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Abstract 

This thesis examines the returns in the Nordic buyout market in the period 1990-2009, and how the value 

creation is represented in the returns.  

First, the history of the buyout market is described in detail, followed by thorough explanation of how the 

typical buyout fund is organized. This includes key characteristics such as the stakeholders, and how the 

returns are composed of the value creation in the portfolio companies. Emphasis is placed on value 

creation in the portfolio companies, as well as the need for alternative return measurements due to the 

irregular timing of cash flows, and MOIC is identified as the preferred measurement in this thesis. 

In the first analysis, the returns in the Nordic buyout market is analyzed, using a dataset from the private 

equity database, Preqin. Here, it is identified that the returns of the buyout funds, are decreasing over time, 

which harmonizes with an increase in raised buyout funds, indicating increased competition between the 

funds. Further tests are conducted, and the results indicate that only a smaller fund size, can explain the 

difference between top, mid, and bottom performing funds. Afterwards, three buyout funds are identified 

as subjects in the following case studies: Erhvervsinvest II, Polaris III and Segulah IV, from top, mid and 

bottom, respectively and all raised between 2007-2009. 

Following a multiple valuation of the portfolio companies in these buyout funds, the value creation of 

each company is analyzed and illustrated through five identified components: revenue growth, EBITDA-

margin growth, multiple expansion, debt paydown and net cash flows. The value creation is then measured 

on a fund level, and the results indicate that Erhvervsinvest II creates more value in each component 

except debt paydown. This is tested in a sensitivity- and scenario analysis, which confirm the results and 

illustrate that few elements separate the returns in Polaris III and Segulah IV. It is also identified that 

while few companies represent most of the value creation in Polaris III and Segulah IV, the value creation 

in Erhvervsinvest II is more evenly divided between the companies.  

The operational improvements in the portfolio companies made by the fund managers are subsequently 

tested using an Economic Value Added (“EVA”) analysis, to support the conclusion with an accounting-

based approach. This analysis concludes that most economic value is created in the portfolio companies 

of Erhvervsinvest II, which over the lifespan of the fund, manage to create EVA of DKK 40 mio. Neither 

Polaris III nor Segulah IV manage to have a single year with positive EVA.  

In conclusion, the best performing buyout funds in the Nordic market in the period 1990-2009 are 

characterized as overall small funds. The returns, illustrated through Erhvervsinvest II, show a broad value 

creation that utilizes each of the value creation components, but financial engineering to a lesser extent. 
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1) Indledning  

1.1 Indledning  

Kapitalfonde og deres porteføljeselskaber har ofte været offentligt udskældt for at være lyssky, og 

anklaget for ikke at bidrage skattemæssigt. Senest har de danske selskaber Babysam og Lagkagehuset, 

ejet af kapitalfondene Polaris og Nordic Capital, været i mediernes søgelys for at gøre brug af statens 

støttepakker under Covid-19 pandemien, men samtidig mistænkt for at placere sig i skattely (Erhardtsen, 

2020). Ligeledes er kapitalfondenes investorer blevet hængt ud i medierne, for at bidrage til denne praksis 

(Høberg & Kristensen, 2020).  

Alligevel har den negative omtale ikke afholdt investorerne fra kontinuerligt at investere i kapitalfonde. 

En opgørelse fra Bain (2019) viser, at de samlede investeringer i private equity årligt stiger markant, med 

et samlet kapitaltilsagn i 2018 på over USD 200mia. Det understreger den stigende interesse for 

kapitalfonde, og private equity som helhed. JP Morgan Asset Management indikerer at diversificering og 

det langvarige afkast, er to af de centrale årsager til at investere i private equity, som ofte udkonkurrerer 

aktiemarkedet (JP Morgan Asset Management, 2018).  

Investorerne må altså vurdere at den negative omtale opvejes af det høje afkast. 

1.2 Problemstilling og problemformulering 

I forlængelse af ovenstående har private equity vist sig som en vigtig aktivklasse. På trods af det større 

fokus og voksende kapitaltilsagn, er information vedrørende private equity dog stadig minimal. 

Yderligere er det rapporterede afkast ikke transparent, og den bagvedliggende værdiskabelse er svær at 

gengive for omverdenen.  

Brigl et al. (2016) opdeler kapitalfondenes afkast i tre værdiskabelseskomponenter; financial engineering, 

multipel ekspansion og operationelle forbedringer. På trods af at disse værdiskabelseskomponenter er 

kendte i private equity-sammenhæng, er det få andre end kapitalfondene selv, der kender de faktiske 

forhold og skalaen. Det vides ikke, hvilken af disse tre komponenter der oftest bidrager mest til 

værdiskabelsen. Det vides heller ikke, hvorvidt de bedst præsterende kapitalfonde har en konsekvent 

bedre præstation i én eller flere af disse tre komponenter sammenlignet med de værst præsterende 

kapitalfonde. 

Disse spørgsmål er blot få af mange, som driver motivationen bag denne afhandling. Derfor vil 

afhandlingen, på baggrund af en dekomponering af den overordnede værdiskabelse, undersøge hvilke 

faktorer der er kendetegnende for de bedst præsterende kapitalfonde på det nordiske marked. 
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Dette gøres med udgangspunkt i følgende problemformulering. 

Hvad karakteriserer de bedst præsterende kapitalfonde på det nordiske marked i perioden 1990-

2009, og hvordan skabes afkastet i tre udvalgte kapitalfonde? 

- Hvad karakteriserer kapitalfonde og hvordan opererer disse? 

- Hvordan kan kapitalfonde rangeres og hvorledes adskiller toppen sig fra bunden? 

- Hvordan kan afkastet dekomponeres og hvorledes kommer værdiskabelsen i så fald til udtryk? 

- Skabes der økonomisk værdi i porteføljeselskaberne og afspejles dette i kapitalfondenes afkast? 

1.3 Afgrænsning 

Formålet med denne afhandling er at svare på ovenstående problemformulering med udgangspunkt i de 

underliggende undersøgelsesspørgsmål. Af denne årsag er der afgrænset fra følgende områder, der trods 

deres relevans, anses som værende underordnede i forhold til at besvare problemformuleringen.  

Indledningsvist anskues der som nævnt kun nordiske kapitalfonde i tidsperioden 1990-2009. Der 

afgrænses altså fra nyoprettede kapitalfonde, da disse ikke er afviklet og dermed vil give et misvisende 

konklusionsgrundlag, ligesom informationsgrundlaget før 1990 er mangelfuldt. Her tages der i øvrigt 

forbehold for, at datasættet muligvis ikke inkluderer hele populationen, hvilket uddybes nærmere i afsnit 

1.4.4. 

I teoriafsnittet tilstræbes det at holde detaljeringsgraden på et passende niveau, hvorfor irrelevante 

strukturer, forhold mm. udelades, hvis det ikke vurderes at hjælpe læseren igennem analyseafsnittet eller 

bidrage til besvarelsen af problemformuleringen. 

Desuden vil denne afhandling ikke behandle skattemæssige aspekter. For kapitalfondene og deres 

interessenter forekommer der flere problemstillinger vedrørende skattefradrag og -betalinger, men udover 

korte bemærkninger angående skattemæssige betydninger, vil denne afhandling ikke uddybe aspekterne 

yderligere. Ligeledes spekuleres der ikke i effekten af ændringer i valutakurser. 

Det samme gør sig gældende for selskabsretlige forhold. Foruden en grundig identifikation af 

selskabsmæssige strukturer for porteføljeselskaberne, vil afhandlingen ikke videreanalysere de utallige 

konstruktioner, hvorpå kapitalfonde kan strukturere investeringer og de eventuelle indvirkninger på 

afkastet heraf. 

I afhandlingen betragtes kapitalfondenes afkast, hvorfor der afgrænses fra investorernes afkast, herunder 

hvilken management fee og carried interest der betales. Selvom afhandlingen skelner mellem Gross- og 

Net MOIC, vil der ikke udarbejdes dybdegående beregninger af differencen på disse.  
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I afhandlingen vil fokusset være på afkastet samt den bagvedliggende værdiskabelse, men der ses bort fra 

den underliggende risiko og de risikoprofiler, de enkelte kapitalfonde besidder. Der henvises til 

Ljungqvist & Richardson (2003) eller anden ekstern litteratur herom. 

Ved værdiskabelse forstås udelukkende den finansielle værdiskabelse skabt for kapitalfonden, og der ses 

bort fra afledt værdi skabt på alle andre niveauer, herunder for den enkelte medarbejder i 

porteføljeselskabet, eller samfundet som helhed. 

Afhandlingen indeholder altså flere begrænsninger, men alle med det formål at bibeholde fokus på 

værdiskabelsen og de underliggende komponenter. Afhandlingen vil i det afsluttende afsnit diskutere og 

perspektivere til fremtidige videreanalyser, der kunne være relevante.  

1.4 Metode & data 

1.4.1 Covid-19 

Den globale påvirkning fra Covid-19 var uforudsigelig for mange, og ligeså for forfatterne af denne 

afhandling, da al ophold på CBS blev udelukket. Dette medførte at dataindsamlingen blev vanskelig, 

eftersom adgang til flere af CBS’ databaser kun var mulig fra institutionens fysiske afdelinger. Af denne 

årsag blev tilgangen til problemformuleringen ændret væsentligt, da det før var hensigten, at et stort 

datasæt skulle danne grundlag for en kvantitativ analyse af alle europæiske kapitalfonde. Afhandlingen 

havde derfor til formål at foretage statistiske generaliseringer. Denne fremgangsmåde er blevet erstattet 

af et case baseret studie af det nordiske marked. På trods af denne tilgang ikke var den oprindelige, 

frembringer den flere andre favorable elementer, som ikke kunne udledes af den kvantitative analyse, 

hvilket bliver ekspliciteret i det følgende. 

1.4.2 Metode 

Strukturen i besvarelsen af problemformuleringen er opsummeret i nedenstående figur 1. Afhandlingen 

er delt op i 6 afsnit, hvoraf det indeværende afsnit 1, er en gennemgang af problemformulering, 

afgrænsning og metode, herunder data og datakvalitet. 

Dernæst vil afhandlingen indeholde et teoriafsnit omhandlende private equity og kapitalfonde. 

Teoriafsnittet vil fokusere på afhandlingens hovedtemaer; private equity, kapitalfonde og værdiskabelse 

heri. Metoden der anvendes til dekomponering af værdiskabelsen i afsnit 4 og teorien bag EVA-analysen 

i afsnit 5., vil gennemgås i de respektive afsnit. Dette er primært for at analyserne kan stå selvstændigt og 

for at øge læsevenligheden. 

Første analyse inddrager en overordnet identificering af kendetegn og karakteristika af de bedst 

præsterende kapitalfonde. I anden del af analysen dekomponeres værdiskabelsen i operationelle 



9 
 

forbedringer, multipel ekspansion og financial engineering. Den tredje del af analysen fuldender 

casestudiet med en EVA-analyse af porteføljeselskaberne. 

Afslutningsvist rundes afhandlingen af med en konklusion, en diskussion af resultater samt en 

perspektivering og anbefalinger til mulige videreundersøgelser. 

Figur 1 – Opgavestruktur 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

1.4.3 Videnskabsteori 

Ved udformningen af denne afhandling, er det vigtigt at være bevidst om den videnskabsteoretiske tilgang 

og ståsted. Som beskrevet baseres majoriteten af analysen, og derfor konklusionsgrundlaget, på et 

casestudie af tre kapitalfonde. Casestudiet som forskningsmetode har en række kritikker rettet mod sig. 

Blandt andet fremhæves det, at casestudier ikke kan bidrage til den videnskabelige udvikling, fordi der 

ikke kan generaliseres ud fra enkelttilfælde. Ligeledes hævdes det, at generel, teoretisk, 

kontekstuafhængig viden er mere værdifuld end konkret, praktisk, kontekstafhængig viden (Flyvbjerg, 

2006). 
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Det er ikke afhandlingens formål at udfordre disse standpunkter, og der gøres ingen forestillinger om, at 

afhandlingen entydigt skal kunne bestemme en generel tendens i værdiskabelsen for de bedst præsterende 

kapitalfonde i hele populationen. Derimod identificerer afhandlingen kendetegn for de bedst præsterende 

kapitalfonde, og bestemmer en model til at dekomponere afkastet, ligesom der illustreres hvordan 

værdiskabelsen i en af de bedst præsterende kapitalfonde adskiller sig fra to dårligere præsterende 

kapitalfonde. I den sammenhæng kan casestudiet bidrage med en dybere indsigt og højere detaljeringsgrad 

i de enkelte værdiskabelseskomponenter på et porteføljeselskabsniveau, end en statistisk sammenligning 

eksempelvis kunne. Derfor vurderes casestudiet som den bedste metode, der kan danne ramme for en 

udførlig besvarelse af problemformuleringen. 

Problemformuleringen og besvarelsen af denne kan anskues gennem Karl Poppers (1974) teori om kritisk 

rationalisme. Her kan der med afsæt i falsifikationsbegrebet argumenteres for, at afhandlingen helt 

grundlæggende forsøger at modbevise en påstand om, at der ikke skulle være forskel på værdiskabelsen i 

kapitalfonde trods deres forskellige afkast. Ifølge Popper (1974) skal sådan en påstand eller hypotese 

testes på alle tænkelige måder, der kunne vise dens urigtighed. Altså forsøge at falsificere den. Dette 

baserer sig på to andre begreber som Popper (1974) beskriver; induktionsproblemet og asymmetritesen. 

Induktionsproblemet indebærer, at ”selv hvis alle vores observationer af verden hidtil har givet samme 

resultat, kan vi aldrig være sikre på, at vores næste observation ikke giver et andet resultat.” (Holm, 2016, 

s. 47). Af induktionsproblemet afledes asymmetritesen, der beskriver at ”nok så mange observationer kan 

aldrig bevise en videnskabelig teori, men én observation er nok til at modbevise den.” (Holm, 2016, s. 

48). Altså kan der ikke med fuld sikkerhed bevises en teori, men den kan altid modbevises. 

På samme vis kan denne afhandling hverken fastslå eller forudsige, hvordan værdiskabelsen i de 

fremtidige bedst præsterende kapitalfonde adskiller sig fra andre, men den kan modbevise en teori om, at 

værdiskabelsen skulle være ens. Det er derfor analysernes formål at teste denne teori. Hver gang der 

konkluderes på et resultat i analysen, indsnævres og specificeres denne teori implicit. Det betyder altså, 

at det gradvist identificeres, hvad der konkret adskiller de bedst præsterende kapitalfonde, fra de værst 

præsterende kapitalfonde. Og med dette opfyldes Poppers (1974) kriterium om videnskabelighed, nemlig 

at hvis teorien kan testes i virkeligheden, er den videnskabelig (Holm, 2016). 

Da analyserne skal teste teorien, er det vigtigt at disse kan identificere noget konkret og validt. Derfor 

anskues analyserne gennem en positivistisk tilgang, da der her gøres brug af mere kvantitative, empiriske 

undersøgelser. Positivismen er en ”videnskabsteoretisk retning, der bygger på den klassiske empirisme. 

Videnskabelig erkendelse opnås gennem den systematiske indsamling af empiriske data.” (Holm, 2016, s. 

28). Dette stemmer i høj grad overens med den anvendte metode, der med en induktiv tilgang forsøger at 
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beskrive og forbinde de løbende observationer med finansierings- og regnskabsteori. Desuden søger 

positivismen at være normativ frem for deskriptiv, hvilket vil sige, at den ikke bare vil beskrive 

videnskaben, men nærmere sætte regler for hvordan videnskaben skal opføre sig (Holm, 2016). Således 

omhandler videnskabelige teorier ifølge positivismen, beskrivelsen af lovmæssigheder. 

Dette harmonerer igen med tilgangen til afhandlingen, da der indsamles og analyseres en stor mængde 

regnskabsdata fra porteføljeselskaber, som danner grundlag for en beskrivelse af hvordan de bedst 

præsterende kapitalfonde, adskiller sig fra værst præsterende kapitalfonde. Ideelt set ville der på baggrund 

af en sådan undersøgelse kunne konkluderes at ”hver gang X observeres, kan man efterfølgende observere 

Y” (Holm, 2016, s. 30). Altså, hvis en kapitalfond, og værdiskabelsen i denne, skulle have en bestemt 

række karakteristika, ville kapitalfonden være blandt de bedst præsterende. Dette er dog tilnærmelsesvist 

uopnåeligt af to årsager. 

På den ene side ville det kræve en analyse af samtlige kapitalfonde på det nordiske marked, og hvordan 

der er skabt værdi i disse. For at opnå en tilstrækkelig detaljeringsgrad i værdiskabelsen, undersøges kun 

tre kapitalfonde i denne afhandling.  

På den anden side ville det kræve en analyse af samtlige variabler og faktorer, der kunne have en 

indflydelse på værdiskabelsen og afkastet. Dette kan ikke lade sig gøre i praksis, da samtlige variabler og 

faktorer i så fald skulle testes statistisk. På et mere lavpraktisk niveau, kan det ikke lade sig gøre i 

afhandlingen grundet et uperfekt informationsgrundlag, der udelukkende baserer sig på offentligt 

tilgængelig information. 

Derudover foreskriver den positivistiske tilgang, at observationer skal gøres helt passivt, så de observeres 

uden at observatøren selv har nogen indflydelse (Holm, 2016). Det forholder sig ikke sådan i 

afhandlingen, da der aktivt undersøges specifikke regnskabstal, på baggrund af en række teorier og ideer, 

som det foreskrives i den kritiske rationalisme (Holm, 2016). Analysearbejdet baserer sig derfor på en 

induktiv, positivistisk tilgang, mens problemformuleringen som helhed grunder i Poppers (1974) kritiske 

rationalisme. Selvom resultaterne fra analysen skulle indikere konkrete karakteristika for afkastet i de 

bedst præsterende kapitalfonde, kan afhandlingen ikke definitivt bevise en sammenhæng for hele 

populationen. 

1.4.4 Data og datakvalitet 

Dette studie sætter stor tillid til data og dens kvalitet, hvorfor dette afsnit vil berøre hvorledes data er 

indsamlet samt kvaliteten heraf. Der er per definition tale om private investeringer, hvilket komplicerer 

tilgængeligheden af data. Dette er præmissen, hvorfor afhandlingen tager udgangspunkt i den bedst 

tilgængelige information, men samtidig tager forbehold for mangler i samme. 
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Først og fremmest skal der identificeres de kapitalfonde, der har eksisteret på det nordiske marked mellem 

1990-2009. Dette gøres gennem Preqin, der siden 2003, ifølge dem selv, har været verdens mest pålidelige 

kilde, indenfor alternative aktivklasser. Dette har de ligeledes vundet flere priser for (Preqin, 2020). 

Anerkendte akademikere fra hele verden benytter ligeledes Preqin som deres primære kilde. Sørensen & 

Korteweg (2015) anvender Preqin til deres studie vedrørende PE-performance, da Preqin oplyser Gross 

og Net afkast, for flest kapitalfonde (Sørensen & Korteweg, 2015). Derudover indeholder Preqin også det 

højeste antal af kapitalfonde for 90’erne og 00’erne, hvilket tilstræbes i denne afhandling (Kaplan, 

Jenkinson, & Harris, Private Equity Performance: What Do We Know?, 2014). 

Kaplan, Jenkinson & Harris (2014) finder yderligere evidens for, at Preqins rapporterede afkast, ikke er 

genstand for bias sammenlignet med tilsvarende datakilder. Preqin er altså en anerkendt database, der 

både har det største antal kapitalfonde samt mest information herom. 

Datasættet der udvælges, består af nordiske, closed-end, buyout fonde, etableret i perioden 1990-2009, 

begge år inklusiv, med minimumsstørrelse på USD 5mio. Datasættet bør som udgangspunkt indeholde 

hele populationen af buyout fonde med disse specifikke karakteristika, men der tages som nævnt 

forbehold for, at visse kapitalfonde ikke fremgår af Preqin. Alt andet lige må datasættet anses som en 

tilfredsstillende stikprøve. 

Udvælgelsen af ovennævnte karakteristika er foretaget efter grundige overvejelser. Først og fremmest er 

der valgt en periode fra 1990-2009, da afhandlingen gerne skal behandle en længere periode med både 

høj- og lavkonjunkturer samt indeholde aktuelle data. Kapitalfonde etableret efter 2009 er fravalgt, da 

disse ikke nødvendigvis er afviklede. Alligevel kan der være enkelte aktive kapitalfonde inddraget i 

datasættet, men det mindsker antallet betydeligt ved at ekskludere 2010, da kapitalfonde typisk har en 

levetid på 10 år. I forlængelse, skal kapitalfondene ligeledes være closed-end, der angiver en 

tidsbegrænsning, typisk på 10 år.  

Derudover er kapitalfonde med en størrelse på under USD 5mio. ekskluderet, for at undgå mindre 

idiosynkratiske kapitalfonde (Sørensen & Korteweg, 2015). 

Afslutningsvist er der valgt nordiske kapitalfonde, hvilket er defineret som kapitalfonde der primært har 

investeret i norden. Dog vil der være enkelte kapitalfonde med hovedsæde i U.K., Frankrig og Kanaløerne, 

men som primært investerer i norden.  

Ud fra datasættet kan det bestemmes, at der findes 73 kapitalfonde der opfylder disse krav. Datasættet 

begrænses til kapitalfonde med rapporteret afkast, hvorfor der ekskluderes 3 kapitalfonde, og det endelige 

antal kapitalfonde i datasættet er dermed 70. 
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Efterfølgende rangeres kapitalfondene og der identificeres top-20%, midt-20% og bund-20%, nævneligt 

Top, Midt og Bund fremadrettet i afhandlingen. Årsagen til denne opdeling er, at der skal determineres, 

hvad der adskiller de bedst præsterende kapitalfonde fra de værst præsterende kapitalfonde. Derudover er 

der tilføjet en ”kontrolgruppe” i midt-20%, da det giver en ekstra dimension til analysen. Eftersom der 

findes 70 kapitalfonde i datasættet vil 20% svare til 14 kapitalfonde. Altså vil analysen baseres på 42 

kapitalfonde. 

Som nævnt vil analysen bestå af tre selvstændige delanalyser. Første del vil udelukkende ske på 

kapitalfondsniveau, mens anden og tredje del også vil omhandle porteføljeselskaberne. 

De tre kapitalfonde der analyseres i anden og tredje delanalyse, udvælges fra henholdsvis Top, Midt og 

Bund. Rangeringen sker på baggrund af MOIC, hvilket uddybes i afsnit 2.6. Ultimativt udvælges følgende 

tre kapitalfonde: Erhvervsinvest II i Top (Net MOIC på 3,1x), Polaris III i Midt (Net MOIC på 1,98x) og 

Segulah IV i Bund (Net MOIC på 1,45x).  

Årsagen til denne udvælgelse af kapitalfonde er hovedsageligt baseret på to faktorer; 

informationsgrundlag og sammenligningsgrundlag. 

I anden og tredje analyse, bliver porteføljeselskabernes regnskaber analyseret, hvorfor det har været 

nødvendigt at udvælge kapitalfondene på baggrund af den tilgængelige regnskabsinformation. Eftersom 

årsrapporter er offentlige for selskaber i Danmark, Sverige og Norge, er det tilstræbt at udvælge 

kapitalfonde med investeringer i disse lande. Yderligere indeholder det svenske selskabsregister blot 

regnskaber 10 år tilbage, hvorfor det ligeledes er tilstræbt at udvælge kapitalfonde med forholdsvis nylige 

investeringer.  

I forhold til sammenlignelighed, har Erhvervsinvest II og Polaris III domicil i Danmark, mens Segulah IV 

har domicil i Sverige. Derudover er alle tre fra samme tidsperiode, da Erhvervsinvest II, Polaris III og 

Segulah IV er oprettet fra 2007-2009, og investerer i tidsperioden 2007-2014. Sammenligningsgrundlaget 

svækkes dog en smule, da størrelsen på Segulah IV er markant større med USD 800mio. end både Polaris 

III med USD 450mio. og Erhvervsinvest II med USD 140mio. 

