelukkende fokuserer på at forbedre overskudsgraden, oplever en værre 

værdiskabelse, da overskudsgraden er negativ korreleret og signifikant for de første to specifikationer. 

På trods af, at ROA ikke er statistisk signifikant forskellig fra nul, kan det ligeledes ses, at en 

forbedring af ROA har en negativ korrelation med overnormal værdiskabelse i SBO’er. Dette kan 
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give en indikation på, at SBO’er ikke ændrer i opskriften på værdiskabelse ved at have et fokus på 

bedre udnyttelse af aktiverne. 

I den deskriptive analyse blev det konkluderet, at PBO’er skaber mere værdi end SBO’er. 

Resultaterne her indikerer altså, at de samme værktøjer benyttes i PBO’er og SBO’er, dog med en 

mindre effekt på den operationelle værdiskabelse i SBO’er. Dette fortæller, at det i høj grad er de 

samme fokusområder, som PBO’er og SBO’er fokuserer på, og at der ikke umiddelbart tilføres 

komplementære kompetencer i SBO’en. Det vil sige, at de initiativer, der har haft størst påvirkning 

for forbedret omsætningsvækst og EBITDA-margin udvikling, er blevet udnyttet i og således et 

udtryk for, at de lavest hængende frugter er høstet i PBO’en. 

 

Likviditetsgraden – SBO 

Et interessant resultat for SBO’er er, at likviditetsgraden er niveaufølsom og positiv korreleret med 

værdiskabelse, hvilket giver tegn på, at en forbedring af likviditetsgraden skaber værdi. Hvis man 

kigger på Storbritannien og Norden hver for sig i tabel 8, er likviditetsgraden signifikant for 

virksomheder i Storbritannien og har en positiv påvirkning på overnormal værdiskabelse i 

Storbritannien, men en negativ påvirkning i Norden, der dog ikke er signifikant. Den positive 

påvirkning i Storbritannien kan antageligt forklares med vigtigheden af omsætningen, hvor 

koefficienten for omsætningsvækst er højere end i Norden, hvorfor der foregår en større opbygning 

af omsætningsaktiver, muligvis tilgodehavender ved brug af eksempelvis channel stuffing. Den 

omvendte tendens kan ses i Norden, hvor porteføljevirksomhederne skaber overnormal værdi ved at 

optimere pengestrømmene ved hurtigt at indkræve tilgodehavender og have et højt niveau af 

kreditorer. Det ser derfor ud til, at porteføljevirksomhederne i Storbritannien har et større fokus på 

posterne i resultatopgørelsen, hvor de nordiske virksomheder også tillægger optimering af 

balanceposterne en betydelig vægt med hensyn til at skabe overnormal værdi. 

 

Effektivitet – SBO 

Resultaterne i tabel 8 viser ikke noget klart og entydigt billede med henblik på at forklare, hvorvidt 

effektivitetsforbedringer har haft en signifikant påvirkning på værdiskabelse i SBO’en. Det var 

forventet, at forbedringer i effektiviteten ville være signifikante og positivt korreleret med 

værdiskabelse, jf. hypotese 5. 
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Effektivitet i Norden – SBO 

Et uventet resultat for regressionsanalysen findes i Norden for et af effektivitetsmålene, hvor en 

forværring af lagerstyringen er positivt korreleret med værdiskabelse og signifikant, jf. tabel 8. 

Resultatet er yderst bemærkelsesværdigt, da forventningen var, at det ville være værdiskabende at 

øge effektiviteten og dermed have en bedre styring med lageret, jf. hypotese 5. Ved at dykke ned i 

vores datasæt er det observeret, at der er flere IT-virksomheder, herunder Conscia, Prenax, Stormgeo 

og Duett, der har oplevet en dårligere udnyttelsen af lageret og samtidig har oplevet en overnormal 

værdiskabelse. Den absolutte størrelse af lageret er derfor stadig lille, men udviklingen i målet for 

varelagerets omsætningshastighed påvirkes altså her. Vi mener derfor, at dette resultat skal læses med 

en vis påpasselighed. 

 

Buy and build vs. Refokusering – SBO 

Vækst i andelen af immaterielle aktiver er signifikant forskellig fra 0 for både porteføljeselskaberne 

i Storbritannien og Norden, men med forskelligt fortegn på koefficienterne, jf. tabel 8. 

Koefficienterne viser tegn på, at der i Norden sker overnormal værdiskabelse, når udviklingen i 

andelen af immaterielle aktiver er mindre end peers, hvorimod i Storbritannien er overnormal 

værdiskabelse korreleret med en større udvikling i andelen af immaterielle aktiver. 

 

I Storbritannien viser resultaterne, at omsætningsvækst er signifikant og positivt korreleret med 

overnormal værdiskabelse. En forbedret EBITDA-margin udvikling er ligeledes signifikant og 

positiv korreleret med overnormal værdiskabelse. Det interessante i Storbritannien er, at en stigning 

i andelen af immaterielle aktiver er positiv korreleret med overnormal værdiskabelse og signifikant.  

Omsætningsvækstens betydning og udviklingen i immaterielle aktiver kan i fælleskab fortolkes som, 

at SBO’er i Storbritannien forfølger en buy-and-build strategi, hvis de immaterielle aktiver er et 

udtryk for goodwill. Det interessante er her, at koefficienten for ROA er høj og p-værdien er 

niveaufølsom. Det kan således antyde, at de britiske virksomheder forbedrer driftsindtjeningen som 

følge af opkøb, og herigennem afkastet på aktiverne ved ROA. Dette kan vi dog ikke endeligt udlede 

alene på baggrund af koefficienterne.  

 

Når resultaterne kun er baseret på virksomheder i Norden, er en stigning i andelen af immaterielle 

aktiver i SBO’en signifikant og negativt korreleret med overnormal værdiskabelse, jf. tabel 8. Det 

kan være et tegn på, at der i højere grad foretages refokusering i Norden antageligt, fordi en buy-and-
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build-strategi i PBO’en har medført en højere grad af diseconomies of scale fremfor economies of 

scale. Denne refokusering kan antageligt være årsagen til, at EBITDA-margin forbedring har så høj 

en positiv og signifikant koefficient, da værdiforringende aktiviteter afskaffes. I datasættet kan det 

noteres, at en virksomhed som EG under PBO’en foretog mange opkøb som følge af en buy-and 

build-strategi, men i SBO’en oplevede, at mange af disse blev solgt fra igen (De Boissezon, 2019). 

 

Finansiel gearing – SBO 

Det kan af regressionsanalysen ses, at målet for finansiel gearing ikke har en signifikant indflydelse 

på værdiskabelse. Det kan være en indikation på, at gevinsterne ved finansiel gearing er en 

engangseffekt med hensyn til overnormal værdiskabelse i porteføljevirksomhederne og således er 

udnyttet i PBO’en. 

 

7.2.4 Resultater og opstillede hypoteser 

I det netop gennemgåede afsnit har vi analyseret de udvalgte variabler igennem regressioner med 

henblik på at forklare udviklingen i egenkapitalens værdi for således at belyse, hvilke variabler der 

er determinanter for overnormal værdiskabelse for LBO’er generelt, PBO’er og SBO’er. Den 

overordnede konklusion må findes i, at størstedelen af værdiskabelsen i SBO’er stammer fra samme 

kilder som i PBO’er, hvilket bekræfter Achleitner & Figge (2014) i, at værdiskabelsesprofilerne ikke 

er fundamentalt forskellige. Vi vil nu sætte analysen af determinanterne i relation til vores opstillede 

hypoteser og teorien omkring ligheder og forskelle i PBO’er og SBO’er. 

 

Finansiel gearing 

PE-ejede virksomheder oplever kun til dels en positiv effekt i relation til overnormal værdiskabelse 

som følge af finansiel gearing. Analysen viser, at PBO’er og LBO’er generelt opnår en positiv effekt 

ved finansiel gearing, hvorimod der ikke er nogen signifikant sammenhæng for SBO’er. Resultatet 

bekræfter umiddelbart Wright et al. (2009) i, at overnormal værdiskabelse som følge af finansiel 

gearing er en engangseffekt. Vi kan derfor kun delvist acceptere hypotese 2, omhandlende, at 

finansiel gearing har en positiv effekt på værdiskabelse i både PBO’er og SBO’er. 

 

Omsætningsvækst 

På tværs af PBO og SBO er omsætningsvækst en toneangivende variabel til at forklare overnormal 

værdiskabelse. Omsætningsvæksten har størst påvirkning på værdiskabelsen under PBO’en, men 
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fremstår stadig som en vigtig værdidriver for overnormal værdiskabelse i SBO’er. Derfor fremstår 

operationelle tiltag, der medfører omsætningsvækst, som en værdidriver, der anvendes i både PBO’en 

og SBO’en for at opnår overnormal værdiskabelse. 

 

Profitabilitet 

Analysens resultater på tværs af profitabilitetsmålene er en smule blandet. En udvikling i EBITDA-

marginen bedre end peers viser gennem hele analysen at være en signifikant variabel til at forklare 

overnormal værdiskabelse for porteføljevirksomhederne. Således skabes der på tværs af PBO og SBO 

overnormal værdi ved at have en overnormal udvikling i EBITDA-marginen, hvorfor dette kan danne 

grundlag for at bekræfte hypotese 3. Hypotesen kan dog ikke fuldkomment bekræftes, eftersom de 

andre mål for profitabilitet; overskudsgrad, ROE og ROA ikke entydigt igennem analysen påviser, at 

en bedre udvikling end peers i disse mål kan forklare overnormal værdiskabelse, hverken i en PBO 

eller SBO. Analysen påviser, at en forbedring af ROA i PBO’erne er niveaufølsom og negativt 

korreleret med overnormal værdiskabelse. Sidstnævnte resultat er yderst interessant, og betydningen 

af dette vil blive undersøgt nærmere i analysen af udvælgelseskriterier for SBO’er i afsnt 7.3. 

 

Likviditet 

Analysen påviser som forventet ikke en klar sammenhæng mellem en forbedret likviditet i hverken 

LBO’er generelt, PBO’er eller SBO’er som værende en årsag til overnormal værdiskabelse. I PBO’en 

er udviklingen i likviditetsmålene ikke statistisk signifikante, hvorfor det ikke kan konkluderes, at 

likviditetsmålene er korreleret med overnormal værdiskabelse for PBO’en. For LBO’er generelt og 

SBO’er er resultaterne niveaufølsomme og tyder på, at en svagt på at en forbedring af 

likviditetsgraden er positivt korreleret med værdiskabelse. Når undersøgelsen splittes på landeniveau, 

viser analysen, at for de britiske porteføljevirksomheder i SBO’en medfører en forringet likviditet 

overnormal værdiskabelse, hvorimod en forbedret likviditet i Norden i SBO’en øger overnormal 

værdiskabelse. På baggrund af disse resultater kan vi således bekræfte hypotese 4. 

 

Effektivitet 

Determinantanalysen påviser, at en øget effektivitet målt ved at reducere forholdet mellem 

tilgodehavender over omsætning, er signifikant og positiv korreleret med værdiskabelse i PBO’er, 

dog med en lille effekt. Analysen påviste yderligere for PBO’er, at forbedret effektivitet af varelageret 

var negativt korreleret, men insignifikant for overnormal værdiskabelse. Modsat forventningen viser 
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analysen, at effektivitetsforbedringer ikke har en signifikant og positiv korrelation med overnormal 

værdiskabelse i SBO’en. Deraf kan hypotese 5 ikke bekræftes. 

 

7.2.6 Delkonklusion for determinantanalysen 

Værdiskabelsesprofilerne for henholdsvis PBO’er og SBO’er er nu kortlagt, og er ikke yderligere 

forskellig. Dog har øget finansiel gearing en positiv effekt i PBO’en, men har omvendt ingen 

signifikant effekt i SBO’en, hvorfor hypotese 2 ikke kan bekræftes. Omsætningsvækst er derimod en 

toneangivende værdidriver i både PBO’er og SBO’er med størst effekt i PBO’erne. Overnormal 

EBITDA-margin udvikling er ligeledes en vigtig komponent for værdiskabelse i begge runder, men 

omvendt omsætningsvækst så har EBITDA-margin størst effekt i SBO’en. Hypotese 3 kan da 

bekræftes for EBITDA-marginen, dog kan den ikke bekræftes for de resterende profitabilitetsmål, da 

disse ikke viser entydige resultater i forhold til at kunne forklare værdiskabelse, hverken i SBO’er 

eller PBO’er. Analysen viser samtidig ingen signifikant sammenhæng mellem likviditet og 

overnormal værdiskabelse i hverken PBO’er eller SBO’er, hvorfor hypotese 4 bekræftes. Modsat 

vores forventning kan effektivitetsforbedringer ikke forklare overnormal værdiskabelse i SBO’er, 

hvorfor vi må afkræfte hypotese 5. 

 

7.3 Udvælgelseskriterier for SBO’er 
I den foregående analyse blev determinanterne for værdiskabelse på tværs af PBO’er og SBO’er 

gennemgået. Her blev det konkluderet, at det tilsyneladende var de samme værdidrivere, der drev 

værdiskabelse i de to runder af LBO’er i overensstemmelse med Achleitner & Figge (2014).  På trods 

af dette resultat, må man antage at en ny PE-fond ved indgangen til en SBO, anlægger en 

forretningsplan for disse værdidrivere som er situationsbestemt. Det vil sige, at målene og 

forretningsplanen for SBO’en bliver sat ud fra porteføljevirksomhedens givne tilstand ved 

investeringens start, og at den nye PE-fond ikke blot køre videre i samme spor. Netop specialiserings-

hypotesen taler for, at komplementære færdigheder kan føre til vækst igennem de samme værdidriver 

i PBO’en og SBO’en. 

 

En vigtig pointe fra den deskriptive analyse er, at der eksisterer overnormal værdiskabelse i SBO’er 

bare ikke på samme niveau som i PBO’erne. Achleitner & Figge (2014) argumenterer for, at SBO’er 

er i stand til at skabe værdi ved at udnytte urealiseret værdiskabelse efterladt af PBO-investoren. Der 

kan findes adskillige årsager til, at der efterlades urealiseret værdi, blandt andet at de ikke havde 
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specialiseringen. Den åbenlyse forklaring er dog tidsaspektet i PE-investeringer, der gør det svært at 

høste alle frugter og foretage samtlige værdiskabende initiativer, specielt hvis de værdiskabende 

initiativer har et mere langsigtet perspektiv, såsom vedvarende vækst eller vedvarende stabilitet, 

beskrevet i afsnit 3.3.2. Eksempelvis kan strukturen omkring kapitalrejsning fremskynde et salg, da 

PE-fonden af marketingsårsager ønsker et hurtigt exit for at kunne illustrere god performance over 

for potentielle investorer, hvilket blev beskrevet som struktur-hypotesen. 

 

Da formålet bag dette studie er at identificere sammenhægene som eksisterer ved værdiskabelse, må 

der bygges oven på determinantanalysen og dykkes endnu længere ned i årsagssammenhængene, der 

forklarer værdiskabelse i SBO’er. Første skridt er derfor at identificere, hvordan en PBO skal have 

udviklet sig for at blive til en succesfuld SBO. For at kunne identificere disse sammenhænge vil vi 

analysere betydningen af porteføljeselskabets udvikling i løbet af PBO’en for den overnormale 

værdiskabelse i SBO’en. Denne fremgangsmåde vil tillade os at identificere individuelle fordelagtige 

sammenhænge og dermed karakteristika for en PBO med henblik på at skabe overnormal værdi i 

løbet af SBO’en. Senere vil vi så være i stand til at identificere, hvilke tiltag der skal anlægges for 

opnå den overnormale værdi i løbet af SBO’en, ud fra PBO’ens karakteristika. Følgende afsnit vil 

først gennemgå antagelserne forud for udvælgelseskriterierne og herefter vil vi gennemgå den 

benyttede metode. Afsluttende vil resultaterne for udvælgelseskriterierne blive analyseret og til sidst 

konkluderes der på kriterierne. 

 

Fremgangsmåde 

Vi benytter OLS regression i forsøget på at identificere sammenhængen mellem værdiskabelse i 

SBO’en og udviklingen i PBO’ens variable. Den afhængige variabel vil dermed være udfaldet i 

værdiansættelses CAGR for SBO’en, hvorimod de forklarende variabler vil være udviklingen i de 

virksomhedsspecifikke variabler for PBO’en. Modellen kan beskrives ved følgende: 

d&E(gh5) = 	n + o ∗ p&E(fh5) + q ∗ r&E + s                         (9) 

hvor y er overnormal værdiskabelse i SBO’en for virksomhed i ved transaktionstidspunkt t, X er de 

virksomhedsspecifikke variabler i løbet af PBO’en og Y beskriver de makroøkonomiske variabler. 

 

7.3.1 Antagelser forud for analysen af udvælgelseskriterier 

I determinantanalysen blev det påvist, at omsætningsvækst er væsentlig i både PBO’er og SBO’er. 

Som regel vil PE-fonde forsøge at skalere deres porteføljevirksomheder mest muligt. 
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Sandsynligheden for at skalere virksomheden tilfredsstillende i SBO’en er lav, såfremt PBO-

investoren ikke var i stand til at skalere virksomheden, da det antages, at General Partners har de 

samme værktøjer. Sidstnævnte antagelse baseres på, at ingen PE-fonde udelukkende har fokus på 

SBO’er, hvorfor det som oftest er de samme PE-fonde, der investerer i PBO’er som SBO’er, hvilket 

medfører at de antageligt besidder de samme færdigheder. Som anført i hypotese 6 forventer vi, at 

porteføljeselskabers omsætningsvækst har en positiv effekt på overnormal værdiskabelse i SBO’en. 

 

På trods af det ikke var muligt at bekræfte effektiviserings-hypotesen for SBO’er, så vil det blive 

undersøgt, om der skulle være en sammenhæng som beskrevet i hypotese 7. Et argument herfor er, at 

desto mindre effektivt en virksomhed udvikler sig relativt til peers henover en PBO, desto mere 

attraktiv vil virksomheden være som en potentiel SBO, da der nu er skabt større potentiale for 

forbedringer i SBO’en. Af denne årsag undersøges hypotese 7, hvor forventningen er, at forbedringer 

af kapitaludnyttelsen i løbet af en PBO vil være negativt korreleret med overnormal værdiskabelse i 

SBO’en. 

 

7.3.2 Resultater for udvælgelseskriterier 

Underperformance i PBO’en som udvælgelseskriterie 

Det er interessant at se i tabel 9, hvorledes den overnormale værdiskabelse i PBO’en påvirker 

overnormal værdiskabelse i SBO’en. Som fremført omkring conventional wisdom er der en del 

skepsis omkring værdiskabelse i SBO’er. I afsnit 7.1.3 blev sandsynlighederne gennemgået for et 

givent udfald i SBO’en betinget af udfaldet i PBO’en med hensyn til overnormal værdiskabelse. Det 

blev vist, at af de virksomheder, der i PBO’en var i stand til at opnå overnormal værdiskabelse 

(overperformance), var 56,3 pct. af virksomhederne ligeledes i stand til at skabe overnormal værdi i 

SBO’en. Omvendt så var de virksomheder, der havde underpræsteret i PBO’en, i 53,3 pct. af 

tilfældene i stand til at opnå overnormal værdiskabelse i den efterfølgende SBO. De omtrent samme 

sandsynligheder for succes viser kun en lille fordel ved, at PBO’en har været en succes modsat 

intuitionen. Det kan aflæses af tabel 9, at koefficienten for PBO værdiansættelse CAGR er negativ 

ensbetydende med, at der er positiv sammenhæng mellem underperformance i PBO’en og overnormal 

værdiskabelse i SBO’en. Det kan dog ikke definitivt siges, at underperformance i værdiansættelse 

CAGR kan være et udvælgelseskriterie, da koefficienterne ikke er signifikant forskellig fra 0, 

derimod giver dette blot et tegn på en mulig sammenhæng. 
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Tabel 9 – Udvælgelseskriterier for SBO’er 
 

 
Note: Ovenstående tabel viser resultaterne af OLS regressionerne. For alle tre specifikationer er den afhængige 
variabel overnormal værdiskabelse i SBO’en. For definition af specifikationerne se afsnit 7.2. P-værdier er 
vist i parenteser under deres respektive koefficienter. Signifikansniveau for alle specifikationer er henholdsvis 
*** 0,1 pct., **1 pct. og *5 pct. Specifikation 1-2 for GB findes i bilag 13 og for Norden findes i bilag 14. 
 

 

1 2 3 GB Norden
Vækst
Værdiansættelse CAGR, PBO -0,067 0,318 -0,04 (0,083) 0,144

(0,336) (0,720) (0,623) (0,425) (0,449)
Omsætning, PBO 0,326 ** 0,318 ** 0,342 ** 0,490 ** -0,120

(0,002) (0,005) (0,005) (0,002) (0,619)
Egenkapital, PBO -0,002 -0,003 -0,002 -0,004 0,009

(0,282) (0,169) (0,385) (0,124) (0,238)
Profitabilitet

EBITDA-margin, PBO 1,403 * 1,181 1,126 1,034 -1,093
(0,015) (0,052) (0,130) (0,230) (0,565)

Overskudsgrad, PBO -0,468 -0,588 -0,342 0,241 2,695
(0,379) (0,298) (0,617) (0,762) (0,142)

ROE, PBO 0,060 -0,009 0,003
(0,226) (0,888) (0,982)

ROA, PBO -0,304 -0,225 -1,574
(0,615) (0,767) (0,212)

Finansiel gearing, PBO 0,000 -0,001 0,001
(0,602) (0,342) (0,711)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning, PBO 0,000 0,000 0,000

(0,868) (0,702) (0,810)
Likviditetsgrad -0,010 -0,252 0,370

(0,962) (0,320) (0,433)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate, PBO -0,001 -0,001 -0,002
(0,211) (0,128) (0,624)

Lager-omsætning rate, PBO 1,432 1,690 2,258
(0,233) (0,345) (0,271)

Immaterialle aktiver, PBO 0,247 0,947 * -0,975
(0,448) (0,026) (0,131)

Altman's Z-score, PBO 0,059 0,080 * -0,094
(0,117) (0,045) (0,605)

log (Aktiver), SBO -0,023 -0,023 -0,014 -0,021
(0,134) (0,156) (0,497) (0,446)

log (Investeringsperiode), PBO 0,040 0,049 0,047 -0,002
(0,290) (0,226) (0,334) (0,984)

Makro kontrol NEJ JA JA JA JA
Industri dummy NEJ JA JA JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA JA JA
Konstant 0,034 -1,509 1,118 1,408 -9,667 *

(0,081) (0,521) (0,645) (0,644) (0,044)
Justeret forklaringsgrad 0,0461 0,0511 0,0458 0,136 0,0723
Antal observationer 297 297 288 191 97
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Omsætningsvækst som udvælgelseskriterie 

Som anført er det forventeligt, at en højere omsætningsvækst end peers i PBO’en har en positiv effekt 

på overnormal værdiskabelse i løbet af SBO’en. Omsætningsvækst har en positiv koefficient og er 

signifikant for alle tre specifikationer i tabel 9. Hypotese 6 kan således bekræftes ud fra de fremviste 

resultater og indikerer, at en hurtigt voksende omsætning i PBO’en er et godt udgangspunkt for 

overnormal værdiskabelse i SBO’en. Hvordan værdien i SBO’en skabes efter oplevet 

omsætningsvækst vil blive identificeret i den efterfølgende analyse i afsnit 7.4.2. 

 

Profitabilitet og effektivitet som udvælgelseskriterie 

En overnormal profitabilitetsudvikling i PBO’en har en blandet påvirkning på værdiskabelsen i 

SBO’en. En forbedret profitabilitet igennem EBITDA-margin udvikling er således positiv for 

værdiskabelsen i SBO’en, mens en værre ROA-udvikling end peers i PBO’en er positiv korreleret. 

Det skal forstås således, at en overnormal udvikling i EBITDA-marginen i PBO’en er positivt 

korreleret med overnormal værdiskabelse i SBO’en med en signifikant koefficient for specifikation 

et og niveaufølsom for specifikation to. De potentielle kandidater for en SBO bør således være dem 

med en positiv udvikling i driftsindtjeningen i løbet af PBO’en. Et argument for dette kunne være, at 

såfremt det ikke var muligt at forbedre EBITDA-marginen i PBO’en, vil en ny PE-fond i løbet af 

SBO’en hellere ikke være i stand til det, da driften simpelthen ikke tillader betydelige forbedringer. 

 

Resultaterne for ROA viser en negativ koefficient, men er ikke signifikant forskellig fra 0 i tabel 9, 

hvilket antyder, at der ikke eksisterer et klart kausalt forhold, hvilket gør at hypotese 7 ikke kan 

bekræftes. Effektivitetsmålene påvirker i høj grad ROA, da en stigning i eksempelvis lageret alt andet 

lige vil forværre ROA. Betragtes effektivitetsmålenes koefficienter, så tyder de ligeledes på, at en 

underperformance relativt til peers i PBO’en på disse mål har en positiv sammenhæng med 

værdiskabelse i den efterfølgende SBO. Det vil sige, at en relativt værre udvikling i styringen af 

lageret og indkrævning af tilgodehavender i PBO’en kan lede til overnormal værdiskabelse i SBO’en. 

Antageligt vil en optimering af disse arbejdskapitalposter således føre til forbedringer i 

kapitaludnyttelsen. Koefficienten for effektiviteten ved tilgodehavende er dog for lav til at være 

betydelig, derimod er koefficienten høj for varelagerstyringen. Desværre findes ingen af 

koefficienterne for de to effektivitetsmål at være signifikant forskellige fra 0. På trods af at den 

opstillede hypotese ikke kan besvares endegyldigt, findes der tegn på sammenhænge, hvilke vil blive 

undersøgt nærmere i afsnit 7.4.2. 
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Immaterielle aktiver som udvælgelseskriterie 

Analysen for udvælgelseskriterier har indtil nu kun været beskrevet for det samlede datasæt, da 

resultaterne er for Norden er insignifikante, og derfor ikke relevante at kommentere på. Derimod er 

resultaterne kongruente for Storbritannien bortset fra de immaterielle aktiver, se tabel 9 og bilag 13 

og 14.  

 

I determinantanalysen blev det påvist, at der var forskelle i denne variabels betydning på landeniveau, 

hvilket kan stamme fra de berørte buy-and-build-strategier. Interessant er det derfor, at hvis en britisk 

porteføljevirksomhed i PBO’en har oplevet en højere udvikling i andelen af immaterielle aktiver end 

peers, så er dette signifikant positivt med overnormal værdiskabelse i SBO’en. Virksomheder, der 

har iværksat buy-and-build-strategier, efterlader angiveligt et potentiale af ikke realiseret 

værdiskabelse. En stigning i andelen af immaterielle aktiver højere end peers kan derfor konstateres 

at være et udvælgelseskriterie for britiske virksomheder. 

 

7.3.3 Delkonklusion på udvælgelseskriterier 

Det var muligt at påvise to tydelige sammenhænge, som skal fungere som kriterier for udvælgelse af 

potentielle SBO’er og et ekstra specifikt i Storbritannien. Første kriterie er, at omsætningsvæksten 

skal være højere end peers i PBO’en, da sådan et karakteristikum er positivt sammenhængende med 

at skabe overnormal værdiskabelse i den efterfølgende SBO. Det andet udvælgelseskriterie er, at 

udviklingen i EBITDA-marginen skal være højere end peers i PBO’en, da der her ses sammenhænge 

med overnormal værdiskabelse i SBO’en. For Storbritannien findes et yderligere udvælgelseskriterie 

i form af, at en høj udvikling i andelen af immaterielle aktiver, angiveligt fra buy-and-build, fører til 

gode muligheder for overnormal værdiskabelse i den efterfølgende SBO. Der var svage tegn på, at et 

yderligere udvælgelseskriterie bør være en udvikling i kapitaludnyttelse, herunder effektivitet, der er 

lavere end peers. Herudover var der modsigende resultater på, om hvorvidt succes i form af 

overnormal værdiskabelse i PBO’en har nogen indvirkning på den efterfølgende SBO’s muligheder 

for at skabe værdi. 

 

7.4 Betingede værdidrivere i SBO’er 
Med kortlægningen af udvælgelseskriterierne og identificeringen af, hvilke karakteristika en LBO 

bør have af potentiale for at blive en succesfuld SBO, så er det næste spørgsmål: hvilke håndtag skal 

der drejes på for at realisere potentialet? Når porteføljeselskabets foregående udvikling tages i 
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betragtning, så må værdidriverne afvige en anelse fra de gennemsnitlige sammenhænge, der blev 

påvist i determinantanalysen. Som tidligere beskrevet bør virksomhedsspecifikke forhold påvirke PE-

fondens ageren og muligvis tilskynde dem til at foretage andre tiltag end dem, de sædvanligvis ville 

have foretaget. Derfor vil en mere situationsbestemt tilgang nu tages til analysen af determinanter for 

værdiskabelse i SBO’er, der netop medtager udviklingen i performance i den foregående PBO. 

 

I lyset af den foretagne litteraturgennemgang mener vi, at SBO-investorer kan anlægge tre tilgange 

til at opnå overnormal værdiskabelse. Den første tilgang er, at den nye PE-fond fortager de samme 

tiltag som den foregående PE-fond, da der stadig er værdiskabelsespotentiale tilbage i disse tiltag, 

altså en konsekvens af den omtalte struktur-hypotese. Den anden tilgang er, at SBO-investoren 

arbejder med de præcis samme mål som den foregående investor, men er blot bedre til at eksekvere 

planerne eller, at de tager en anden tilgang til at nå målet. Den tredje tilgang er, at SBO-investoren 

foretager andre tiltag og arbejder på andre områder for at opnå overnormal værdiskabelse grundet 

komplementære færdigheder, hvilket kan karakteriseres som specialiserings-hypotesen. 

 

Med udgangspunkt i afsnit 3.3.2 og tilhørende figur 2, følger vi Gilligan & Wright (2014) og antager, 

at PE-fondene enten kan fokusere på tiltag, der medfører omsætningsvækst på kort og lang sigt, eller 

at PE-fondene kan fokusere på omkostninger på kort og lang sigt for at forbedre den relative 

indtjening. Vi erkender, at antagelsen kan være simplificeret, men anser det således for at følge 

modellen som Gilligan & Wright (2014) opstiller. 

 

7.4.1 Analyse tilgang og metode 

Efter det er blevet identificeret, hvilke karakteristika der gør kandidater passende for en SBO i afsnit 

7.3, er det afgørende at kortlægge, hvilke strategier der realiserer potentialet for overnormal 

værdiskabelse efter SBO-investeringen er foretaget. I analysen af udvælgelseskriterier blev der 

identificeret fem karakteristika, der viste potentiale for overnormal værdiskabelse i SBO’er, hvor tre 

af disse var konkrete udvælgelseskriterier. Disse karakteristika var: lavere værdiansættelsesvækst, 

overnormal omsætningsvækst, overlegen udvikling i EBITDA-margin, lavere udviklingen i 

kapitaludnyttelse og forøget andel af immaterielle aktiver. Der foretages en opdeling af datasættet ud 

fra hvert karakteristika for at kunne påvise, hvordan der efterfølgende skabes værdi, hvis en PBO 

besidder et af de nævnte karakteristika. Efter opdelingen baseret på disse karakteristika vil en ny 

determinantanalyse give svar på, hvordan overnormal værdiskabelse blev skabt i SBO’en. Ved denne 
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fremgangsmåde er vi i stand til at besvare det opstillede spørgsmål og identificere, hvilke håndtag der 

skal drejes på for at realisere potentialet for værdiskabelse i SBO’er ud fra de virksomhedsspecifikke 

forhold. 

 

I determinantanalysen foretog vi en opdeling på geografisk placering, henholdsvis Storbritannien og 

Norden. Denne opdeling vil ikke blive foretaget i den kommende værdidriveranalyse ud fra 

betragtningen om, at vi allerede opdeler i delmængder og analyserer netop, hvordan deres 

karakteristika fører til værdiskabelse. Antallet af specielt de nordiske virksomheder ville blive 

reduceret til et niveau, hvor vi ikke ville kunne drage valide konklusioner, da antallet af observationer 

ville være utilstrækkeligt. Så selvom vi eksempelvis kun fandt øget andel af immaterielle aktiver som 

udvælgelseskriterie for SBO’er i Storbritannien, så bidrager det stadig at medtage de nordiske 

virksomheder, da vi netop så i determinantanalysen, at disse også umiddelbart skabte værdi i SBO’en 

efter angiveligt endt buy-and-build i PBO’en. 

 

I denne analyse foretages determinantanalysen således separat for hvert karakteristika. Derfor 

foretages en OLS regression for SBO’erne i hver delmængde ved brug af følgende model:  

d&E(gh5) = 	n + o ∗ p&E(gh5) + q ∗ r&E + s                        (10) 

hvor y er overnormal værdiskabelse for virksomhed i ved tidspunkt t i løbet af SBO’en, X er de 

virksomhedsspecifikke variabler i løbet af SBO’en og Y beskriver de makroøkonomiske variabler. 

 

7.4.2 Resultater af værdidrivere i SBO’er 

Underperformance i værdiansættelse  

Årsagerne til underperformance kan være mange, eksempelvis en forkert strategi, at virksomheden 

ikke har kunnet levere på den initiale forretningsplan eller noget helt tredje. Analysetilgangen er 

desværre ikke i stand til at identificere, hvad underperformance skyldes, men blot at den var tilstede 

i PBO’en, hvilket gør det udfordrende at identificere, hvilken af de tre tilgange der skal tages. Der 

findes dog to signifikante resultater jf. tabel 10. Det første resultat er, at omsætningsvækst er 

signifikant og positivt korreleret, samt at en positiv udvikling i overskudsgraden er korreleret med 

overnormal værdiskabelse i SBO’en for denne delmængde. Videre kan det aflæses, at udviklingen af 

egenkapitalen er niveaufølsom og med en positiv koefficient. I en kombination indikerer disse 

resultater, at det for denne delmængde tilsyneladende er vigtigt at kanalisere overnormal 

omsætningsvækst til bundlinjen og derigennem øge egenkapitalen i SBO’en. 
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Tabel 10 – Betingede værdidrivere SBO 

 
Note: Ovenstående tabel viser resultaterne af OLS regressionerne. For alle specifikationerne er den afhængige 
variabel overnormal værdiskabelse. For definition af specifikationerne se afsnit 7.2. P-værdier er vist i 
parenteser under deres respektive koefficienter. Signifikansniveau for alle specifikationer er henholdsvis *** 
0,1 pct., **1 pct. og *5 pct. UP står for underperformance, og OP står for overperformance relativt til peers. 
 

Porteføljevirksomheder med en overnormal udvikling i omsætningen i PBO’en 

For porteføljevirksomhederne, der oplevede en overnormal omsætningsvækst i PBO’en, fortsætter 

omsætningsvækst med at være positivt korreleret og signifikant for overnormal værdiskabelse i 

SBO’en. Det vil sige, at den nye PE-fond bør fortsætte med at have et fokus på initiativer, der kan 

drive omsætningsvækst og således fortsat tage markedsandele. 

 

Vækst
Omsætning, SBO 0,730 *** 1,142 *** 1,053 *** 0,936 *** 1,164 ***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Egenkapital, SBO 0,006 0,000 -0,006 0,003 -0,001

(0,063) (0,989) (0,098) (0,555) (0,666)

EBITDA-margin, SBO 0,105 8,104 *** 6,927 *** 3,365 ** 7,621 ***
(0,928) (0,000) (0,000) (0,002) (0,000)

Overskudsgrad, SBO 1,704 * -2,626 *** -1,659 ** 0,133 -2,293 ***
(0,010) (0,000) (0,001) (0,873) (0,000)

ROE, SBO -0,067 0,043 -0,078 0,037 0,047
(0,230) (0,157) (0,081) (0,532) (0,224)

ROA, SBO 0,408 -1,480 ** -0,735 0,192 -1,040
(0,658) (0,003) (0,246) (0,829) (0,124)

Finansiel gearing, SBO 0,000 0,001 0,002 0,002 0,002
(0,804) (0,241) (0,261) (0,488) (0,211)

Kortfristet likviditetsafdækning, SBO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
(0,770) (0,790) (0,967) (0,497) (0,136)

Likviditetsgrad, SBO 0,364 0,108 0,204 0,186 -0,120
(0,089) (0,568) (0,291) (0,504) (0,633)

Tilgodehavender-omsætning rate, SBO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(0,782) (0,928) (0,606) (0,999) (0,723)

Lager-omsætning rate, SBO 1,872 1,871 * -1,611 0,645 1,606
(0,262) (0,039) (0,215) (0,736) (0,276)

Immaterialle aktiver, SBO -0,762 -1,155 *** -0,704 * 1,244 -2,126 ***
(0,076) (0,000) (0,032) (0,083) (0,000)

Altman's Z-score, SBO -0,148 -0,165 * -0,017 -0,077 -0,258 **
(0,284) (0,023) (0,881) (0,555) (0,003)

log (Aktiver), SBO -0,015 0,014 -0,002 0,007 -0,013
(0,430) (0,235) (0,880) (0,778) (0,482)

log (Investeringsperiode), SBO -0,016 -0,035 -0,055 0,024 -0,018
(0,696) (0,193) (0,098) (0,668) (0,608)

Makro kontrol JA JA JA JA JA
Industri dummy JA JA JA JA JA
Årstal dummy JA JA JA JA JA
Konstant -3,386 0,662 0,483 -4,049 2,283

(0,373) (0,690) (0,846) (0,254) (0,458)
Justeret forklaringsgrad 0,442 0,718 0,666 0,473 0,683
Antal observationer 105 198 187 111 138

  EBITDA OP     ROA UP   Immateriel OP Værdiansættelse UP   Omsætning OP
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I afsnit 7.2 blev der redegjort for, at SBO-virksomheder muligvis var nået et punkt i deres livscyklus, 

hvor fokus på profitabilitet medførte stor værdi, hvilket kunne forklare vigtigheden af overnormal 

EBITDA-margin udvikling i determinantanalysen. Resultaterne i den betingede værdidriveranalyse 

viser, at udviklingen i EBITDA-margin variablens koefficient er både høj og signifikant. Resultatet 

er derfor bekræftende og yderst interessant, da det påviser, at for denne delmængde, der har oplevet 

høj omsætningsvækst i PBO’en, er udvikling af EBITDA-marginen en determinant for overnormal 

værdiskabelse i SBO’en. 

 

En alternativ forklaring er, at marginerne forbedres ved, at værdiforringende aktiviteter bortskaffes 

herunder aktiviteter med lavere marginer. Det kan ses, at en lavere udvikling i andelen af immaterielle 

aktiver er signifikant og en medvirkende årsag til værdiskabelse for disse SBO’er. Antages det, at en 

del af de immaterielle aktiver kommer fra erhvervet goodwill som følge af en buy-and-build strategi, 

som har medført den overnormale omsætningsvækst i PBO’en, kan det indikere, at den nye PE-fond 

aktivt arbejder med at optimere følgerne af denne strategi. 

 

På trods af værdiskabelsen gennem forbedret driftsindtjening, så er en overnormal forbedring af 

overskudsgraden signifikant og negativt korreleret med overnormal værdiskabelse for delmængden 

og kan indikere, at der foretages yderligere finansiel gearing i denne delmængde, hvorfor 

renteudgifterne således forøges og påvirker overskudsgraden negativt. Antagelsen bag denne 

sammenhæng findes i, at investeringer hvori driftsindtjening og dermed gældsserviceringsevnen 

forventes at blive markant forbedret gennem et omkostningsfokus, vil opkøbet i højere grad blive 

finansieret gennem gæld frem for egenkapital (Gilligan & Wright, 2014). 

 

Ligesom i determinantanalysen er det også her bemærkelsesværdigt, at en forøgelse af lageret relativt 

til omsætningen er signifikant og positivt korreleret med værdiskabelse. Denne opbygning af 

varelager kan muligvis forklare, hvorfor ROA umiddelbart er signifikant og negativt korreleret med 

overnormal værdiskabelse. 

 

Overnormal udvikling i EBITDA-marginen 

Det blev konkluderet, at overnormal udvikling i EBITDA-marginen er et udvælgelseskriterie for 

SBO’er. Resultatet for denne gruppe i tabel 10 viser, at porteføljevirksomhederne skaber overnormal 

værdi i SBO’en ved at fokusere på omsætningsvækst, da koefficienten herfor er signifikant og 
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positivt. Det indikerer, at den nye PE-fond kan opnå overnormal værdiskabelse ved at udnytte 

porteføljevirksomhedernes forbedring i deres relative indtjeningsevne i PBO’en gennem øget 

omsætning i SBO’en. Det interessante er, at overnormal værdiskabelse fortsat er signifikant og 

positivt korreleret med en fortsat overnormal udvikling i EBITDA-marginen. Denne information kan 

påvise, at PE-fondene efterlader EBITDA-margin forbedringspotentiale til den overtagende PE-fond. 