1.4.4.1 Eventuelle støjkilder 

Data beskrevet ovenfor er som nævnt ikke fuldstændig, hvorfor støjkilderne bør ekspliciteres og 

diskuteres. 

Indledningsvist, kan Preqin som database indeholde støjelementer, da informationen ikke kan garanteres 

at være fuldkommen. Yderligere kan kategoriseringerne af de enkelte kapitalfonde i Preqin være 

misvisende, da det er ukendt, hvor grænsen mellem buyout, growth og venture går (Preqin, 2020). 
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Yderligere lægges der stor tillid til, at de rapporterede afkast er korrekte, da hele opgaven er baseret på 

rangeringen af disse. Dertil skal bias diskuteres, men som nævnt finder Kaplan, Jenkinson & Harris 

(2014), at Preqin ikke er genstand for bias sammenlignet med tilsvarende datakilder. Endvidere kan aktive 

kapitalfonde i datasættet bære præg af, at enkelte investeringer stadig er ejet, hvorfor den rapporterede 

MOIC er upræcis. Enten er disse porteføljeselskaber ikke indregnet, hvilket forringer kapitalfondens 

MOIC, eller også er selskaberne indregnet til en markedsværdi, som i nogle tilfælde er præget af bias i en 

positiv retning. 

En anden mulig støjkilde vedrører de årsregnskaber, der anvendes til anden og tredje analyse. 

Kapitalfonde strukturerer ofte investeringerne med gæld og egenkapital i flere forskellige 

holdingselskaber, hvorfor det egentlige target-selskab kan være svært at identificere. Ultimativt tilstræbes 

der at bruge koncernregnskabet for det selskab, der ejer 100% af porteføljeselskabet. Det er derfor en klar 

forudsætning for konklusionens reliabilitet, at koncernregnskabet giver et retvisende billede af 

porteføljeselskabets finansielle situation. 

Derudover bør årsrapporternes kvalitet diskuteres. Årsregnskaber antages at være valide, da de er 

reviderede af revisorer. Alligevel er der stor fleksibilitet ved udarbejdelse af årsrapporterne. Dette 

indebærer blandt andet forskellige indregningsmetoder fra selskab til selskab, hvilket kan have indflydelse 

på de endelige resultater. Afhandlingen vil dog ikke indeholde dybdegående analyser af 

regnskabsfleksibilitet i årsregnskaberne, da disse anses som uvæsentlige og blot vil fjerne fokus fra de 

egentlige problemstillinger. Dette afhjælpes i de respektive afsnit gennem en diskussion af mulige 

fejlkilder eller en følsomhedsanalyse. 

Yderligere relevante forhold vedrørende data beskrives løbende. 
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2) Private Equity 

2.1 Introduktion 

Dette afsnit vil først og fremmest give en introduktion til private equity og hvordan dette begreb defineres 

overordnet og i denne afhandling. Efterfølgende vil afsnittet fokusere på kapitalfonde og deres historie, 

opbygning og struktur, samt hvordan de opererer og skaber værdi. Desuden vil forskellige præstationsmål 

for kapitalfonde diskuteres med henblik på en senere rangering. Afslutningsvist vil der gennemgås en 

række tidligere studier, som berører emnet og hvordan deres konklusioner har indflydelse på denne 

afhandling. 

2.2 Private Equity 

Private equity (”PE”) er en overordnet fællesbetegnelse for unoterede eller private investeringer i 

selskaber, ressourcer, ejendomme og infrastruktur. Altså alt der ikke er ”offentlige” investeringer. Leleux, 

Van Swaay & Megally (2015) beskriver PE som en alternativ aktivklasse, der indeholder alle andre 

aktivklasser end aktier, obligationer og kontanter. Dertil hører, at der kan investeres i listede aktier, 

såfremt majoriteten og kontrollen af selskabet overtages. 

Investorer kan investere i PE på følgende tre måder; direkte i selskaber, gennem kapitalfonde og gennem 

Funds-of-Funds. Dette er vist i nedenstående figur 2. I denne afhandling vil der blot fokuseres på 

investeringerne ud fra pil 2, som er kapitalfonde, der investerer i selskaber (”porteføljeselskaber”). 

Figur 2 – Investorernes investeringsmuligheder i PE 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

PE betegnes som det samlede professionelle marked for unoterede investeringer, men denne afhandling 

vil kun fokusere på det såkaldte buyout-marked. Her menes investeringer i modne unoterede selskaber, 

eller noterede aktier med henblik på afnotering. Dette marked omtales ofte som Leverage Buyout Market 
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(LBO), da der anvendes en betydelig mængde gæld til investeringer (Døskeland & Strömberg, 2018). I de 

følgende afsnit beskrives buyout fonde nærmere, og vil desuden benævnes kapitalfonde fremadrettet. 

Kapitalfondene kan forfølge forskellige strategier, der baseres på investeringsstørrelse, industri og 

geografi, men opdelingen af disse er typisk ikke stringent. Størrelsen betegnes typisk small, mid og large 

cap, og referer til investeringer i henholdsvis små, mellemstore og store virksomheder (EQT, 2020). 

Endvidere betegnes kapitalfonde, der investerer i flere lande og sektorer, som generalistfonde, mens 

kapitalfonde der fokuserer på ensartede selskaber i enkelte lande eller industrier, betegnes som 

specialistfonde (Private Equity Wire, 2019). 

2.3 Kapitalfondens historie 

Ideen bag kapitalfonde kan spores tilbage til det 12. århundrede, men de kapitalfonde vi kender i dag, blev 

skabt i midt 70’erne i USA. Konceptet var at anvende en betydelig mængde fremmedfinansiering til at 

investere i selskaber, for derved at videresælge 3-7 år efter (Hoover, 1926). Ideen var at benytte stabile 

cash flows, til ikke blot at betale renter, men ligeledes at nedbringe gælden i porteføljeselskabet, i løbet 

af ejerskabsperioden. Det såkaldte bootstrap (Baker & Smith, 1998). I USA var det blandt andet KKR 

(etableret i 1976) samt senere Blackstone (1985) og Carlyle (1987), der skabte værdi ved at 

gældsfinansiere. I Europa var det blandt andet Apax (1969), CVC (1981) og Permira (1985). Muligheden 

for at finansiere sine investeringer i 80’erne stammede fra det voksende junk bond marked, der i høj grad 

blev pioneret af Michael Milken og investeringsbanken Drexel Burnham Lambert (Baldwin, 2015).  

I 1990 krakkede junk bond markedet, hvilket besværliggjorde denne financial engineering (Kaufman & 

Englander, 1993). Alligevel var der i 90’erne faldende renter og stigende aktiekurser, hvorfor der blev 

skabt værdi gennem stigende multipler. Spliid (2014) betegner dette som multiple riding, mens det i denne 

afhandling betegnes sm multipel ekspansion eller multipel arbitrage. Denne omvæltning gjorde ligeledes, 

at kapitalfonde succesfuldt forsøgte sig med operationelle tiltag i porteføljeselskaberne. Dette indebar 

blandt andet balanceoptimering, hvor en stigning i cash flow skete på baggrund af optimering af 

virksomhedens arbejdskapital, gennem henholdsvis stigning og fald i leverandørernes og kundernes 

betalingsfrister (Spliid, 2014). Kapitalfondenes forskellige værdiskabelsesmetoder vil blive beskrevet i 

afsnit 2.5. 

Det var i denne periode, at det nordiske PE-markedet blev etableret, med oprettelse af 

managementselskaber som Nordic Capital, EQT og danske Axcel og Polaris. 

PE udgjorde dog stadigvæk en lille del af det samlede finansielle marked, og gennembruddet kom for 

alvor kort inden finanskrisen, hvilket også kan ses ud fra nedenstående figur 3. 
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Figur 3 – Historisk PE kapitalindsamling og antal kapitalfonde 

 

Kilde: (Leleux, Swaay, & Megally, 2015) 

På trods af finanskrisen har der været en general positiv trend i antal kapitalfonde samt kapitaltilsagn. I 

2015, 2016 og 2017 fortsatte udviklingen, og den årlige rejste kapital nåede et højere niveau end 2008 

(Bain & Company, 2019). 

En af årsagerne til de stigende investeringer i denne aktivklasse, der nu samlet har USD 4.110mia. under 

forvaltning (Preqin, 2020), er at store institutionelle investorer, såsom pensionsselskaber, 

forsikringsselskaber, universiteter m.m., inkorporerer PE i investeringsporteføljen. Blandt andet havde 

Yale University allokeret 31% af sin portefølje til PE i 2013, og har i dag måtte sætte et loft på allokeringen 

til denne aktivklasse (Yale Univeristy, 2019). Denne allokering, har for Yale University sikret et årligt 

afkast på 29,9% siden inddragelsen i 1973 (Yale Endowment, 2013). 

Ovenstående er en nærmere beskrivelse af PE på globalt plan, og lignende tendenser er tilfældet for det 

europæiske marked. Der var ligeledes et fald grundet internetboblen i starten af årtusindskiftet samt et 

fald efter finanskrisen. I 2000 blev der rejst EUR 48mia., og grundet internetboblen faldt denne 

kapitalrejsning til EUR 29mia. i 2002. Ligeledes var der i 2006 en kapitalrejsning på EUR 112mia., mens 

der i 2009 var rejst EUR 18mia. (Leleux, Swaay, & Megally, 2015). Til sammenligning blev der i 2019 

rejst EUR 92mia. (McKinsey, 2020). 

Det nordiske marked følger ligeledes ovenstående trend, dog i mindre skala. Af figur 4 ses, at der i 2018 

blev investeret EUR 13,3mia. fordelt på 148 transaktioner på det nordiske marked, mens der i samme år 

blev rejst EUR 22,4mia. (Argentum, 2019). Altså udgør det nordiske marked groft sagt 25% af det 

samlede europæiske marked. 
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Figur 4 – Antal investeringer og beløb på det nordiske PE-marked 

 

Kilde: (Argentum, 2019) 

Dette afsnit vil yderligere behandle mediernes dækning af PE. Der er som tidligere nævnt begrænset data 

vedrørende PE-markedet, da det private marked ikke har pligt til at offentliggøre samme information, som 

det offentlige marked. Medier ser typisk denne manglende transparens som noget negativt. Der fokuseres 

ligeledes hyppigt på de bonusser der udbetales til partnere i managementselskaberne og direktører i 

porteføljeselskaberne. Desuden er de skattemæssige aspekter forbundet med kapitalfondsstrukturen, 

typisk genstand for mediernes kritik, der ofte, en smule unuanceret, beskylder investorerne for at trække 

kapital ud i skattely (Erhardtsen, Konkurrenterne dropper eksotiske kanaløer, men kapitalfond bag 

Lagkagehuset holder fast i Jersey, 2020). 

Denne manglende transparens forbedres gennem dataleverandører og organisationer såsom EVCA 

(European Private Equity and Venture Capital Association) og danske DVCA (brancheorganisationen for 

business angels og venture- og kapitalfonde i Danmark), der udvikler, analyserer og distribuerer PE-

information (Leleux, Swaay, & Megally, 2015). Disse tiltag har til en vis grad afhjulpet problemet. 

Alligevel er branchen berygtet for at have en kortsigtet tidshorisont, hvor der fokuseres på optimering af 

indtjening, på bekostning af det samfundsmæssige ansvar. I forlængelse er der ligeledes fordomme om, 

at kapitalfondsejerskab ofte fører til afskedigelser af medarbejdere i porteføljeselskaberne. Der findes dog 

flere videnskabelige artikler og undersøgelser der forsøger at modbevise disse fordomme. Blandt andet 

finder Olsson & Tåg (2015), at PE-ejerskab ikke har nogen indflydelse på nettobeskæftigelsen. Yderligere 

finder Bernstein & Sheen (2016), at restauranter begår færre sundhedsovertrædelser, når de ejes af 

kapitalfonde. Altså viser mange studier, at PE-ejerskab er gavnligt for samfundet. 

2.4 Kapitalfondens struktur 

I daglig tale skelnes der ofte skævt mellem en kapitalfond og det managementselskab, der administrerer 

kapitalfonden. Hvor kapitalfonden er et investeringsselskab, der finansieres af en række investorer, er det 

managementselskabet der tager initiativet til at rejse kapitalfonden og varetager de daglige aktiviteter. 
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Den følgende figur 5 fra DVCA illustrerer strukturen bag en kapitalfond. I de følgende afsnit vil der 

redegøres for de forskellige aktører bag kapitalfonden. 

Figur 5 – Oversigt over kapitalfondens struktur og interessenter 

 

Kilde: DVCA (2020) 

2.4.1 Kapitalfond og managementselskab 

Managementselskabet er oftest et partnerskab (Døskeland & Strömberg, 2018) og udgøres typisk af 

partnere med erfaring fra erhvervslivet, investeringsbanker, konsulenthuse eller advokathuse (Gompers, 

Kaplan, & Mukharlyamov, 2015). De fleste kapitalfonde er organiserede som et kommanditselskab hvor 

managementselskabet fungerer som komplementar og investorerne fungerer som kommanditister. På 

engelsk hedder et kommanditselskab et limited partnership, og derfor kaldes aftaledokumentet der 

dikterer forholdene i kapitalfonden en Limited Partnership Agreement (”LPA”). LPA’en specificerer de 

forskellige aktører i kapitalfonden, samt deres roller og forpligtelser. 

Det indebærer blandt andet de førnævnte daglige aktiviteter, som managementselskabet skal varetage. I 

praksis indebærer dette at træffe kapitalfondens investeringsbeslutninger og rådgive 

porteføljeselskaberne. Kapitalfondene køber som nævnt oftest en majoritetsandel i selskaberne, og har 

derfor de facto kontrol over selskaberne. Det ses ofte, at partnerne i managementselskabet indtager 

bestyrelsesroller i porteføljeselskaberne, men kompositionen af ledelse og bestyrelse i selskaberne 

bestemmes ultimativt af managementselskabet. Samspillet og agentomkostningerne mellem 

managementselskabet og ledelsen i porteføljeselskabet, er blevet beskrevet dybdegående af blandt andre 

Michael C. Jensen (1986). Det er dog efterhånden bredt anerkendt, at strategien og de forretningsmæssige 

beslutninger i porteføljeselskaberne udformes på foranledning af managementselskabet, hvilket også 

antages i analyserne i denne afhandling. Derfor forventes det også, at managementselskabet er involverede 

i porteføljeselskaberne og deres respektive industrier, og derved yder aktivt ejerskab (Døskeland & 

Strömberg, 2018). For dette betaler kapitalfonden en kompensation (”management fee”) til 
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managementselskabet, som er nærmere specificeret i LPA’en, men typisk udgør 1,5-2% p.a. af 

kapitalfondens samlede kapitaltilsagn (Døskeland & Strömberg, 2018). I slutningen af kapitalfondens 

levetid kan størrelsen af management fee dog i nogle tilfælde blive reduceret, til at basere sig på den 

estimerede værdi af de resterende porteføljeselskaber i kapitalfonden. 

Kapitalfondens levetid kan variere, men er oftest på 10 år, hvoraf de første 4-7 år udgør 

investeringsperioden, og de resterende 5-6 år bruges på at arbejde med selskaberne og forhåbentligt sælge 

dem igen. Dog kan kapitalfonden, hvis nødvendigt, blive forlænget med op til tre år, ved investorernes 

accept (Døskeland & Strömberg, 2018). 

Investeringsperioden er defineret nærmere i LPA’en, og det er kun i denne periode, at kapitalfonden må 

investere. Den resterende del af levetiden skal bruges på at optimere og salgsmodne porteføljeselskaberne. 

Det ses dog også ofte, at kapitalfonden stadig må investere i selskaber, hvis det er hensigten at disse skal 

fusioneres med et eksisterende porteføljeselskab (Døskeland & Strömberg, 2018). Således skelnes der 

mellem platforminvesteringer der indebærer porteføljeselskaber og tilføjelsesinvesteringer, på engelsk 

add-on, der fusioneres med platforminvesteringerne. Add-on investeringer er en central kilde til at øge 

salget i porteføljeselskaberne, hvilket uddybes i afsnit 2.5.1. 

Foruden management fee bliver managementselskabet kompenseret yderligere, hvis kapitalfondens afkast 

når et tilfredsstillende niveau. Det kaldes en hurdle rate, og er typisk ved en forrentning tilsvarende 8% 

p.a. (Døskeland & Strömberg, 2018). Opnår kapitalfonden dette afkast, er managementselskabet jævnfør 

LPA’en oftest berettiget til 20% af merafkastet. Således splittes afkastet, der overstiger 8% p.a., 80/20 

mellem investorerne og managementselskabet. Det skaber et incitament for managementselskabet. 

Yderligere er managementselskabet desuden incentiveret af deres ejerandel i kapitalfonden. For at 

strømline interesser, kræver investorerne typisk, at managementselskabet selv investerer et beløb svarende 

til 1-3% af kapitalfondens kapitaltilsagn (MJ Hudson, 2019). Dette sker oftest som et kapitaltilsagn på 

samme vilkår som investorerne, men kan også ske som en fee waiver, hvor de frasiger sig en tilsvarende 

del af den fremtidige kompensation fra kapitalfonden (MJ Hudson, 2019). 

Som tidligere nævnt struktureres kapitalfonden som et kommanditselskab. En årsag til denne struktur er, 

at kommanditselskaber er anset som gennemstrømningsselskaber i et skattemæssigt perspektiv 

(Døskeland & Strömberg, 2018). Det betyder, at kapitalfonden ikke er et selvstændigt skattesubjekt, og 

at investorerne derfor kun bliver beskattet af afkastet i deres eget hjemland (DVCA, 2020). Historisk set 

har kapitalfondene traditionelt været placeret i skattely i Caribien, Kanaløerne eller Luxembourg. For 

nyligt har man dog set en modsat on-shoring tendens, hvor flere og flere kapitalfonde bliver placeret i 

samme land, som managementselskabet har domicil (Døskeland & Strömberg, 2018).  
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2.4.2 Investorer 

Investorerne i kapitalfonde er typisk institutionelle såsom pensionskasser, forsikringsselskaber og 

lignende, men kan også være formuende privatpersoner og sågar andre kapitalfonde, som det sås i Funds-

of-Fund strukturen i figur 2. Grundet investeringsstrukturen skal investorerne være tålmodige og forvente 

et langsigtet afkast, da der typisk kan gå adskillige år før afkast udbetales. Det skyldes først og fremmest 

hvordan investorernes investering effektueres. Når det er besluttet at investere i kapitalfonden, foregår det 

som et tilsagn investoren giver, fremfor at investere beløbet med det samme.  

Efterfølgende trækker, eller ’kalder’, managementselskabet kapitalen, når de enten har identificeret en 

investeringsmulighed, eller management fee skal betales. Da investeringsperioden som nævnt er mellem 

4-7 år, og kapitalfonden typisk ejer selskaberne i yderligere 4-5 år, kan der gå over 10 år, før investorerne 

får hele sit afkast udbetalt (Døskeland & Strömberg, 2018). Det sker dog gradvist, når kapitalfonden 

begynder at sælge selskaberne, og distribuerer udbyttet videre til investorerne. Det betyder, at afkastet 

følger en J-kurve, som det er illustreret i følgende graf. 

Figur 6 – J-curve 

 

Kilde: (Døskeland & Strömberg, 2018) 

2.4.3 Porteføljeselskaber 

Modsat almindelige aktieinvesteringer, køber kapitalfonden en majoritetsandel i porteføljeselskabet, for 

at opnå kontrol. Tanken er herefter, at managementselskabet implementerer sine strategiske tiltag for at 

konstruere værdiskabelse i porteføljeselskabet, for derved at skabe et fremtidigt positivt afkast. 

Selve opkøbet foretages typisk igennem et holdingselskab, som managementselskabet har oprettet til 

formålet. Kapitalfonden indskyder egenkapital i holdingselskabet, og lejlighedsvist i form af et 

aktionærlån der på trods af navnet, har den samme status som egenkapital i kapitalstrukturen. Dertil 

optages der gæld fra et finansieringsinstitut, og med disse midler erhverver holdingselskabet den ønskede 

andel af aktierne i porteføljeselskabet (Døskeland & Strömberg, 2018). Til tider har kapitalfonden 
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medinvestorer, i form af ledelsen i selskabet, tidligere ejere, kapitalfondens eksisterende investorer eller 

sågar en anden kapitalfond. Det kan både være af en strategisk årsag, hvor investorerne komplimenterer 

hinanden i værdiskabelsen, men også et forsøg på at sprede risikoen. Dermed har kapitalfonden også mere 

fleksibilitet til at investere i flere eller større selskaber, da de ikke behøver at foretage hele investeringen 

selv. Det betyder også, at kapitalfonden ikke nødvendigvis ejer 100% af porteføljeselskabet. Desuden 

forsøger managementselskabet ofte at incentivere ledelsen i porteføljeselskaberne, ved at inkludere 

aktieaflønning og aktieoptioner som en del af kompensationspakkerne. Derfor ses det ofte, at 

kapitalfondens ejerskab i porteføljeselskabet, mindskes over ejerskabsperioden (Loos, 2006).  

Porteføljeselskaberne i kapitalfondene er ofte på et stadie i sin livscyklus, hvor der genereres stabile cash 

flows, men stadig har potentiale til at opnå vækst. Som tidligere beskrevet benyttes de frie cash flow fra 

porteføljeselskabet til at servicere de løbende finansielle omkostninger, herunder renter og amortisering 

af gæld. Som nævnt ovenfor, optages gælden der bruges til investeringen typisk i et holdingselskab, men 

’skubbes’ efterfølgende ned i porteføljeselskabet hvor den reelle drift ligger. Denne manøvre kaldes debt 

push-down og giver mulighed for at udnytte fradragsretten på renteudgifterne, der ultimativt resulterer i 

en lavere skattesats (Spliid, 2014). Ofte optages gælden i flere trancher fra forskellige 

finansieringsinstitutter og andre kvalificerede institutionelle gældsinvestorer, og der er således ofte både 

senior-, junior- og mezzaningæld involveret ved et opkøb (Døskeland & Strömberg, 2018). 

Gælden, og kapitalstrukturen som helhed, er et stort tema for managementselskabet, da den rette 

kapitalstruktur kan sikre et højere afkast (Gompers, Kaplan, & Mukharlyamov, 2015). Derfor har 

managementselskaberne traditionelt forsøgt at pleje deres forhold til långiverne, i forhåbning om at kunne 

optage covenant-lette lån samt at nedbringe rente- og finansieringsomkostningerne. Som beskrevet i afsnit 

2.3 var det i høj grad brugen af financial engineering, der dannede grundlag for værdiskabelsen i de første 

kapitalfonde. 

Værdiskabelsen er dog blevet mere sofistikeret siden da, og det vil blive uddybet i næste afsnit. 

2.5 Værdiskabelse 

Traditionelt set kan managementselskaber skabe værdi i porteføljeselskaberne på tre måder: Operationelle 

forbedringer, financial engineering og multipel ekspansion (Brigl, Jansen, Schwetzler, Hammer, & 

Hinrichs, 2016). Det kan forsimplet anskues igennem følgende formel for værdien af egenkapitalen (Loos, 

2006): 

(2.1) 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑀𝑉 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 ∗ 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 𝐸𝑉
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

− 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑 
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For at øge markedsværdien af egenkapitalen kan der altså enten forbedres EBITDA, multipliceres med en 

højere multipel, eller fratrækkes mindre gæld. Hver af disse tre komponenter kan dekomponeres på et 

mere granulært niveau, der illustrerer managementselskabets muligheder for at øge markedsværdien af 

egenkapitalen. Dette betegnes fremadrettet som værdiskabelsen i porteføljeselskaberne.  

2.5.1 Operationelle forbedringer 

De operationelle forbedringer er ofte et resultat af managementselskabets egne kompetencer, og i nogle 

tilfælde med bidrag fra eksterne fagfolk. Som nævnt har partnerne i managementselskaberne typisk en 

baggrund fra konsulenthuse eller erhvervslivet, og har derfor erfaring i at drive selskaber. 

Managementselskaberne har ofte lagt en detaljeret plan for de strategiske og operationelle tiltag, der skal 

implementeres i porteføljeselskabet, inden de overtager det (Boston Consulting Group, 2020). 

I PE består kernen i operationelle forbedringer ofte af EBITDA. EBITDA kan som bekendt nedbrydes i 

omsætning og EBITDA-margin, og det er typisk også sådan managementselskaberne anskuer det (Loos, 

2006). Således har managementselskabet omsætning og EBITDA-margin, de kan forholde sig til og 

forsøge at forbedre i ejerskabsperioden. 

Salgsvækst beskriver den effekt, ændringen i omsætningen har på værdien af et selskab ved en multipel 

værdiansættelse, når EBITDA-margin og EV/EBITDA-multipel holdes konstante. Ændringen i 

omsætning kan ske både organisk og uorganisk, hvilket dækker over, om selskabet selv øger salget, eller 

om salget ’bliver erhvervet’ gennem et add-on opkøb.  

Add-on opkøb er ofte en central del af managementselskabets plan for værdiskabelse, hvor der først 

investeres i et platformselskab, der skal fungerer som platform for alle add-on selskaberne. 

Platformselskabet er typisk et velfungerende selskab med en solid markedsposition, der forventes at kunne 

udbygges yderligere gennem en række vertikale og horisontale opkøb. En fordel ved denne strategi er, at 

porteføljeselskabet, supporteret af kapitalfonden, har mulighed for at foretage opkøb, der ellers ikke kunne 

finansieres af platformselskabet selv (Bain & Company, 2019). 

Dette er også tilfældet for organisk vækst, da porteføljeselskabet med den nye kapital fra kapitalfondens 

investering, har mulighed for at investere yderligere i driften. Oftest benyttes organisk vækst og uorganisk 

vækst i kombination, hvor der eksempelvis både kan investeres i vækst i et hjemligt marked, samtidig 

med et opkøb kan fungere som katalysator på et nyt marked.  

EBITDA-marginvæksten angiver de operationelle forbedringer, der er blevet skabt i driften, som følge af 

reduktioner i omkostningerne. Her anvender managementselskabet sine kompetencer ved at skabe værdi 

gennem omkostningsbeskæring og generel effektivisering af porteføljeselskabet. 
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Jensen (1989) finder i sin artikel Eclipse of the Public Corporation, at en høj gældsætning tvinger ledelsen 

i selskabet til at være mere operationelt effektive, for at kunne servicere de øgede finansielle 

omkostninger. Ledelsen bliver presset til kun at vælge de bedste projekter og skære så meget i 

omkostningerne som muligt, for ikke at komme i finansiel nød. Den høje gældsætning har altså ifølge 

Jensen (1989) fungeret som en mekanisme til at effektivisere selskabet.  

2.5.2 Multipel ekspansion 

Multipel ekspansion er betegnelsen for den effekt, ændringen i multipel fra entry til exit har på afkastet, 

jævnfør formel 2.1. Ofte anerkendes eller krediteres managementselskabet ikke helt for den 

værdiskabelse, der sker som følge af ekspansionen. Et argument er, at multiplen følger de offentlige peers, 

og at managementselskabet derfor ikke nødvendigvis har den store indflydelse på multipel ekspansion. 

De kan på sin vis være ’heldige’ at investere i et selskab i en sektor eller branche, der i ejerskabsperioden 

vokser betydeligt, og derved skabe et afkast uden nødvendigvis, at have forvandlet porteføljeselskabet til 

det bedre (Loos, 2006). Også derfor kaldes multipel ekspansion ofte multipel arbitrage.  

Omvendt ønsker managementselskabet ofte at blive anerkendt for værdiskabelsen, da multipel ekspansion 

også kan være et resultat af en sundere forretning eller en decideret strategisk repositionering. Dette 

indikerer, at selskabet ændrer sin forretningsmodel, og dermed fremover sammenlignes med andre peers 

i andre brancher, der handler til højere multipler. Det kræver dog en dyb indsigt i selskabernes 

forretningsmodeller og forskellige brancher, for at kvantificere en strategisk repositionering, samt de 

faktiske købs- og salgspriser. 

Ultimativt er det kompliceret at kvantificere den effekt, managementselskabet helt konkret har haft på 

ændringen i multiplen. I analysen antages det derfor heller ikke at være en operationel forbedring. 

Pratt (2001) finder i sin bog The Market Approach to Valuing Businesses, at størrelsen på selskabets 

omsætning har en sammenhæng med multiplen og han pointerer at ”larger companies are less risky and, 

therefore, are priced in the market reflecting lower discount rates and higher market multiples.” (Pratt, 

2001, s. 253). Porteføljeselskaberne bør altså prissættes relativt til størrelsen på omsætningen, hvilket 

Hammon (2019) ligeledes udleder. 

Ved et add-on køb kan der ofte opnås multipel arbitrage, hvis add-on selskabet blive købt til en lavere 

multipel end platformselskabet, og dets omsætning og EBITDA efterfølgende bliver konsolideret i 

platformselskabet (Bain & Company, 2019). Dermed får det samlede selskab en større omsætning, og bør 

derfor handle til en højere multipel jævnfør Pratt (2001) og Hammon (2019). 
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2.5.3 Financial engineering 

Financial engineering oprinder fra anerkendte Modigliani & Miller (1958) og deres teori vedrørende 

optimering af kapitalstruktur. En af pointerne er, at mere gæld skaber større selskabsværdi, hvilket PE-

industrien i særdeleshed gør brug af, gennem minimering af skattebetalinger (Modigliani & Miller, 1958). 

Financial engineering dækker imidlertid også over evnen til at optimere finansieringen, herunder dialogen 

med finansielle institutter (Spliid, 2014). Det indebærer blandt andet managementselskabets netværk af 

finansieringskilder, og evne til at forhandle lånebetingelser. 

Historisk set var financial engineering metoden der blev anvendt til at skabe værdi i de første kapitalfonde. 

Løbende har de faldende renter været anledning til både billigere og lettere tilgængeligt gæld, hvorfor det 

er implicit at managementselskaberne gør brug af dette til en vis grad (Takacs & Szucs, 2019). Altså er 

det svært for managementselskaberne at differentiere sig gennem financial engineering, da alle 

managementselskaber til dels gør brug af denne værdiskabelseskomponent. 

Financial engineering kan til en vis grad også ske på et kapitalfondsniveau. Her kan det udnyttes gennem 

en såkaldt kreditfacilitet, som er et lån fra et finansieringsinstitut direkte til kapitalfonden, der kan 

udbetales løbende. Lånet udbetales ofte i de første år af kapitalfondens løbetid og benyttes som 

egenkapital i en investering, i stedet for at kalde investorernes kapital. Således udnytter 

managementselskabet at kreditfaciliteten er billigere, og når kreditfaciliteten skal tilbagebetales efter en 

periode, gøres dette med investorernes kapital. På den måde kan kapitalfonden allerede eje et selskab, når 

kapital første gang kaldes fra investorerne, hvilket kunstigt forøger IRR, men dog ikke inkluderes i MOIC 

(Cruickshank, 2019). Præstationsmål vil blive beskrevet yderligere i afsnit 2.6. 

Ligeledes er en af de nyere tendenser, at managementselskabet, jævnfør LPA’en, i en periode har lov til 

at geninvestere en del af afkastet, der ellers skulle udloddes til investorerne. Dette betegnes recycling og 

således kan denne andel af kapitalen anvendes til flere investeringer og derved skabe et højere afkast 

(Private Equity International, 2019). 

Hverken kreditfacilitet eller recycling bliver dog afspejlet i afhandlingens analyser, da den direkte effekt 

af disse, kun afspejles i en højere IRR.  

2.5.4 Exit 

Værdiskabelsen kommer dog først i sandhed til udtryk, når porteføljeselskabet skal sælges. Når 

managementselskabet vurderer, at porteføljeselskabet er salgsmodent, starter salgsprocessen ofte i 

fællesskab med investeringsbanker og andre finansielle og juridiske rådgivere. Det bestemmes også her, 

om porteføljeselskabet skal udbydes på en lukket auktion, eller om en specifik køber får lov at byde på 
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proprietær basis. Typisk er der tre typer af købere ved exit. Indledningsvist, kan det være en strategisk 

køber der vurderer at pågældende porteføljeselskab kan bidrage positivt til virksomhedens drift. Dernæst 

kan det være andre kapitalfonde, der vurderer, at de kan skabe yderligere værdi i porteføljeselskabet. 

Slutteligt kan det exit ske gennem en børsnotering. Dette kan ofte bidrage til at frigøre den illikvide 

discount i værdien af selskabet, og sås blandt andet ved Axcels exit af Pandora (Axcel, 2014). 

Salgsaftalerne med de respektive købere kan struktureres på mange måder. Ligesom der ved IPO ofte er 

en lock-up periode, der begrænser ejernes muligheder for at sælge aktier i en periode, kan der også være 

specielle forhold ved et salg til en strategisk eller finansiel køber. Hvis den strategiske køber selv er en 

børsnoteret virksomhed, kan kapitalfonden i nogle tilfælde, som en del af prisen, modtage aktier i det 

opkøbende selskab, hvilket også ses i andre virksomhedsopkøb (Brealey, Myers, & Allen, 2017). 

Derudover kan der i salgsaftalen inkluderes en earn-out aftale, der giver kapitalfonden mulighed for at 

modtage løbende udbytte af porteføljeselskabet, efter det er blevet solgt, på baggrund af 

porteføljeselskabets fremtidige præstation. Alle tre forhold har altså en effekt på det samlede afkast på 

kapitalfondens investering i porteføljeselskabet, der dog ikke kan bestemmes på exit-tidspunktet. 

2.6 Præstationsmål 

Præstationsmål i PE adskiller sig fra andre aktivklasser. En af årsagerne er den irregulære timing af 

pengestrømme, både til og fra investorerne, samt forskellen på kapitaltilsagn og kapitalkald, som 

beskrevet i afsnit 2.4. Derfor måles performance i PE ofte på nogle forskellige parametre, der giver 

investorerne flere muligheder for at benchmarke sine investeringer mod hinanden og andre aktivklasser. 

Disse parametre har både fordele og begrænsninger, som er forsøgt skematiseret nedenfor, og som 

yderligere vil blive uddybet i det kommende afsnit.  

Tabel 1 – Fordele og begrænsninger ved forskellige præstationsmål 

 Absolutte afkast Relative afkast 

IRR MIRR MOIC PME 

Størrelse af cash flows    

Timing af cash flows    

Antager geninvesteringer    

Indeks afkast    

Kilde: Egen tilvirkning 

2.6.1 IRR 

Internal rate of return (”IRR”) er defineret som den diskonteringsrente, der får en investerings NPV til at 

være lig 0 (Brealey, Myers, & Allen, 2017). Det bliver ofte brugt i PE-industrien som et afkastmål, da det 

tillader at sammenligne to investeringer med irregulær timing og størrelse af pengestrømmene (BVCA, 

2015). IRR bliver opgjort i Gross IRR og Net IRR, hvor Gross indikerer afkastet til kapitalfonden og Net 



27 
 

indikerer afkastet til investorerne, altså efter omkostninger og managementselskabet har modtaget sin 

management fee og carried interest. Af samme årsag ses det ofte, at managementselskaberne oplyser 

Gross IRR til nye potentielle investorer, da denne angiver et højere afkast (BVCA, 2015). 

IRR har dog væsentlige begrænsninger, herunder at det er forholdsvist manipulérbart, og at det reelt set 

ikke reflekterer det faktiske afkast. Når et cash flow skifter fortegn flere gange, udtrykker IRR ikke 

længere det reelle afkast. Det skyldes blandt andet, at IRR antager, at cash flows bliver geninvesteret til 

samme forrentning som tidligere. Dette er forsøgt illustreret nedenfor. 

Figur 7 – Illustration af IRR-manipulation 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Morten Sørensen (2019) 

Som det fremgår af eksemplet, vil begge situationer resultere i en IRR på 58%. Problemet er dog, at 

udbyttet fra den første investering ikke forrentes, indtil den anden investering foretages. Det reelle afkast 

over de 8 år i situation er altså ikke 58% årligt. 

For at afhjælpe dette problem, kan der benyttes en modificeret IRR, navnligt en MIRR (BVCA, 2015). 

Dette performancemål antager ikke, at der geninvesteres til samme forrentning, men derimod til en 

vilkårlig forrentning, som eksempelvis investorens egen WACC (BVCA, 2015). MIRR er derfor teoretisk 

set en mere korrekt metode end IRR, men i praksis varierer den pågældende forrentning fra investor til 

investor, hvorfor få professionelle benytter dette afkastmål (BVCA, 2015).  

2.6.2 Public Market Equivalent 

Public Market Equivalent (”PME”) er et afkastmål der giver investorerne mulighed for at sammenligne 

IRR med den performance, aktiemarkedet ville have genereret over den samme periode, med den samme 

timing af cash flows (BVCA, 2015). Det gøres ved at opstille et hypotetisk investeringsselskab, der køber 

og sælger aktier i et markedsindeks på bestemte tidspunkter, så de irregulære cash flows til og fra 
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kapitalfonden repliceres. Herved imiteres en række negative cash flows, der nominelt svarer til 

kapitalfondens investeringer, og en række positive cash flows, svarende til indeksets afkast i samme 

periode. Derved fremkommer to sammenlignelige IRR, som kan benchmarkes mod hinanden. 

PME har dog også nogle antagelser og begrænsninger, der skal tages hensyn til. Først og fremmest kræver 

det at cash flows til og fra kapitalfonden er tilgængelige, herunder både størrelsen og tidspunkterne. Derfor 

er det tæt på umuligt at måle PME, hvis ikke man har komplet indsigt i kapitalfondens cash flows. 

Derudover kræver det et korrekt markedsindeks at foretage sin hypotetiske investering i. Sædvanligt 

antages det som bekendt, at markedet har et beta på 1, og skal de to investeringer være helt 

sammenlignelige, bør de være lige risikofyldte (Brealey, Myers, & Allen, 2017). Dette er dog ikke altid 

tilfældet, da kapitalfondens beta ikke nødvendigvis er 1, og de underliggende selskaber typisk er markant 

højere gældsat end de listede (Sørensen & Korteweg, 2015) . 

Timingen af cash flows kan også være en begrænsning, da der kan opstå situationer, hvor kapitalfonden 

sælger et selskab på et tidspunkt, hvor aktiemarkedet er faldet, og indekset derfor er nede. PME kræver, 

at der sælges ud af indekset når kapitalfonden sælger, selvom det ville være tabsgivende på det 

pågældende tidspunkt. Derved tages der ikke højde for at en rationel porteføljemanager givetvis ville have 

afventet, hvilket svækker sammenligningsgrundlaget.  

2.6.3 MOIC 

Pengemultipel eller Money-on-Invested-Capital (”MOIC”), dækker over flere forskellige afkastmål der 

beskriver, hvor mange gange investoren har fået sin investering igen. Eksempelvis vil en MOIC på 1x 

betyde, at investeringen returneres 1 gang, hvilket svarer til et afkast på 0%. Ligeledes vil en MOIC på 

2x betyde, at investoren har fået investeringen dobbelt igen og derfor et afkast på 100%. Det er derfor 

hurtigt og overskueligt at vurdere og sammenligne to kapitalfonde, ved at undersøge hvor mange gange 

de har returneret investeringen. MOIC findes desuden ligesom IRR både i Gross og i Net. 

MOIC har dog en klar svaghed, der strider mod et af grundprincipperne bag finansiering, da den ikke 

tager højde for tidsværdien af penge (BVCA, 2015). Det er især problematisk, når to aktive kapitalfonde 

skal sammenlignes, da der således ikke differentieres mellem en kapitalfond der har brugt 4 år på at 

returnere 2x, og en kapitalfond der har brugt 10 år på det. Problemet bliver dog på sigt neutraliseret, da 

de fleste kapitalfonde har en levetid på 10-12 år, og sammenligningen derfor baserer sig på den samme 

periode.  

I analysen vil kapitalfondene bliver rangeret på baggrund af deres præstationer. Som nævnt kræver PME, 

at cash flows til og fra kapitalfondene kan repliceres, men da timingen af cash flows ikke er offentlig 

tilgængelig, kan rangeringen ikke ske på baggrund af PME.  
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IRR har unægteligt fordelen af at inkludere tidsværdien af penge. Datasættet indeholder kun kapitalfonde 

der er etableret frem til 2009, og kapitalfondene der analyseres, er derfor enten afviklet eller i gang med 

sin forlængelse. Som beskrevet i afsnit 1.4.4, er alle kapitalfondene closed-end, og kan derfor antages at 

have en livstid på 10-12 år. Derfor kan afkastet også antages at være skabt over den samme periode. Med 

betragtningen om at IRR kan manipuleres, vurderes MOIC derfor at være det præstationsmål, der giver 

det bedste grundlag for at sammenligne kapitalfondene og besvare problemformuleringen. 

2.7 Review af tidligere studier 

PE er et omtalt emne i medier og mellem fagfolk. Alligevel er der begrænset litteratur, hvilket især skyldes 

tilgængeligheden af information, da managementselskaber hverken har krav eller incitament til at oplyse 

omverdenen om sine investeringer eller præstationer. 

De seneste 20 år er der dog kommet stigende fokus på PE, og hvorledes markedet har præsteret, hvilket 

er blevet dokumenteret i forskellige studier. Disse studier har haft forholdsvis afvigende konklusioner, 

hvilket både kan skyldes forskellige fokusområder og varierende datakvalitet. Mangel på kvalitetsdata er 

en problematik, der er forsøgt løst gennem oprettelse af dataleverandører såsom Preqin, Cambridge 

Associates, Burgiss, PitchBook m.fl. Disse har i flere år indhentet data fra forskellige kilder. Konklusioner 

på baggrund af disse datakilder vil dog altid være svækket, grundet forskellige støjelementer såsom bias, 

datamangel, indregningsmetoder mm. Harris, Jenkinson & Kaplan (2014, s. 1) beskriver det således: 

“The uncertainty has been driven by the uneven disclosure of PE returns and questions about the quality 

of data available for research. While several commercial enterprises collect performance data, they do 

not obtain information for all funds; they often do not disclose, or even collect, fund cash flows; and the 

source of the data is sometimes obscure, resulting in concerns about sample biases. Furthermore, some 

data are only periodically made available to academic researchers.”  

Derfor indleder næsten alle PE-studier med en grundig beskrivelse af datasæt samt eventuelle selvlavede 

korrigeringer for at kunne fuldføre analysen.  

På trods af, at data er svært tilgængeligt samt validiteten heraf er lav, har flere akademikere analyseret 

afkastet i PE gennem de seneste 30-40 år. I denne afhandling vil der være fokus på karakteristika ved de 

bedst præsterende kapitalfonde og afkastets bagvedliggende værdiskabelse. Dette område er dog mere 

uberørt.  

Kaplan & Schoar (2005) viser i deres studie fra 2005, at PE-markedet fra 1980-1997 har nogenlunde 

samme afkast som S&P 500, fratrukket gebyrer til managementselskabet. De finder ligeledes 

dokumentation på, at afkastet er påvirket af kapitalfondstørrelse samt managementselskabets erfaring. 
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Relationen mellem afkast og kapitalfondstørrelse er konkav, hvilket tyder på et stagnerende skalaafkast. 

Derudover påviser de, at managementselskaber der rejser kapitalfonde i højkonjunktur, har lavere 

sandsynlighed for at rejse en ny kapitalfond, hvilket antyder en værre præstation.  

Disse analyser er dog baseret på et datasæt, hvor afkastet er oplyst, og der tages altså ikke udgangspunkt 

i egne beregninger af afkast på baggrund af cash flows. Ljungqvist & Richardson (2003) tager dog 

udgangspunkt i et unikt datasæt, hvor de analyserer og beregner cash flows, afkast og risikokarakteristika, 

hvilket eliminerer de bias, der ellers kan forekomme i managementselskabets rapporteringer. Her 

konkluderes blandt andet, at det tager 3 år og 6 år at investere henholdsvis 56,9% og 90% af 

kapitaltilsagnene. Derudover konkluderer de, at det tager over 8 år og 10 år for IRR at blive henholdsvis 

positiv og overstige PME. De udfordrer ligeledes Kaplan & Schoar (2005) ved at konkludere, at PE skaber 

højere afkast på 5-8% årligt sammenlignet med det offentlige marked. 

Disse to akademiske artikler er anerkendt i branchen, men er begge udarbejdet for over 15 år siden, hvorfor 

der bør sammenlignes med nylige studier. Bain (2019) udgav en dybdegående rapport om PE-markedet i 

2018, hvor de blandt andet viser nedenstående figur 7. 

Figur 8 – PE-markedet sammenlignet med det offentlige marked i 2018 

 

Kilde: (Bain & Company, 2019) 

Figuren indeholder tre grafer, som alle viser, at kapitalfonde har præsteret bedre end indekser i flere 

områder af verdenen og på flere investeringshorisonter. Dette er på baggrund af et modificeret PME, der 

er udviklet af Cambridge Associates (Cambridge Associates, 2020). 

Ovenstående giver et overblik i historisk og aktuel PE-præstation, men som nævnt søger denne afhandling 

også at forstå den bagvedliggende værdiskabelse. 

Sørensen & Korteweg (2015) finder i deres artikel Skill and luck in private equity performance, at der er 

7-8 procentpoints forskel på øvre og nedre kvartil. De bestemmer, at investorer skal undersøge adskillige 
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tidligere kapitalfonde, før et managementselskabs fremtidige præstation kan estimeres troværdigt, hvilket 

er vanskeligt i praksis. De konkluderer, at mindre kapitalfonde formår at opretholde et langvarigt afkast. 

Sørensen & Korteweg (2015) konkluderer yderligere, at der er brug for transaktions- og 

partnerinformation for at vurdere managementselskabet.  

Puche, Braun & Achleitner (2015) undersøger flere end 2000 kapitalfondsinvesteringer, som de har fået 

indsigt i, gennem tre institutionelle investorer. Her analyseres detaljerede mønstre, hvorpå 

managementselskabet har skabt værdi i porteføljeselskaber. De konkluderer, at område og industri for et 

porteføljeselskab samt størrelse og tidsperioden for investeringen har stor indflydelse på værdiskabelsen 

i porteføljeselskabet. Geografisk præsterer amerikanske investeringer bedre, hvilket de forklarer ved 

højere gearing. Muligheden for højere gearing kommer af, at det amerikanske PE-marked, og den 

tilhørende banksektor, er stor og velstruktureret. Asiatiske investeringer har derimod skabt størst værdi 

gennem salgsvækst, og yderligere en lokal økonomisk vækst. Industrimæssigt finder Puche, Braun & 

Achleitner (2015), at teknologiske investeringer har lav gearing og lille salgsvækst, men alligevel større 

stigning i transaktionspris og multipel over ejerskabsperioden, hvilket antyder en høj vækst i branchen. 

De analyserer også størrelsen på investeringen ligesom Kaplan & Schoar (2005) og Sørensen & Korteweg 

(2015), hvor de har flere identiske konklusioner. Transaktioner på under USD 100 mio. skaber større 

værdi end større transaktioner, da multipel arbitrage forekommer hyppigere, og mindre selskaber er 

nemmere at skalere. 

Derudover konkluderer Puche, Braun & Achleitner (2015) , at afkastet er faldet over tid. De beregner den 

gennemsnitlige Gross MOIC for deres datasæt til 3,40x. Transaktioner afsluttet før år 2000 skabte en 

gennemsnitlig MOIC på 4,30x, mens transaktioner afsluttet efter 2008 har en gennemsnitlig MOIC på 

2,80x. En årsag er, at værdiskabelsen i finansiel gearing og operationelle forbedringer er faldet. En 

fortolkning af disse fund kan være, at PE-markedet bliver mere konkurrencebaseret. Konsekvenserne af 

dette er opsummeret af Puche, Braun & Achleitner (2015, s. 122): ” in our view, this means that choosing 

the right fund to invest in has become more difficult for limited partners…”. Dette indikerer et behov for 

en grundigere selektion af managementselskaber ved investering i kapitalfonde. 