 

En reduktion af andelen af immaterielle aktiver er også for disse virksomheder signifikant korreleret 

med værdiskabelse. At det generelt er de samme variabler, som er signifikante og samme fortegn for 

koefficienterne, som for de virksomheder, der i PBO’en oplevede henholdsvis overnormal 

omsætningsvækst og EBITDA-margin udvikling, kan findes i, at 129 af virksomhederne oplevede 

begge tilfælde. På grund af de mange fælles observationer er det derfor interessant, at 

lagerudnyttelsen viser forskelligrettet resultater i tabel 10. Det ses, at værdiskabelse for delmængden 

med overnormal EBITDA-margin udvikling i PBO’en oplever værdiskabelse ved at optimere 

omsætning-lager ration, om end koefficienten ikke er signifikant. 

 

Underperformance i ROA 

Det kan ses i analysen af udvælgelseskriterier, at en værre ROA-udvikling end peers i PBO’en er 

positiv korreleret med overnormal værdiskabelse i SBO’en, dog er resultatet ikke signifikant. 

Tendensen i resultatet kombineret med resultaterne i effektivitetsmålene blev vurderet til at give et 

billede af, at en underperformance i kapitaludnyttelsen er favorabelt som investeringskriterie ved 

foretagelse af SBO. Vores hypotese 7 var ligeledes, at vi i SBO’erne ville se signifikante forbedringer 

i kapitaludnyttelsen og effektiviteten, som afledt ville udmønte sig i overnormal værdiskabelse. Da 

der ikke findes signifikante koefficienter, må vi endeligt afkræfte hypotese 7 om, at en 

kapitaludnyttelse værre end peers i PBO’en skaber plads for værdiskabelse gennem dette mål i 

SBO’en. Samme erkendelse må drages for effektivitetsmålene. Der findes dermed ikke belæg for 

effektiviserings-hypotesen i dette studie. 

 

For denne delmængde af virksomheder er omsætningsvækst endnu engang vigtig for at realisere en 

overnormal værdiskabelse i SBO’en, da variablens koefficient er positiv og signifikant forskellig fra 

nul. Overnormal EBITDA-margin udvikling relativt til peers har dog en endnu større indvirkning på 

værdiskabelse, da variablens koefficient er markant højere og signifikant. 
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Ud fra de præsenterede resultater kan det konkluderes, at denne gruppe af virksomheder 

formodentligt ikke er anlagt til at præstere et niveau af kapitaludnyttelse højere end peers, hvis det 

ikke var muligt i PBO’en. Derfor bør fokus være på at opnå overlegen salgsvækst og forbedre 

profitabiliteten gennem øget EBITDA-margin. 

 

Forøget andel af immaterielle aktiver 

Ud af de 111 virksomheder, der er i denne delmængde, oplevede 93 (83,7 pct.) af disse samtidig 

overnormal omsætningsvækst i PBO’en. Derfor kan det i tabel 10 iagttages, at denne delmængdes 

overnormale værdiskabelse forklares af samme værdidrivere som for delmængden, der oplevede 

overnormal omsætningsvækst i PBO’en. For de, der i PBO’en havde en højere udvikling i andelen af 

immaterielle aktiver end peers, viser resultaterne på linje med de andre delmængder, at (fortsat) 

omsætningsvækst er signifikant og positiv korreleret med værdiskabelse i SBO’en. Delmængden 

viser, at en udvikling i EBITDA-marginen bedre end peers er signifikant og positivt korreleret med 

stor koefficient. Dette kan tyde på, at PE-fonden i en SBO skaber værdi ved at fokusere på at realisere 

omkostningssynergier, som opkøb under PBO’en tillader. Ligeledes er en lavere udvikling i andelen 

af immaterielle aktiver signifikant og korreleret med værdiskabelse for disse virksomheder, hvilket 

tyder på, at en yderligere buy-and-build strategi ikke fortsættes, og at der muligvis frasælges eller 

direkte nedskrives på erhvervet goodwill som følge af refokusering.  

 

Resultaterne viser umiddelbare fordele ved at ændre den overordnede strategi, og derved opnå 

overnormal værdiskabelse fremfor at fortsætte den samme strategi, som PBO’en havde, hvilket kan 

indikere, at specialiserings-hypotesen finder sted. Tabel 10 viser yderligere, at overskudsgraden er 

signifikant og negativ korreleret med værdiskabelse, hvilket er udtryk for, at et strengt fokus ikke 

behøver at være på at kanalisere indtjening videre til bundlinjen. 

 

7.4.3 Generalisering af resultaterne 

I analysen af de betingede værdidrivere har vi inddelt datasættets porteføljevirksomheder i fem 

delmængder bestemt ud fra udvikling i enkelte variabler i løbet af PBO’en, hvor det tidligere i afsnit 

7.3 blev påvist, at disse karakteristika fører til vækst i SBO’en. Isoleringen af, hvordan enkelte 

variablers udvikling kan føre til værdiskabelse i SBO’en, gav os mulighed for at identificere, 

hvorledes denne udvikling kan udnyttes til at realisere den potentielle værdi. Det vil sige, det blev 
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kortlagt, hvilke håndtag SBO-investor skal dreje på i disse forskellige scenarier for at skabe 

overnormal værdi i løbet af sin ejerskabsperiode afhængig af udviklingen i den foregående PBO. 

 

Vores analyse viser, at der ikke blot er én værdidriver i SBO’er, men en kombination af mulige måder 

at håndtere udviklingen i PBO’en under et efterfølgende SBO-ejerskab. Rationalet for at indgå i en 

SBO hviler som oftest ikke på ét enkelt kriterie eller indikator for værdi, men ofte flere. De forskellige 

indikatorer for værdiskabelse baseret på de opstillede karakteristika giver os dog et godt indblik i, 

hvordan forskellige situationer økonomisk og operationelt skal håndteres. Det vurderes derfor, at 

disse værdidrivere ikke nødvendigvis skal ses isoleret fra hinanden, men skal ses i en kombination 

og et helhedsbillede for fremadrettet at opnå overnormal værdiskabelse. 

 

7.4.4 Delkonklusion for betingede værdidrivere 

For de virksomheder, der oplevede overnormal omsætningsvækst i PBO’en, er der klare muligheder 

for overnormal værdiskabelse, hvis den overtagende PE-fond har stort fokus på at skabe overlegen 

EBITDA-margin udvikling. Vores resultater peger på, at disse virksomheder har opnået kommerciel 

succes og nået et punkt, hvor den store vækst i omsætningen fra PBO’en skal konverteres til øget 

EBITDA, og der skal kapitaliseres på den opnåede markedsposition. Vi kan dermed endeligt bekræfte 

hypotese 6. Samtidig ses det, at det er fordelagtigt at arbejde med andelen af immaterielle aktiver, 

angiveligt særligt for de virksomheder, der har opnået salgsvæksten gennem buy-and-build. 

Resultaterne viser samtidig, at der stadig eksisterer værdiskabelse gennem vækstpotentiale i 

omsætningen. 

 

For delmængden kendetegnet ved underperformance i værdiansættelse i PBO’en påviser resultaterne, 

at det specielt er vigtigt at skabe omsætningsvækst, som kan kanaliseres til bundlinjen og derigennem 

øge egenkapitalen. 

 

Virksomheder, der i løbet af PBO’en har vist overlegen EBITDA-margin udvikling, er det tydeligt, 

at omsætningsvækst skaber værdi i SBO’en. Det er intuitivt, at der skal kapitaliseres på den stærke 

opbyggede margin, som kan udmønte sig i højere absolut driftsindtjening ved et løft i salget. Videre 

er det interessant, at denne delmængde fortsat leverer værdiskabelsespotentiale gennem det samme 

mål. Dette ser vi som en klar indikation på, at struktur-hypotesen ikke kan afvises, da PE-fondene 

efterlader overkommeligt potentiale for en ny PE-fond. 
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Ved SBO-investeringer i virksomheder, der har oplevet underperformance i ROA i den foregående 

PBO, findes det, at fokus bør være på at opnå overlegen salgsvækst og forbedre profitabiliteten i 

driften. Fokus skal dermed ikke være på at forsøge at overpræstere på ROA, men derimod 

udelukkende EBITDA. Da det blev konkluderet, at hvis det ikke er muligt at præstere et niveau af 

kapitaludnyttelse højere end peers i PBO’en, så bliver det ligeledes udfordrende i SBO’en. Disse 

virksomheder er ligeledes ikke i stand til at forbedre effektivitetsmålene betydeligt, hvorfor 

effektiviserings-hypotesen samt hypotese 5 og 7 endeligt kan afkræftes.  

 

Sidste delmængde, karakteriseret ved forøget andel i immaterielle aktiver, viser, at der i SBO’er af 

denne karakter bør være fokus på overnormal omsætningsvækst og EBITDA-margin udvikling. Hvor 

førstnævnte kan skyldes salgssynergier, mens sidstnævnte kan forklares ved omkostningssynergier i 

kølvandet af en buy-and-build i PBO’en. Resultaterne indikerer, at specialiserings-hypotesen finder 

sted, da der findes umiddelbare fordele ved at ændre den overordnede strategi til at opnå overnormal 

værdiskabelse, fremfor at fortsætte den samme strategi som PBO’en havde. 

 

7.5 Konklusion på analysen 
Resultaterne i den deskriptive analyse påviser, at der eksisterer overnormal værdiskabelse i både PBO 

og SBO, dog er værdiskabelsen 4,5 gange højere i PBO’en, hvilket giver os et grundlag til at bekræfte 

hypotese 1. Herudover påvises det, at sandsynligheden for, at en PBO opnår overnormal 

værdiskabelse, er højere, end den er for SBO’er uafhængigt af udfaldet i PBO’en. 

 

Determinantanalysen påviser overordnet set, at værdiskabelsesprofilerne for henholdsvis PBO’er og 

SBO’er ikke er markant forskellige fra hinanden. Der, hvor PBO’en og SBO’en adskiller sig, er, at 

en øget finansiel gearing kun har en positiv effekt på værdiskabelse i PBO’en, hvilket ikke giver os 

grundlag til at bekræfte hypotese 2. Analysen viser, at omsætningsvækst og EBITDA-margin 

udvikling bedre end peers er de toneangivende værdidrivere på tværs af såvel PBO’er som SBO’er. 

Omsætningsvækst fremstår som en større kilde til værdiskabelse i PBO’en, hvor EBITDA-margin 

udvikling fremstår som en større kilde til værdiskabelsen i SBO’en. Hypotese 3 kan således bekræftes 

for EBITDA-marginen, men vi kan ikke bekræfte den endegyldigt, da overskudsgraden, ROE og 

ROA ikke viser entydige resultater i forhold til at forbedret profitabilitet kan forklare værdiskabelse 

i hverken PBO’er eller SBO’er. Videre er vi ikke i stand til at finde en signifikant sammenhæng 
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mellem værdiskabelse og likviditet, hvorfor hypotese 4 derimod kan bekræftes. Analysen påviser, at 

effektiviseringsforbedringer ikke har en signifikant indflydelse for værdiskabelse af SBO’erne, 

hvorfor hypotese 5 afkræftes. 

 

Ved at påvise de sammenhænge, der eksisterer mellem PBO’er og SBO’er, har vi været i stand til at 

identificere udvælgelseskriterier for SBO’er bestemt ud fra, hvordan udviklingen i specifikke 

variabler i PBO’en medfører et potentiale for overnormal værdiskabelse. De identificerede kriterier 

er: høj omsætningsvækst, overnormal EBITDA-margin udvikling, og en øget andel i immaterielle 

aktiver. At høj omsætningsvækst i PBO’en har en positiv effekt på overnormal værdiskabelse i 

SBO’en bekræfter hypotese 6. Derudover påviser vi tegn på, at en værdiskabelse lavere end peers og 

underperformance i ROA i PBO’en kan bane vej for overnormal værdiskabelse i SBO’en. 

 

Til sidst undersøger vi, hvordan disse karakteristika fra PBO’en efterfølgende kan udnyttes for at 

opnå overnormal værdiskabelse i SBO’en, altså hvordan sammenhængen i værdiskabelsen mellem 

PBO’en og SBO’en udnyttes. Det kan ses, at de virksomheder, der oplevede overnormal 

omsætningsvækst i PBO’en, skal kapitalisere på deres opbyggede markedsposition ved at opnå 

overnormal EBITDA-margin udvikling, men ligeledes at der stadig er værdiskabelse ved yderligere 

overnormal omsætningsvækst. De PBO’er, der er karakteriseret ved underperformance i 

værdiansættelse, skaber overnormal værdiskabelse i SBO’en ved at fokusere på at skabe 

omsætningsvækst, som skal kanaliseres til bundlinjen og derigennem øge egenkapitalen. De SBO-

investeringer, der er foretaget i virksomheder, der leverede overnormal EBITDA-margin udvikling i 

PBO’en, skal fastholde den overlegne margin udvikling og samtidig skabe værdi ved at fokusere på 

at skabe omsætningsvækst. Der findes ingen tegn på, at det er muligt at skabe værdi i SBO’en gennem 

forøget kapitaludnyttelse eller effektivitet, hvis disse variabler er lavere end peers i PBO. Hypotese 5 

og 7 afkræftes derfor endegyldigt. Til sidst finder vi mulig værdiskabelse i SBO’en gennem 

realisering af salgs- og omkostningssynergier i kølvandet på en buy-and-build-strategi i PBO’en. 

I tabel 11, har vi opsummeret den samlede analyses resultater i forhold til vores opstillede 

arbejdshypoteser i afsnit 5.3. 
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Tabel 11 - Opsummering af arbejdshypoteser og den samlede analyses resultat 

1 Der forekommer en højere overnormal værdiskabelse i PBO’er sammenlignet med SBO’er √ 

2 Øget finansiel gearing har en positiv effekt på overnormal værdiskabelse i både PBO og SBO ÷ 
3 Forbedret profitabilitet har en positivt sammenhæng med overnormal værdiskabelse i både PBO 

og SBO 
(√) 

4 Der eksisterer en insignifikant sammenhæng mellem øget likviditet og overnormal 

værdiskabelse i både SBO og PBO 
√ 

5 Øget effektivitet har en positiv sammenhæng med overnormal værdiskabelse i SBO’er, men er 

insignifikant for overnormal værdiskabelse i PBO’en 
÷ 

6 Et givent porteføljeselskabs omsætningsvækst i PBO’en har en positiv effekt på værdiskabelsen 

i SBO’en 
√ 

7 En lavere udvikling i kapitaludnyttelsen i PBO’en har en positiv påvirkning på overnormal 

værdiskabelse i SBO’en 
÷ 

Kilde: egen tilvirkning. Overblik over analysens resultater i forhold til vores opstillede arbejdshypoteser i afsnit 5.3. 
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Kapitel 8, Diskussion  
 

I diskussionen vil vi benytte den første del, til at reflektere over de metodiske valg vi har truffet 

igennem specialet. Vi vil diskutere validiteten af undersøgelsens resultater på baggrund af vores 

dataindsamling, undersøgelsesdesign og valgte metoder. Derefter vi vil kort berøre, hvad praktikere 

indenfor PE-industrien kan bruge undersøgelsens resultater til. Derefter vil diskutere analysens 

resultater og de sammenhænge vi påviser i analysen, samt rationaler for hvorfor SBO giver mening. 

Til sidst vil vi komme med en række korte anbefalinger på baggrund af vores analyse og diskussion 

af resultaterne. 

 

8.1 Validiteten af studiets resultater 
Det har forud for undersøgelsen været vigtigt at sikre en høj kvalitet i vores dataarbejde for videre at 

sikre os, at resultaterne er gyldige for at kunne besvare vores problemformulering. Validiteten af 

resultaterne vil derfor nu blive behandlet igennem en diskussion af, hvordan metode i dataindsamling, 

undersøgelsesdesign, databehandling og statistisk metode er validitetssikret. 

 

8.1.1 Dataindsamling diskussion af potentielle bias 

I forbindelse med vores undersøgelsesdesign opstår der nogle afledte konsekvenser og mulige bias i 

forhold til det samlede datasæt. Vores datasæt kan lide af et selektion bias11, da alle 

porteføljevirksomhederne skal være realiserede SBO’ere. Af den grund indeholder vores datasæt 

således ikke alle LBO’er, men kun de LBO’er, der senere har gennemgået en SBO. Alternativet ville 

være blot at medtage LBO’er og SBO’er, som ikke havde en indbyrdes relation, hvilket omvendt vil 

kunne medføre et random selektion bias. Dette alternativ ville have den konsekvens, at vi ikke vil 

være i stand til at besvare vores problemformulering, da vi netop undersøger den indbyrdes 

sammenhæng mellem værdiskabelsen i en PBO og SBO for den samme porteføljevirksomhed. 

Undersøgelsen giver således ikke mulighed for at sige noget generelt om LBO’er, men således kun 

noget om udviklingen og sammenhængen i de virksomheder, der har gennemgået en PBO og SBO. 

Det valgte undersøgelsesdesign medfører, at vores datasæt giver os mulighed for at undersøge, 

hvordan sammenhængen er mellem den operationelle værdiskabelse i PBO’en og den efterfølgende 

 
11 Selektion bias er den skævhed, der kan forekomme, når datasættet ikke er tilfældigt udvalgt (Agresti & Franklin, 
2013). 
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SBO, som er en central del af vores forskningsinteresse. Som vi påviste indledende i analysen i afsnit 

7.2.1, så viser det samlede datasæt de samme resultater som empiriske studier af LBO’er generelt, 

uagtet af at vi har opstillet kriterier som ekskluderer størstedelen af LBO’er fra vores datasæt. 

Overensstemmelsen med den etablerede litteratur indikerer en høj grad af validitet for de 

efterfølgende konklusioner. 

 

Et yderligere selektions bias kan muligvis findes i, hvormed potentielle porteføljevirksomheder enten 

er blevet frasorteret eller mangler i vores datasæt grundet manglende tilgængelighed. Denne 

manglende tilgængelighed kommer til udtryk i, at vi kun har været i stand til at medtage de handler, 

som er blevet publiceret og er tilgængelige i de databaser, som vi har anvendt og derigennem har 

været i stand til at afgøre om, hvorvidt porteføljevirksomhederne har levet op til vores kriterier for at 

blive indlemmet, se afsnit 6.1 for kriterier. Således kan der være en risiko for, at mindre succesfulde 

transaktioner ikke er medtaget, som følge af at PE-fondene antageligt ikke vil reklamere med disse. 

Vi anser det som en begrænsning og et potentielt bias, der er gældende for de fleste lignende studier, 

på nær de studier med adgang til fund of funds data eller adgang til intern data. Studierne af Bonini 

(2015), Freelink & Volosovych (2012) og Wang (2012) har anvendt samme grundlag for at opspore 

data, som vi har, hvorimod Achleitner & Figge (2014) og Eschenröder et al. (2019) har haft mulighed 

for at supplere med data fra fund of funds.  

 

Ud fra de opstillede kriterier i undersøgelsesdesignet anser vi vores data for at være repræsentativt 

for den gruppe af virksomheder, der har gennemgået en SBO, specielt taget i betragtning af, at vi har 

været i stand til at finde regnskabsdata på 74 pct. af de virksomheder, der levede op til kriterierne, jf. 

figur 10. Dette er fundamentalt for, at vi kan vurdere og fremanalysere kausale relationer, der stemmer 

overens med den observerbare empiriske virkelighed, hvilket er vigtigt for, at vores konklusioner er 

pålidelige og gyldige indenfor den kritiske rationalistiske tilgang (Egholm, 2014). 

 

8.1.2 Undersøgelsesdesign 

Målet med undersøgelsesdesignet har været at skabe et fundament for at besvare 

problemformuleringen. Vi har i undersøgelsesdesignet taget et bevidst valg om kun at medtage 

regnskabsinformation ved investeringsstart og sidste år af investeringen. Udviklingen, som vi ser på, 

er således ikke baseret på alle tilgængelige regnskaber. Det vil sige, at porteføljevirksomhedernes 

udvikling bliver vurderet ud fra udviklingen fra start til slut, hvorfor en unaturlig påvirkning på en af 
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disse regnskabsperioder kan føre til forvrængede konklusioner. Eksempelvis finder (Jain & Kini, 

1994), at PE-fonde aktivt forsøger at fordreje indtjeningen året før et exit, såkaldt earnings 

management. Det kan i så fald betyde en for høj værdiansættelse ved transaktionstidspunktet for en 

given multipel. Herudover trækker det i modsat retning, at børsnoterede virksomheder ligeledes 

foretager earnings management på forskellige tidspunkter af uransagelige årsager (Doukakis, 2014). 