I dette delafsnit er der diskuteret en række anerkendte videnskabelige artikler, der berører afkastet i PE 

og den underliggende værdiskabelse. Flere professorer og fagfolk forsøger at identificere det historiske 

afkast, men det er reelt set kun Puche, Braun & Achleitner (2015), Kaplan & Schoar (2005) og Sørensen 

& Korteweg (2015), der determinerer kendetegn for de bedste kapitalfonde. Da formålet med denne 

afhandling er at identificere karakteristika for de bedst præsterende kapitalfonde, samt at dekomponere 

værdiskabelsen, kan afhandlingen forhåbentlig bidrage med relevant input til litteraturen.  
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3.  Afkast i nordiske kapitalfonde 

I den følgende analyse bliver det omtalte datasæt fra Preqin analyseret. Dette gøres med henblik på at 

identificere unikke kendetegn ved de bedst præsterende kapitalfonde (Top). Der søges altså at identificere 

karakteristika, som ikke karakteriserer de gennemsnitligt præsterende kapitalfonde (Midt) og de værst 

præsterende kapitalfonde (Bund). I afsnit 1.4.4 blev datasættet beskrevet, og det blev dertil uddybet, 

hvorledes enkelte støjkilder kunne give et misvisende billede af resultaterne. Af denne årsag vil de 

endelige konklusioner tage forbehold for eventuelle støjkilder. Datasættet er vedlagt i Bilag 3.1. 

3.1 Etableringsår 

For at skabe et overblik over datasættet er der i nedenstående figur 9 vist MOIC mod etableringsåret for 

samtlige kapitalfonde i datasættet. Her er der flere relevante pointer. Først og fremmest er det interessant, 

at kapitalfonde præsterer dårligere, jo senere de etableres. En vigtig forklaring til dette er, som beskrevet 

i afsnit 2.3, at der er kommet flere kapitalfonde i nyere tid, hvilket har øget konkurrencen og dermed 

antageligvis sænket afkastet. Dette kan ligeledes ses i grafen, hvor antallet af punkter, og dermed 

kapitalfonde, stiger, mens afkastet er nedadgående.  

Figur 9 – MOIC mod etableringsår for hele datasættet 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Grafen lægger også op til en diskussion vedrørende konjunkturer og finansielle kriser, og hvorledes 

kapitalfonde klarer sig heri. Kaplan & Schoar (2005) finder en negativ relation mellem afkastet og 

etablering af kapitalfonde i højkonjunkturer, hvilket dog bygger på en analyse fra før finanskrisen. Det 

kan ses af grafen, at kapitalfondene klarede sig tilfredsstillende under ”IT-boblen” i starten af 

årtusindeskiftet, mens afkastet var lavt under finanskrisen. Dog er det svært at konkludere noget ud fra 

grafen. 
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Hvis kategoriseringen af Top, Midt og Bund analyseres, kan det i venstre side af figur 10 ses, at 

hovedparten af kapitalfondene fra Bund er i tidsperioden 2005-2009, mens både Midt og Top er spredt 

over hele analyseperioden. Det er ligeledes interessant at observere, at der ikke rejst kapitalfonde fra Bund 

i tidsperioden 1990-1994. Dette harmonerer med Puche, Braun & Achleitner’s (2015) konklusioner 

vedrørende et faldende afkast over tid. 

På trods af at størstedelen af kapitalfondene i kategorien Bund er fra perioden 2005-2009, kan det i højre 

side af figur 10 ses, at gennemsnits MOIC faktisk er lavere i perioden 1995-1999. Derudover har både 

Midt og Top en forholdsvis stabil gennemsnitlig MOIC over hele perioden.  

Figur 10 – Kapitalfonde fordelt på kategori over tid og gennemsnitlig MOIC over tid 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Hele datasættet har en gennemsnitlig MOIC på 2,2x, mens Top, Midt og Bund har henholdsvis en på 

3,97x, 1,92x og 1,06x. Dette angiver, at selvom Bund udgør de 20% værst præsterende kapitalfonde i 

Norden, formås der stadigvæk at præstere en MOIC på over 1,0x til investorerne. Her skal det endnu 

engang understreges, at der er tale om net MOIC og altså ikke Gross MOIC. 

Det angiver ligeledes at datasættet kan betragtes som venstreskæv, da Top har et højt gennemsnit, samt at 

Midt har lavere MOIC end det samlede datasæt. 

Samlet set er det svært at eksplicitere kendetegn for Top præsterende kapitalfonde på baggrund af 

ovenstående analyser og pointer, hvorfor analysen mest af alt har skabt overblik over datasættet. Det kan 
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dog fremhæves, at kapitalfonde præsterer dårligere over tid, hvilket i høj grad skyldes den øgede 

konkurrence. Dette stemmer overens med, at størstedelen af Bund er rejst i perioden 2005-2009, hvilket 

blot understreger vigtigheden af et velovervejet valg af tidsperiode, ved udvælgelsen af kapitalfondene til 

analyse 2. 

3.2 Kapitalfondsstørrelse og Dry Powder 

I dette afsnit vil der identificeres relationer mellem Top, Midt og Bund i forhold til kapitalfondsstørrelse 

og dry powder. Med dry powder forstås den kapital der ikke er kaldt, selvom den har været tilgængelig. I 

datasættet findes variablen ”capital called (%)”, som Preqin (2020) definerer: 

(3.1) 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑 (%) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑃 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑃 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
∗ 100 

Variablen er således et udtryk for, hvor meget af kapitaltilsagnene, kapitalfonden har kaldt, i procent. 

Dry powder findes derfor ved: 

(3.2) 𝐷𝑟𝑦 𝑝𝑜𝑤𝑑𝑒𝑟 (%) =  100% − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑 (%) 

Overordnet set, vil et flertal af kapitalfonde formodentligt have lav dry powder, da al tilgængelig kapital 

som udgangspunkt udnyttes, eftersom managementselskaberne rejser den mængde kapital, de forventer 

at investere.   

I hele datasættet er der en gennemsnitlig dry powder på 2,9%. Det er svært for managementselskaberne 

at ramme præcis 0%, da den ’sidste’ investering, eller betaling af management fee, således skal tilpasses 

den resterende kapital. Derfor vurderes 2,9% som rimeligt og intuitivt gennemsnit for datasættet. 

Hvis man betragter de enkelte kategoriseringer i Top, Midt og Bund, er der nogle interessante pointer. I 

figur 11 er fordelingen vist på de tre kategoriseringer, hvor der er en tendens til, at Top bliver mindre 

repræsenteret, når kaldt kapital stiger, hvorimod Bund har den modsatte tendens. Altså kan det antages, 

at Top ikke anvender al tilgængelig kapital, mens Bund bruger mere end hvad der er tilgængeligt. Årsagen 

til at enkelte kapitalfonde har kaldt over 100% skyldes recycling af kapital, hvilket der blev beskrevet i 

afsnit 2.5.3.  
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Figur 11 – Kaldt kapital i % fordelt på Top, Midt og Bund 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

Cifrene i figuren angiver antallet af kapitalfonde i den pågældende kategori. Som det fremgår, observeres 

flertallet af kapitalfondene i intervallet 95-105%, hvilket også fremstår intuitivt, som beskrevet ovenfor. 

Dog bør der stilles kritisk på de andre intervaller grundet det lave antal kapitalfonde heri. Eksempelvis er 

der kun tre kapitalfonde med over 115% kaldt kapital, hvorfor grafen bliver misvisende.  

I nedenstående figur 12 ses den gennemsnitlige kapitalfondsstørrelse samt den gennemsnitlige dry powder 

fordelt på Bund, Midt og Top. 

Figur 12 – Gennemsnitlig kapitalfondsstørrelse og Dry Powder 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Den ene komponent i grafen er linjediagrammet, der viser den gennemsnitlige dry powder, som for Bund, 

Midt og Top er henholdsvis 0%, 1,4% og 6,1%. Dette er en interessant fordeling.  
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Først og fremmest formår Bund at investere hele den tilgængelige kapital og mere til. Dette fremtvinger 

enkelte formodninger. Første formodning er, at eftersom præstationen har været mindre god, har det 

tvunget kapitalfondene til at recycle kapital, og reinvestere for at forbedre MOIC. Der skal dog tages højde 

for, at den endelige MOIC stadig er uvist på geninvesteringstidspunktet, da investeringerne som 

udgangspunkt stadig er aktive. Det vil altså blot være et estimat på baggrund af realiserede investeringer 

samt markedsforventninger til aktive investeringer. I forlængelse kunne det antages, at kapitalfondene har 

haft tabsgivende porteføljeselskaber uden udsigt til exit, hvorfor det har været nødvendigt at investere 

yderligere i porteføljeselskaberne, med henblik på salgsmodning. En anden årsag til at kapitalfonde 

geninvestere er, at der vurderes at en ekstra investering vil forøge afkastet.  

Dernæst er der forholdsvis høj dry powder for Top-kapitalfondene, der antyder, at den samlede 

tilgængelige kapital ikke har været udnyttet. En af forklaringerne på dette kan være, at der ikke forventes 

at en geninvestering kan opnå samme forrentning som hidtil, hvorfor MOIC, og IRR, ville mindskes. 

Selvom en geninvestering vil forøge det nominelle afkast, kan det altså betyde et lavere relativt afkast.  

Derudover er der en mangel ved ovenstående graf, da der tages udgangspunkt i procent og ikke i nominelle 

tal. Derfor er der også medtaget den gennemsnitlige kapitalfondsstørrelse i de forskellige klassifikationer. 

Som det fremgår af figuren, er Top kapitalfondene i gennemsnit væsentligt mindre end Midt og Bund. 

Derfor vil der nominelt være mindre kapital til at foretage investeringer på trods af større dry powder. 

Altså kan en årsag til den høje dry powder være, at der ikke er kapital til flere investeringer. 

I forlængelse af dette, er det interessant, at der er betydelig forskel på den gennemsnitlige 

kapitalfondsstørrelse, hvor Top har en kapitalfondsstørrelse der er over tre gange mindre end Midt og 

Bund. Disse fund er konsistente med Puche, Braun & Achleitner (2015), Kaplan & Schoar (2005) og 

Sørensen & Korteweg’s (2015) konklusioner.  

Det er en indikation på, at managementselskaberne bag kapitalfonde med mindre kapital, er bedre til at 

identificere de mest lønsomme investeringer. Selvom de større investeringer sandsynligvis vil give det 

bedste nominelle afkast, giver de altså ikke nødvendigvis det bedste relative afkast. Dette er dog under 

den rimelige antagelse, at kapitalfondene investerer i samme antal porteføljeselskaber. En anden 

forklaring kunne være, at specialistfonde historisk set præsterer bedre end generalistfonde (Private Equity 

Wire, 2019). Specialistfonde beskrives i afsnit 2.2, og kan siges at være kapitalfonde, der specialiserer sig 

i en specifik sektor, geografi eller lignende. Det ses desuden ofte, at specialistfonde er mindre end 

generalistfonde (Cambridge Associates , 2014). Såfremt datasættet inkluderede informationer om 

specialist- og generalistfonde, ville analysen kunne undersøge sammenhængene nærmere. Her kommer 

datasættets mangler ligeledes til udtryk. 
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Med denne viden, kunne det skabe undring, at investorerne ikke udelukkende investerer i mindre, 

specialistfonde. En af forklaringerne på dette er, at store institutionelle investorer har så meget kapital der 

skal investeres, at de ikke har ressourcer til at undersøge hvert eneste managementselskab. Derfor 

fokuserer de i høj grad på de store, etablerede managementselskaber, der har bevist deres kompetencer 

kontinuerligt, hvilket Michael Rosen, Chief Investment Officer i Angeles Investment Advisors, også 

forklarer (McElhaney, 2019): “A small investment is hardly worth their effort, even if it is a great 

investment, as it just won’t be big enough to have an impact on the larger portfolio.” 

En anden forklaring kan være, at det ikke nødvendigvis er givet, at mindre kapitalfonde præsterer bedst, 

hvilket også fremgår af figur 13 nedenfor. På trods af en lille analysepopulation, er der stadig to ud af fem 

kapitalfonde i Bund, der befinder sig i kategorien for mindste kapitalfonde. 

Selvom ovenstående pointe er værd at notere, følger trenden i figur 13 den samme devise om, at de 

mindste kapitalfonde præsterer bedst. 13 af 14 kapitalfonde i Top har således en kapitalfondstørrelse på 

under USD 500m. Det fremgår også, at Bund er spredt på alle kapitalfondsstørrelser, mens Midt tenderer 

mod større kapitalfonde. Dette kunne antyde, at større kapitalfonde er bedre som risikodiversificering for 

investorerne. 

Figur 13 – Kapitalfondsstørrelse fordelt på kategorier 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Det er altså interessant, at kapitalfondene i Top er markant mindre end kapitalfondene i Midt og Bund. 

Det er ligeledes interessant, at Top stadig har mere kapital til rådighed, når kapitalfondene afvikles, mens 

Bund investerer al kapitalen til rådighed, og derfor har en dry powder tæt på 0%. Alligevel anses disse 

forskelle ikke som noget, der nødvendigvis har den store betydning i praksis. Det er få investorer, der 
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fravælger en kapitalfond blot på baggrund af størrelsen, mens dry powder af gode grunde ikke er kendt 

på investeringstidspunktet, hvorfor det ikke indgår i investeringsovervejelserne. 

3.3 Kapitalfondsnummer 

Som nævnt ovenfor har størrelsen på kapitalfondene en interessant sammenhæng med afkastet. Oven i 

dette opnår managementselskabet, som nævnt, deres management fee på baggrund af 

kapitalfondstørrelsen. Således vil managementselskabet for en stor kapitalfond have flere indtægter heraf, 

sammenlignet med en lille kapitalfond. Dette er på trods af, at der er indikationer på, at de mindre 

kapitalfonde præsterer bedre. Dette opvejes dog af carried interest, som beskrevet i afsnit 2.4. Carried 

interest er som bekendt præstationsbetinget og betales ikke løbende, hvorfor managementselskaber har en 

stor interesse i at sikre de årlige indtægter fra management fee. Da denne er baseret på mængden af kapital 

der er rejst i kapitalfonden, og forløber sig over kapitalfondens levetid, vil managementselskabet derfor 

forsøge at rejse nye kapitalfonde for at sikre en konstant indtjening. Denne tendens ses også hos de fleste 

managementselskaber i datasættet, der på kontinuerlig vis har rejst flere kapitalfonde. 

Hermed kunne det formodes, at managementselskaberne løbende opnår mere erfaring, og dermed bliver 

dygtigere til at identificere, og eksekvere på, de rigtige investeringer. Altså bør der skabes højere afkast i 

takt med der rejses flere kapitalfonde. Som nævnt i afsnit 2.7 vedrørende tidligere studier, finder Kaplan 

& Schoar (2005) blandt andet, at afkastet hænger sammen med managementselskabets erfaring. Denne 

sammenhæng undersøges også i denne analyse, og der undersøges tilmed sammenhængen mellem 

kapitalfondenes afkast og kapitalfondenes nummer. 

Kapitalfondsnummer kan defineres på to måder. Det kan både indikere, hvilket nummer kapitalfonden er 

blandt alle managementselskabets kapitalfonde, men også hvilket nummer kapitalfond det er i en serie, 

eller specifik strategi, af kapitalfonde. Et eksempel fra datasættet er EQT Danmark fra 1998 der, som 

navnet angiver, er den første kapitalfond i EQTs danske strategi. Kapitalfonden befinder sig i Midt med 

en Net MOIC på 1,90x, hvilket umiddelbart må vurderes at være et godt afkast for en kapitalfond nummer 

1. Samlet set er det dog den tredje kapitalfond EQT har rejst, og de to foregående kapitalfonde, EQT I og 

EQT II, har givet et afkast til investorerne på henholdsvis 4,20x og 2,10x. På baggrund af det, er 1,90x 

givetvis ikke det afkast, man som investor forventer af EQT, der burde have samlet erfaring fra de to 

første kapitalfonde og fået en organisatorisk velfungerende platform på plads. 

EQT Danmark er altså i dette tilfælde den første kapitalfond i serien men den tredje kapitalfond samlet 

set, og det kunne tyde på, at selvom managementselskabet, EQT, er veletableret, vil en ny strategi ikke 

nødvendigvis have gavn af denne erfaring. Denne observation skal undersøges yderligere i resten af 

datasættet.  
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Indledningsvist analyseres kapitalfondsnummeret i serien. 

Figur 14 – Kapitalfondsnummer, Serie 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figur 14, er der en klar tendens blandt Top, som alle er rejst som nummer 1, 2 eller 3 

i en serie. Det kunne altså tyde på, at managementselskaberne har svært ved at opnå et kontinuerligt højt 

afkast i en allerede etableret serie af kapitalfonde. En årsag til dette kunne være øget konkurrence, der 

også tidligere er blevet identificeret som en mulig årsag til lavere afkast over tid. 

Et forsimplet illustrativt eksempel kunne være, at de ledende partnere hos managementselskabet kan se 

muligheder i et ineffektivt eller nyt marked. Efter en række investeringer med overnormal profit, opdager 

konkurrerende managementselskaber, at denne tilgang er profitabel, og de forsøger at imitere strategien. 

Det øger efterspørgslen på selskaberne i industrien og resulterer i, at managementselskaberne må betale 

en højere pris for selskaberne, hvilket ultimativt vil presse afkastet ned. Disse mekanismer minder 

tilnærmelsesvist om begyndelsen på monopolistisk konkurrence, hvor overnormal profit gradvist bliver 

minimeret af øget konkurrence (Perloff, 2012, s. 459). 

Dette er naturligvis et tænkt eksempel og mekanismerne sker over flere år. Eksemplet kunne dog forklare 

tendensen til, at afkastet falder over tid. Ligeledes kunne eksemplet, og resultaterne i figur 14, indikere, 

at kapitalfondene skal være first mover på et marked, for at opnå et højt afkast. 

Ved det samlede kapitalfondsnummer, er det den samme tendens der kommer til udtryk, illustreret i figur 

15. Fordelingen af Top-kapitalfondene er nøjagtig den samme som ovenfor, men der er naturligvis et 

overlap, da den første kapitalfond både er den første samlet og den første i en serie. 
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Figur 15 – Kapitalfondsnummer, samlet 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ikke desto mindre styrker det hypotesen om, at Top har et overnormalt afkast som følge af begrænset 

konkurrence. Dette er ganske interessant, da det på sin vis modstrider resultaterne fra Kaplan & Schoar 

(2005) og hypotesen om, at managementselskaberne samler erfaring, og bliver dygtigere til at skabe 

afkast. 

Omvendt er der unægtelig en bias i fordelingen af kapitalfondsnummer. Som det også sås i figur 9, er det 

først for alvor i slutningen af 90’erne, at kapitalfondene bliver udbredt. Hvis managementselskaberne 

efterfølgende rejser en kapitalfond hvert fjerde år i samme serie, vil de kunne nå at rejse cirka 3 

kapitalfonde frem til 2009. Som det også fremgår af figur 16 nedenfor, er der en klar overvægt af 

kapitalfonde der er rejst som nummer 1-4, hvilket også er en af årsagerne til fordelingen af Top, Midt og 

Bund, i figur 14 og 15. 

Figur 16 – Fordeling af kapitalfondsnummer, Samlet 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det fremgår af figur 14, er fire ud af syv kapitalfonde i Top, rejst som samlet kapitalfondsnummer to 

eller tre. Fire af disse kapitalfonde har også sin foregående kapitalfond inkluderet i datasættet. Af tabellen 

nedenunder fremgår det, hvilke kapitalfonde det drejer sig om, og hvordan præstationen har været 

sammenlignet med den foregående kapitalfond. 

Tabel 2 – Ændring i MOIC fra foregående kapitalfond 

Top Kapitalfond Foregående 

kapitalfond 

Kapitalfond 

net MOIC 

Forgænger net 

MOIC 

Ændring 

Axcel III Axcel II 5,82x 1,39x 4,43x 

Triton II Triton I 3,40x 2,10x 1,30x 

Nordic Capital Fund II Nordic Capital Fund I 3,27x 4,57x -1,30x 

Erhvervsinvest II Erhvervsinvest I 3,10x 2,52x 0,58x 
Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår, har tre af kapitalfondene en væsentlig bedre præstation end deres forgænger. Kun 

Nordic Capital Fund II har en ringere præstation end sin forgænger, der dog selv er en del af Top. Der 

kunne derfor argumenteres for, at resultaterne fra Kaplan & Schoar (2005) alligevel kommer til udtryk. 

Stikprøven på fire kapitalfonde kan dog ikke vurderes repræsentativ for den samlede udvikling i 

populationen. 

3.4 Delkonklusion 

Denne analyse har haft til formål at identificere overordnede kendetegn ved de bedst præsterende 

kapitalfonde, og hvordan Top har adskilt sig fra Bund. Analysen blev baseret på et datasæt indhentet fra 

Preqin, der indeholder flere variabler, hvor de mest signifikante er blevet beskrevet og analyseret. 

Indledningsvist blev etableringsåret analyseret, hvor det blev konkluderet, at afkastet har været 

nedadgående i analyseperioden. Dette stemmer overens med resultaterne fra Puche, Braun & Achleitner 

(2015), og kunne meget vel skyldes det stigende antal kapitalfonde, som har medført øget konkurrence. 

Dernæst blev der identificeret en væsentlig mindre kapitalfondsstørrelse for Top, ligesom de besidder 

højere dry powder, hvilket dog ikke anses for at have nogen indflydelse i praksis. Der blev yderligere 

identificeret en negativ dry powder for Bund, hvilket indikerer, at der i højere grad anvendes recycling. 

Kapitalfondsnummer, både samlet og serie, indikerer i høj grad det samme som etableringsåret, med en 

generel faldende MOIC. Dette betragtes dog til dels at være grundet den øgede konkurrence. Samtlige 

Top kapitalfonde var rejst som nummer 1, 2 eller 3 i både serie og samlet, hvilket til dels modstrider 

resultaterne Kaplan & Schoar (2005) finder. Der er dog en markant bias i kapitalfondsnummeret grundet 

tidsperioden, og 45/70 kapitalfonde i datasættet, er rejst som nummer 1, 2 eller 3. Det vurderes altså ikke, 
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at kapitalfondsnummeret entydigt kan forudsige afkastet. Datasættet inkluderer ikke information om 

specialist- og generalistfonde, hvilket ellers kunne give anledning til en interessant analyse. 

Opsummerende har analysen belyst forskellige måder, hvorpå de bedst præsterende kapitalfonde adskiller 

sig fra de resterende. Resultaterne indikerer dog ikke stærke sammenhænge, ligesom konklusionerne ikke 

vurderes at kunne forudsige fremtidige sammenhæng, mellem kapitalfondenes afkast og karakteristika. 

Den næste del af analysen baseres på de tre kapitalfonde Erhvervsinvest II, Polaris III og Segulah IV, fra 

henholdsvis Top, Midt og Bund. Kapitalfondene er udvalgt på baggrund af deres fælles karakteristika, og 

for at opnå det bedste sammenligningsgrundlag.  