Dette er således en eksogen faktor, der er svær at korrigere for, men en faktor, vi har overvejet som 

konsekvens af, at vi arbejder med periodiserede regnskabsposter.  

 

Vores undersøgelsesdesigns tydelig fordel er først og fremmest, at det beskuer PBO og SBO 

sammenhængende, men i høj grad også at det medtager hele investeringsperioden. Dette er ikke 

tilfældet i mange andre undersøgelser, eksempelvis hos Bonini (2015), der kun medtager de to første 

år af SBO-investeringen. Problemet ved blot at medtage de to første år er, at hvis PE-fonden har lagt 

en forrentningsplan, der først udmønter sig i forbedringer på længere sigt, så tager undersøgelsen ikke 

højde for dette, hvilket øger sandsynligheden for fejlslutninger. Achleitner & Figge, (2014) nævner, 

at ved at bruge urealiserede investeringer øges sandsynligheden for et selektions bias, da PE-fonde 

ikke har interesse i at realisere virksomheder, der leverer underperformance. Ligeledes kan et kortere 

tidsperspektiv på SBO’en, som Bonini (2015), medføre, at forbedringer, der har en positiv effekt på 

kort sigt, bliver fejlvurderet, da de ikke er vedvarende over hele investeringsperioden. Berg & 

Gottschalg (2003) argumenterer derudover for, at implementeringen af forretningsplaner er en iterativ 

proces, hvorfor PE-fonde kan ændre deres strategi undervejs i ejerskabet og således levere 

overnormal værdiskabelse totalt set, selvom de første to år ikke var værdiskabende. Vores 

undersøgelsesdesign giver mulighed for at evaluere den ’samlede’ værdiskabelse, som PE-fondene 

skaber i løbet af hele deres ejerskab, hvilket vi anser som det mest retvisende, da PE-fondene har 

muligheden og interessen i at skabe mest mulig værdi igennem hele deres ejerskab. 

 

8.1.3 Behandling af data og approksimation af værdi 

I afsnit 6.4 er der redegjort detaljeret for, hvordan datasættet klargøres til analysen, inklusiv hvordan 

der estimeres en approksimation af egenkapitalværdien ved hvert transaktionstidspunkt. Der 

foretages en approksimation for egenkapitalværdien, da den faktiske værdi af egenkapitalen for 

datasættets virksomheder er udfordrende at opspore. Vi argumenterer ligeledes for, at hvis man 

ønsker at isolere effekten af den faktiske operationelle værdiskabelse, så kan data baseret på 

transaktionsmultipler være misvisende, da disse er forstyrret af elementer såsom forhandlingsevner, 



 105 

transaktionsomkostninger, synergier samt kontrol- og likviditetspræmier (Evers & Hege, 2012; 

Plenborg et al., 2017; Schreiner, 2007). Dette sikrer en konsistens ved værdiansættelserne på tværs 

af virksomhederne og transaktionstidspunkterne. Vi mener dermed, at der opnås en fair value af 

egenkapitalen for virksomhederne i datasættet, og der herigennem kan foretages en gyldig måling af 

ændringen i værdien fra start til slut, hvorfor der findes såkaldt målingsvaliditet (Saunders et al., 

2009). 

 

Herudover bliver udviklingen i porteføljeselskaberne sammenholdt med deres respektive peers for at 

sikre, at forbedringer i performance ikke blot er forklaret af eksterne forhold. Dernæst medtages 

kontrolvariabler ligeledes for at udelukke eksterne forhold i størst muligt omfang, jf. afsnit 6.5.1. 

Udelukkelsen af eksterne forhold gør, at resultaterne tilnærmelsesvist afspejler den faktiske kausalitet 

mellem den afhængige og en given forklarende variable, hvilket betyder at den interne validitet 

forøges, og vi derfor er bedre rustet til at drage korrekte slutninger vedrørende overnormal 

værdiskabelse (Saunders et al., 2009). 

 

8.1.4 Statistisk metode 

I analysen bliver der gjort brug af multipel regressionsanalyse, specifikt OLS regressioner, for at 

besvare problemformuleringen. I afsnit 6.6.1 bliver antagelserne for multipel regressionsanalyse 

gennemgået, og vi konkluderer, at disse antagelser er opfyldte for den opstillede model og dens 

variabler (Lind et al., 2018). Derudover ses det blandt andet, at modellerne besidder højere 

forklaringsgrader end tidligere i litteraturen (se afsnit 7.2), hvilket betyder at udviklingen i variablerne 

forklarer en stor del af overnormal værdiskabelse. Konklusionen om, at modellen opfylder 

antagelserne, øger validiteten for resultaterne i de statistiske tests, og tillader os dermed som forskere 

til at opdage korrekte årsagssammenhænge mellem forklarende variabel og de forklarende variabler. 

 

8.1.5 Hvad kan vi ikke sige? 

Vores afgrænsning har en naturlig indflydelse på, hvad vi kan og ikke kan sige. Da vi har afgrænset 

os til kun at undersøge den operationelle værdiskabelse, kan vi således ikke udtale os om den totale 

værdiskabelse. 51 pct. af værdiskabelsen i PE udgøres af operationel værdiskabelse (Perembetov et 

al., 2014), hvorfor vi har afskåret os fra at sige noget om de resterende kilder, multipel expansion og 

finansiel gearing jf. afsnit 5.1. Ligeledes medfører vores geografiske afgrænsning, at vores resultater 

muligvis ikke er gældende i andre geografiske områder. 
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Vores analyse er baseret på historisk arkiv data, hvorfor vores undersøgelse deraf af natur har et 

retrospektivt perspektiv. Ligesom alle analyser, der er baseret på historisk data, er de sammenhænge, 

vi har bevist, behæftet med en risiko for at kunne sige noget om fremtiden. Derudover kan vores 

undersøgelse kun påvise, hvordan værdidriverne udvikler sig, og hvordan de er med til at påvirke 

værdiskabelsen i henholdsvis PBO’er og SBO’er.  

 

Værdidriverne er alle funderet i regnskabsmæssige poster og afledte nøgletal, hvorfor vi kan udtale 

os om, hvordan værdidriverne udvikler sig og påvirker værdien. Da vores undersøgelse har et 

kvantitativt udgangspunkt, er vi omvendt ikke i stand til nuanceret at udtale os om, hvilke tiltag der 

får værdidrivere til at udvikle sig, eksempelvis omsætningsvækst; Er det grundet fokus på at få nye 

kunder, en organisk ekspansion eller er det fordi, der er et øget fokus på korrekt prissætning? De 

underliggende tiltag kan have en påvirkning på flere af værdidriverne samtidigt, eksempelvis 

omsætningen og profitabilitet. I den statistiske undersøgelse kan vi blot iagttage, at der er sket en 

ændring i omsætningen og profitabilitet, men vi kan ikke identificere det præcise tiltag, der forårsager 

ændringerne. Dette medfører, at vi ikke hverken kan be- eller afkræfte den del af specialiserings-

hypotesen, hvor målet for en værdidriver i SBO’en er det samme som i PBO’en, men realiseres 

igennem nye former for tiltag i SBO’en. 

 

8.2 Relevans for praktikere i Private Equity 
Vores undersøgelse har taget udgangspunkt i et fænomen, der i høj grad er relevant, men med 

begrænset forskning. Som nævnt kan vi se, at andelen af SBO’er er omfattende og i 2018 udgjorde 

49 pct. af værdien ved frasalg, mens rationalerne for SBO’er er kritiseret i såvel praksis som i den 

begrænsede forskning. Tidligere empiriske undersøgelser har forklaret værdiskabelsesprofilen i 

SBO’er ved at finde tegn på struktur-, specialiserings-, effektivisering- og go-for-broke-hypotesen. 

Mange af disse undersøgelser har fokuseret på PBO’er og SBO’er som to selvstændige fænomener, 

hvor vi med vores undersøgelse har påvist, at udviklingen i SBO’er i høj grad er et resultat af, hvordan 

PBO’en udviklede sig. 

 

Vi mener, at vores resultater kan benyttes indenfor PE-industrien, da de giver et teoretisk og empirisk 

forankret belæg for at foretage SBO’er. Med en analyse bestående af 297 afsluttede SBO’er, har vi 

påvist, hvordan overnormal værdiskabelse i en SBO realiseres betinget af en given udvikling i den 
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foregående PBO, men samtidig kortlagt den overordnede værdiskabelsesprofil på tværs af 

porteføljevirksomheder i Storbritannien og Norden. På trods af sammenhængene er overordnede og 

kan virke basale, så har vi fremvist belæg for kausale forhold. Vi mener derfor, at de sammenhænge, 

der belyses, kan indgå i en SBO-investors beslutningsgrundlag, når den overordnede forretningsplan 

skal laves. Derfor kan vores undersøgelse give nogle retningslinjer for, hvordan PE-fondene skal 

evaluere deres investeringsbeslutninger i forhold til potentiale, egne kompetencer og pris. 

 

8.3 Diskussion af resultaterne 
I de foregående afsnit blev det diskuteret, hvordan valgene forud for analysen har påvirket 

resultaterne og validiteten af konklusionerne. Følgende afsnit vil nu diskutere de fundne resultater ud 

fra teorier i højere grad samt fortolke resultaterne. 

 

8.3.1 Værdiskabelsesprofilerne 

Resultaterne fra den deskriptive analyse og determinantanalysen peger på, at 

værdiskabelsesprofilerne for PBO’erne og SBO’erne generelt set er ens, hvor fokus er på 

omsætningsvækst og EBITDA-margin forbedringer. På trods af, at værdiskabelsesprofilerne generelt 

er ens, viser analysen, at værdiskabelsesvæksten er 4,5 gange højere i PBO’erne, selvom de samme 

faktorer forklarer værdiskabelsen i SBO’erne. Det giver en klar indikation af, at det er sværere at 

udvinde overnormal værdi i SBO’en, angiveligt hvorfor vi også ser, at investeringsperioden er 

længere for SBO’erne. Argumentet for en længere investeringsperiode hviler på, at en PE-fond ikke 

vil foretage et exit, hvis der endnu ikke er realiseret et tilfredsstillende afkast på investeringen i 

porteføljeselskabet, og PE-fonden forventer, at de vil skabe et sådant (Achleitner & Figge, 2014). 

Ikke nok med at SBO’ere har mindre værdiskabelsespotentiale og en længere investeringshorisont, 

så er sandsynligheden for overnormalt afkast kun 53,6 pct. i en SBO mod 64,6 pct. for de samme 

virksomheder i PBO’en. Sandsynligheden for succes og det generelle billede tyder på, at PBO’er er 

mere attraktive, men analysen påviser stadig, at operationel værdiskabelse i SBO’erne stadig finder 

sted, bare på et lavere niveau og over en længere tidshorisont. 

 

8.3.2 Hvorfor eksisterer der stadig operationel værdiskabelse i SBO’er? 

PE-fonde søger virksomheder, der befinder sig på strukturelt attraktive markeder. Hvis en PE-fond 

foretager en investering, så betyder det, de er blevet bekræftet i, at det er plausibelt for dem at skabe 

et fornuftigt afkast, uanset om der er tale om en SBO eller ej. Da PE-fonde er aktive investorer, 
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foretages investeringer på et yderst oplyst grundlag ved hjælp af velfunderede interne 

beslutningsmodeller og et højt forbrug af konsulenter og rådgivere under due diligence i købsfasen 

(Bain & Company, 2020; Gilligan & Wright, 2014; Maj Invest; & Implement Consulting, 2020). At 

der stadig forekommer operationel værdiskabelse gennem omsætningsvækst eller andre variabler i 

SBO’en, må forklares af PE-fondenes grundighed og dybdegående analyser, der har til formål at finde 

potentiale for fremtidig værdiskabelse. Hvis der ses bort fra go-for-broke-hypotesen, så må dette 

betyde, at SBO-kandidater sidestilles med andre kandidater for PE-fonden i investeringsøjemed, 

hvilket betyder, at hvis virksomhederne ikke tillader værdiskabelse, vil de blive frasorteret i processen 

og vil aldrig blive relevante kandidater for en SBO. 

 

Hvilket potentiale PE-fondene ser, og hvordan de ønsker at realisere potentialet, afhænger naturligvis 

af situationen. Dog kan vi sige, at bestemte situationer danner grundlag for værdiskabelse i en SBO, 

da vi kunne se tydelige sammenhænge mellem udviklingen i specifikke variabler i PBO’en og 

overnormal værdiskabelse i en efterfølgende SBO. PE-fondens ageren i PBO’en er med til at 

determinere, om der eksisterer et potentiale for overnormal værdiskabelse i SBO’en. 

 

8.3.3 Årsager til ens værdiskabelsesprofil 

Analysens resultat, som påviser, at værdiskabelsesprofilerne i PBO’en og SBO’en er ens, er i 

overensstemmelse med Achleitner & Figge (2014) og Eschenröder et al. (2019), der ligeledes finder, 

at både omsætning og EBITDA-margin forbedringer er de væsentligste værdidrivere i både PBO’er 

og SBO’er. Ingen af de to forsøger dog rigtigt at forklare lighederne, hvorfor vi nu vil diskutere disse.  

 

Det er interessant, at Gompers et al. (2016) finder, at for 70 pct. af PE-fondene er potentiale for 

omsætningsvækst et af de vigtigste investeringsrationaler. Videre påpeger PE-fonden Maj Invest, at 

EBITDA vækst er vigtigere for IRR end at forbedre cash conversion, hvorfor de mener, at gevinsten 

er større ved fokus på faktorer som volumevækst, prissætning og indkøbsprocesser, end 

arbejdskapital-, CAPEX- og anden balanceoptimering (Maj Invest & Implement Consulting, 2020). 

Perembetov et. al. (2014) finder for LBO’er generelt, at 53 pct. af operationel værdiskabelse forklares 

af omsætningsvækst, mens lige under 18 pct. forklares af EBITDA-margin forbedring og 2 pct. af en 

kombination af de to. Derimod forklarer cash conversion forbedring kun lige under 20 pct. af den 

operationelle værdiskabelse. Dette viser tydeligt, hvor vigtig omsætningsvækst og EBITDA-margin 

er for PE-fondene. Set i lyst af, at vi før argumenterede for, at SBO’er sidestilles med andre 
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kandidater, virker det naturligt, at værdiskabelsesprofilerne er tilnærmelsesvis ens, da det langt hen 

ad vejen er de samme PE-fonde, der investerer i SBO’er som der investerer i PBO’er. 

 

8.3.4 Hvorfor foretage en SBO? 

På trods af ovenstående argumenter om, at SBO’er foretages på et oplyst grundlag, viser vores 

resultater stadig, at SBO’er leverer gennemsnitligt lavere overnormal værdiskabelse end PBO’er. 

Dette kan skabe en undren om, hvorfor SBO’er foretages frem for de andre kandidater, de sidestilles 

med. Vi gennemgik i litteraturgennemgangen syv teoretiske hypoteser, som forsøger at forklare 

motiver og rationaler for SBO’er, se afsnit 4.3. Vi vil nu fremføre nogle rationaler, som derimod kan 

retfærdiggøre det lavere afkast i SBO’er, som vi påviste i analysen. 

 

Reduceret risiko og omkostninger 

Demiroglu & James, (2010) argumenterer for, at et reduceret værdiskabelsespotentiale i SBO’en 

omvendt bliver modsvaret ved en reduceret risiko, da porteføljevirksomheden er blevet screenet af to 

PE-fonde. Herudover reduceres risikoen ved, at porteføljevirksomheden allerede en gang har 

gennemgået en LBO, og derigennem har bevist, at den kan generere tilfredsstillende pengestrømme 

under en LBO-struktur, hvilket reducerer asymmetrisk information ved SBO-investeringer. 

Herudover medfører det, at ledelsen og medarbejderne i høj grad kender arbejdsgangene og de 

forventninger, som et PE-ejerskab afstedkommer, hvilket kan reducere agentomkostningerne og 

medføre, at virksomheden kan springe indkøringsfasen til et PE-ejerskab over og starte med 

værdiskabelsen hurtigere (Achleitner & Figge, 2014; Evers & Hege, 2012). Som nævnt i afsnit 4.3.1 

er der betydeligt lavere omkostninger forbundet med SBO’er, hvad angår omkostninger til at opspore 

investeringer og et mindre behov for, at PE-fonden skal være tilstede i lokalmiljøet blandt potentielle 

kandidater og bruge tid på at overbevise aktionærerne om at sælge (Degeorge et al., 2013). De lavere 

omkostninger og reduceret asymmetrisk information, gør at der kan argumenteres for, SBO’er er en 

genvej til et positivt afkast. 

 

Size matters 

Vi påviser i den deskriptive analyse, at SBO-investeringerne er signifikant større end PBO-

investeringer ud fra værdiansættelsen. Den absolutte størrelse af virksomhederne sat i relation til PE-

fondenes kapitaltilsagn og kapacitet kan medføre, at de større handler bliver mere attraktive. Brenda 

Rainey Sr. Director, Bain & Company udtaler således, ” A small deal, even if it goes really well, is 
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just not going to move the needle. There’s a limit to how many deals you want to invest in out of a 

large fund, because it comes down to how much bandwidth you have to manage it.” (Wiggins, 2020). 

Dette citat berører to bevæggrunde for SBO’er, at størrelse har en påvirkning på afkast i absolutte 

termer, og at PE-fonde har en kapacitetsbegrænsning i antal porteføljeselskaber. Sidstnævnte taler 

for, at en større fond ikke vil medføre, at man vil investere i flere selskaber, da der er en begrænsning 

i antallet af investeringer, man kan forvalte, hvorfor størrelsen på investeringerne alt andet lige må 

vokse. Den første del af citatet taler for, at det er strukturelt mere attraktivt at investere i store 

selskaber, om end det relative afkast er lavere, blot afkastet er højere end den aftalte hurdlerate. 

Eksempelvis er et afkast på 20 pct. på en €500m investering mere attraktivt for en partner end et 

afkast på 40 pct. på en investering til €50m, da det absolutte afkast han aflønnes ud fra, er betydeligt 

større, jf. afsnit 3.2.3. Ovenstående taler for, at PE-fondenes relative størrelse og aflønningsstruktur 

kan forklare motivet for at foretage SBO’er. 

 

Private Equity fødekæden 

I vores gennemgang af litteraturen indenfor SBO nævnes struktur- og specialiserings-hypotesen som 

årsager til, at der kan være yderligere operationel værdiskabelse i en SBO. Et forhold, der ikke 

medtages i disse hypoteser, er fondenes indbyrdes relation i forhold til størrelse. Flere undersøger 

fondenes erfaring (Bonini, 2015; Jenkinson & Sousa, 2015; Wang, 2012), men kun få har undersøgt 

størrelsen i forhold til kapitalfonden (Bonini, 2015). Som nævnt finder Bonini (2015) og Jenkinson 

& Sousa (2015), at fonden, der foretager SBO’en, i gennemsnit er dobbelt størrelse af fonden, der 

foretager PBO’en. Vi finder dette interessant, i lyset af vores tidligere fund i analysen der viser, at 

andelen af udenlandske PE-fonde er større for SBO’er. Ramsey Franks, tidligere partner i den 

amerikanske PE-fond JJL Partners siger følgende: ”Companies go through a life cycle. Sometimes 

we can only take companies so far with our capital base and need to hand it off to other, bigger firms 

like TPG that have the capital to take it to another level. We’ll bring it to $120m EBITDA then they’ll 

bring it to $300m EBITDA. Small firm sells to big firm, big firm sells to mega firm, and mega firm 

hopefully sells to multinational.” (Axial, 2011). 

 

Heri beskrives forholdet mellem den relative størrelsesforskel blandt PE-fondene nemlig, at der kan 

være en naturlig progression, hvor PE-fondenes kapitalberedskab kan variere i takt med, at størrelsen 

på PE-fondene øges, hvilket kan forklare at der stadig kan være yderligere vækstpotentiale i en SBO 

og sågar en TBO, hvorfor der kan være en fødekæde indenfor PE-fonde. I litteraturen beskrives dette 
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forhold ikke som en del af specialiserings-hypotesen, men vi vil argumentere for, at dette forhold til 

dels kan falde ind under denne hypotese. Vi følger Boninis (2015) argument med, at dette 

internationale fokus kan forklare forskelle i performance, grundet regionale karakteristika, adgang til 

specifikke markeder og kulturelle forhold, der er forskellige. Det større kapitalberedskab og den 

forøgede internationale tilstedeværelse, må derfor have en påvirkning på PE-fondenes netværk, 

geografiske aftryk og adgang til ressourcer, som kan medføre, at porteføljevirksomheden kan opleve 

langsigtet vækst som følge af, at de foregående strategier repliceres af den nye PE-fond simpelthen 

ved, at virksomheden kan skalleres. 

 

Et konkret eksempel i vores datasæt er den danske virksomhed HusCompagniet. Under det første 

ejerskab fra 2006 til 2011 fokuserede Axcel på det danske marked, hvor HusCompagniet under FSN 

Capitals ejerskab fra 2011 til 2015 voksede sig store på det svenske marked og gik ind på det tyske 

marked (Broe-Andersen, 2015; Ebbesen, 2015). Under det nuværende ejerskab fra 2015 har EQT 

fortsat arbejdet med den tidligere anlagte strategi i Tyskland (Ebbesen, 2015). Det er altså et eksempel 

på denne skallering, som PE-fondene kan foretage i virksomhederne, hvor virksomhederne går fra at 

være en national virksomhed, til at blive en regional virksomhed og til sidst måske kan blive en global 

virksomhed. Således kan PE-fondene have en specialisering, der i en kombination med de 

tidsbegrænsede investeringsperioder medfører, at den samme strategi kan repliceres i gentagne 

buyout-runder. 

 

8.4 Diskussion af sammenhæng 
Hvor vi indtil nu har diskuteret, hvorfor SBO’er har en eksistensberettigelse, er det nu interessant at 

diskutere resultaterne, der viser, hvor PE-fondene skaber værdi i SBO-investeringer ud fra det 

potentiale, der eksisterer ved indgangen til en SBO, samt hvorfor det giver mening, at potentialet 

eksisterer og kan realiseres. 

 

8.4.1 Høj omsætningsvækst i PBO’en 

Det bliver påvist i analysen i afsnit 7.3, at der er en sammenhæng mellem højere omsætningsvækst 

end peers i PBO’en, og efterfølgende overnormal værdiskabelse i SBO’en. Med henblik på 

perspektiverne for værdiskabelse af Gilligan & Wright (2014), gennemgået i afsnit 3.3.2, kan vi gøre 

os formodninger om, hvorvidt den høje omsætningsvækst er skabt igennem en strategi med fokus på 

hurtigt opsving (kortsigtet) eller vedvarende vækst (langsigtet). I den sidste delanalyse redegør vi for, 
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at virksomhederne skaber værdi gennem EBITDA-margin forbedringer betinget af, at de har oplevet 

en højere omsætningsvækst i PBO’en. Som fremført i analysen så er årsagssammenhængen plausibel 

ud fra det argument, at PBO’en foregår under ”vækstfasen” i porteføljevirksomheden, og SBO’er i 

højere grad er indgangen til ”modningsfasen”, hvor der skal kapitaliseres på den opnåede 

markedsposition. Dette fund er i tråd med citatet af Ramsey Franks om, at større PE-fonde tager over 

senere i livscyklussen. Resultat kan videre fortolkes som, at strategier funderet i både hurtigt opsving 

og vedvarende vækst foregår i PBO’erne, hvor den nye PE-fond i SBO’en komplementerer med et 

fokus på effektivitet, enten omkostningfokus (kortsigtet) eller vedvarende stabilitet (langsigtet) for at 

skabe overnormal værdi. 

 

I forlængelse heraf er det interessant, at Gilligan & Wright (2014) fremhæver afskaffelse af 

værdiforringende aktiviteter som et vigtigt værdiskabende aspekt i strategien omkostningsfokus, da 

vi netop kan se, at en lavere vækst i andelen af immaterielle aktiver i SBO’en (og formodenligt et 

fald i andelen) er positivt korreleret med værdiskabelse for denne gruppe. Grundet 

regressionsanalysens egenskaber, eller i dette tilfælde mangel på samme, kan vi ikke endeligt 

bekræfte, at en lavere udvikling i andelen af immateriale aktiver er medvirkende til forbedringer i 

EBITDA-marginen. Vi kan derfor ikke med sikkerhed forklare, at en del af de virksomheder, der 

skaber værdi gennem EBITDA-margin gør dette ved at afskaffe værdiforringende aktiviteter, men vi 

tolker de to varibles påvirkning, som at der er gevinster at hente ved at refokusere og afskaffe 

værdiforringende aktiver, og derigennem muligvis forbedre EBITDA-marginen. 

 

En sidste pointe i diskussionen af denne delmængde er, at en forsat højere omsætningsvækst i SBO’en 

har en positiv sammenhæng med overnormal værdiskabelse. Dette kan tolkes som, at der for de 

virksomheder, hvor der har været anlagt en strategi med fokus på vedvarende vækst i PBO’en, kan 

den efterfølgende PE-fond fortsætte dette fokus med gevinst, hvilket er interessant da det taler for 

struktur-hypotesen, da PBO’en er afsluttet før hele værdiskabelsen ved strategien er realiseret. 

Alternativt kan det forklares af den førnævnte PE-fødekæde, at der kan være omsætningsvækst i to 

runder som følge af større kapitalberedskab i SBO’en og at strategien i store træk repliceres. 

 

8.4.2 Overlegen EBITDA-margin udvikling 

I afsnit 7.3 viser vi, at en EBITDA-margin udvikling bedre end peers i PBO’en er positivt korreleret 

med overnormal værdiskabelse i SBO’en, hvilket gør det til et udvælgelseskriterie for SBO’er. I 
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analysen er det interessant, at vi kan konkludere, at yderligere bedre udvikling i EBITDA-marginen 

er en betydelig værdidriver for denne delmængde. Resultatet taler for, at der efterlades urealiseret 

operationel værdiskabelse i PBO’erne, hvorfor vi på ny finder belæg for struktur-hypotesen af 

Jenkinson & Sousa (2015). At der efterlades værdiskabelsespotentiale behøver nødvendigvis ikke at 

være negativt for den sælgende fond. Man kan formode, at hvis den sælgende fond anlagde en strategi 

med fokus på langsigtet vedvarende stabilitet, så må de have benyttet det stadig eksisterende 

potentiale for bedre margin-udvikling end peers som et salgsargument over for SBO-investoren,. 

Samme argument gør sig gældende for de ovennævnte virksomheder, hvor der var fortsat højere 

omsætningsvækst i SBO’en efter høj vækst i PBO’en.  

 

Der findes en mulig alternativ forklaring på, at PE-fonde er i stand til at høste omsætningsvækst eller 

opnå overnormal EBITDA-margin udvikling i to omgange. Berg & Gottschalg (2003) argumenterer 

for, at implementeringen og eksekveringen af forretningsplaner er en iterativ proces, og er en 

afbalancering af den initiale forretningsplan og de muligheder, der opstår over tid. At vi lever i en 

foranderlig verden medfører, at den omsætningsvækst eller de forbedringer, der fører til en 

overnormal EBITDA-margin udvikling, som står for at høstes i SBO’en, muligvis ikke var 

eksisterende før til sidst i PBO’en, og PBO-investor dermed ikke havde et udgangspunkt for at høste 

disse. Specielt i dag er dette mere relevant end nogensinde, hvor vi så i afsnit 3.4.3, at PE-fonde 

tillægger digitalisering stor værdi i fremtiden, og at disruption det seneste årti har fyldt mere end 

nogensinde før, også i PE-sammenhæng (Bain & Company, 2020). 

 

8.4.3 Øget andel af immaterielle aktiver 

For delmængden, der oplevede øget andel af immaterielle aktiver i PBO’en, fandt vi tegn på salgs- 

og omkostningssynergier, hvilket vi nu vil diskutere, hvorfor dette giver mening. 

 

Resultaterne for denne delmængde viser tegn på, at der realiseres salgssynergier i en del af SBO’erne 

efter en endt buy-and-build-strategi i den foregående PBO’er. Dette baseres på, at der kan skabes 

overnormal værdiskabelse i SBO’en gennem overlegen omsætningsvækst, betinget af en øget andel 

af immaterielle aktiver i PBO’en, angiveligt goodwill som følge af buy-and-build-strategi. Vi kan 

ikke endegyldigt konkludere, at den værdiskabende omsætningsvækst i SBO’en udelukkende kan 

tilskrives salgssynergier, men det virker sandsynligt, at dette som minimum er en faktor. Vores 

argument er, at vi kan se, at omsætningen bliver kraftigt øget i PBO’erne samtidigt med en høj 
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overnormal udvikling i immaterielle aktiver, jf. afsnit 7.4.2. Dette taler stærkt for en buy-and-build-

strategi, hvor størstedelen af væksten er uorganisk. Videre kan vi se, at for denne delmængde er 

udviklingen i andelen af immaterielle aktiver i SBO’en negativt korreleret med overnormal 

værdiskabelse, hvilket tyder på, at omsætningen ikke bliver øget i SBO’en gennem yderligere buy-

and-build, men derimod organisk. Den overlegne omsætningsvækst i SBO’en vil ud fra denne 

argumentation være funderet på, at den opbyggede virksomhed i PBO’en udnyttes, hvorefter 

salgssynergier realiseres for at opnå værdiskabende omsætningsvækst. 

 

Herudover kan det ses, at en overnormal udvikling af EBITDA-marginen i SBO’en fører til 

overnormal værdiskabelse betinget en af højere udvikling i andelen af immaterielle aktiver i PBO’en. 

Her virker det stærkt plausibelt, at en del af de realiserede forbedringer i EBITDA-marginen i SBO’en 

stammer fra urealiserede omkostningssynergier i den anlagt buy-and-build strategi i PBO’en. Som 

bekendt var det positivt for denne delmængde at opleve lavere vækst i andelen af immaterielle aktiver 

end peers, hvilket betyder, at der formodentligt foretages en refokuseringsstrategi for nogle selskaber 

i SBO’en, hvilket muligvis forklarer, at en overnormal udvikling i EBITDA-marginen skaber værdi. 

Dette taler for, at der kan være fordele ved at anvende komplementære strategier omhandlende 

omkostningsfokus eller vedvarende stabilitet i den efterfølgende SBO, efter der har været anvendt 

vækstfokuseret strategier i PBO’en (Gilligan & Wright, 2014). 

 

Årsagen til, at disse resultater omkring buy-and-build-strategier er så interessante, er først og 

fremmest, at de bringer et helt nyt aspekt til undersøgelser af SBO’er, og påviser resultater vi ikke er 

stødt på i litteraturen. Derudover taler de for, at der benyttes komplementære strategier, og at der er 

umiddelbare fordele forbundet ved dette for denne gruppe, hvilket er et argument for specialiserings-

hypotesen. 

 

8.5 Anbefalinger 
Efter sammenhængen mellem værdiskabelsen i PBO og den efterfølgende SBO er blevet diskuteret, 

og antagelserne for hvorfor sammenhængende giver mening, kan vi nu opstille overordnede 

anbefalinger til PE-fonde ved investeringer i SBO’er. Vi påviste tidligere tre udvælgelseskriterier for 

SBO’er, hvilket vi nu vil opsummere i nogle anbefalinger vedrørende, hvordan PE-fonde bør 

investere ud fra disse. Vi vil benytte rammerne i figur 2 af Gilligan & Wright (2014) til at 

kategorisere, hvilket fokus investeringerne bør have. 
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Omsætningsvækst under tidligere ejerskab 

1. Hvis en virksomhed oplevede omsætningsvækst højere end peers i løbet af det foregående 

ejerskab, og virksomheden er ved at nå ”modningsfasen”, så bør der kapitaliseres på den tidligere 

vækst ved at forbedre den relativ indtjening, netop EBITDA-marginen. Derfor bør PE-fonden kun 

investere i den potentielle SBO, hvis de kan bidrage med komplementære færdigheder, hvor de 

succesfuldt kan eksekvere en strategi med omkostningsfokus for at skabe værdi ved at øge den 

relative driftsindtjening. 

 

2. Hvis virksomheden ikke har nået ”modningsfasen”, kan der eksistere yderligere 

værdiskabelsespotentiale i at øge indtjeningsgrundlaget ved fortsat omsætningsvækst, da den 

tidligere høje omsætning er et ”proof of concept” for virksomhedens eksistens. Derfor bør der 

kun foretages en investering, hvis den potentielle SBO-investor har kompetencer med at vokse 

omsætning. Kompetencerne kan eksempelvis være at rykke virksomheden fra regional til global 

aktør, altså at den købende PE-fond er længere oppe i ”PE-fødekæden”. Herudover skal det 

vurderes, om potentialet i omsætningsvækst stammer fra vedvarende vækst (en strategisk 

repositionering) under foregående ejerskab, eller der kan foretages et hurtigt opsving som følge 

af, at den foregående ejer har efterladt omsætningsvækst grundet sine kompetencer eller PE-

strukturen. 

 

Omsætningsvækst ved buy-and-build strategi foretaget under foregående ejerskab 

3. Hvis den foregående ejer har foretaget en buy-and-build strategi udelukkende med fokus på at 

vokse omsætningen og konsolidere markedet, bør den opbyggede platform udnyttes og fokus 

være på værdiskabelse gennem salgssynergier. Derfor bør den potentielle SBO-investor have 

erfaring med at realisere salgssynergier og bør anlægge en strategi, der ligner hurtigt opsving, da 

den opbyggede virksomhed gennem investeringer i forretningen og medarbejdere kan opnå 

værdiskabende organisk vækst. 

 

4. Hvis den foregående PE-fond udelukkende havde fokus på at vokse omsætning, eksisterer der 

potentielle værdiskabende omkostningssynergier. Derfor lig punkt et bør den købende SBO-

investor have erfaring med omkostningsfokus strategier, hvor der skæres ind til benet samt 

afskaffes værdiforringende aktiviteter. Igen er fokus at skabe værdi ved at øge den relative 
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driftsindtjening. En potentiel SBO-investor kan drage fordel, hvis de har erfaring med optimering 

af enheder og post-merger integration (Acharya et al., 2013). 

 

Overnormal EBITDA-margin udvikling under tidligere ejerskab 

5. Der bør investeres, hvis virksomheden har skabt et stabilt grundlag for EBITDA-marginen under 

tidligere ejerskab, og marginen herved kan udnyttes. Det vil sige, at den potentielle SBO-investor 

bør være i stand til at anlægge og eksekvere en komplementær strategi med fokus på at skalere 

virksomheden uden at udtynde indtjeningsevnen. Dette kan ske enten ved hurtigt opsving eller 

vedvarende vækst, hvor hurtigt opsving virker mest passende, da vedvarende vækst er 

risikobetonet og omhandler repositionering, jf. afsnit 3.3.2. 

 

6. Vores resultater peger på, at hele potentialet for overnormal udvikling i EBITDA-margin ikke 

udnyttes under første ejerskab, da forsatte forbedringer historisk set har været en yderligere 

værdidriver i SBO’er. Derfor bør det ved dette udvælgelseskriterie undersøges, om der er efterladt 

potentiale for margin-forbedring, muligvis på grund af et forhastet salg. I så fald bør SBO-

investoren besidde evnerne til at eksekvere en effektivitetsstrategi, enten omkostningsfokus eller 

vedvarende stabilitet, for at en SBO giver mening. Specifikt finder vi, at optimering af 

lagerudnyttelsen skaber værdi. 
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Kapitel 9, Konklusion og perspektivering 
 

9.1 Konklusion 
Potentialet for operationel værdiskabelse i SBO’er betvivles ofte af teoretikere og praktikere, og en 

lignende forundring skabte vores forskningsinteresse. Vores undren førte til spørgsmålene om, hvilke 

forskelle der eksisterer i operationel værdiskabelse på tværs af PBO’er og SBO’er, og hvilke 

sammenhænge der eksisterer mellem operationel værdiskabelse i SBO’en og den foregående PBO. 

Med udgangspunkt i den etablerede litteratur opstiller vi syv arbejdshypoteser, som bidrager til at 

besvare problemformuleringen. For at besvare problemformuleringen anlægger vi et stringent 

undersøgelsesdesign, der anskuer PBO’en og SBO’en fortløbende, hvilket resulterer i et omfattende 

datasæt bestående af 297 virksomheder på tværs af Norden og Storbritannien. 

 

I kortlægningen af forskellene i værdiskabelsesprofilerne for PBO’er og SBO’er kan vi konkludere, 

at der findes overnormal værdiskabelse i både PBO og SBO, men at værdiskabelsen er 4,5 gange 

højere i PBO’er. I forlængelse deraf finder vi, at sandsynligheden for at opnå overnormal værdi i 

PBO’er er højere end for de efterfølgende SBO’er. Ved analyse af hvilke variabler, der determinerer 

værdiskabelse, kan vi, overordnet set konkludere at værdiskabelsesprofilerne er ens for PBO’er og 

SBO’er, hvor de toneangivende determinanter for overnormal værdiskabelse er omsætningsvækst og 

EBITDA-margin udvikling højere end peers, hvilket er i overensstemmelse med tidligere empiriske 

undersøgelser. Resultaterne for de to værdidrivere viser, at omsætningsvækst er vigtigere i PBO’en 

end i SBO’en, hvorimod EBITDA-marginen har større betydning i SBO’en, hvorfor vi deraf udleder, 

at PBO’er i højere grad lader til at være i ”vækstfasen” og SBO’er er i ”modningsfasen”. En forskel 

i profilerne findes i form af, at øget finansiel gearing fremstår som en engangseffekt, da denne 

variabel kun er korreleret med overnormal værdiskabelse i PBO’er. Analysen viser ingen entydige 

resultater for de resterende profitabilitetsmål, samt at der ikke findes effektiviseringsforbedringer for 

SBO’er på det forventede niveau. Ligeledes finder vi, at sammenhængen mellem likviditet og 

overnormal værdiskabelse er insignifikant. 

 

Herefter foretages en analyse af, hvordan der skabes værdi i SBO’en betinget af en specifik udvikling 

i PBO’en. Vi finder mod forventning ingen tegn på, at SBO’er opnår operationel værdiskabelse 

gennem forøget kapitaludnyttelse eller effektivitet betinget af en lavere udvikling i ROA end peers i 
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PBO’en. Vi kan modsat konkludere, at virksomhederne, der oplevede overnormal omsætningsvækst 

i PBO’en, opnår overnormal værdiskabelse gennem to ting i SBO’en, enten ved at kapitalisere på den 

opbyggede markedsposition gennem forøget driftsindtjening eller ved at fortsætte med yderligere 

omsætningsvækst. Ligeledes kan vi konkludere for de virksomheder, der oplevede overnormal 

udvikling i EBITDA-marginen i PBO’en, at en ny PE-fond opnår overnormal værdiskabelse ved at 

bibeholde fokus på de opbyggede marginer og skabe værdi ved at fokusere på omsætningsvækst. For 

de virksomheder, der oplevede en højere udvikling i andelen af immaterielle aktiver, antageligt som 

følge af en buy-and-build-strategi, kan den nye PE-fond skabe overnormal værdi i SBO’en ved enten 

at forsætte omsætningsvækst eller ved at forbedre EBITDA-marginen. På grund af 

undersøgelsesdesignet kan det ikke endegyldigt konkluderes, men en række af disse sammenhænge 

kan tolkes at være afledt af, at PE-strukturen efterlader potentiale for værdiskabelse i SBO’er gennem 

de samme værdidrivere som i PBO’en, hvilket bakker op om struktur-hypotesen. Ligeledes finder vi 

tegn på, at der kan skabes overnormal værdi gennem brugen af komplementære færdigheder hvilket 

omvendt bakker op om specialiserings-hypotesen.  