Tabel 3 – De tre udvalgte kapitalfonde 

Kapitalfond Geografisk fokus Størrelse Etablerings år Antal selskaber 

Erhvervsinvest II Danmark USD 139,7mio. 2007 7 

Polaris III Danmark & Sverige USD 453,3mio. 2009 14 

Segulah IV Danmark, Sverige & Norge USD 803,2mio. 2007 11 
Kilde: Egen tilvirkning og Preqin datasæt  
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4. Dekomponering af afkastet 

4.1 Introduktion til dekomponering 

I forlængelse af den foregående analyse, findes det relevant og helt centralt i højere grad at kunne 

kvantificere værdiskabelsen i kapitalfondene. Således vil der bedre kunne skelnes mellem de tre 

kapitalfondes faktiske resultater på et porteføljeselskabsniveau. Som tidligere beskrevet i det teoretiske 

afsnit om værdiskabelse, bliver der grundlæggende skabt værdi ved tre forskellige metoder; operationelle 

forbedringer, multipel ekspansion og financial engineering. 

I det følgende afsnit vil disse tre blive beregnet på et porteføljeselskabsniveau og afslutningsvist på et 

kapitalfondsniveau, der skal illustrere forskellen på hvordan de tre kapitalfonde har præsteret, og på hvilke 

parametre de adskiller sig fra hinanden. Det operationelle element vil blive opdelt i salgsvækst og 

EBITDA-marginvækst. Multipel ekspansion vil blive afspejlet i forskellen på EBITDA-multiplen ved 

købet og salget af virksomheden. Financial engineering dækker som beskrevet i afsnit 2.5.3 over en hel 

række tiltag fra managementselskabets side. Der bredt anerkendt, at kapitalstrukturen og financial 

engineering heraf bidrager til værdiskabelsen, men da denne analyse bygger på offentligt tilgængelig 

information, er der ikke tilstrækkelig gennemsigtighed i hverken gældsstrukturen eller omkostningerne 

heraf, til at beskrive de enkelte elementer i financial engineering. Derfor er financial engineering i den 

følgende analyse udelukkende udtrykt, som ændringen i porteføljeselskabets nettorentebærende gæld 

(”NRBG”) fra entry til exit, selvom amortisering af gæld unægteligt også er afledt af operationelle tiltag. 

Desuden er der tilføjet et element, kaldet nettopengestrømme, som viser løbende kapitalindskud og 

dividendeudbetalinger fra selskabet i ejerskabsperioden. Alle fem komponenter vil blive uddybet senere 

i analysen. Et eksempel på værdiskabelsen i selskabet Tresu fra Erhvervsinvest II kan ses nedenfor, og 

viser hvordan den samlede værdi er blevet skabt, fra den oprindelige investering til at frasalg og 

dividender samlet set har returneret 11,23x investeringen til kapitalfonden. 

Figur 17 – Illustration af værdiskabelsen i Tresu 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4.2 Værdiansættelsesmetoder 

Det kræver dog en række udregninger og antagelser, for at illustrere denne udvikling. Først og fremmest 

skal den samlede investering i selskabet findes. Kapitalfondene og deres managementselskaber oplyser 

kun i få tilfælde enten købs- eller salgspris, hvorfor de investeringer er blevet udregnet ved en 

værdiansættelse. I nogle tilfælde er investeringen fundet ved andre metoder, men dette vil blive beskrevet 

senere i afsnit 4.2.3. 

Ved valget af værdiansættelsesmetode er der flere overvejelser, der skal gøres. Petersen, Plenborg og 

Kinserdal (2017) peger på fire forskellige overordnede metoder: Kapitalværdibaserede, Relative 

(Multipler), Likvidationsmodeller, og Realoptionsmodeller.  

For at kunne vælge den mest relevante metode, må formålet med værdiansættelsen identificeres (Petersen, 

Plenborg, & Kinserdal, 2017). I dette tilfælde er formålet at estimere kapitalfondenes afkast, og for at 

udregne hvilket komponenter der har bidraget til værdiskabelsen.  Derfor vurderes likvidationsmodellerne 

for irrelevante, da disse ofte ekskluderer going-concern antagelsen. Realoptionsmodellerne er ligeledes 

irrelevante, da disse vurderes at henvende sig mere mod værdiansættelse af projekter (Brealey, Myers, & 

Allen, 2017). Af de mest gængse kapitalværdibaserede modeller eksisterer Discount Dividend Model 

(”DDM”) og Discounted Cash Flow (”DCF”), som baserer sig på tilbagediskontering af fremtidige 

dividender og cash flows til selskabet respektivt (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Da de 

kapitalfondsejede selskaber dog sjældent kontinuerligt udbetaler dividender, anses DDM som irrelevant 

til formålet. 

Figur 18 - Værdiansættelsesmodeller 

Kilde: Petersen, Plenborg og Kinserdal (2017) 
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Derudover kunne der benyttes en LBO-model, som også kan kategoriseres som en kapitalværdibaseret 

model. Ved en undersøgelse foretaget af Petersen, Plenborg og Kinserdal (2017), peger henholdsvis 

78,6% og 57,1% af de 14 adspurgte managementselskaber, at de anvender DCF- og LBO-modeller. 

Derfor kunne det være nærliggende at anvende disse to værdiansættelsesmetoder. En helt central del af 

begge modeller er dog, at der skal estimeres, eller forecastes, en fremtidig omsætning og dermed et 

endeligt cash flow. På den ene side kræver dette en gennemgående forståelse af brancherne, de enkelte 

selskaber opererer i, for at kunne vurdere en potentiel vækst i omsætningen. På den anden side 

forekommer det unaturligt at skulle estimere historiske cash flows i perioden 2007-2020, da disse er blevet 

realiseret. Desuden må der også tages højde for det praktiske aspekt i værdiansættelsen, hvor det igen 

understreges, at formålet udelukkende er at estimere værdien af egenkapitalen ved entry og exit, for at 

kunne kvantificere værdiskabelsen. Derfor vurderes relative værdiansættelser som den bedste metode, og 

der foretages en værdiansættelse for hvert porteføljeselskab ved entry og exit. I tilfælde hvor 

kapitalfonden stadig ejer selskabet, vil der blive lavet en værdiansættelse på baggrund af de seneste 

regnskabstal. Dette drejer sig om Epoke og ProDesign i Erhvervsinvest II, Det Danske Madhus og 

Allianceplus i Polaris III, samt KP Components, Beerenberg og Balco i Segulah IV. Regnskabstallene 

samt udvælgelsen og udregningen af disse er beskrevet i afsnit 1.4.4. 

Ifølge Petersen, Plenborg og Kinserdal (2017, s. 319) er ”den grundlæggende tanke ved multipel-

værdiansættelse, at to aktier, som er kendetegnet ved identiske fremtidige cash flows og risici bør handles 

til samme pris.” Det betyder altså, at to selskaber med samme karakteristika, bør være lige meget værd, 

og at det bør være tilstrækkeligt at observere prisen for det ene selskabs aktie, for at kunne værdiansætte 

det andet selskabs aktie. Det indebærer dog et par afgørende overvejelser. 

Først og fremmest bør selskaberne operere i samme branche eller industri, og gerne i samme geografiske 

område. Derudover bør selskaberne have samme vækstudsigter og samme risiko forbundet med deres 

forretningsmodel og kapitalstruktur. Dette kan i praksis vise sig tilnærmelsesvist umuligt at opfylde, da 

to selskaber sjældent er helt ens. 

Figur 19 – Brug af kapitalværdibaserede modeller 

Kilde: Petersen, Plenborg og Kinserdal (2017) 
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Oven i dette er det helt centralt, at selskaberne har samme regnskabspraksis, så indregningsmetoder for 

omsætningen er ens, og at der eksempelvis ikke differentieres mellem operationel og finansiel leasing i 

de to selskaber. Desuden bør selskabernes regnskaber normaliseres, så engangsposter og eventuelle 

overdrevne kompensationer til ledelsen, trækkes ud af regnskaberne for at gøre dem sammenlignelige. 

Derfor bør selskabernes regnskaber ved en multipel værdiansættelse reformuleres, så regnskaberne bliver 

så sammenlignelige som muligt (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). 

Set i lyset af værdiansættelsens formål, vurderes det dog tilstrækkeligt, udelukkende at opstille en 

analytisk resultatopgørelse og -balance for porteføljeselskaberne, og at beregne de børsnoterede peers’ 

nettorentebærende gæld efter samme formular for at være konsistent. Omsætning, EBITDA, EBIT, 

nettoresultat og egenkapital for peers bliver derfor taget direkte fra selskabernes reviderede årsregnskaber. 

For at styrke værdiansættelsens validitet er der dog så vidt muligt forsøgt, at identificere tre 

sammenlignelige peers for hvert eneste selskab, ligesom der benyttes fem forskellige multipler til 

værdiansættelsen. De to næste afsnit vil behandle udvælgelsen af peers og de valgte multipler. 

4.2.1 Peers 

Som nævnt ovenfor er der ved udvælgelsen af peers forskellige faktorer der skal tages højde for. Af 

praktiske årsager er udvælgelsen af porteføljeselskabernes peers, foretaget på baggrund af tre faktorer; 

Geografisk område, Industri og Forretningsmodel. 

Geografisk område indikerer hvor omsætningen og kunderne stammer fra. Således vil et dansk selskab 

med produktion i Danmark, men som sælger en betydelig del til udlandet, blive kategoriseret som et 

internationalt selskab. Dette gælder både for porteføljeselskaber og peers. 

Industri, navneligt sektor fremover, vil blive opdelt efter Damodarans sektorklassifikationer (Damodaran, 

2020). Damodaran er en anerkendt indisk økonomiprofessor på NYU Stern School of Business. Der kunne 

også argumenteres for at benytte GICS® sektorerne (MSCI, 2020), men valget af Damodarans 

klassifikationer tjener et formål i forbindelse med WACC-udregninger i afsnit 5.2.2. 

Forretningsmodellen baserer sig så vidt muligt på selskabernes egne beskrivelser af denne for at sikre 

konsistens. Dette gælder igen både for peers og porteføljeskaber, der også ofte er beskrevet af 

managementselskabet selv (Segulah, 2020). Oplyser managementselskabet selv forretningsmodellen i 

porteføljeselskabet, benyttes denne beskrivelse. I tabellerne i Bilag 4.1 ses en oversigt over 

porteføljeselskaberne, deres klassifikation af de tre faktorer, samt de identificerede peers og deres 

karakteristika. For kort at uddybe formatet ses nedenfor tre eksempler for udvalgte porteføljeselskaber i 

analysen, der illustrerer tanken bag. Der vil blive vurderet, om det samlede peermatch for et 
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porteføljeselskab er henholdsvis et Godt, Middelt eller Svagt match, og dette vil senere danne baggrund 

for en følsomhedsanalyse. 

AlliancePlus er en dansk servicevirksomhed i Polaris III som tilbyder rengøring, catering og lignende 

facilitetsservices, hvorfor virksomheden klassificeres som ’Business & Consumer Services’. 

Omsætningen stammer fra hele Nordeuropa og betegnes derfor som ’International’.  De to identificerede 

peers, opererer i de samme geografiske områder, og selvom disse i høj grad har samme forretningsmodel, 

der også indebærer rengøring og andre facilitetsservices, kategoriserer Damodaran (2020) dem som 

’Restaurant/Dining’. Derfor passer disse kun nogenlunde på sektoren, men den samlede vurdering er, at 

de udvalgte peers er et godt match.  

Pysslingen er et svensk selskab i Polaris III der driver en række private børnehaver og skoler i Sverige, 

hvorfor selskabet vurderes at tilhøre sektoren ’Education’. På købstidspunktet var markedet præget af, at 

der var flere små spillere der drev private børnehaver og skoler lokalt rundt omkring i Sverige, og kun et 

selskab var børsnoteret. Academedia var en direkte konkurrent til Pysslingen og endte også med at købe 

dem af Polaris III. Matchet er altså tilfredsstillende, men da der kun er fundet en enkelt peer, vurderes det 

overordnede peermatch til at være middelt. Det kan diskuteres, om flere peers kunne inkluderes, men kun 

få selskaber med tilnærmelsesvis samme forretningsmodel er identificeret. En af disse er det britiske 

selskab Pearson, der dog vurderes at have mere karakter af et forlag, hvorfor virksomheden ikke er 

medtaget som peer.  

A-TEX A/S er et dansk selskab med produktion og omsætning på flere kontinenter. Virksomheden 

producerer labels, tags, etiketter og andre produkter med brandnavne, til primært tøjmærker og butikker. 

Derfor vurderes sektoren som Retail (Special Lines), men primært i mangel af bedre. Denne sektor dækker 

nemlig også over de to peers IC Group, som udvikler og sælger tøjmærker, og Kappahl, som er en 

butikskæde. A-TEX er derfor nærmere en leverandør til de to peers, og har en markant anderledes 

Figur 20 – Godt match 

Figur 21 – Middelt match 

Kilde: egen tilvirkning 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 22 - Svagt match 
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forretningsmodel. Selvom den tredje peer, Strongpoint, som en del af sin forretning udvikler tags og 

prisskilte til butikker, er dette kun en del af selskabets forretning. Ultimativt vurderes det overordnede 

peermatch derfor som svagt. 

Der er altså en række udfordringer og subjektive vurderinger forbundet med udvælgelsen af peers. Dette 

forsøges som nævnt afhjulpet, ved så vidt muligt at identificere tre peers for hvert porteføljeselskab, 

ligesom der benyttes fem forskellige multiple værdiansættelser for at imødegå disse udfordringer. Ikke 

desto mindre har peers en signifikant betydning for værdiansættelsen, hvorfor en følsomhedsanalyse i 

afsnit 4.7, vil illustrere effekten af værdiansættelserne på afkastet. 

Når peers for de enkelte porteføljeselskaber er identificeret, hentes de relevante regnskabstal for entry og 

exit. I tråd med industrinormer forsøges der så vidt muligt at benytte LTM-tal, som er de regnskabstal der 

dækker over de seneste 12 måneder (Corporate Finance Institute, 2020). 

Herved vil EBITDA i en EV/EBITDA-multipel til værdiansættelse i juli 2014, konstrueres som: 

(4.1) 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝐿𝑇𝑀2014𝑄2 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴2013𝐹𝑌 + 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴2014𝑄1+𝑄2 − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴2013𝑄1+𝑄2  

Derefter udregnes den seneste nettorentebærende gæld, i dette tilfælde fra halvårsrapporten i 2014, og 

slutteligt findes markedsværdien af egenkapital for slutningen af juni 2014. Da den nettorentebærende 

gæld baserer sig på balancetal, behøves denne ikke at konstrueres, og det samme er tilfældet for den 

bogførte egenkapital. Omsætningen, EBIT og nettoresultat udregnes på samme vis som EBITDA. 

For at sikre konsistens, udregnes EBIT altid som det oplyste driftsresultat, og EBITDA som det oplyste 

driftsresultat inklusiv af- og nedskrivninger. Både bogført egenkapital og nettoresultat er inklusive 

minoritetsinteresser, hvilket dog vurderes til at have minimal betydning. Den nettorentebærende gæld 

(”NRBG”) udregnes som (4.2)𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑 − 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 (Petersen, Plenborg, & 

Kinserdal, 2017). Der udregnes ikke leasinggæld, pensionsforpligtelser eller lignende off-balance-sheet-

items, hvis ikke de er aktiveret på balancen. 

I Bilag 4.2 findes en liste over alle peers’ regnskabstal i entry og exit år. I forlængelse af de ovennævnte 

årstal, bør det uddybes, at ved en værdiansættelse i månederne oktober til marts, benyttes så vidt muligt 

regnskabstallene fra årsregnskabet, og ved april til september benyttes så vidt muligt halvårsregnskabet, 

som justeres til LTM-tal. 

4.2.2 Multipler 

Til værdiansættelsen er der som nævnt benyttet fem forskellige multipler, hvoraf tre er Enterprise Value-

baserede og to er egenkapitalbaserede. Det drejer sig henholdsvis om EV/Sales, EV/EBITDA og 

EV/EBIT for de EV-baserede, og P/E og P/B for de egenkapitalbaserede, som alle er anerkendte i PE-
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industrien og som ligeledes anbefales af brancheorganisationen ’International Private Equity and Venture 

Capital Valuation Guidelines’ (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, 

2018). Multiplerne er desuden valgt for at opnå forskellige estimater på en markedsværdi af egenkapitalen, 

der både inkluderer og ekskluderer kapitalstrukturen. De forskellige multipler udregnes på følgende 

måder: 

Tabel 4 – Oversigt over multipler 

Multipel Formel 

𝐸𝑉

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑁𝑅𝐵𝐺

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑁𝑅𝐵𝐺

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑁𝑅𝐵𝐺

𝐸𝐵𝐼𝑇(𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡)
 

𝑃

𝐸
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
 

𝑃

𝐵
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Kilde: Egen tilvirkning 

Disse multipler ganges naturligvis på porteføljeselskabernes respektive regnskabsposter, og for de EV-

baserede fratrækkes desuden den udregnede NRBG, for at estimere markedsværdien af egenkapitalen 

for porteføljeselskaberne. 

Hver enkelt multipel har sine styrker og svagheder som kunne diskuteres, men da alle fem benyttes og 

der tages en median af disse, vurderes det at de samlet udgør et relevant approksimeret estimat. 

4.2.3 Regnskaber 

Med multiplerne på plads skal de relevante regnskabstal identificeres. Til dette benyttes selskabernes 

årsrapporter fra virksomhedsregistrene, i porteføljeselskabernes respektive hjemlande (Erhvervsstyrelsen, 

2019). Som udgangspunkt tilstræbes det at være konsistent i brugen af porteføljeselskabernes regnskaber. 

Som beskrevet både i metodeafsnittet og teoriafsnittet, har managementselskaberne forskellige måder at 

strukturere investeringerne på, og det skal der naturligvis tages højde for. I majoriteten af tilfældene 

opretter managementselskabet et nyt selskab, som kapitalfonden både skyder ny kapital ind i og optager 

ny gæld i. Igennem dette selskab enten foretages enten det faktiske opkøb af porteføljeselskabet, eller en 

oprettelse af endnu et holdingselskab, der foretager opkøbet. Derfor har det været en udfordring at opstille 

en konkret regel om, hvilket af holdingselskabernes regnskab der skal bruges med henblik på 

værdiansættelsen. Ultimativt tilstræbes det at bruge koncernregnskabet for det selskab 
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(”holdingselskabet”), der ejer 100% af porteføljeselskabet. Af dette regnskab benyttes de rapporterede tal 

til værdiansættelsen. 

Ligesom ved peers ønskes der også ved værdiansættelserne at anvende de seneste regnskabstal. Ingen af 

porteføljeselskaberne har dog aflagt halvårsregnskaber, og derfor har tesen ved valget af årsrapporter 

været, at gå efter hvilket årsregnskab, der har været tættest på at blive realiseret. Metoden varierer en 

smule ved værdiansættelsen ved entry kontra exit. Hovedreglen er dog, at der ved opkøb i månederne 

januar-juni er benyttet regnskabstallene fra året før, og fra juli-december er tallene fra det indeværende år 

benyttet. Det betyder altså, at hvis et selskab er blevet opkøbt i marts 2013, er det årsregnskabet fra 2012 

der benyttes, og årsregnskabet for 2013, hvis selskabet er blevet opkøbt i september. Ligeledes benyttes 

regnskabet fra året før hvis selskabet bliver solgt i januar til juni, og vice versa. Dog er den 

nettorentebærende gæld altid udregnet fra det første aflagte årsregnskab i ejerskabsperioden, for at afspejle 

mest mulig af den ny optagne gæld. Omvendt er den ved et salg taget fra det seneste aflagte årsregnskab 

i ejerskabsperioden, for ikke at afspejle eventuel ny gæld optaget af de nye ejere.  

Disse regler har dog ikke været mulige at følge for hvert eneste porteføljeselskab, og i flere tilfælde har 

diverse add-on opkøb eller andre faktorer bevirket, at regnskabstallene for de forskellige år ikke er helt 

sammenlignelige. I disse tilfælde normaliseres der. Eksempelvis vil der i et regnskab, hvor der kun er 5 

måneder inkluderet, ganges omsætningen, EBITDA, EBIT og nettoresultatet med (12/5), for at forsøge 

at genskabe tallene på en 12-måneders periode. Her er det en væsentlig forudsætning, at der ingen 

sæsonudsving er, og selvom denne antagelse kan diskuteres, vurderes normaliseringen til at være det 

bedste bud. Disse entry og exit tal vil desuden udgøre grundlaget for undersøgelser, i resten af delanalysen.  

Ligeledes har der ved exit været situationer, hvor porteføljeselskabernes nye ejere har været strategiske 

købere, der har indlemmet porteføljeskabet i deres eget koncernregnskab. Derfor aflægges der ikke 

længere et årsregnskab for porteføljeselskabet. Dette er der også taget højde for, og hver enkelt situation 

er blevet vurderet individuelt, således at regnskabstallene afspejles bedst muligt på det givne tidspunkt. I 

Bilag 4.3 ses en oversigt over hvert porteføljeselskab samt hvilke ekstraordinære forhold, der er taget i 

relation til regnskabet. Desuden fremgår det også af Bilag 4.3 hvilken metode, der er anvendt til 

værdiansættelsen ved entry og exit for hvert porteføljeselskab. 

Som nævnt har der i nogle tilfælde været oplyst enten købs- eller salgspris på forskellig vis. Det kan ved 

et salg være det købende selskabs årsrapport eller en officiel pressemeddelelse, som ved Polaris III’s 

svenske selskaber, Skånske Byggvaror og Pysslingen:  
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Egenkapitalen i Skånska Byggvaror estimeres på baggrund af pressemeddelelsen til at være SEK 741mio. 

Den nævnte potentielle betaling på SEK 110mio. er derfor ikke inkluderet i afkastet, men vil forsøges 

afdækket i den omtalte følsomhedsanalyse i afsnit 4.7. For Pysslingen, der ejes direkte af holdingselskabet 

P-PY 2009 AB, vurderes 100% af aktierne til at koste SEK 688mio.  

I flere af holdingselskaberne for de danske porteføljeselskaber, fremgår det hvor meget egenkapital, der 

bliver indskudt i det første år. Især Erhvervsinvest som er konsekvente med dette, hvilket er illustreret 

nedenfor: 

  

 

Figur 23 – Academedia årsrapport 

Figur 25 – P-PY 2009 AB årsrappot 2012 

Figur 24 – Skånske Byggvaror pressemeddelelse 

Kilde:  Polaris Private Equity, 2015 
Kilde: AcadeMedia Annual Report 2011 

Kilde: Erhvervsinvest II K/S årsrapport 2007 

Kilde: Handler Investment A/S årsrapport 2007 

Figur 27 – Handler Investment A//S Egenkapitalopgørelse 

Kilde: P-PY 2009 AB (Polaris’ holding selskab for Pysslingen) årsrapport, 2012 

Figur 26 – Erhvervsinvest II Investeringer i kapitalandele 
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I december 2007 indskudt DKK 20mio. i ny egenkapital i Handler Investment A/S. Samtidig rapporterer 

Erhvervsinvest II K/S, som er det tekniske navn på kapitalfonden, at de i 2007 har en tilgang på DKK 

15mio. i Investeringer i kapitalandele. Det drejer sig om Handler Investment A/S, som de desuden ejer 

75% af. Det vurderes derfor at kapitalfondens initiale investering i porteføljeselskabet Handler A/S 

beløber sig til DKK 15mio., og at hele egenkapitalen desuden værdiansættes til DKK 20mio. 

Hertil skal der så tillægges løbende kapitalindskud for at få den samlede investering i selskabet, hvilket 

beskrives yderligere i afsnit 4.3.1. 

Erhvervsinvest er helt konsistente med denne struktur, og derfor udregnes den totale investering for hvert 

selskab i Erhvervsinvest II, på denne måde. Det er også tilfældet for enkelte af de danske selskaber i 

Polaris III, hvor kapitalindskuddet fra kapitalfonden ligeledes er gennemskueligt ud fra holdingselskabets 

balance. Denne tilgang har ikke været mulig for Segulah IV og de svenske porteføljeselskaber i Polaris 

III, der ikke har været lige så gennemsigtige i deres strukturer. Desuden aflægger ingen af de to 

sidstnævnte kapitalfonde et samlet offentligt kapitalfondsregnskab, som Erhvervsinvest II gør. Af Bilag 

4.3 fremgår det hvilke af porteføljeselskaberne, der værdiansættes sådan. Denne metode har desuden kun 

været mulig at anvende ved entry værdiansættelsen.  