 

I diskussionen udfordrer vi den almene skepsis - conventional wisdom - ved SBO’er og argumenterer 

for, at eksistensen af overnormal værdiskabelse i datasættets SBO’er er logisk, da foretagne SBO’er 

må besidde et værdiskabelsespotentiale på niveau med andre kandidater for LBO’er, da de ellers ville 

være frasorteret. Herefter argumenterer vi for, at de påviste resultater omkring omsætningsvækst og 

EBITDA-margin udvikling som nøglebetingelserne for operationel værdiskabelse er i 

overensstemmelse med både litteraturen og udmeldelser fra PE-fonde. Herudover kortlægger vi 

rationaler for, at SBO’er giver mening på trods af det lavere værdiskabelsespotentiale. Først 

argumenterer vi for, at SBO’er er forbundet med færre omkostninger og reduceret asymmetrisk 

information. Dernæst, at det potentielle absolutte afkast, der er forbundet med SBO’er, er attraktivt 

for partnerne, da vi finder, at SBO handler i gennemsnit er større end PBO’er. Til sidst argumenterer 

vi for, at en eksisterende fødekæde af PE-fonde medfører, at næste fond i fødekæden kan skabe 

overnormalt afkast på ny ved at iværksætte deres kompetencer i SBO’en. 
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9.2 Perspektivering – fremtidig forskning 
Litteraturen omhandlende værdiskabelsen i virksomheder, der overgår fra et PE-ejerskab til et nyt 

PE-ejerskab, er et forskningsområde med en relativ begrænset mængde af litteratur. For at udvide og 

afklare nogle af de områder, der stadig mangler at blive besvaret, fremfører vi nu tre perspektiver der 

kan anlægges i fremtidig forskning afledt af vores undersøgelse. 

 

Buy-and-build i SBO’er 

Vores resultater vedrørende, at en buy-and-build strategi i PBO’en umiddelbart medfører potentiale 

for overnormal værdiskabelse i SBO’en, er umiddelbart ganske enestående. Der eksisterer en 

omfattende mængde studier af buy-and-build-strategier i LBO’er generelt, men umiddelbart ingen 

omhandlende, hvad en sådan strategi efterlader af værdiskabelsespotentiale i eventuelle SBO’er. I et 

videre studie kunne tilgangen være både kvalitativ eller kvantitativ, men det interessante er, hvilke 

værdidrivere der vægter tungest i SBO’en og en nærmere kortlægning af potentialerne for synergier.  

 

Specialiseringsaspektet 

En udvidelse af studiet kan ske i form af en kvalitativ vinkel på problemformuleringen og dermed 

belyse sammenhængene på en måde, vi ikke kan i denne undersøgelse. Det kunne da være interessant 

at kortlægge værdiskabelsen gennem konkrete casestudier af SBO-handler, hvor ansvarlige 

interessenter i PBO’erne og SBO’erne interviewes. Således ville det kunne bekræfte eller afkræfte de 

fundne resultater og samtidig belyse graden af komplementere færdigheder, der involveres.  

 

Tertiære buyouts 

I analysen påviser vi, at exit-ruten for 54 pct. af SBO’erne er en tertiær buyout. Dette er specielt 

interessant set i lyset af, at SBO’er allerede havde lavere værdiskabelse og sandsynlighed for 

overnormal værdiskabelse. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om 

værdiskabelsesprofilen er forskellig i TBO’er, og hvordan sammenhængen er til de foregående 

buyouts. Her påtænker vi, at samme framework kan anvendes, men der tilføjelse den ekstra runde af 

buyouts. Det ville da være interessant at se, hvorvidt der stadig bliver efterladt 

værdiskabelsespotentiale i SBO’en, og om struktur-hypotesen på ny kan forklare eksistensgrundlaget 

for tertiære buyouts, og videre undersøge argumentationen om PE-fødekæden. 
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Bilag 1 – Liste over variabler 

    

Variabel Beskrivelse
Virksomhedsspecifik

Værdiansættelse vækst Porteføljevirksomhedens compounded annual growth rate (CAGR) i værdiansættelse af egenkapitalen. Variablen er 
winsorized med grænserne 1% og 99%.

Vækst
Omsætningsvækst Porteføljevirksomhedens compounded annual growth rate (CAGR) i omsætning. Variablen er winsorized med 

grænserne 1% og 99%.
Egenkapital udvikling Porteføljevirksomhedens udvikling i egenkapitalen, mellem investeringsår og exitår. Variablen er winsorized med 

grænserne 1% og 99%.
Profitabilitet

EBITDA-margin vækst Udviklingen i EBITDA-margin mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i antal år. 
Variablen er winsorized ved 1% og 99%.

Overskudsgrad vækst Udviklingen i overskudsgraden mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i antal år.  
Variablen er winsorized ved 1% og 99%.

ROE vækst Udviklingen i ROE mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i antal år. ROE er 
defineret som overskud over egenkapital.  Variablen er winsorized ved 1% og 99%.

ROA vækst Udviklingen i ROA mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i antal år. ROA er 
defineret som EBIT over totale aktiver.  Variablen er winsorized ved 1% og 99%.

Finansiel gearing Finansiel gearing er defineret som gældsforpligtigelser over egenkapital ved start investeringsår.  Variablen er 
winsorized ved 1% og 99%.

Likviditet
Kortfristet 
likviditetsafdækning

Udviklingen i Cash ratio mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i antal år. Cash 
ratio er defineret som likvide beholdninger over kortfristede forpligtigelser.  Variablen er winsorized ved 1% og 
99%.Likviditetsgrad vækst Udviklingen i likviditetsgrad mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i antal år. 
Likviditetsgrad er defineret som omsætningsaktiver over kortfristede forpligtigelser. Variablen er winsorized ved 1% 
og 99%.

Effektivitet
Omsætning-lager ratio 
vækst

Udviklingen i omsætning-lager ratio mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i antal 
år. Omsætning-lager ratio er defineret som lager over omsætning.  Variablen er winsorized ved 1% og 99%.

Tilgodehavender-
omsætnings rate vækst

Udviklingen i tilgodehavender-omsætning ratio mellem investeringsår og exitår divideret med længden på 
investeringen i antal år. Tilgodehavender-omsætning ratio er defineret som omsætning over tilgodehavender.  
Variablen er winsorized ved 1% og 99%.

Imm. aktiver vækst Udviklingen i immaterielle aktiver ratio mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i 
antal år. Immaterielle aktiver ratio er defineret som andelen af imm. aktiver ift. totale aktiver.  Variablen er winsorized 
ved 1% og 99%.

Altman Z-score udvikling Udviklingen Altman Z-socre mellem investeringsår og exitår divideret med længden på investeringen i antal år. 

Kontrol variable
SBO dummy En dummy variabel der indikerer om handler er et udtryk for at være en SBO. 
Totale aktiver Porteføljevirksomhedens totale aktiver på tidspunktet for transaktionen.  Variablen er winsorized ved 1% og 99%.
Start år dummy Dummy variable, der henviser til investeringsåret for handlerne
Investeringsperiode Investeringensperioden måles i antal år, og henviser til det det samlede antal år, der går fra investeringsåret til exitåret. 

Marko variable
Inflation Den årlige inflationsvækst på tidspunktet for investering og exit. Inflationen er taget for OECD Europa.
Kreditspændet Kredit spread er taget som forskellen mellem Moody's BAA obligations index (corporate bond index) og den den 

risikofri rente. Den risikofri rente har vi taget som gennemsnittet mellem alle landenes 10-år statsobligationer.
Ledighed Den årlige ledighed i Europa målt i procent.
BNP indeks GDP indeks udvikling med 1996 som indeks 100.
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Bilag 2 – Oversigt over samlet datasæt med handelsspecifikationer 
Tabellen indeholder relevant information om det samlede datasæt 

 

Obs 

# Porteføljevirksomhed 

Oprin

delsesl

and 

Indust

ri 

PBO 

start 

PBO 

exit / 

SBO 

start 

SBO 

slut 

PE-fond 

PBO 

PE-fond 

SBO 

SBO 

exitvalg 

1 

A-Gas International 

Limited GB 6 2000 2006 2010 Lokal PE Lokal PE TBO 

2 A/S Cimbria DK 4 2007 2011 2012 Lokal PE Lokal PE TBO 

3 Aalborg Industries A/S DK 4 1999 2005 2010 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

4 ABI (UK) Limited GB 4 2011 2015 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

5 

Acorn Care and 

Education Ltd. GB 8 2004 2009 2016 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

6 Acteon Group Ltd. GB 2 2004 2006 2012 Udl. PE Udl. PE TBO 

7 Adapt Services Limited GB 8 2005 2011 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

8 AddPro AB SE 8 2011 2013 2014 Lokal PE Lokal PE 

Privat 

Investor 

9 

Advanced 

Communication and 

Information Systems 

Ltd GB 8 2005 2007 2009 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

10 

Aesica Pharmaceuticals 

Limited GB 4 2005 2011 2013 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

11 AFI-Uplift Limited GB 8 2006 2012 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

12 AH Industries A/S DK 4 2007 2016 2017 Lokal PE Udl. PE 

Privat 

Investor 

13 Ahlsell AB  SE 6 2000 2005 2011 Lokal PE Udl. PE TBO 

14 Aibel AS NO 4 2004 2007 2012 Udl. PE Lokal PE TBO 

15 AIM Aviation Limited GB 4 2009 2013 2015 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

16 

Ainscough Crane Hire 

Ltd GB 8 2007 2012 2015 Lokal PE Udl. PE TBO 

17 

AIRCOM International 

Limited GB 5 2005 2010 2013 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

18 

Alexander Mann 

Solutions Limited GB 8 1998 2007 2013 Udl. PE Lokal PE TBO 

19 Alimak Group AB SE 4 2001 2006 2014 Lokal PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 
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Obs 

# Porteføljevirksomhed 

Oprin

delsesl

and 

Indust

ri 

PBO 

start 

PBO 

exit / 

SBO 

start 

SBO 

slut 

PE-fond 

PBO 

PE-fond 

SBO 

SBO 

exitvalg 

20 ALL3MEDIA Limited GB 8 2004 2006 2013 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

21 Allen & Heath Limited GB 4 2002 2005 2007 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

22 

Allied Glass Containers 

Limited GB 4 2002 2010 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

23 Alo AB SE 4 2002 2011 2018 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

24 

American Golf 

Discount Centre 

Limited GB 6 2004 2011 2017 Lokal PE Lokal PE TBO 

25 

Americana 

International Limited GB 6 2002 2006 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

26 Amtech Group Limited GB 4 2005 2009 2014 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

27 Anesco Limited GB 8 2013 2014 2016 Lokal PE Lokal PE 

Privat 

Investor 

28 Angel Springs Ltd GB 6 2002 2011 2014 Lokal PE Lokal PE TBO 

29 Aspen Pumps Limited GB 4 2006 2014 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

30 Atos Medical AB SE 4 2004 2011 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

31 

Avery Weigh-Tronix 

Holdings Limited GB 4 1998 2007 2008 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

32 

Azzurri 

Communications 

Limited GB 5 2001 2005 2015 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

33 

Barber of Sheffield 

Limited GB 6 2011 2016 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

34 Basefarm AS NO 8 2009 2012 2018 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

35 

Beck & Pollitzer 

Limited GB 3 1997 2004 2007 Lokal PE Lokal PE TBO 

36 Betts UK Limited GB 4 1999 2007 2009 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

37 Bifold Fluidpower Ltd. GB 4 2007 2012 2015 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

38 

BMI Healthcare 

Limited GB 8 2005 2016 2019 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 
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39 

Boat International 

Media Limited  GB 4 2004 2006 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

40 Brakes Group GB 6 2002 2007 2015 Udl. PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

41 Brand-Rex Limited GB 4 2005 2007 2015 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

42 Bravida Holding AB SE 3 1998 2006 2012 Lokal PE Udl. PE TBO 

43 

British Car Auctions 

Limited GB 8 2006 2009 2014 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

44 

Britton Group 

(Holdings) Limited  GB 4 2003 2007 2010 Lokal PE Lokal PE TBO 

45 Brunner Mond GB 4 1998 2001 2005 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

46 BTI Studios AB SE 8 2009 2013 2017 Lokal PE Udl. PE TBO 

47 BTX Group A/S DK 6 2004 2012 2018 Lokal PE Udl. PE TBO 

48 

Burton's Biscuit 

Company  GB 4 2000 2006 2009 Udl. PE Lokal PE TBO 

49 

Buy As You View 

Limited GB 6 2004 2012 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

50 BWA Water Additives  GB 4 2006 2008 2010 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

51 

Bygghemma Sverige 

AB SE 6 2014 2016 2017 Lokal PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 

52 

Cambio Healthcare 

Systems AB SE 8 2008 2012 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

53 Cardsave (UK) Limited GB 8 2004 2007 2010 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

54 

Castlebeck Care 

Holdings Limited GB 8 1998 2002 2006 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

55 Casual Dining Group GB 6 2003 2005 2006 Lokal PE Lokal PE TBO 

56 

Cawood Scientific 

Limited GB 8 2010 2016 2019 Lokal PE Lokal PE TBO 

57 Civica Group Limited GB 8 2007 2013 2017 Lokal PE Udl. PE TBO 

58 Clarion Events Limited GB 8 2005 2007 2015 Lokal PE Udl. PE TBO 

59 Clearswift Limited GB 8 2001 2012 2017 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

60 

CliniSys Solutions 

Limited GB 8 2006 2013 2015 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 
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61 Coffee Nation Limited GB 6 2000 2008 2010 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

62 

Cognita Schools 

Limited GB 8 2004 2012 2018 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

63 Com Hem AB SE 5 2002 2006 2011 Lokal PE Udl. PE TBO 

64 Conscia Holding A/S DK 8 2012 2015 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

65 Contex Holding A/S DK 6 2000 2007 2012 Lokal PE Lokal PE TBO 

66 Coral Eurobet Limited GB 8 1998 2001 2005 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

67 Corbel Oy FI 8 2008 2011 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

68 Coromatic Group AB SE 8 2008 2010 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

69 

Cory Environmental 

Ltd. GB 4 2004 2006 2015 Udl. PE Udl. PE TBO 

70 Crem International AB SE 8 2007 2012 2017 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

71 CRP Group Ltd GB 4 1998 2000 2005 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

72 CSL DualCom Limited GB 4 2006 2011 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

73 Curato AS NO 8 2008 2013 2015 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

74 

Danfoss Varmepumpar 

AB SE 4 1997 2003 2005 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

75 Deb Group Limited GB 4 2004 2009 2014 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

76 Dennis Eagle Ltd GB 4 1999 2003 2006 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

77 Digico Europe Limited GB 4 2006 2011 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

78 Dometic Group AB SE 4 2001 2004 2009 Lokal PE Udl. PE TBO 

79 Duett AS NO 6 2012 2015 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

80 

Eagle Rock 

Entertainment Limited GB 8 2000 2006 2013 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

81 Eat Limited GB 6 2005 2011 2019 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

82 

Ed Broking Group 

Limited GB 7 2010 2012 2018 Udl. PE Udl. PE TBO 

83 EET Europarts A/S DK 6 1999 2006 2010 Udl. PE Lokal PE TBO 

84 EG A/S DK 8 2008 2013 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 
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85 Encore Tickets Ltd. GB 8 2010 2013 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

86 Envirotainer AB SE 8 2004 2009 2018 Lokal PE Udl. PE TBO 

87 EPiServer AB SE 8 2007 2010 2014 Udl. PE Udl. PE TBO 

88 ERM Group, Inc. GB 8 2002 2005 2011 Lokal PE Lokal PE TBO 

89 Esperi Care Oy FI 8 2006 2009 2015 Lokal PE Lokal PE TBO 

90 

Espresso House 

Sweden AB SE 6 2005 2012 2014 Udl. PE Lokal PE TBO 

91 ETC Venues Limited GB 7 2006 2012 2017 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

92 EuroMaint AB SE 7 2007 2016 2018 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

93 

European Golf Brands 

Ltd  GB 4 2000 2003 2006 Lokal PE Lokal PE TBO 

94 Evac Group Oy FI 8 2012 2014 2017 Udl. PE Udl. PE TBO 

95 Fat Face Limited GB 6 1999 2004 2006 Lokal PE Udl. PE TBO 

96 Finelcomp Oy FI 4 2010 2014 2017 Lokal PE Lokal PE TBO 

97 

Firth Rixson Forgings 

Limited GB 4 2002 2007 2013 Udl. PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

98 

Fishers Services 

Limited GB 8 2003 2007 2017 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

99 Fitness First Limited GB 8 2002 2005 2011 Lokal PE Lokal PE TBO 

100 Fourth Limited GB 8 2010 2015 2018 Lokal PE Udl. PE TBO 

101 

Fox International 

Group Limited GB 4 2013 2015 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

102 

Freightliner Group 

Limited GB 5 2004 2008 2014 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

103 Fristads Kansas DK 4 1999 2004 2014 Lokal PE Lokal PE 

Privat 

Investor 

104 Frosunda Omsorg AB SE 8 2007 2009 2017 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

105 Gardman Limited GB 6 2007 2012 2014 Lokal PE Udl. PE TBO 

106 Gardner Group Limited GB 4 2003 2008 2009 Lokal PE Udl. PE TBO 

107 Gaucho Grill Limited GB 6 2004 2006 2007 Lokal PE Lokal PE TBO 

108 Get AS  NO 5 2005 2007 2014 Udl. PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

109 GHD Hair GB 4 2006 2007 2012 Lokal PE Udl. PE TBO 
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110 

Giles Insurance 

Brokers Limited GB 7 2006 2008 2013 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

111 Glud & Marstrand A/S DK 4 2001 2005 2011 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

112 Gradus Limited GB 4 2001 2006 2014 Lokal PE Lokal PE TBO 

113 

Great Rail Journeys 

Partnership Limited GB 5 2005 2012 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

114 HEG GB 5 2007 2010 2013 Lokal PE Udl. PE TBO 

115 Helly Hansen AS NO 4 1996 2006 2012 Udl. PE Lokal PE TBO 

116 Hillarys Blinds Limited GB 4 2000 2004 2006 Lokal PE Lokal PE TBO 

117 

HMS Industrial 

Networks SE 4 1998 2004 2007 Lokal PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 

118 Hobbs Limited GB 6 2001 2004 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

119 Hooks Hastsport AB SE 6 2010 2013 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

120 

Hoseasons Holdings 

Limited GB 8 1999 2002 2009 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

121 HSS Hire Group plc GB 8 2003 2006 2012 Lokal PE Udl. PE TBO 

122 HusCompagniet A/S DK 3 2007 2010 2015 Lokal PE Lokal PE TBO 

123 Hydrasun Limited GB 4 2002 2008 2012 Lokal PE Lokal PE TBO 

124 Icopal a/s DK 4 1999 2006 2015 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

125 

Ideal Shopping Direct 

Limited GB 6 2010 2015 2018 Lokal PE Udl. PE TBO 

126 IDH Group Limited GB 8 2004 2005 2007 Lokal PE Lokal PE TBO 

127 Iglu.com Limited GB 5 2009 2012 2015 Lokal PE Lokal PE TBO 

128 

Independent Clinical 

Services Limited GB 8 2003 2008 2009 Lokal PE Lokal PE TBO 

129 

Independent Vetcare 

Limited GB 8 2012 2014 2016 Lokal PE Udl. PE TBO 

130 

Inflight Service Europe 

AB SE 6 2005 2009 2015 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

131 InfoCare Norge AS NO 8 2000 2005 2018 Udl. PE Lokal PE TBO 

132 Innovia Group GB 4 2004 2013 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

133 Inspecta Group  FI 8 2002 2007 2014 Lokal PE Udl. PE TBO 
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134 

Inspired Thinking 

Group Limited GB 8 2011 2013 2017 Lokal PE Lokal PE TBO 

135 INTEGRAL UK Ltd GB 3 2005 2006 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

136 

Interfloor Group 

Limited GB 4 2002 2005 2014 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

137 

Interserve Learning & 

Employment GB 8 2004 2012 2014 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

138 Intertain Limited GB 8 2013 2014 2016 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

139 Investis Digital Limited GB 8 2008 2012 2014 Lokal PE Lokal PE TBO 

140 Inwido SE 4 1999 2004 2014 Udl. PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 

141 

Iptor Supply Chain 

Systems AB SE 8 2010 2014 2018 Udl. PE Udl. PE TBO 

142 

IRIS Software Group 

Limited GB 8 2002 2004 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

143 

ISG Technology 

Limited GB 8 2004 2016 2019 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

144 Isotrak Limited GB 8 2001 2006 2012 Lokal PE Lokal PE TBO 

145 itslearning AS NO 4 2010 2012 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

146 JacTravel Limited GB 8 2007 2013 2017 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

147 JD Stenqvist AB SE 4 1998 2002 2007 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

148 

JDR Cable Systems 

(Holdings) Ltd. GB 4 1999 2007 2017 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