I nogle tilfælde har der også været konkurser. Dette vurderes enten på baggrund af en officiel 

pressemeddelelse, men i de fleste tilfælde ud fra en overordnet vurdering af selskabet. Et eksempel er 

Segulah II’s svenske selskab Mitt I, som i dets sidste tilgængelige regnskabsår, 2018, har et underskud på 

SEK 48mio. og som resultat af dette, en egenkapital på lige under SEK 2,5mio. Dette er på trods af et 

kapitalindskud på SEK 57,8mio. i samme år. Efterfølgende fremgår det af en oversigt på Segulahs 

hjemmeside at de ’exiter’ Mitt I, i 2019 (Segulah, 2020), men som det eneste selskab forefindes der ingen 

officielle pressemeddelelser herom, og selskabet har endnu ikke aflagt et årsregnskab for 2019. Selskabet 

har desuden været tabsgivende i hele ejerskabsperioden, og ultimativt vurderes værdien af egenkapital 

ved exit i juni 2019 til 0. 

Samlet set er der altså forsøgt at holde en konsistens i grundlaget for værdiansættelserne på trods af, at 

næsten hvert porteføljeselskabs situation er unik. 

Ved værdiansættelserne er der benyttet denne rækkefølge for valg af metode, i prioriteret orden: 
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Tabel 5 – Valg af værdiansættelsesmetode 

# Entry Exit 

1 Officielle pressemeddelelser og lignende fra 

enten Kapitalfonde eller sælgere. 

Officielle pressemeddelelser og lignende fra enten 

Kapitalfonde eller købere. 

2 Gennemskuelige kapitalindskud direkte fra 

kapitalfonden til holdingselskab. 

Multipel værdiansættelse. 

 

3 Multipel værdiansættelse. Partiel multipel værdiansættelse hvis den 

foregående har resulteret i negativ egenkapital. 

4 Partiel multipel værdiansættelse hvis den 

foregående har resulteret i negativ egenkapital. 

Konkursvurdering hvis egenkapital værdiansættes 

eller er bogført som negativ ved exit. 
Kilde: Egen tilvirkning 

4.3 Værdiansættelsesmodel 

Med grundlaget for værdiansættelserne på plads, kan markedsværdien af egenkapitalen i 

porteføljeselskaberne nu udregnes. Samtlige værdiansættelser tager udgangspunkt i samme model, som 

illustrerer de anvendte regnskabstal. Modellen består af 9 forskellige steps eller inputs, ved både entry og 

exit værdiansættelsen, og er illustreret på næste side: 

1. Tidspunktet for henholdsvis entry og exit i virksomheden, samt kapitalfondens initiale og 

afslutningsvise ejerskabsandel i procent. 

2. Regnskabstal for de udvalgte peers i lokalvaluta. Tallene er ikke sammenlignelige peers 

imellem, da de opgøres forskelligt i forhold til tusinde, millioner og milliarder. 

3. Indikative multipelmetoder for de udvalgte peers, herunder EV/Sales, EV/EBITDA, EV/EBIT, 

P/E og P/B. For de tre første er udregnet en Enterprise Value ved 𝐸𝑉 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑝 + 𝑁𝑅𝐵𝐺. 

Med tre peers og fem forskellige metoder, giver dette altså 15 multipler. 

4. Gennemsnittet af hver af de forskellige multipelmetoder. Det resulterer i fem gennemsnits 

multipler. Ved udregningen af gennemsnittet medtages kun positive multipler. 

5. Porteføljeselskabets regnskabstal. Dette er altid i tusinde af lokalvaluta. Desuden er der her 

udregnet en EBITDA-margin efter formlen 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛% =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
. 

6. Porteføljeselskabets udregnede værdier ved de fem metoder og fem tal fra step 4. 

7. Værdien af egenkapitalen ved de fem metoder – altså fratrukket NRBG ved de tre første. 

8. Medianen af de fem værdier fra step 7, eller andet input som beskrevet tidligere. Dette er 

estimatet på værdien af hele egenkapitalen. Til denne tillægges igen NRBG, og der udregnes en 

’Implied EV/EBITDA’. 

9. Kapitalfondens investering og udbytte fra salg, udregnet på baggrund af værdien af 

egenkapitalen i step 8 og ejerskabsprocenten på det pågældende tidspunkt. Cash in og out ved 

henholdsvis entry og exit. Dette uddybes i afsnit 4.3.1. 

Afslutningsvist fremgår den totale investering og totale afkast.  
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Figur 28 – Værdiansættelsesmodel – Louis Poulsen eksempel 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Modellen vurderes at være forholdsvis intuitiv, men Implied EV/EBITDA og Cash in og Cash out vil 

uddybes yderligere, ligesom valget af gennemsnit og median ved multiplerne vil blive diskuteret. 

Derudover er der et par helt centrale antagelser som også vil blive forklaret.  

4.3.1 Specielle forhold og antagelser 

Implied EV/EBITDA er den EBITDA-multipel, selskabet er blevet købt eller solgt til. Det er den 

EBITDA-multipel, der svarer til EV/EBITDA ved den valgte værdi af egenkapitalen. Derfor kan denne 

være forskellig fra den gennemsnitlige EBITDA-multipel udregnet for peers, da det ikke nødvendigvis er 

den værdi, der er medianen af de fem estimater. I eksemplet ovenover for Louis Poulsen A/S, er 

egenkapitalen desuden udregnet ved kapitalindskud i holdingselskabet, som tidligere beskrevet.  

Cash in og Cash out dækker over de cash flows, der er kommet til og fra kapitalfonden, samt ændringen 

i ejerandel. Cash in er de kapitalindskud, der er kommet til porteføljeselskabet, og er fundet i 

pengestrømsopgørelserne i de anvendte årsrapporter. Kapitalindskuddene er ganget på ejerandelen ved 

exit, for at finde kapitalfondens andel. Ejerandelen ændrer sig typisk op og ned i ejerskabsperioden, og 

for at simplificere de efterfølgende udregninger, samt være konsistent, er der gjort en antagelse om, at 

kapitalindskud fordeles efter ejerandelen ved exit. Kapitalindskud i det første år i ejerskabsperioden 

antages desuden at være en del af den initiale investering og medtages derfor ikke i disse beregninger. 

Derudover indebærer cash in også ændringen i ejerandel, med en antagelse om, at nye ejerandele ’koster’ 

det samme som den initiale værdiansættelse. Det vil altså sige, at cash in tillægges summen af: 

(4.3) (𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡 − 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦) ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑦. 

Derfor kan cash in også blive negativ, da ejerandelen ligeledes kan falde, som det er tilfældet med Louis 

Poulsen A/S. Således er de DKK 2,016mio. i cash in for Louis Poulsen repræsenteret af et kapitalindskud 

på DKK 17,5mio., samt ændringen i ejerandel fra 73% til 68,7%: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛 = 17,5 ∗ 0,687 + (0,687 − 0,73) ∗ 232,7 = 2,016 

Antagelsen om at ændringen i ejerandel sker til samme værdiansættelse som ved købet, kan diskuteres. 

Ofte vil ændringer i ejerandele være et resultat af incitamentsordninger for ledelsen i selskabet, som ved 

gode resultater kan få ejerandele, som en del af deres kompensationspakke. Omvendt er der ligeledes flere 

tilfælde, hvor kapitalfonden investerer sammen med ledelsen eller de tidligere ejere, og ender med at øge 

deres ejerandel i løbet af ejerskabsperioden. I disse tilfælde antages det usandsynligt, at kapitalfonden 

skulle erhverve nye ejerandele for en højere pris en den originale investering, da dette vil resultere i et 

lavere afkast fra handlen. Ændringen i ejerandel kan derfor være vanskelig at værdiansætte i praksis, men 

det vurderes at værdien ved entry er en god approksimation. 
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Cash out inkluderer de dividender, selskabet måtte betale ud i ejerskabsperioden. En anden antagelse her 

er, at dividenderne bliver udbetalt lige inden salget af virksomheden, hvorfor de også fordeles efter 

ejerskabsandelen ved exit. Louis Poulsen A/S udbetaler en dividende på DKK 33mio. i det sidste år under 

ejerskabet, og med en ejerandel på 68,7%, giver det altså et cash flow til kapitalfonden på 𝐷𝐾𝐾 33𝑚𝑖𝑜 ∗

0,687 = 𝐷𝐾𝐾 22,67𝑚𝑖𝑜. 

Det understreges igen, at det samlede afkast for kapitalfonden måles i MOIC, hvorfor der ikke spekuleres 

i timingen af de forskellige pengestrømme til og fra porteføljeselskabet, som ellers ville have en effekt på 

IRR-beregninger. 

Endeligt er der ved de multiple værdiansættelser gjort nogle overvejelser vedrørende multiplerne, samt 

hvilke der anvendes. Det antages, at hver peer vægter lige meget, og der tages således et nominelt 

gennemsnit af hver af de fem multipler. Det antages desuden, at det kun er positive multipler, der indgår 

i gennemsnitsberegningen. Derfor vil et negativt nettoresultat for en peer, og en negativ P/E som følge 

heraf, ikke medtages i beregningen.  

På baggrund af de fem multipler udregnes markedsværdien af egenkapitalen for porteføljeselskabet. Dette 

resulterer i fem estimater på markedsværdien, og af disse anvendes medianen som den endelige 

markedsværdi. Valget af median, frem for nominelt eller vægtet gennemsnit, bunder i et ønske om at være 

konsistent og for at outliers og eventuelle negative estimater. I Bilag (4.4) ses alle udregninger for hvert 

eneste porteføljeselskab på samme vis som Louis Poulsen A/S. Ved porteføljeselskaber hvor der ikke er 

benyttet multipel værdiansættelse, fremgår medianen stadig af cellen til højre for den udregnede totale 

egenkapital. 

Hermed findes investeringen og afkastet for hvert eneste porteføljeselskab, som danner grundlaget for 

kvantificeringen af værdiskabelsen. Værdiskabelsen defineres nemlig som forskellen mellem afkastet og 

investeringen. I Louis Poulsen eksemplet er der dermed skabt en værdi på 𝐷𝐾𝐾 1.416,5𝑚𝑖𝑜 −

𝐷𝐾𝐾 171,9𝑚𝑖𝑜 = 𝐷𝐾𝐾 1.254,6𝑚𝑖𝑜 i kapitalfondens ejerskabsperiode. 

4.4 Værdiskabelsen og komponenterne 

For kort at genopfriske værdiansættelserne, kan disse omskrives til at være baseret på udregningen 

(4.4) 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 ∗ (
𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
)

𝑝𝑒𝑒𝑟𝑠
− 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑 

Hermed er grundlaget dannet for en yderligere kvantificering af værdiskabelsen, der som tidligere 

beskrevet, kan dekomponeres ud på disse fire elementer samt nettopengestrømme, der ellers ikke er 

afspejlet i formlen. Komponenterne udregnes på baggrund af deres udvikling i ejerskabsperioden, og vil 

desuden blive illustreret grafisk. 
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Hver komponent illustrerer, hvordan det har bidraget til værdiskabelsen, hvis de andre komponenter 

holdes konstant. Salgsvæksten afspejler eksempelvis udviklingen i salget fra entry til exit, og hvordan 

egenkapitalen påvirkes, jævnfør formel 4.3, når de andre komponenter holdes konstante. For Louis 

Poulsen A/S så regnskabstallene således ud for entry og exit respektivt:  

Tabel 6 – Louis Poulsen nøgletal 

Louis Poulsen A/S, DKKt Entry Exit 

Omsætning 715.500 807.000 

EBITDA 44.800 160.000 

EBITDA Margin 6,30% 19,83% 

NRBG 281.600 12.000 

Total udregnet egenkapital 232.700 2.043.437 

EV 514.300 2.055.437 

Implied EV/EBITDA 11,48 12,85 

Cash in / Cash out 2.016 22.671 
Kilde: Egen tilvirkning 

Af disse tal kan bidragene fra de forskellige komponenter udregnes. Dog skal der igen understreges, at 

værdiskabelsen kun anskues fra kapitalfondens synspunkt og således må der indregnes, at kapitalfonden, 

Polaris III, ikke ’ejer’ hele den skabte værdi. Derfor kunne det være nærliggende at gange ejerandelen ved 

entry og exit på de forskellige komponenter af formlen. Dette ville dog implicit inkludere værdien af 

ændringen i ejerandel i de forskellige elementer, og i forsøget på at isolere denne, inkluderes ændringen 

derfor kun i netto pengestrømme. Derfor ganges kun ejerandelen ved exit på de forskellige komponenter 

i formlerne. Ultimativt udregnes værdiskabelsen af de forskellige elementer på følgende måder: 

Tabel 7 – Formler for værdiskabelseskomponenter 

Komponent Formel 

Salgsvækst  (4.5) (
𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
)

𝑝𝑒𝑒𝑟𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦

∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦
∗ (𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝐸𝑥𝑖𝑡 − 𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦) ∗ 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝐸𝑥𝑖𝑡 

Marginvækst (4.6) (
𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
)

𝑝𝑒𝑒𝑟𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦

∗ 𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝐸𝑥𝑖𝑡 ∗ (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝐸𝑥𝑖𝑡
− 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦

) ∗ 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝐸𝑥𝑖𝑡 

Multipel ekspansion (4.7) ((
𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
)

𝑝𝑒𝑒𝑟𝑠𝐸𝑥𝑖𝑡

− (
𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
)

𝑝𝑒𝑒𝑟𝑠𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦

) ∗ 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝐸𝑥𝑖𝑡 ∗ 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝐸𝑥𝑖𝑡 

Amortisering af gæld (4.8) (𝑁𝑅𝐵𝐺𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦 − 𝑁𝑅𝐵𝐺𝐸𝑥𝑖𝑡) ∗ 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡 

Netto pengestrømme 
(4.9) 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑜𝑢𝑡 − 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑖𝑛 + (𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝐸𝑥𝑖𝑡 − 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦) ∗ 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐸𝑛𝑡𝑟𝑦 

Kilde: Egen tilvirkning 

Formlerne er frembragt som en blanding af inspiration fra Nicolaus Loos (Value Creation in Leveraged 

Buyouts, 2006) og egen tilvirkning. 
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For Louis Poulsen var der som nævnt skabt en værdi på DKK 1.254,6mio., og med ovenstående formler 

kan værdiskabelsen for Polaris III nu dekomponeres. 

𝑆𝑎𝑙𝑔𝑠𝑣æ𝑘𝑠𝑡 = 11,48 ∗ 0,0626 ∗ (807.000 − 715.500) ∗ 0,687 = 45.184 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑣æ𝑘𝑠𝑡 = 11,48 ∗ 807.000 ∗ (0,1983 − 0,0626) ∗ 0,687 = 863.364 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑒𝑙 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 = (12,85 − 11,48) ∗ 160.000 ∗ 0,687 = 150.213 

𝐴𝑓𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝑔æ𝑙𝑑 = (281.600 − 12.000) ∗ 0,687 = 185.125 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒 = 22.671 − 2016 + (0,687 − 0,73) ∗ 232.700 = 10.649 

Hvilket tilsammen udgør en værdiskabelse i Louis Poulsen A/S på DKK 1.254,6mio. 

Således udgør de første fire elementer den faktiske regnskabsmæssige værdiskabelse, og det sidste 

element tager højde for ændringen i ejerandel og pengestrømme til og fra kapitalfonden. På baggrund af 

dette kan ændringen i værdiskabelsen fra en total investering på DKK 17.887mio. til et total nominelt 

afkast på DKK 1.426,5mio. nu kvantificeres og dekomponeres:  

Hermed kan det relative afkast på investeringen findes, ved at dividere den totale værdi med den totale 

investering: 
1.426.512

171.887
= 8,30 og dermed har investeringen en MOIC på 8,3x. 

Figur 29 – værdiskabelse i Louis Poulsen 

Kilde: Egen tilvirkning 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Med udgangspunkt i de enkelte komponenter og MOIC, kan der endvidere bestemmes, hvor meget hvert 

enkelt element har bidraget med, ved at dividere hvert eneste bidrag med den initiale investering: 

 

Hermed illustreres hver komponents bidrag til afkastet mere overskueligt. Som det fremgår af figuren, er 

det især marginvæksten der bidrager til værdiskabelsen i Louis Poulsen, hvilket også harmonerer med 

oplysningerne i figur 30. Her fremgik det at EBITDA-marginen voksede fra 6,30% til 19,83%.  

Således behøves der heller ikke tages højde for hverken valuta eller størrelsen på investeringen, og 

værdiskabelsen bliver derfor sammenlignelig på tværs af selskaberne og, endnu vigtigere, kapitalfondene. 

Med disse udregninger og illustrative eksempler på plads, kan der nu analyseres på både et selskabs- og 

kapitalfondsniveau, hvordan de tre kapitalfonde adskiller sig fra hinanden, og hvad der ligger til grund 

for dette.  

4.5 Resultater 

Med formlerne fra forrige afsnit på plads, kan værdiskabelsen for hvert enkelt selskab nu dekomponeres 

og efterfølgende samles på et kapitalfondsniveau. Det ser således ud for de tre kapitalfonde, og kan også 

ses i større eksempel i Bilag 4.5: 

Figur 30 – Værdiskabelse i Louis Poulsen fordelt på MOIC 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Vertikalt fremgår de tre kapitalfonde og porteføljeselskaberne heri. Horisontalt oplyses statisk 

information, samt værdierne af de fem komponenter og afslutningsvist hvert selskabs MOIC. Under 

selskaberne er værdierne summeret på et kapitalfondsniveau, og der efterprøves at den totale investering 

tillagt de fem forskellige elementer, summerer til den totale værdi. 

Indledningsvist kan det konkluderes, at der sker en række konkurser i de tre kapitalfonde. Segulah IV går 

konkurs med Mitt I, og både Beerenberg og DocuNordic afskrives næsten, med MOIC på henholdsvis 

0,29x og 0,18x. Gunnebo Industrier har en MOIC på 0,71x, og der tabes altså på denne investering, som 

tilmed er den klart største investering i kapitalfonden. 

I Polaris II går Scandinavian Track Group og Bergteamet konkurs, men ellers er det kun Connected 

Windservices, der resulterer i negativt afkast. Allianceplus har desuden en ubetydelig værdiskabelse på 

0,01x. Den største investering i kapitalfonden er Car-o-Liner, der fordobler investeringen med en MOIC 

på 2,11x. 

I Erhvervsinvest II går Handler konkurs, men er samtidig den klart mindste investering. Handler når dog 

at udbetale dividender, hvorfor MOIC for denne investering ender på 0,36x. Både Tresu og Damolin 

Figur 31 – Oversigt over værdiskabelsen i porteføljeselskaberne og på kapitalfondsniveau 

Kilde: Egen tilvirkning 
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bidrager enormt positivt til afkastet, med respektive MOIC på 11,25x og 10,17x. Den største investering 

i Erhvervsinvest II er Mejerigaarden, der ligeså bidrager positivt med en MOIC på 2,54x. 

Der kan gøres mange observationer ud fra figur 31, som vil blive behandlet ekstensivt i de følgende afsnit. 

Inden der kommenteres yderligere på resultaterne, bør det bemærkes, at valutaen for Segulah IV er SEK, 

mens den for Polaris III og Erhvervsinvest II er DKK. Derfor er der for de udenlandske selskaber i Polaris 

III og Segulah IV omregnet til henholdsvis DKK og SEK. Dette gøres ved at gange gennemsnittet af den 

respektive valutakurs fra entry og exit, på både investeringen og komponenterne. Valutakurser er hentet 

fra henholdsvis Danmarks Nationalbank (2020) og Sveriges Riks bank (2020). En tabel over de anvendte 

valutakurser kan desuden findes i Bilag 4.6. 

Derudover er behandlingen af selskabet Twister Holding unik. Selskabet blev købt som en del af 

HTCSweden, men blev udskilt separat og solgt nogle måneder efter HTCSweden selv blev solgt. Derfor 

er der ikke en selvstændig investering for Twister Holding, ligesom der ikke har været nogle selvstændige 

regnskaber for selskabet, før året hvori det bliver solgt. Den totale værdi er derfor inkluderet som en 

nettopengestrøm i HTCSweden, der desuden ikke har andre pengestrømme i ejerskabsperioden. 

Selvom afsnittene i denne delanalyse hidtil primært har taget udgangspunkt i porteføljeselskaberne, har 

det udelukkende været for at kunne estimere komponenterne op på et kapitalfondsniveau. Derfor vil al 

analyse af porteføljeselskaberne fremadrettet kun ske med henblik på at sammenligne og vurdere på et 

overordnet kapitalfondsniveau. Således kommenteres der ikke yderligere på værdiansættelserne og 

værdiskabelserne i den enkelte porteføljeselskaber, før en følsomhedsanalyse i afsnit 4.7 

4.5.1 Sammenligning af resultater og datasættet 

Med udgangspunkt i resultaterne, er det centralt at sammenligne kapitalfondenes samlede investering og 

afkast, med de oplyste tal i datasættet fra Preqin1. Tallene fra Preqin er markeret med grå, og egne 

resultater med hvid: 

 
1 Se Bilag 3.1 
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Segulah IV har en estimeret Gross MOIC på 2,16x, Polaris III på 2,61x og Erhvervsinvest II på 4,05x. 

Dette stemmer således overens med den oplyste rangering fra Preqin datasættet. Preqin oplyser desværre 

ikke Gross tal, hvorfor MOIC ikke kan sammenlignes direkte. For de tre kapitalfonde er forskellen mellem 

Net og Gross således nominelt på henholdsvis 0,71x, 0,63x og 0,95x, og relativt er forskellen på 

henholdsvis -32,83%, -24,3% og -23,4%. Jævnfør afgrænsningen spekuleres der ikke i forskellen mellem 

Net og Gross. Det konstateres blot at differencen er nogenlunde konsistent, og at Gross værdierne stemmer 

overens med Net værdierne på et tilfredsstillende niveau. 

Derudover udregnes de samlede investeringer for de tre kapitalfonde til henholdsvis SEK 4.443mio. for 

Segulah IV, DKK 1.809mio. for Polaris III og DKK 439mio. for Erhvervsinvest II. Det skal sammenlignes 

med de oplyste størrelser på kapitalfondene. Omregnet til lokal valuta i etableringsåret, udregnes de 

samlede investeringer til henholdsvis SEK 5.429mio. for Segulah IV, DKK 2.427mio. for Polaris III og 

DKK 760mio. for Erhvervsinvest II. Disse tal stemmer også fint overens med hinanden, da 

kapitalfondsstørrelserne er større end de samlede investeringer.  

Således udgør investeringerne 81,8% for Segulah IV, 74,5% for Polaris III og 57,8% for Erhvervsinvest 

II, af de respektive kapitaltilsagn. Det skal ses i lyset af procentdelen af kaldte kapitaltilsagn. Dette er 

også oplyst i datasættet, og er for Segulah IV hele 108%, hvorimod det for Polaris III og Erhvervsinvest 

II er henholdsvis 88,7% og 72,1%. Dette tyder altså på Segulah har gjort brug af recycling. De totale 

udregnede investeringer er altså både mindre end de samlede kapitaltilsagn, og de kaldte kapitaltilsagn. 

Det kan altså konkluderes, at de udregnede investeringer og afkastet harmonerer tilfredsstillende med 

værdierne fra datasættet. Det vurderes derfor, at der er et forsvarligt grundlag for at videreanalysere de 

enkelte komponenter i værdiskabelsen. Fokus vil særligt lægges på Topfonden, Erhvervsinvest II, og 

hvordan den adskiller sig fra de to andre kapitalfonde.  

Figur 32 – Egne resultater vs. Preqin datasæt 

Kilde: Egen tilvirkning. Valuta fra hhv. (Sveriges Riksbank, 2020) og (Danmarks Nationalbank, 2020). 
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4.6 Værdiskabelsen i de tre kapitalfonde 

Dette afsnit tager udgangspunkt i værdiskabelsen for hver kapitalfond, målt på bidraget til MOIC. 