149 Jøtul AS NO 4 2004 2005 2017 Lokal PE Lokal PE TBO 

150 Just Trays Limited GB 4 2006 2014 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

151 Keycast AB SE 4 2004 2007 2017 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

152 Kinapse Limited GB 8 2012 2016 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

153 

Kirona Solutions 

Limited GB 8 2012 2014 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

154 Kisimul Group Limited GB 8 2005 2010 2017 Lokal PE Lokal PE TBO 
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155 KMD A/S DK 8 2008 2012 2017 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

156 

Kongsberg Automotive 

Holding ASA NO 4 1998 2001 2004 Lokal PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 

157 Kurt Geiger Limited GB 6 2005 2008 2010 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

158 Las Iguanas Limited GB 6 2001 2007 2015 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

159 

Leasedrive Group 

Limited GB 8 2006 2008 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

160 Lekolar AB   SE 6 2003 2006 2016 Lokal PE Udl. PE TBO 

161 

Letts Filofax Group 

Limited GB 4 2000 2006 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

162 LGC Limited GB 8 2004 2010 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

163 LGT Logistics AB SE 5 2005 2008 2014 Lokal PE Lokal PE TBO 

164 LOGSTOR A/S DK 4 1998 2005 2013 Lokal PE Udl. PE TBO 

165 Lowell Group Limited GB 8 2004 2007 2010 Lokal PE Lokal PE TBO 

166 

M and M Direct 

Limited GB 6 2004 2007 2014 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

167 Mainio Vire Oy FI 8 2005 2010 2016 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

168 

Maplin Electronics 

Limited GB 6 2000 2004 2013 Lokal PE Udl. PE TBO 

169 Marken Limited GB 5 2005 2007 2009 Lokal PE Lokal PE TBO 

170 

Marston (Holdings) 

Limited GB 8 2002 2011 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

171 

MB Aerospace 

Holdings Inc. GB 4 2006 2012 2015 Lokal PE Udl. PE TBO 

172 MeetingZone Limited GB 8 2006 2011 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

173 

Merlin Entertainments 

Plc GB 8 1998 2003 2005 Lokal PE Lokal PE TBO 

174 

Mettis Aerospace 

Limited GB 4 2000 2006 2015 Lokal PE Udl. PE TBO 

175 

Micro Librarian 

Systems Limited GB 8 2003 2006 2012 Udl. PE Lokal PE TBO 

176 

Molnlycke Health Care 

AB SE 6 1997 2005 2006 Lokal PE Udl. PE TBO 
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177 

Mono Consultants 

Limited GB 5 2002 2005 2011 Lokal PE Lokal PE TBO 

178 

Mountain Warehouse 

Ltd. GB 6 2002 2007 2010 Lokal PE Lokal PE TBO 

179 Moventas FI 4 2004 2006 2011 Lokal PE Udl. PE TBO 

180 MRH (GB) Limited GB 6 2008 2015 2017 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

181 

Nationwide 

Autocentres Limited GB 8 2000 2005 2009 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

182 Nebula Top Oy FI 8 2010 2012 2017 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

183 NES Global Talent GB 8 1999 2006 2011 Lokal PE Lokal PE TBO 

184 

Network Disaster 

Recovery Limited GB 8 2000 2001 2004 Lokal PE Lokal PE TBO 

185 

Neville Johnson 

Limited GB 4 2005 2008 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

186 

Nexus Vehicle 

Management Limited GB 8 2008 2014 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

187 

Nopco Paper 

Technology AS NO 4 1998 2006 2016 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

188 

Nordic Shelter 

Solutions-Group Oy 

(NSS) SE 8 2001 2007 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

189 Norican Group DK 4 2004 2007 2014 Lokal PE Udl. PE TBO 

190 

Nottingham Rehab 

Limited GB 6 2012 2014 2018 Lokal PE Udl. PE TBO 

191 Nuaire Group GB 4 2003 2006 2014 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

192 NVS Installation AB SE 3 2001 2005 2008 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

193 

Oasis Healthcare 

Limited GB 8 2007 2012 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

194 

Ocean Outdoor UK 

Ltd. GB 8 2008 2011 2014 Lokal PE Lokal PE TBO 

195 OneMed AB SE 6 2006 2010 2018 Lokal PE Udl. PE TBO 

196 

Optionis Group 

Limited GB 8 2006 2013 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 
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197 

Original Additions 

(Beauty Products) 

Limited GB 6 2004 2011 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

198 OrthoD Group Limited GB 4 2001 2008 2018 Lokal PE Udl. PE TBO 

199 

Palletways Group 

Limited GB 5 2002 2004 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

200 

Paragon Print & 

Packaging Limited GB 4 2001 2005 2012 Lokal PE Lokal PE TBO 

201 

Park Holidays UK 

Limited GB 8 2005 2013 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

202 Paroc Group Oy FI 4 1998 2002 2006 Udl. PE Udl. PE TBO 

203 Penlon Limited GB 4 2001 2002 2006 Lokal PE Lokal PE TBO 

204 Perstorp Holding AB SE 4 2001 2005 2018 Udl. PE Udl. PE TBO 

205 

Peter Black 

International Limited GB 6 2000 2006 2007 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

206 Pets at Home Group Plc GB 6 1999 2004 2009 Lokal PE Lokal PE TBO 

207 Phadia AB  SE 4 2003 2006 2011 Udl. PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

208 

Phase Eight (Fashion & 

Designs) Limited GB 4 2004 2006 2010 Lokal PE Udl. PE TBO 

209 Phlexglobal Limited GB 8 2010 2014 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

210 Piab AB SE 4 2006 2015 2017 Lokal PE Lokal PE TBO 

211 PIMS Group Limited GB 5 2004 2008 2012 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

212 Poundland Group plc GB 6 2001 2009 2015 Udl. PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

213 

Precise Media Group 

Holdings Ltd. GB 8 2004 2006 2013 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

214 Prenax AB SE 8 2004 2011 2017 Lokal PE Udl. PE TBO 

215 Produal Oy FI 4 2007 2012 2014 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

216 

Promanex Group 

Limited GB 3 1999 2006 2010 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

217 Pure Gym Limited GB 8 2011 2013 2017 Lokal PE Udl. PE TBO 

218 

Racal Acoustics 

Limited GB 4 2004 2005 2008 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

219 Radley & Co Limited  GB 6 2005 2007 2015 Lokal PE Lokal PE TBO 
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220 Rahbekfisk AS DK 4 1998 2005 2009 Udl. PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

221 

Reed & Mackay Travel 

Limited GB 8 2005 2010 2016 Lokal PE Lokal PE TBO 

222 

REGAIN Polymers 

Limited GB 4 2011 2015 2017 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

223 Saferoad NO 4 2005 2008 2016 Lokal PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 

224 

Safetykleen UK 

Limited GB 5 2000 2004 2007 Lokal PE Udl. PE TBO 

225 Salcomp Plc FI 4 2000 2007 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

226 San Sac AB SE 6 2008 2014 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

227 Sanitec FI 4 2000 2004 2012 Udl. PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 

228 Schades A/S DK 4 2003 2009 2013 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

229 Seagull AS NO 8 2012 2014 2018 Udl. PE Lokal PE TBO 

230 SecuriNet AS NO 8 1998 2004 2005 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

231 Securistyle Limited GB 4 1999 2003 2006 Udl. PE Lokal PE TBO 

232 Silex Microsystems AB SE 4 2003 2015 2016 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

233 Skrill Holdings Limited GB 8 2006 2013 2015 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

234 

SmartStream 

Technologies Limited  GB 8 2001 2006 2007 Lokal PE Udl. PE TBO 

235 Sofa.com Ltd GB 6 2015 2018 2019 Lokal PE Lokal PE 

Privat 

Investor 

236 

Software Innovation 

AS NO 8 2008 2013 2015 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

237 Sophos Group Plc GB 8 2001 2010 2015 Udl. PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 

238 South Staffordshire Plc GB 5 2007 2013 2016 Udl. PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

239 

Sparrows Offshore 

Group Limited GB 2 2000 2002 2007 Lokal PE Lokal PE TBO 



 138 

Obs 

# Porteføljevirksomhed 

Oprin

delsesl

and 

Indust

ri 

PBO 

start 

PBO 

exit / 

SBO 

start 

SBO 

slut 

PE-fond 

PBO 

PE-fond 

SBO 

SBO 

exitvalg 

240 Sporting Index Limited GB 8 2003 2005 2015 Lokal PE Lokal PE 

Privat 

Investor 

241 SPT Group AS NO 8 2002 2005 2011 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

242 SSG A/S DK 8 2007 2011 2019 Lokal PE Lokal PE TBO 

243 Sterling Airlines A/S DK 5 2004 2005 2006 Lokal PE Lokal PE TBO 

244 StormGeo AS NO 8 2007 2010 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

245 

Study Group UK 

Limited GB 8 2006 2010 2018 Udl. PE Udl. PE TBO 

246 

Suomen Asiakastieto 

Oy FI 8 2006 2007 2014 Udl. PE Udl. PE 

Børsnoteri

ng 

247 

Suomen Lahikauppa 

Oy FI 6 2005 2012 2015 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

248 

Suomen Lampoikkuna 

Oy FI 6 2008 2013 2015 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

249 Survitec Group Limited GB 4 2004 2010 2015 Udl. PE Udl. PE TBO 

250 Symington's Limited GB 4 2001 2006 2007 Lokal PE Lokal PE TBO 

251 

Synetrix (Holdings) 

Limited GB 8 2002 2003 2009 Lokal PE Lokal PE TBO 

252 Synexus Limited GB 8 2007 2014 2015 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

253 Tampnet AS NO 5 2010 2012 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

254 

Tangerine 

Confectionery Limited GB 4 2005 2010 2017 Lokal PE Udl. PE TBO 

255 

Target Worldwide 

Express Ltd. GB 5 1997 1999 2006 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

256 Teaching Personnel Ltd GB 8 2001 2007 2010 Lokal PE Lokal PE TBO 

257 Teknikmagasinet AB SE 6 2004 2011 2013 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

258 

Terveystalo Healthcare 

Oyj FI 8 2008 2013 2017 Udl. PE Lokal PE 

Børsnoteri

ng 

259 

TES Global Holdings 

Limited GB 4 2005 2007 2013 Lokal PE Lokal PE TBO 

260 Textilia AB SE 8 2008 2014 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

261 

The Foundry 

Visionmongers Limited GB 8 2010 2014 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 
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262 The Hymatic Group Ltd GB 8 1997 2000 2003 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

263 

The Laine Pub 

Company Limited GB 6 2008 2014 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

264 The Lifeways Group GB 8 2005 2007 2012 Lokal PE Lokal PE TBO 

265 The Mill Limited GB 8 2006 2010 2015 Udl. PE Lokal PE TBO 

266 

The Priory Group 

Limited GB 8 2001 2004 2010 Lokal PE Lokal PE TBO 

267 

The Regard Partnership 

Limited GB 8 2004 2006 2015 Lokal PE Lokal PE TBO 

268 

The Works Stores 

Limited GB 6 2002 2005 2006 Lokal PE Lokal PE TBO 

269 Thule AB SE 6 2000 2004 2006 Lokal PE Udl. PE TBO 

270 

Titanx Engine Cooling 

Holding AB SE 4 2007 2012 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

271 

TransUnion 

Information Group 

Limited GB 8 2009 2013 2017 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

272 

Trustmarque Solutions 

Limited GB 8 2006 2012 2014 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

273 Tunstall Group Limited GB 4 1998 2005 2007 Lokal PE Lokal PE TBO 

274 U-POL Group Limited GB 4 2002 2005 2010 Lokal PE Udl. PE TBO 

275 Unifeeder A/S DK 5 2007 2013 2018 Udl. PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

276 United Biscuits Limited GB 4 1999 2006 2014 Lokal PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

277 Vaasan Group FI 4 1998 2003 2007 Lokal PE Udl. PE TBO 

278 Verna Group Limited GB 4 2005 2007 2013 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

279 Visma AS NO 4 2005 2010 2014 Udl. PE Udl. PE TBO 

280 

Vista Retail Support 

Ltd GB 8 2008 2013 2017 Lokal PE Lokal PE TBO 

281 

Vivid Toy Group 

Limited GB 4 1997 2002 2016 Udl. PE Lokal PE TBO 

282 Volution Group Plc GB 4 2002 2006 2011 Udl. PE Udl. PE TBO 

283 

Volvox Group (Leeds) 

Limited GB 6 2006 2011 2014 Lokal PE Lokal PE TBO 

284 Voyage Care Group GB 8 2000 2005 2014 Lokal PE Lokal PE TBO 
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ri 

PBO 

start 

PBO 

exit / 

SBO 

start 

SBO 

slut 

PE-fond 

PBO 

PE-fond 

SBO 

SBO 

exitvalg 

285 

Vue Entertainment 

Limited GB 8 2003 2005 2010 Lokal PE Lokal PE TBO 

286 Waterfall Services Ltd GB 6 2006 2014 2016 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

287 Wax Digital Limited GB 8 2010 2015 2018 Lokal PE Lokal PE 

Strategisk 

køber 

288 Welltec A/S DK 2 2004 2007 2015 Udl. PE Udl. PE 

Strategisk 

køber 

289 Whitworths Limited GB 4 2000 2006 2013 Lokal PE Udl. PE TBO 

290 

WHP Telecoms 

Limited GB 8 2013 2015 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

291 Wireless Logic Limited GB 8 2011 2015 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

292 

Wood Mackenzie 

Limited GB 2 2004 2008 2012 Lokal PE Lokal PE TBO 

293 

Xlent Consulting 

Group SE 8 1999 2003 2008 Lokal PE Lokal PE TBO 

294 XLN Telecom Limited GB 5 2008 2010 2014 Lokal PE Lokal PE TBO 

295 YM&U  GB 8 2009 2014 2018 Lokal PE Lokal PE TBO 

296 YO! Sushi Limited GB 6 2003 2007 2015 Lokal PE Udl. PE TBO 

297 

Zenith Group Holdings 

Limited GB 8 2005 2006 2010 Lokal PE Lokal PE TBO 

 

 
  

Industri SIC koder
1 Agriculture, Forestry & Fishing
2 Mining
3 Construction
4 Manufacturing
5 Transportation & Public Utilities
6 Whole Trade
7 Retail Trade
8 Finance, Insurance, Real Estate
9 Services

10 Public Administration
Total
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Bilag 3 – Deskriptiv statistik, Storbritannien  

 

 
Note: Signifikansniveauerne ved t-test og ikke-parametrisk test for forskelle i henholdsvis middelværdi og 

median mellem PBO og SBO: ***0.1%, **1% og *5%. 

 

  

I €'000 Obs Mean Std. Dev. Median Obs Mean Std. Dev. Median Obs Std. Dev.
Værdiansættelse 394 98.377 162.048 42.625 197 71.576 135.172 29.686 197 125.177 ** 181.488 59.799 ***
Omsætning 394 112.311 245.948 49.859 197 91.315 223.142 35.646 197 133.307 265.726 62.876 **
EBITDA 394 12.061 19.391 6.308 197 9.577 17.609 4.386 197 14.546 20.771 7.808 ***
Overskud 394 3.257 10.197 2.263 197 2.260 8.021 1.716 197 4.254 11.924 3.499 ***
ROA (%) 394 0,127 0,156 0,109 197 0,129 0,164 0,108 197 0,125 0,148 0,112
ROE (%) 394 0,391 0,648 0,293 197 0,436 0,727 0,314 197 0,346 0,557 0,276
Totale aktiver 394 100.123 192.445 41.381 197 84.573 182.639 31.268 197 115.674 201.037 50.465 *
Egenkapital 394 23.284 64.426 8.620 197 18.800 53.872 4.739 197 27.768 73.347 10.283 ***
Leverage ratio 394 2,10 19,49 1,52 197 3,80 24,18 1,64 197 0,39 13,10 1,35

I pct. Obs Mean Std. Dev. Median Obs Mean Std. Dev. Median Obs Std. Dev.
Værdiansættelse CAGR 394 0,113 0,336 0,052 197 0,164 0,353 0,121 197 0,061 ** 0,311 0,012 ***
Omsætning CAGR 394 0,062 0,199 0,035 197 0,097 0,220 0,064 197 0,028 *** 0,170 0,003 **
EBITDA-margin udvikl. 394 0,008 0,038 0,005 197 0,010 0,042 0,005 197 0,006 0,032 0,004
Overskudsgrad udvikl. 394 0,003 0,044 0,003 197 0,008 0,043 0,006 197 (0,002) * 0,045 (0,000) **
ROA udvikl. 394 0,001 0,052 0,002 197 0,005 0,056 0,006 197 (0,003) 0,046 0,000 *
ROE udvikl. 394 (0,015) 0,439 (0,012) 197 (0,022) 0,393 (0,002) 197 (0,009) 0,482 (0,017)
Total aktiver udvikl. 394 0,097 0,235 0,056 197 0,111 0,248 0,077 197 0,082 0,221 0,052
Egenkapital udvikl. 394 0,756 8,078 0,211 197 1,273 8,952 0,210 197 0,239 7,082 0,213
Leverage ratio udvikl. 394 (0,416) 7,751 (0,062) 197 (0,990) 8,800 (0,067) 197 0,158 6,507 (0,061)
Holding period (i år) 394 4,574 2,405 4 197 4,492 2,235 4 197 4,655 2,566 4

Panel B: Udvikling i virksomhedsinformation - Kun britiske virksomheder
Total PBO SBO

Mean Median

Panel A: Virksomhedsinformation ved start - Kun britiske virksomheder
Total PBO SBO

Mean Median
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Bilag 4 – Deskriptiv statistik, Norden 

 

 
Note: Signifikansniveauerne ved t-test og ikke-parametrisk test for forskelle i henholdsvis middelværdi og 

median mellem PBO og SBO: ***0.1%, **1% og *5%. 