Værdiskabelsen er illustreret nedenfor og findes desuden i Bilag 4.7: 

  
Figur 33 – De tre kapitalfondes værdiskabelse 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det fremgår af graferne, er fordelingen af værdiskabelsen i Polaris III og Erhvervsinvest II 

tilnærmelsesvis identisk. Både Polaris III og Erhvervsinvest II har begge et positivt bidrag fra både 

salgsvækst, marginvækst og multipel ekspansion. Segulah IV har også et positivt bidrag fra salgsvækst 

og marginvækst, men kapitalfonden taber på multipel reduktion. Til gengæld nedbringes gælden i Segulah 

IV betydeligt, hvorimod gældsamortisering har mindre betydning for værdiskabelsen i Polaris III og 

faktisk er negativ i Erhvervsinvest II. Slutteligt har netto pengestrømme tilnærmelsesvis ingen effekt for 

Segulah IV og Polaris III, mens Erhvervsinvest II får en betydelig afkast ved netto pengestrømme. 

Denne korte beskrivelse giver naturligvis ikke et tilfredsstillende indblik i, hvordan de tre kapitalfonde 

adskiller sig fra hinanden, og der vil derfor analyseres yderligere på hvert enkelt element, med afsæt i 

afkastet. Først på et overordnet kapitalfondsniveau og derefter på et opsamlende selskabsniveau. 

4.6.1 Netto pengestrømme 

Netto pengestrømme dækker som nævnt over kapitalindskud, dividender og ændring i ejerandele. Denne 

komponent har altså på sin vis ikke nogen direkte effekt på en højere værdiansættelse ved exit for de 

individuelle selskaber i kapitalfonden. Netto pengestrømme afspejler derimod kapitalfondens løbende 

finansielle interaktion med selskaberne. I modellen afspejles disse 1:1. 

Her forstås, at hvor kapitalindskuddet medtages i den samlede investering, trækkes den fra i netto 

pengestrømme for at illustrere, at yderligere kapitalindskud bidrager negativt til det samlede afkast. 

Omvendt inkluderes dividender og ændring i ejerskab for at illustrere, hvor meget af det samlede afkast, 

de to bidrager med. Derfor antages det også implicit, at pengestrømmene ikke bliver forrentet. Det er dog 

i praksis formodentlig ikke tilfældet for kapitalindskuddene, der investeres i selskabet og antageligvis 

enten bliver forrentet til selskabets egenkapitalforrentning, eller benyttet til at afbetale gæld. Antagelsen 

er dog nødvendig, da kapitalindskuddene sker løbende, og det ikke vides, hvorhen den ekstra investering 

allokeres i selskabet.  

Omvendt trækkes dividenderne ud af selskabet og udbetales til kapitalfonden, hvor de investeres på ny. 

Forrentningen der sker heraf, afspejles dog heller ikke i netto pengestrømme på et selskabsniveau, og det 

antages derfor, at forrentningen af de to pengestrømme tilnærmelsesvis udligner hinanden. 

Hvor kapitalindskud i porteføljeselskaberne typisk har været som følge af dårlige resultater og en 

egenkapital der er blevet tæret på, er dividenderne ofte et signal om, at selskaberne klarer sig godt og har 

nok likviditet til både at servicere sin gæld og finansiere sin vækst. Netto pengestrømme er altså, på et 

vist niveau, et indirekte resultat af driften i selskabet. 
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Som det fremgår af både figur 31 og figur 33, har netto pengestrømme for både Segulah IV og Polaris III 

en minimal effekt på afkastet. For Polaris III inkluderer dette desuden det positive afkast fra Twister 

Holding, hvorfor den reelle effekt af netto pengestrømmene vurderes at være negativ. 

Erhvervsinvest II skaber ved netto pengestrømme et afkast på 0,74x, hvilket indikerer høje 

dividendeudbetalinger eller reducering i ejerandelene. 

Ændringen i ejerandele kan også delvist tilskrives driften i selskabet. Som beskrevet i afsnit 2.4, kan 

ledelsen i porteføljeselskabet ofte modtage aktier i selskabet, ved gode præstationer. Dette ville i så fald 

betyde, at kapitalfondenes ejerskab bliver mindre i løbet af ejerskabsperioden. Kompensationspakkerne i 

de enkelte selskaber er dog af gode grunde ikke tilgængelige, og effekten heraf kan ikke kvantificeres. 

Figuren nedenfor illustrerer den nominelle ændring i ejerskabsprocent for hvert porteføljeselskab og det 

nominelle gennemsnit på kapitalfondsniveau, samt dividenderne som andel af investeringen. 

Segulah IV og Polaris III har reduceret deres gennemsnitlige ejerandel med henholdsvis 5,9% og 8,7%, 

hvilket kunne antages at være grundet de omtalte kompensationspakker. Modsat har Erhvervsinvest II 

øget deres ejerandele med 5,5% i ejerskabsperioden. Det kunne godt fremstå lidt kontraintuitivt, da deres 

selskaber gennemsnitligt har præsteret bedre, jævnfør figur 33. Ledelsen i selskaberne burde derfor have 

opnået ejerandele, såfremt dette var inkluderet i kompensationspakkerne.  

Derudover bemærkes det, at Segulah IV og Erhvervsinvest II begge har cirka 80% ejerandel ved entry i 

gennemsnit, hvor Polaris III har cirka 10% mindre, på cirka 70%. En årsag kunne være, at Polaris har haft 

medinvestorer i investeringerne. Dette vurderes dog ikke at have en signifikant indflydelse, da 

kapitalfondene ejer majoriteterne og derfor bør kunne gennemføre managementselskabets plan for 

værdiskabelsen.  

Isoleret set betyder ændringen i ejerandele, at Erhvervsinvest II ville have et negativt afkast fra netto 

pengestrømme. Det kan diskuteres, hvorvidt ledelsen i selskaberne teknisk set køber andele i selskabet, 

og kapitalfondene derfor får et cash flow, som følge af dette. Her antages det dog, at alternativet havde 

Figur 34 – Ejerandele i porteføljeselskaberne og dividender som andel af investeringen 

Kilde: Egen tilvirkning 
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været, at kapitalfondene betalte ledelsen kontant mod at beholde en større beløb af fortjenesten ved salget. 

Det mindre beløb kapitalfonden reelt set modtager ved salget, udligner tilnærmelsesvist forskellen her. 

Endeligt har Erhvervsinvest II betydelige højere dividender som andel af investeringen, jævnfør figur 34. 

I porteføljeselskaberne Tresu og Damolin formår Erhvervsinvest at skabe afkast på henholdsvis 2,75x og 

1,96x, udelukkende som følge af dividender. Som det også fremgår, har Erhvervsinvest II et signifikant 

afkast fra næsten alle porteføljeselskaber, hvor Segulah IV og Polaris III kun har få selskaber der skaber 

en nævneværdig værdi som følge af dividender. Det er altså på baggrund af betydelige 

dividendeudbetalinger, værdien i netto pengestrømme for Erhvervsinvest II, bliver skabt. 

4.6.2 Amortisering af gæld 

Til trods for, at selskaberne skulle have likviditeten til at udbetale dividender, ses det dog ofte, at 

covenants ikke tillader det. I stedet kræver finansieringsinstitutterne og de andre kreditorer, at 

overskydende likviditet skal bruges til at nedbringe gælden (Loos, 2006). Som det fremgår af figur 31 og 

figur 33, taber Erhvervsinvest II 0,17x på amortisering af gæld. Dette kunne antyde, at 

porteføljeselskaberne i kapitalfonden, samlet set har haft mere gæld ved exit, end ved entry. Til gengæld 

har deres porteføljeselskaber som nævnt betalt betydelige dividender ud til kapitalfonden. Det kunne altså 

tyde på, at Erhvervsinvest har forhandlet favorable lånebetingelser på plads med finansieringsinstitutterne, 

der tillader dem at udbetale dividender. Dette er på sin vis også financial engineering, der dog kun 

afspejles i netto pengestrømme i dekomponeringen. 

Polaris III og Segulah IV formår derimod at skabe et afkast på henholdsvis 0,20x og 0,56x ved 

amortisering af gæld. De har altså formået at nedbringe gælden i porteføljeselskaberne i 

ejerskabsperioden, hvilket ligeledes kan betegnes financial engineering. 

Værdiskabelse ved amortisering af gæld, afhænger antageligvis også af gearingen i porteføljeselskaberne, 

hvorfor dette er interessant at undersøge. For at teste dette undersøges derfor Debt/Equity-ratioen (”D/E”) 

ved entry og exit for hvert porteføljeselskab, samt et gennemsnit for kapitalfondene: 

Figur 35 – D/E-ratio og MOIC 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det fremgår af figur 35, opererer porteføljeselskaberne i Erhvervsinvest II med en markant lavere 

gældsætning ved entry, end Segulah IV og Polaris III. Dermed gearer Erhvervsinvest deres investeringer 

mindre. Kun to porteføljeselskaber har en kapitalstruktur ved entry, hvor gælden udgør den største andel; 

Damolin og Mejerigaarden. Porteføljeselskaberne i Erhvervsinvest II har ved entry en gennemsnitlig 

Debt/Equity ratio på 0,84, sammenlignet med 1,13 for Polaris III og 1,43 for Segulah IV, jævnfør figur 

35. Polaris III har dog en klar outlier i porteføljeselskabet Jetpak, som har en D/E på 4,17. Justeres denne 

ud, har Polaris III et gennemsnit på 0,88, hvilket dog ikke ændrer det faktum, at Segulah gearer deres 

investeringer betydeligt mere, end de andre to kapitalfonde. Det kunne tyde på, at både Segulah, og til 

dels Polaris, i højere grad end Erhvervsinvest, har forsøgt at udnytte en høj gældsætning til at skabe afkast, 

som det beskrives i afsnit 2.5.3. 

Som det også fremgår af figur 35, nedbringer Erhvervsinvest den gennemsnitlige D/E til 0,38, i 

ejerskabsperioden. På trods af dette, taber Erhvervsinvest II stadig samlet set på amortisering af gæld. Det 

skyldes, at den samlede gæld isoleret set stiger, men at den samlede egenkapital stiger mere. Både Segulah 

og Polaris formår også, at nedbringe den gennemsnitlige gearing i ejerskabsperioden, men hvor Polaris 

nedbringer gearingen markant til 0,31, forbliver gearingen i Segulah høj med en D/E på 1,24. Det skal 

også ses i lyset af, at porteføljeselskaberne ved konkurs får en D/E på 0. De konkursramte selskaber 

ekskluderes naturligvis fra sammenligningen, men D/E for disse selskaber har givetvis været høj, lige 

inden de går konkurs.2 Derfor ville de antageligvis have trukket gennemsnittet for kapitalfondene 

yderligere op ved exit. Effekten af D/E på afkastet, kan med fordel anskues i en graf: 

 
2 Gunnebo Industrier er ikke ekskluderet fra figur 35, men har en NRBG på 0 ved exit.  

Figur 36 – Sammenhæng mellem MOIC og D/E 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det fremgår af tendenslinjen i figur 36, og den lineære regression, er sammenhængen tilnærmelsesvis 

nedadgående, men med en 𝑅2-værdi på 0, er der altså ingen forklaringsgrad. Som beskrevet ovenover, er 

de konkursramte selskaber udeladt af regressionen. Der kan altså ikke bestemmes en sammenhæng med 

D/E og MOIC i porteføljeselskaberne. 

De tre bedste investeringer har en D/E på under 2, og kun en af de ti bedste investeringer har en D/E på 

over 2. Det fremgår nu grafisk, at selskaberne i Erhvervsinvest II har den laveste gearing ved entry, og 

kun to af investeringerne har et afkast på under 2x. Det kan altså afvises, at en høj gearing nødvendigvis 

leder til et højt afkast, og det er snarere det modsatte, der gør sig gældende i dette tilfælde. 

Finansieringsinstitutterne benytter ofte også et andet nøgletal til måling af gearingen. 

EBITDA divideret med NRBG indikerer hvor mange gange, selskabet skal producere den aktuelle 

EBITDA, for at afbetale gælden (S&P Global Market Intelligence, 2019). Nedenunder ses en oversigt 

over opkøb foretaget af europæiske kapitalfonde og deres gennemsnitlige 
𝑁𝑅𝐵𝐺

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 fra 2006-2018. 

 

Her ses det ikke overraskende, at gældsniveauerne var meget høje frem til finanskrisen, og blev reduceret 

hele 2x fra ’07 til ’09. I årene hvor de tre kapitalfonde investerer, 2007-2014, ligger gennemsnittet cirka 

mellem 4x og 6x. Nedenfor ses samme tal for porteføljeselskaberne i entry-året.  

Figur 37 – S&P historisk Debt/EBITDA 

 Kilde: (S&P Global Market Intelligence, 2019) 
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Som det fremgår, er tendensen den samme som ved D/E. Selskaberne i Erhvervsinvest II er lavest gearet 

med kun 2,92x i snit. Justeret for de to outliers i Segulah IV og Polaris III, henholdsvis DocuNordic og 

ATex, har Segulah IV og Polaris II stadig en gennemsnitlig gearing på henholdsvis 5,45x og 4,0x, hvilket 

stemmer overens med de generelle europæiske tal. Sammenlignet med tallene fra S&P Market Intelligence 

(2019), er Erhvervsinvest II gearet markant lavere. Som tidligere beskrevet, skelnes der i 

porteføljeselskaberne ikke mellem forskellige gældstrancher, og NRBG antages derfor at inkludere senior, 

junior og anden gæld, som er illustreret i grafen. 

Samlet set kan der argumenteres for, at selvom der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem 

porteføljeselskabernes D/E og afkast, er der negativ sammenhæng mellem kapitalfondenes afkast og den 

gennemsnitlige gearing i porteføljeselskaberne. 

4.6.3 Multipel ekspansion 

Multipel ekspansion dækker som nævnt over ændringen i den EV/EBITDA multipel, kapitalfonden 

henholdsvis køber og sælger porteføljeselskabet til, og er uddybet yderligere i afsnit 2.5.3.  

Som beskrevet omtales multipel ekspansion også som multipel arbitrage, da der kan opnås et afkast, uden 

at have foretaget nogle ændringer i driften. En undersøgelse af hvorvidt managementselskaberne har 

opnået et afkast på baggrund af multipel arbitage, ville kræve dybere indsigt i hver eneste branche, og 

hvad selskaberne heri handler til. Derudover kræver det også kendskab til de faktiske købs- og salgspriser 

for selskaberne, og ikke bare en estimeret værdiansættelse, for at se, om multiplen reelt set har fulgt 

markedsudviklingen. På baggrund af offentlig tilgængelig information, er det er altså ikke muligt at 

vurdere, om managementselskabet har solgt porteføljeselskabet for en højere multipel en peers, og derved 

skabt alpha (Brealey, Myers, & Allen, 2011, s. 318). Derfor antages den multiple ekspansion her at være 

som følge af markedsudviklingen. 

Figur 38 – NRBG/EBITDA for porteføljeselskaber 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Som det fremgår af illustrationerne af værdiskabelsen i figur 31 og figur 33, opnår Erhvervsinvest II 

hele 1,15x, af sit afkast på 4,05x, ved multipel ekspansion. Dette er væsentligt mere end Polaris III og 

Segulah IV, som henholdsvis opnår 0,78x og taber 0,28x, ved ændringer i multiplen. Det er især 

interessant, da Erhvervsinvest II og Polaris III køber de mindste selskaber, målt på omsætning. Dette 

fremgår af figuren nedenfor, der desuden findes i Bilag 4.8.  

Graferne viser blandt andet, at Erhvervsinvest II køber de mindste selskaber målt på omsætning. Dette er 

i høj grad i tråd med resultaterne fra Sørensen & Korteweg (2015), som beskrevet i afsnit 2.7. 

Her skal det selvfølgelig også understreges, at Erhvervsinvest II er den klart mindste af de tre kapitalfonde, 

med en størrelse på DKK 760mio., sammenlignet med DKK 2,427mia. og DKK 5,429mia. for 

henholdsvis Polaris III og Segulah IV, omregnet fra SEK (Danmarks Nationalbank, 2020). Det giver 

derfor god mening, at Erhvervsinvest II investerer i mindre selskaber. 

Af tabellerne i Bilag 4.8 fremgår entry og exit multipler for de enkelte porteføljeselskaber samt et samlet 

nominelt gennemsnit. For de tre kapitalfonde ser det nominelle gennemsnit således ud: 

Tabel 8 – Gennemsnit for EV/EBITDA ved entry og exit  

Kapitalfond EV/EBITDA entry EV/EBITDA exit Ændring 

Erhvervsinvest II 7,13x 8,60x 1,47x 

Polaris III 10,92x 7,18x -3,75x 

Segulah IV 12,23x 13,39x 1,16x 

Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår figur 31 og figur 33, er Erhvervsinvest II den kapitalfond, der opnår det højeste afkast 

ved multipel ekspansion. Erhvervsinvest II, er jævnfør tabel 8, ligeledes den kapitalfond, der opnår den 

højeste ændring i EBITDA-multipel, på 1,47x. Polaris III opnår også et positivt afkast fra multipel 

ekspansion, men har dog i gennemsnit et tab på EBITDA-multiplen på -3,75x. For Segulah IV er det 

Figur 39 – Sammenhæng mellem EV/EBITDA & omsætning for entry og exit 

Kilde: Egen tilvirkning - valutakurser fra (Danmarks Nationalbank, 2020) 
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omvendt, og kapitalfonden har et negativt afkast som følge af multipel reduktion, men har dog en positiv 

ændring i multipel fra entry til exit på 1,16x. Polaris III har altså enkelte selskaber, der opnår et betydeligt 

afkast som følge af multipel ekspansion, og derfor samlet set trækker værdiskabelsen op. Ligeledes er der 

for Segulah IV en række selskaber, der trækker den samlede værdiskabelse ned, som følge af multipel 

reduktion. Dette fremgår også af tabellerne i Bilag 4.8. 

Det kunne altså tyde på, at både Erhvervsinvest, og i mindre grad Polaris, formår at udnytte dislokationer 

i markedet og skabe værdi ved at købe selskaberne billigt, og sælge dem dyrere. Dette kan dog fremstå 

lidt banalt, men en del af forklaringen her, er sammenhængen som Pratt (2001). Som det fremgår af den 

lineære regression i graferne i figur 39, har sammenhængen mellem omsætning og multipel ved entry en 

𝑅2 værdi på 0,33.3  Dette indikerer, at der er en mindre forklaringsgrad. Denne sammenhæng kommer 

mere til udtryk ved exit, hvor 𝑅2 værdien er på 0,55. Sammenhængen mellem omsætning og multipel i 

porteføljeselskaber, er altså forholdsvis konsistent, med det Pratt (2001) finder. 

Derfor kunne der argumenteres for, at der blandt andet er element af salgsvækst, i multipel ekspansion. 

I tabellerne i Bilag 4.8 fremgår det også, at Erhvervsinvest og Polaris formår at skabe vækst i den 

gennemsnitlige omsætning i porteføljeselskaberne med henholdsvis 38,6% og 18,2%. Modsat har Segulah 

IV nedgang i salget på -0,8%. Dette harmonerer på sin vis fint med, at Erhvervsinvest II køber de mindste 

selskaber til de laveste multipler, men opnår den højeste salgsvækst og dermed har det højeste afkast ved 

multipel ekspansion. 

Pratt (2001) argumenterer som nævnt for, at de største selskaber er de sikreste, hvorfor mindre selskaber 

må være mere risikofyldte. Hvis dette er sandt, kunne det forklare noget af afkastet i Erhvervsinvest II. 

Erhvervsinvest II investerer i de mindste porteføljeselskaber, og tager således en større risiko, hvilket 

resulterer i et større afkast. Erhvervsinvest tager altså den største risiko, og bliver belønnet for at kunne 

kontrollere den. 

4.6.4 EBITDA-Marginvækst 

Vækst i EBITDA-marginen er den ene af de to operationelle metoder til at skabe afkast. EBITDA-

marginen er som bekendt den procentdel, EBITDA udgør af omsætningen i resultatopgørelsen. EBITDA 

afspejler kernen af driften, inden effekten af afskrivninger og nedskrivninger, samt renter der skal betales. 

EBITDA er derfor et godt regnskabstal, til at sammenligne to selskaber med lignende forretningsmodeller 

eller fra samme branche, hvorfor det er hyppigt brugt i PE. Således er EBITDA et af de mest gængse mål 

 
3 Skæring med y-aksen er sat til 0 da det antages, at et selskab uden omsætning vil have en EV/EBITDA på 0.  
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for managementselskabernes aktive ejerskab, da effekten af optimeringer i driften og besparelser i 

omkostningerne, reflekteres direkte i EBITDA og marginen (Loos, 2006).  

I Bilag 4.9 ses en figur af EBITDA-marginen i hvert porteføljeselskab ved entry og exit, der ligeledes er 

illustreret nedenfor. Som det fremgår, har alle tre kapitalfonde samlet set formindsket det nominelle 

gennemsnit af EBITDA-marginen. Som det dog også fremgår, er der en forholdsvis høj variation i de 

enkelte selskaber, og gennemsnittet er præget af enkelte større outliers og konkurser. 

Det gør det svært at sige noget konkret på et overordnet kapitalfondsniveau om den nominelle ændring i 

EBITDA-marginen, men ved regressionen i figur 41 fremgår det, at der er en lille positiv sammenhæng 

mellem ændringen i margin og afkastet. Dette giver god intuitiv mening, men med en 𝑅2-værdi på 0,31, 

kan sammenhængen ikke fastslås. 

Som det fremgik af illustrationen af værdiskabelsen i figur 31 og figur 33, formår Erhvervsinvest II at 

skabe et afkast på 0,75x ved marginvækst. Polaris III og Segulah IV får et afkast ved marginvækst på 

Figur 40 – Porteføljeselskabernes EBITDA-margin 

Kilde: Egen tilvirkning 

Figur 41 – Sammenhæng mellem MOIC og ændring I EBITDA 

Kilde: Egen tilvirkning 
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henholdsvis 0,14x og 0,34x. Dette står dog i kontrast til resultaterne, Jensen (1989) finder i sin artikel. 

Hans resultater peger på, at en høj gældsætning medfører et behov for ledelsen i selskabet, til at være mere 

operationelt effektive. Som det kom frem i afsnit 4.6.2, er porteføljeselskaberne i Erhvervsinvest II 

væsentligt lavere gearede, men Erhvervsinvest har stadig formået, at skabe de bedste operationelle 

forbedringer i omkostningerne. Det indikerer ikke entydigt at Jensens (1989) resultater er misvisende, 

men i dette tilfælde er det dog ikke i overensstemmelse med resultaterne. 

Igen kunne årsagen være størrelsen og antallet af porteføljeselskaber i kapitalfondene. Som nævnt har 

Erhvervsinvest II de mindste selskaber målt på omsætning, og tilmed kun 7 selskaber i porteføljen. I 

modsætning har Polaris III og Segulah IV henholdsvis 11 og 14 selskaber. Et argument kunne derfor være, 

at Erhvervsinvest som managementselskab har haft nemmere ved at håndtere de færre og mindre 

selskaber, og derfor har kunne agere aktive ejere i højere grad end de to andre. Det ville dog gå hen og 

blive en diskussion om antallet af partnere og medarbejdere hos managementselskaberne, deres 

kompetencer, samt tidsforbruget på hvert enkelt porteføljeselskab, og om det faktisk har haft en effekt på 

værdiskabelsen. Desuden bør der her også undersøges, hvilke eksterne samarbejdspartnere og 

industrispecialister managementselskaberne har gjort brug af. En sådan diskussion ville blive baseret på 

formodninger, hvorfor det ikke uddybes yderligere. 