 

 

 

 

  

I €'000 Obs Mean Std. Dev. Median Obs Mean Std. Dev. Median Obs Std. Dev.
Værdiansættelse 200 113.410 184.441 48.240 100 81.139 135.367 28.565 100 145.680 * 218.980 61.350 **
Omsætning 200 169.444 300.374 52.772 100 149.648 294.218 46.207 100 189.240 306.602 69.391
EBITDA 200 14.203 24.957 6.162 100 10.090 19.990 4.421 100 18.316 * 28.604 8.268 *
Overskud 200 3.653 12.243 2.158 100 2.128 10.296 1.438 100 5.177 13.805 2.829 **
ROA (%) 200 0,110 0,159 0,101 100 0,086 0,160 0,071 100 0,134 * 0,155 0,112 **
ROE (%) 200 0,244 0,696 0,208 100 0,197 0,766 0,151 100 0,291 0,618 0,241
Totale aktiver 200 125.233 224.126 39.915 100 114.027 219.047 32.203 100 136.440 229.644 46.113
Egenkapital 200 31.321 58.496 10.273 100 33.128 72.757 8.385 100 29.513 39.725 14.069 *
Leverage ratio 200 4,01 12,94 2,08 100 3,86 14,93 2,10 100 4,16 10,65 2,05

I pct. Obs Mean Std. Dev. Median Obs Mean Std. Dev. Median Obs Std. Dev.
Værdiansættelse CAGR 200 0,085 0,325 0,031 100 0,107 0,352 0,041 100 0,064 0,295 0,023
Omsætning CAGR 200 0,058 0,206 0,031 100 0,090 0,230 0,049 100 0,027 * 0,174 0,023
EBITDA-margin udvikl. 200 0,009 0,033 0,005 100 0,009 0,037 0,006 100 0,008 0,029 0,004
Overskudsgrad udvikl. 200 0,009 0,034 0,005 100 0,013 0,041 0,006 100 0,005 0,024 0,002
ROA udvikl. 200 0,007 0,044 0,004 100 0,011 0,051 0,009 100 0,004 0,037 (0,001) **
ROE udvikl. 200 0,009 0,440 0,007 100 0,025 0,399 0,017 100 (0,007) 0,478 (0,004) *
Total aktiver udvikl. 200 0,054 0,225 0,024 100 0,056 0,227 0,020 100 0,053 0,223 0,038
Egenkapital udvikl. 200 0,543 6,440 0,008 100 (0,106) 7,094 (0,013) 100 1,193 5,673 0,008
Leverage ratio udvikl. 200 0,427 5,608 0,010 100 (0,167) 6,074 0,010 100 1,021 5,062 0,008
Holding period (i år) 200 4,925 2,470 5 100 4,680 2,160 4 100 5,170 2,734 5

Panel B: Udvikling i virksomhedsinformation - Kun nordiske virksomheder
Total PBO SBO

Mean Median

Panel A: Virksomhedsinformation ved start - Kun nordiske virksomheder
Total PBO SBO

Mean Median
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Bilag 5 – Sandsynlighedstræ, Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sandsynlighedstræ for overnormal værdiskabelse i PBO og SBO, (N=197) 

 

  

PBO 

SBO 

SBO 

P (S1Ç S2) =36,5% 

P (S1Ç F2)=29,9% 

P (F1Ç S2)=17,3% 

P (F1Ç F2)=16,2% 

Overperformance 

66,5% 

Underperformance 

34,5% 

Overperformance 

55,0% 

Underperformance 

45,0% 
Overperformance 

51,5% 

Underperformance 

48,5% 
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Bilag 6 – Sandsynlighedstræ, Norden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandsynlighedstræ for overnormal værdiskabelse i PBO og SBO, (N=100) 

  

PBO 

SBO 

SBO 

P (S1Ç S2) =36,0% 

P (S1Ç F2)=25,0% 

P (F1Ç S2)=22,0% 

P (F1Ç F2)=17,0% 

Overperformance 

61,0% 

Underperformance 

39,0% 

Overperformance 

59,0% 

Underperformance 

41,0% 
Overperformance 

56,4% 

Underperformance 

43,6% 
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Bilag 7 – Determinantanalyse LBO’er Storbritannien 

 

Storbritannien
1 2 3

Vækst
Omsætning 0,979 *** 0,967 *** 0,959 ***

(0,000) (0,000) (0,000)
Egenkapital 0,004 * 0,003 * 0,003 *

(0,014) (0,027) (0,049)
Profitabilitet

EBITDA-margin 3,064 *** 2,905 *** 2,280 ***
(0,000) (0,000) (0,000)

Overskudsgrad -0,176 -0,129 -0,227
(0,554) (0,676) (0,521)

ROE 0,027
(0,380)

ROA 0,637
(0,106)

Finansiel gearing 0,001
(0,058)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning 0,000

(0,749)
Likviditetsgrad 0,308 *

(0,021)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate 0,000
(0,605)

Lager-omsætning rate -0,283
(0,779)

Immaterialle aktiver 0,497 *
(0,043)

Altman's Z-score -0,023
(0,409)

log (Aktiver) -0,004 -0,007
(0,637) (0,464)

log (Investeringsperiode) -0,046 -0,045
(0,052) (0,063)

Makro kontrol NEJ JA JA
Industri dummy NEJ JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA
Konstant 0,025 * 1,123 1,242

(0,049) (0,616) (0,581)
Justeret forklaringsgrad 0,513 0,5061 0,5142
Antal observationer 394 394 387
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Bilag 8 – Determinantanalyse LBO’er Norden 

 

Norden
1 2 3

Vækst
Omsætning 0,886 *** 0,814 *** 0,826 ***

(0,000) (0,000) (0,000)
Egenkapital -0,005 -0,005 -0,002

(0,085) (0,096) (0,435)
Profitabilitet

EBITDA-margin 4,364 *** 3,967 *** 5,572 ***
(0,000) (0,000) (0,000)

Overskudsgrad -1,680 * -1,284 -1,319
(0,014) (0,094) (0,066)

ROE -0,014
(0,722)

ROA -0,721
(0,147)

Finansiel gearing -0,014 ***
(0,000)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning 0,000

(0,916)
Likviditetsgrad -0,120

(0,517)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate 0,004 ***
(0,000)

Lager-omsætning rate 1,523 *
(0,042)

Immaterialle aktiver -0,852 **
(0,001)

Altman's Z-score -0,132 *
(0,046)

log (Aktiver) -0,011 0,002
(0,394) (0,883)

log (Investeringsperiode) -0,066 -0,084 **
(0,064) (0,003)

Makro kontrol NEJ JA JA
Industri dummy NEJ JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA
Konstant 0,013 -5,376 -4,526

(0,457) (0,102) (0,089)
Justeret forklaringsgrad 0,4756 0,4707 0,6517
Antal observationer 200 200 196
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Bilag 9 – Determinantanalyse PBO’er Storbritannien 

 

Storbritannien
1 2 3

Vækst
Omsætning 1,042 *** 1,060 *** 1,091 ***

(0,000) (0,000) (0,000)
Egenkapital 0,005 ** 0,004 * 0,006 **

(0,004) (0,023) (0,006)
Profitabilitet

EBITDA-margin 2,461 *** 2,529 *** 2,522 ***
(0,000) (0,000) (0,000)

Overskudsgrad 0,595 0,460 0,783
(0,205) (0,366) (0,217)

ROE 0,172 **
(0,001)

ROA -0,500
(0,414)

Finansiel gearing 0,001
(0,143)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning 0,000

(0,733)
Likviditetsgrad 0,136

(0,497)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate 0,000
(0,464)

Lager-omsætning rate -0,802
(0,573)

Immaterialle aktiver 0,067
(0,843)

Altman's Z-score 0,001
(0,964)

log (Aktiver) -0,001 -0,002
(0,925) (0,879)

log (Investeringsperiode) -0,019 -0,007
(0,582) (0,846)

Makro kontrol NEJ JA JA
Industri dummy NEJ JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA
Konstant -12,746 -6,431 -6,428

(0,084) (0,353) (0,361)
Justeret forklaringsgrad 0,5748 0,5653 0,5818
Antal observationer 197 197 191
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Bilag 10 – Determinantanalyse PBO’er Norden 

 

Norden
1 2 3

Vækst
Omsætning 0,883 *** 0,719 *** 0,622 ***

(0,000) (0,000) (0,000)
Egenkapital -0,010 ** -0,012 ** -0,004

(0,008) (0,002) (0,322)
Profitabilitet

EBITDA-margin 2,610 * 3,338 * 3,688 **
(0,031) (0,015) (0,003)

Overskudsgrad -0,550 -0,640 0,996
(0,616) (0,607) (0,424)

ROE -0,016
(0,851)

ROA -0,329
(0,666)

Finansiel gearing 0,001
(0,698)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning 0,000

(0,857)
Likviditetsgrad 0,044

(0,879)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate 0,010 ***
(0,000)

Lager-omsætning rate -0,239
(0,849)

Immaterialle aktiver -0,018
(0,966)

Altman's Z-score -0,001
(0,990)

log (Aktiver) -0,020 -0,008
(0,288) (0,586)

log (Investeringsperiode) -0,057 0,039
(0,406) (0,472)

Makro kontrol NEJ JA JA
Industri dummy NEJ JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA
Konstant 0,009 -1060,211 ** -1300,067 ***

(0,750) (0,008) (0,000)
Justeret forklaringsgrad 0,4344 0,526 0,753
Antal observationer 100 100 97
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Bilag 11 – Determinantanalyse SBO’er Storbritannien 

 

Storbritannien
1 2 3

Vækst
Omsætning 0,812 *** 0,755 *** 0,809 ***

(0,000) (0,000) (0,000)
Egenkapital 0,001 0,001 0,002

(0,665) (0,810) (0,569)
Profitabilitet

EBITDA-margin 3,761 *** 3,596 *** 2,108 *
(0,000) (0,000) (0,014)

Overskudsgrad -0,683 -0,531 -0,476
(0,083) (0,210) (0,309)

ROE -0,053
(0,217)

ROA 1,108
(0,079)

Finansiel gearing 0,001
(0,427)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning 0,000

(0,789)
Likviditetsgrad 0,514 **

(0,008)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate 0,000
(0,835)

Lager-omsætning rate -1,821
(0,281)

Immaterialle aktiver 0,923 *
(0,030)

Altman's Z-score -0,153
(0,156)

log (Aktiver) -0,007 -0,004
(0,657) (0,816)

log (Investeringsperiode) -0,033 -0,057
(0,351) (0,123)

Makro kontrol NEJ JA JA
Industri dummy NEJ JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA
Konstant 0,015 1,541 2,901

(0,396) (0,509) (0,228)
Justeret forklaringsgrad 0,4294 0,4021 0,4335
Antal observationer 197 197 196
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Bilag 12 – Determinantanalyse SBO’er Norden 

 

Norden
1 2 3

Vækst
Omsætning 0,597 *** 0,513 *** 0,784 ***

(0,000) (0,000) (0,000)
Egenkapital 0,009 * 0,013 ** 0,011 **

(0,023) (0,001) (0,009)
Profitabilitet

EBITDA-margin 6,009 *** 5,691 *** 7,900 ***
(0,000) (0,000) (0,000)

Overskudsgrad -1,990 * -2,557 ** -3,816 ***
(0,023) (0,007) (0,000)

ROE 0,121 **
(0,004)

ROA -1,470 *
(0,028)

Finansiel gearing 0,002
(0,362)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning 0,000

(0,118)
Likviditetsgrad -0,345

(0,170)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate 0,002
(0,090)

Lager-omsætning rate 2,515 *
(0,026)

Immaterialle aktiver -1,242 ***
(0,000)

Altman's Z-score -0,053
(0,524)

log (Aktiver) 0,015 0,005
(0,332) (0,770)

log (Investeringsperiode) -0,052 -0,078 *
(0,161) (0,030)

Makro kontrol NEJ JA JA
Industri dummy NEJ JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA
Konstant -0,001 -5,717 * -0,422

(0,951) (0,026) (0,862)
Justeret forklaringsgrad 0,6189 0,6512 0,7576
Antal observationer 100 100 99
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Bilag 13 – Udvælgelseskriterier Storbritannien 

   

Storbritannien
1 2 3

Vækst
Værdiansættelse CAGR PBO (0,122) (0,075) (0,083)

0,189 0,449 (0,425)
Omsætning 0,525 *** 0,481 ** 0,490 **

(0,000) (0,001) (0,002)
Egenkapital -0,004 -0,006 * -0,004

(0,087) (0,036) (0,124)
Profitabilitet

EBITDA-margin 1,603 * 1,334 1,034
(0,014) (0,055) (0,230)

Overskudsgrad -0,433 -0,551 0,241
(0,472) (0,394) (0,762)

ROE -0,009
(0,888)

ROA -0,225
(0,767)

Finansiel gearing -0,001
(0,342)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning 0,000

(0,702)
Likviditetsgrad -0,252

(0,320)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate -0,001
(0,128)

Lager-omsætning rate 1,690
(0,345)

Immaterialle aktiver 0,947 *
(0,026)

Altman's Z-score 0,080 *
(0,045)

log (Aktiver) (0,008) -0,014
0,687 (0,497)

log (Investeringsperiode) 0,025 0,047
0,588 (0,334)

Makro kontrol NEJ JA JA
Industri dummy NEJ JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA
Konstant 0,023 0,960 1,408

(0,326) (0,743) (0,644)
Justeret forklaringsgrad 0,1046 0,1094 0,136
Antal observationer 197 197 191
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Bilag 14 – Udvælgelseskriterier Norden 

 

Norden
1 2 3

Vækst
Værdiansættelse CAGR PBO 0,056 0,192 0,144

0,626 0,152 (0,449)
Omsætning (0,066) (0,084) -0,120

(0,702) (0,651) (0,619)
Egenkapital 0,006 0,008 0,009

(0,197) (0,512) (0,238)
Profitabilitet

EBITDA-margin 0,087 1,233 -1,093
(0,949) (0,375) (0,565)

Overskudsgrad 0,698 -0,032 2,695
(0,572) (0,187) (0,142)

ROE 0,003
(0,982)

ROA -1,574
(0,212)

Finansiel gearing 0,001
(0,711)

Likviditet
Kortfristet likviditetsafdækning 0,000

(0,810)
Likviditetsgrad 0,370

(0,433)
Effektivitet

Tilgodehavender-omsætning rate -0,002
(0,624)

Lager-omsætning rate 2,258
(0,271)

Immaterialle aktiver -0,975
(0,131)

Altman's Z-score -0,094
(0,605)

log (Aktiver) 0,058 -0,021
0,441 (0,446)

log (Investeringsperiode) 63,382 ** -0,002
0,004 (0,984)

Makro kontrol NEJ JA JA
Industri dummy NEJ JA JA
Årstal dummy NEJ JA JA
Konstant 0,055 -9,856 * -9,667 *

(0,096) (0,023) (0,044)
Justeret forklaringsgrad 0,0326 0,091 0,0723
Antal observationer 100 100 97
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Bilag 15 - Valutakurser 

Valutakurser 

  

USD til 

Euro* 

GBP til 

Euro** 

DKK til 

Euro** 

SEK til 

Euro** 

NOK til 

Euro** 

2019             1,12              0,88              7,47            10,49              9,84  

2018             1,18              0,89              7,47            10,15              9,91  

2017             1,13              0,88              7,47              9,84              9,85  

2016             1,10              0,82              7,44              9,58              9,09  

2015             1,10              0,72              7,43              9,17              9,60  

2014             1,32              0,80              7,46              9,47              9,04  

2013             1,33              0,85              7,45              8,85              8,34  

2012             1,29              0,81              7,46              8,58              7,34  

2011             1,40              0,87              7,46              8,91              7,74  

2010             1,32              0,85              7,43              8,98              7,79  

2009             1,39              0,89              7,45            10,24              8,30  

2008             1,46              0,80              7,44            10,92              9,72  

2007             1,38              0,69              7,44              9,43              7,93  

2006             1,26              0,68              7,46              9,03              8,23  

2005             1,24              0,68              7,46              9,40              7,99  

2004             1,24              0,68              7,46              9,02              8,24  

2003             1,14              0,69              7,44              9,07              8,39  

2002             0,95              0,63              7,45              9,12              7,27  

2001             0,89              0,62              7,43              9,31              7,97  

2000             0,92              0,61              7,43              8,87              8,27  

1999             1,06              0,66              7,43              8,87              8,27  

1998 
 

            0,69              7,43              8,87              8,27  

1997               0,69              7,43              8,87              8,27  

*   Kilde: (Orbis, 10. marts 2020) 

** Kilde: Thomson Reuters (11. marts 2020) 
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Bilag 16 – Makro variable 

 
 

Marked based inflation rate:   Kilde: OECD (11. marts 2020) 

Unemployment rate:    Kilde: worldbank.org (12. marts 2020) 

Bond yields – Government risk free rates:  Kilde Thomson Reuters  (11. marts 2020) 

Corporate bond:    Kilde Thomson Reuters  (11. marts 2020) 

Credit spread:    Difference fra bond yields og corporate bond 

GDP index.    Kilde Worldbank.org (12. marts 2020) 

 

  

Market based 
inflation rate

Unemployme
nt rate

Bond yields - 
Government 
risk free rates

Corporate 
bond Credit spread

GDP Index 
rate 
(1997=Index 
100)

OECD 
Europe

European 
Union Europe MoodyBAA Europe GDP EU

2019 3,02% 6,67% 3,48% 3,88% 3,48% 202,0215977
2018 3,02% 7,27% 4,27% 5,13% 4,27% 202,02
2017 2,48% 8,14% 3,31% 4,22% 3,31% 186,94
2016 1,01% 9,12% 3,96% 4,83% 3,96% 178,43
2015 0,74% 10,02% 4,21% 5,46% 4,21% 177,33
2014 1,25% 10,84% 3,52% 4,74% 3,52% 201,24
2013 1,82% 11,32% 2,89% 5,38% 2,89% 194,59
2012 2,85% 10,80% 2,96% 4,63% 2,96% 186,64
2011 3,07% 9,84% 3,20% 5,25% 3,20% 198,05
2010 2,18% 9,80% 2,80% 6,10% 2,80% 183,16
2009 1,12% 9,12% 2,66% 6,37% 2,66% 184,26
2008 3,85% 7,20% 5,11% 8,43% 5,11% 206,21
2007 2,63% 7,45% 2,18% 6,65% 2,18% 191,69
2006 2,53% 8,63% 2,11% 6,22% 2,11% 165,91
2005 2,36% 9,57% 2,78% 6,32% 2,78% 155,44
2004 2,38% 9,88% 2,15% 6,15% 2,15% 148,69
2003 2,94% 9,65% 1,99% 6,60% 1,99% 128,76
2002 4,57% 9,54% 2,66% 7,45% 2,66% 105,83
2001 5,29% 9,20% 2,69% 8,05% 2,69% 97,16
2000 5,45% 9,82% 2,82% 8,02% 2,82% 95,97
1999 5,21% 10,18% 2,54% 8,19% 2,54% 103,37
1998 6,73% 10,45% 2,79% 7,23% 2,79% 103,52
1997 6,89% 10,87% 1,51% 7,32% 1,51% 100,00
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Bilag 17 – Cross correlation table 

 

V
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19
20

1
V

ærdiansættelse CA
G

R
1,000

2
O

m
sætning CA

G
R

0,625
1,000

3
EBITD

A
-m

argin udvikl.
0,424

0,175
1,000

4
O

verskudsgrad udvikl.
0,181

0,116
0,472

1,000
5

Egenkapital udvikl. 
0,114

0,105
0,047

0,092
1,000

6
Total aktiver CA

G
R

0,498
0,497

0,207
(0,079)

0,179
1,000

7
Investeringsperiode (år)

(0,210)
(0,172)

(0,139)
(0,051)

0,001
(0,181)

1,000
8

Im
m

aterielle aktiver udvikl.
0,035

(0,034)
0,035

(0,240)
(0,034)

0,326
(0,063)

1,000
9

Finansiel gearing udvkl.
(0,144)

0,033
(0,050)

0,041
(0,149)

(0,081)
(0,001)

(0,002)
1,000

10
K

ortfristet likviditetsafdækning
0,039

0,051
0,012

0,029
0,072

0,093
0,014

(0,040)
0,029

1,000
11

Likviditetsgrad vækst
0,071

0,009
0,082

0,107
(0,033)

(0,111)
0,004

(0,091)
0,015

0,003
1,000

12
O

m
sætning-lager ratio udvikl.

0,051
(0,028)

(0,069)
(0,056)

0,001
(0,039)

(0,026)
(0,008)

(0,043)
0,041

0,053
1,000

13
Tilgodehavender-om

sætnings rate udvikl.
(0,039)

(0,163)
0,002

(0,063)
(0,032)

0,055
0,066

0,025
(0,096)

(0,083)
0,084

0,040
1,000

14
RO

E udvikl. 
0,064

(0,023)
0,005

0,084
(0,140)

(0,000)
(0,056)

0,081
(0,109)

0,065
(0,059)

0,040
(0,041)

1,000
15

RO
A

 udvikl.
0,275

0,201
0,629

0,534
0,094

(0,098)
(0,102)

(0,174)
0,059

(0,008)
0,093

(0,037)
(0,085)

(0,024)
1,000

16
A

ltm
anZscore

0,009
0,128

(0,054)
0,027

(0,025)
(0,343)

(0,049)
(0,151)

0,041
(0,019)

0,053
(0,008)

(0,084)
0,035

0,264
1,000

17
K

reditspænd
0,021

0,010
0,020

(0,044)
(0,019)

(0,019)
(0,190)

(0,059)
0,057

(0,012)
(0,029)

(0,005)
(0,048)

(0,055)
0,033

0,017
1,000

18
Ledighed

0,005
(0,002)

0,007
0,020

0,011
(0,009)

0,174
(0,062)

0,057
0,074

0,013
(0,025)

0,021
(0,024)

0,069
(0,022)

0,117
1,000

19
Inflation

(0,033)
0,017

0,026
0,033

(0,059)
(0,051)

0,153
(0,009)

0,028
0,033

0,094
(0,013)

0,013
(0,085)

0,082
0,010

(0,020)
0,028

1,000
20

BN
P index

0,039
0,015

0,033
(0,005)

0,063
0,035

(0,226)
(0,025)

0,003
(0,047)

(0,048)
(0,002)

0,007
0,006

(0,012)
(0,001)

0,415
(0,148)

(0,527)
1,000
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Bilag 18 – Punkt plot, residual normal fordeling PBO  

 

 
 

 

  

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

N
or

m
al

 F
[(r

-m
)/s

]

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Empirical P[i] = i/(N+1)

0
5

10
15

20
25

Pe
rc
en
t

-.5 0 .5 1
Residuals



 157 

Bilag 19 – Punkt plot, residual normal fordeling SBO 

 

 

 
 

  

0.
00

0.
25

0.
50

0.
75

1.
00

N
or

m
al

 F
[(r

2-
m

)/s
]

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
Empirical P[i] = i/(N+1)

0
10

20
30

40
Pe
rc
en
t

-1.5 -1 -.5 0 .5 1
Residuals



 158 

Bilag 20 – Capital IQ European developed markets + USA & Canada 
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