Til gengæld vurderes det interessant at undersøge, om der er en tendens i typen af selskaber, de tre 

kapitalfonde har købt, og om managementselskaberne har fokuseret på en specifik type selskaber. I Bilag 

4.1 er der som nævnt en oversigt over alle porteføljeselskaberne, deres primære geografi, deres sektor og 

forretningsmodellen. Oversigten for Erhvervsinvest II ses nedenfor i figur 42. Alle selskaberne har 

domicil i Denmark, men har en international kundebase. Der er ikke nogen decideret gennemgående 

sektor, men alligevel har alle porteføljeselskaberne en grad af klassisk industrivirksomhed. 

Figur 42 – Porteføljeselskaber i Erhvervsinvest II og karakteristika heraf 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Det er sågar alle selskaberne, der som en del af forretningsmodellen, producerer eller fremstiller diverse 

produkter eller goder. I Polaris III og Segulah IV ser det anderledes ud, og de har en lidt bredere tilgang 

til selskaberne og deres sektorer, som det ses i Bilag 4.1. Porteføljeselskaberne i Polaris III og Segulah IV 

er mere diversificerede, og har både elementer af industrivirksomheder der producerer diverse materielle 

goder, men også servicevirksomheder og specialiserede detailbutikker. Der kan argumenteres for, at 

Polaris og Segulah prøver at diversificere sin portefølje mere end Erhvervsinvest gør, hvilket traditionelt 

set anses som værende positivt, samt at foretrække for investorerne. Omvendt kræver det dog antageligvis 

også et større indblik i de forskellige industrier og forretningsmodeller, og en sådan diversificering bør 

derfor også være mere omstændig.  

Det kunne tyde på, at Erhvervsinvest har specialiseret sig i industri- eller produktionsvirksomheder 

hvorimod Polaris og Segulah i højere grad har en generalisttilgang, og spreder deres investeringer ud over 

flere forskellige typer selskaber. I så fald kan Erhvervsinvest II kategoriseres som en specialistfond, 

jævnfør afsnit 2.3., og dermed har specialistfonden præsteret bedre end generalistfondene. Det er også en 

af konklusionerne, det globale investeringsselskab, Cambridge Associates, peger på, i en undersøgelse af 

kapitalfondes investeringer foretaget mellem 2001 og 2004 (Private Equity Wire, 2019). Undersøgelsen 

peger på, at specialistfonde udkonkurrerer generalistfonde med 4,7% årligt, målt på IRR.  

Der kunne altså argumenteres for, at Erhvervsinvest II som specialistfond, har specialiseret sig i at 

effektivisere produktionsselskaber, og derfor i højere grad end de to andre kapitalfonde, formår at øge 

EBITDA-marginen.  

En sådan specialisering kan også have bidraget til, at Erhvervsinvest kender sit marked bedre, samt de 

virksomhedsejere og andre fagfolk, der opererer i markedet. Dette kan også have gavnet Erhvervsinvest, 

ved identificeringen af potentielle porteføljevirksomheder, som de har formået at købe billigt, jævnfør 

afsnit 4.6.3. 

Væksten i EBITDA-marginen kan med fordel også undersøges på et dybere regnskabsteknisk niveau, i 

stedet for at se det i kontekst af afkastet. Det samme er tilfældet for salgsvækst og begge komponenter 

inddrages i EVA-analysen i afsnit 5. Først vil salgsvæksten dog blive analyseret i kontekst af afkastet. 

4.6.5 Salgsvækst 

Salgsvæksten er som nævnt den anden af de to operationelle metoder til at skabe afkast. Som beskrevet i 

afsnit 2.5.1, kan salgsvæksten ske både organisk og uorganisk. Uden at have dybere indsigt i 

porteføljeselskabernes add-on opkøb, end hvad der er offentligt tilgængeligt, er det dog svært at fastslå, 

hvor meget af salgsvæksten, der kommer fra uorganisk vækst. Derfor vil der ikke skelnes mellem organisk 

og uorganisk vækst, i denne analyse. 
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Som det fremgår af figur 31 og figur 33, skaber Erhvervsinvest II 0,59x af deres afkast ved salgsvækst, 

hvor Polaris III og Segulah IV skaber henholdsvis 0,53x og 0,56x. Der er altså ikke den store difference 

blandt kapitalfondene i relativ salgsvækst. Det ser dog anderledes ud på et mere granulært niveau, som 

det fremgår af tabellerne nedenfor, som desuden findes i Bilag 4.10. 

Som ligeledes beskrevet i afsnit 4.6.3, skaber Erhvervsinvest II den klart største vækst i salget, med 38,6% 

i gennemsnit. Polaris III har skabt 18,2% i salgsvækst og Segulah IV reducerer salget med -0,8% i 

ejerskabsperioden. Som det dog også var tilfældet med marginvæksten, skaber nogle af 

porteføljeselskaberne så højt et afkast fra salgsvækst, at den negative nominelle ændring, opvejes på et 

kapitalfondsniveau. Dette er tilfældet for Segulah IV.  

Det identificeres, at med undtagelse af Handler, har alle Erhvervsinvest II’s porteføljeselskaber en 

omsætning på mellem DKK 200-300mio. ved entry. For Segulah IV’s vedkommende varierer 

omsætningen i porteføljeselskaberne mellem DKK 114mio. og DKK 2,17mia., og for Polaris III’s 

vedkommende mellem DKK 95mio. og DKK 1,12mia. Erhvervsinvest er altså væsentlig mere konsistent 

i at vælge en specifik størrelse selskaber. Polaris III er dog generelt set mere konsistente end Segulah IV, 

og 9 ud af de 13 porteføljeselskaber i Polaris III har ved entry en omsætning på mellem DKK 300-400mio. 

Det kunne altså tyde på, at Erhvervsinvest, og til dels Polaris, har fulgt en mere systematisk strategi end 

Segulah, hvor de to managementselskaber har investeret efter en specifik størrelse selskaber. Endnu en 

gang kunne et argument være, at Erhvervsinvest har fået succes ved at være specialister inden for et 

område, og holdt sig til dette. Omvendt har Polaris og Segulah muligvis fokuseret mindre på deres 

operationelle spidskompetencer, og mere på de indikative afkast, deres LBO-modeller har antydet. 

Omsætningen er dog i høj grad også præget af den generelle økonomiske vækst, og nogle selskaber vil 

naturligvis være mere cykliske end andre. De tre kapitalfonde investerer mellem december 2007 og august 

2014, og umiddelbart har porteføljeselskaberne derfor primært været ejet efter finanskrisen, og 6-13 år 

frem. 

Figur 43 – Omsætning i porteføljeselskaberne 

Kilde: Egen tilvirkning – Valutakurser fra (Danmarks Nationalbank, 2020) 
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På nær 2007 og 2008, må perioden efter finanskrisen betegnes som værende gunstig og den generelle 

økonomi har været i vækst (The World Bank, 2020).  

Som det fremgår af graferne nedenfor, og i Bilag 4.11, har der dog ikke været nogen decideret 

sammenhæng mellem entry år og afkastet.  

Ligeledes har der heller ikke været nogen konkret sammenhæng mellem ejerskabsperioden og afkastet. 

Der er muligvis en mindre tendens mod, at en længere ejerskabsperiode, over 8 år, indikerer lavere afkast. 

Det kunne forklares med, at managementselskaberne vurderer, at hvis det pågældende selskab ikke 

præsterer, og afkastet ved et salg ikke bliver tilfredsstillende, giver det mere mening at vente. Ikke desto 

mindre er der ikke identificeret en sammenhæng mellem afkastet og længden af ejerskabsperioden. 

Værdiskabelsen, på baggrund af salgsvæksten, kan heller ikke forklares med, at enkelte år skulle være 

bedre at investere i, men kan antageligvis delvist tilskrives den generelle økonomiske udvikling. 

Med en grundig analyse af de fem værdiskabelseskomponenter på plads, kan det kort konkluderes, at 

Erhvervsinvest formår at skabe det højeste afkast, fordi managementselskabet præsterer bedst i fire af 

komponenterne. Tilmed kan der argumenteres for, at selvom porteføljeselskaberne i Erhvervsinvest II 

formår at amortisere mindst gæld i ejerskabsperioden, skaber Erhvervsinvest stadig værdi igennem 

financial engineering, grundet deres høje dividendeudbetalinger.  

Som nævnt har der været usikkerheder forbundet med værdiansættelserne, og dermed afkastet og 

værdiskabelsen. Derfor vil værdiskabelsen i det følgende afsnit være genstand for en følsomhedsanalyse, 

der blandt andet skal illustrere hvert enkelt porteføljeselskabs bidrag til værdiskabelsen. 

 

Figur 44 – MOIC vs. årstal og ejerskabsperiode 

Kilde: Egen tilvirkning 
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4.7 Følsomhedsanalyse 

4.7.1 Følsomhedsanalyse på selskabsniveau 

Først undersøges hver enkelt komponent i porteføljeselskaberne, med henblik på at identificere andelen 

af den samlede værdiskabelse. 

 

I bunden af hver tabel fremgår bidraget fra hver enkel komponent, og til højre bidraget fra hvert enkelt 

porteføljeselskab. Både Segulah IV og Polaris II har enkelte elementer, der trækker værdiskabelsen 

væsentligt op, men ligeledes ned. Erhvervsinvest II og Polaris III har marginvæksten i Tresu og Louis 

Figur 45 – Følsomhedsanalyse af afkastet 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Poulsen, som bidrager med henholdsvis 29,4% og 29,5% af værdiskabelsen i de to kapitalfonde. Ligeledes 

har Segulah IV multipel reduktion i DocuNordic der trækker værdiskabelsen ned med hele 44,7%.  

I Erhvervsinvest II udgør Tresu næsten en tredjedel af den samlede værdiskabelse, der dog ellers er 

forholdsvist bredt spredt ud. Her har Polaris III og Segulah IV en mere koncentreret komposition, hvor to 

selskaber, henholdsvis Louis Poulsen og Øglænd Industrier, står for 42,9% og 54,7% af værdiskabelsen. 

Værdiskabelsen i Polaris III og Segulah IV baserer sig altså i høj grad på disse to investeringer. 

Et punkt hvor Erhvervsinvest II tydeligt adskiller sig er, at det største tab i kapitalfonden er på 10%. 

Alligevel bidrager selskabet, ProDesign International, samlet set med 7,9% af værdiskabelsen. 

Endvidere har de to andre kapitalfonde også nogle større tab end Erhvervsinvest II. Foruden DocuNordic 

i Segulah IV, taber kapitalfonden også 20,5% på salgsreduktion i Gunnebo Industrier og 15% på multipel 

reduktion i ScanCoin. Polaris III har multipel reduktion i A-Tex på 27,1% og tab på EBITDA-marginen 

i Connected Wind Services på 28,9%. Alle disse selskaber ender med at bidrage meget lidt til 

værdiskabelsen, bortset fra ScanCoin der dog bliver redet af en høj marginvækst. Polaris III og Segulah 

IV har altså nogle fremtrædende tab i enkelte selskaber der, trods flotte resultater i de andre elementer, 

ikke bidrager med noget i den samlede værdiskabelse. Her er Erhvervsinvest II markant mere konsekvent, 

og selvom marginvæksten i Tresu har stor indflydelse på afkastet, har de stadig en overordnet bred 

værdiskabelse i resten af komponenterne og selskaberne. Det er også interessant at se, at den 

værdiskabelse Segulah IV har ved amortisering af gæld, i høj grad bliver skabt af to selskaber. I 

Erhvervsinvest II er det ligeledes to selskaber der har den største effekt på amortisering af gæld, der dog 

er negativ. 

Figuren illustrerer overskueligt hvordan og hvor meget af værdiskabelsen, de forskellige selskaber 

bidrager med. Det er åbenlyst, at enkelte komponenter i selskaberne står for majoriteten af 

værdiskabelsen. 

Derfor er det interessant at modificere tabellerne, så hvert felt viser, hvor meget af afkastet der bidrages 

med. Således vil der også kunne udføres en scenarie-analyse, der kan illustrere, hvordan afkastet ville 

ændre sig, hvis de enkelte komponenter i porteføljeselskaberne, ændrede sig.  

I figur 46 nedenfor, fremgår det således af tabellerne, hvor meget af den samlede MOIC, hver komponent 

i porteføljeselskaberne bidrager med. Her ekskluderes investeringen dog, så komponenterne summerer 

kun til den reelle skabte værdi. Altså har Segulah IV eksempelvis skabt 1,16x i værdi, men medregnet 

investeringen har kapitalfonden en MOIC på 2,16x. I figur 46 kan hvert felt således fratrækkes den 

samlede MOIC, for at se hvilken effekt det ville have, hvis der ikke var skabt værdi her. 
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Hermed kan det identificeres, at Tresu i Erhvervsinvest II bidrager med hele 0,99x af den samlede MOIC 

på 4,05x. Havde Erhvervsinvest ikke formået at forbedre EBITDA-marginen i Tresu, ville kapitalfonden 

således kun have afkast på 3,15x. Det er stadig højere end de to andre kapitalfonde, men en betydelig 

ændring fra 4,05x. På samme vis ville Segulah IV have skabt et afkast på 2,68x, hvis de havde formået at 

sælge DocuNordic til samme EV/EBITDA-multipel, som selskabet blev købt for. Var de to bedste 

investeringer i Polaris III og Segulah IV, henholdsvis Louis Poulsen og Øglænd Industrier, i stedet gået 

konkurs, havde kapitalfondene haft en MOIC på henholdsvis 1,92x og 1,53x. Var Erhvervsinvest II gået 

konkurs med Tresu, ville kapitalfonden derimod stadig have en MOIC på 3,05x, afrundet. 

Figur 46 – Bidraget fra de enkelte komponenter i porteføljeselskaberne 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Det identificeres også, at hvis ingen af kapitalfondene havde skabt multipel arbitrage, ville Erhvervsinvest 

II have en MOIC på 2,90x, Segulah IV på 2,44x og Polaris III på 1,83x. Det er selvfølgelig en markant 

ændring, og selvom det ville betyde, at Segulah præsterer bedre end Polaris, formår Erhvervsinvest stadig 

at skabe størst afkast, som følge af værdiskabelsen i de andre elementer. Der skal altså ske nogle ekstreme 

ændringer i selskabernes værdiskabelse, for at Erhvervsinvest II ikke skulle have det højeste afkast. 

Erhvervsinvest gør det bedst på næsten alle parametre og er mest konsistent. I de to komponenter hvor 

managementselskabet har den største indflydelse, salgsvækst og marginvækst, præsterer Erhvervsinvest 

således også bedst, og hverken Polaris III eller Segulah IV formår at returnere investeringen på baggrund 

af operationelle forbedringer. 

4.7.2 Følsomhedsanalyse af værdiansættelserne 

Som løbende beskrevet, har metoden til enkelte af værdiansættelserne, givet anledning til usikkerhed ved 

den estimerede værdi af egenkapitalen. Desuden er der en række forhold, som gør sig gældende ved 

værdiansættelse af private virksomheder. Det involverer både præmier og discounts, der har indvirkning 

på værdien af egenkapitalen. Nedenfor genopfriskes de nævnte usikkerheder og andre relevante uddybes 

tilmed: 

- Peer match: Flere af porteføljeselskaberne har ikke direkte sammenlignelige peers, der har 

resulteret i et middel eller svagt peer match. Derfor kunne der argumenteres for enten at tilføje 

eller fratrække en discount til værdien af egenkapitalen i de enkelte tilfælde. 

- Earn-out: Ved enkelte selskaber, herunder Skånske Byggvaror som blev fremhævet i afsnit 4.2.3, 

er der ved frasalget inkluderet en earn-out aftale. Disse bliver dog ekskluderet i værdiansættelsen 

på grund af usikkerhed og for ikke at overestimere afkastet. Medregnes disse aftaler, ville 

salgsprisen og afkastet givetvis øges.  

- Størrelse: Majoriteten af værdiansættelserne er baseret på multiple værdiansættelser, men som 

det er blevet belyst i denne analyse, hænger multiplen sammen med størrelsen på selskabet. Da de 

udvalgte peers i næsten samtlige tilfælde har en større omsætning end porteføljeselskabet, kunne 

der argumenteres for at tage en discount i værdiansættelsen.  

- Kontrolpræmie: Kapitalfondene erhverver i samtlige porteføljeselskaber majoriteten af 

aktiekapitalen. Derfor kunne der argumenteres for, at kapitalfondene har betalt en kontrolpræmie 

oven i den estimerede værdi af egenkapitalen, som det ville være tilfældet hvis aktierne var handlet 

på børsen. 

- Illikviditet: Porteføljeselskaberne er, i næsten samtlige tilfælde, ikke børsnoterede i 

ejerskabsperioden, og aktierne er derfor forholdsvist illikvide. Derfor kunne der argumenteres for 

at tilføje en illikviditetsdiscount til værdien af egenkapitalen. 
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Samlet set influerer usikkerhederne markedsværdien af egenkapital både positivt og negativt, hvilket kan 

have en effekt på afkastet. Især kontrolpræmien ses ofte som en signifikant præmie, men discounten fra 

kombinationen af størrelse og illikviditet kunne neutralisere denne præmie. Derfor er der udarbejdet en 

følsomhedsanalyse, der har til formål at vurdere effekten af denne usikkerhed på et kapitalfondsniveau. 

Følsomhedsanalysen i figur 47, der også findes i Bilag 4.12, illustrerer effekten af ændringen i MOIC, 

ved henholdsvis en samlet investering og salg på +/- 30% af den oprindelige værdi. Således vil en 

investering på 30% mere og et salg på 30% mere, stadig resultere i den samme MOIC. 

Det identificeres, at selv hvis Erhvervsinvest II havde købt sine porteføljeselskaber for 30% mere, og solgt 

dem for 30% mindre, ville de stadig have et afkast på 2,18x, som er 0,02x højere end Segulah IV. 

Ligeledes ville Segulah IV med 30% billigere opkøb og 30% højere afkast fra selskaberne, stadig ikke nå 

Erhvervsinvests afkast på 4,05x. Selv hvis Erhvervsinvest II købte selskaberne for 30% mere, og solgte 

dem for 15% mindre, ville kapitalfonden præstere et højere afkast end Polaris III. Det illustrerer 

yderligere, hvor højt afkastet i Erhvervsinvest II er, og det er altså kun i de mest ekstreme tilfælde, at de 

to andre kapitalfonde kommer tæt på Erhvervsinvests afkast. Omvendt er afkastene i Segulah IV og 

Figur 47 – Følsomhedsanalyse af afkastet 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Polaris III ganske tæt på hinanden, og det er tilnærmelsesvist kun en 10% større samlet investering for 

Polaris III og 10% højere samlet exit for Segulah IV, der adskiller dem fra at få det samme afkast.  

4.8 Delkonklusion 

I denne deleanalyse er afkastet og værdiskabelsen i de tre kapitalfonde Erhvervsinvest II, Polaris III og 

Segulah IV, blevet dekomponeret. Dette krævede indledningsvist at identificere en række matematiske 

formler, der kunne isolere hver enkelt komponent i værdiskabelsen. Resultatet blev en model, som kan 

kvantificere og illustrere de fem identificerede værdiskabelseskomponenter; salgsvækst, EBITDA-margin 

vækst, multipel ekspansion, amortisering af gæld og netto pengestrømme.  

Dekomponeringen krævede derudover en værdiansættelse af samtlige 32 porteføljeselskaber i de tre 

kapitalfondene. På baggrund af datasættet fra Preqin, og resultaterne fra værdiansættelserne, blev de 

udregnede værdier vurderet til at være på et tilfredsstillende niveau. Værdiansættelserne udgjorde derefter 

grundlaget for den faktiske dekomponering af afkastet på et porteføljeselskabsniveau, og endeligt på et 

kapitalfondsniveau. Efterfølgende blev det testet og analyseret, hvordan hver enkelt 

værdiskabelseskomponent kommer til udtryk, og med en række interessante resultater til følge.  

Netto pengestrømme har tilnærmelsesvis ingen effekt på afkastet i Polaris III og Segulah IV, men 

Erhvervsinvest II formår at skabe et markant afkast her, på 0,74x. Dette er især grundet de to 

porteføljeselskaber, Tresu og Damolin, men resten af porteføljeselskaberne i Erhvervsinvest II skaber 

også betydelig værdi som følge af dividender. Interessant nok reduceres den gennemsnitlige ejerandel i 

porteføljeselskaberne for Polaris III og Segulah IV, hvorimod Erhvervsinvest II øger ejerandelen. Dette 

er modstridende med teorien om aktieaflønning til de respektive ledelser. 

Financial engineering, i denne analyse udtrykt gennem amortisering af gæld, benyttes i høj grad af 

managementselskaberne. Det tyder på, at Erhvervsinvest har formået at forhandle favorable 

lånebetingelser hos finansieringsinstitutterne, der har mulighed for at udbetale en masse dividender. Dette 

er dog på bekostning af et mindre tab i amortisering af gæld, der i Erhvervsinvest II mindsker afkastet 

med 0,17x. Porteføljeselskaberne i Erhvervsinvest II har i gennemsnit den laveste gearing, målt på to 

forskellige nøgletal; D/E og EBITDA/NRBG. Både Polaris III og Segulah IV formår at skabe et positivt 

afkast gennem amortisering af gæld på henholdsvis 0,20x og 0,56x, og porteføljeselskaberne heri er 

ligeledes højest gearet. Trods dette, kunne der ikke identificeres en positiv sammenhæng mellem gearing 

og afkast i det enkelte porteføljeselskab, men der var tilsyneladende en negativ sammenhæng mellem 

kapitalfondens afkast og den gennemsnitlige gearing i porteføljeselskaberne. 

Effekten af ændringen i multipel viste sig kompliceret at dekomponere. Uden detaljeret information om 

de enkelte investeringer, kan udelukkende ændringen i multipel for peers identificeres. Det kan derfor 



83 
 

ikke konkluderes, om de tre kapitalfonde har været henholdsvis heldige og uheldige med at investere i de 

respektive brancher, eller om managementselskaberne har formået at skabe alpha. Erhvervsinvest har dog 

antageligvis taget en større risiko end de to andre kapitalfonde, ved at investere i mindre selskaber. 

Erhvervsinvest II har købt selskaber med mindre omsætning, der derfor har været relativt lavere 

værdiansat. Erhvervsinvest har sidenhen formået at øge salget mest i disse, hvilket i sidste ende har 

resulteret i et afkast fra multipel ekspansion på 1,15x. Også i Polaris III skabes et afkast på 0,78x som 

følge heraf, mens Segulah IV taber 0,28x i afkast på multipel reduktion. 

Værdiskabelsen som følge af en øget EBITDA-margin, kan i høj grad tilskrives enkelte selskaber, der 

trækker det samlede afkast for kapitalfondene op. Dette er på trods af, at porteføljeselskaberne nominelt i 

gennemsnit mindsker EBITDA-marginen i ejerskabsperioden. Der kan spores en lille sammenhæng i 

afkastet og ændring i marginen, hvilket også fremstår intuitivt, men sammenhængen er ikke signifikant. 

Det identificeres, at Erhvervsinvest er konsistent i sin udvælgelse af porteføljeselskaber, der alle har 

tilnærmelsesvis samme karakteristika. Dette kunne antyde, at Erhvervsinvest II er en specialistfond, 

hvilket kunne forklare managementselskabets evne til at effektivisere driften og øge EBITDA-marginen, 

som sikrer Erhvervsinvest II et afkast på 0,75x. I Segulah IV skabes der et afkast på 0,34x som følge af 

marginvækst, og i Polaris III er afkastet heraf 0,14x. 

Erhvervsinvests specialisering kommer yderligere til udtryk i omsætningen, da kapitalfonden har været 

konsekvent med at investere i selskaber med en opsætning på mellem DKK 200.000-300.0000. Endvidere 

formår Erhvervsinvest at øge omsætningen i sine porteføljeselskaber betydeligt mere end Segulah og 

Polaris, hvilket dog ikke kommer til udtryk i afkastet. Erhvervsinvest formår at skabe et afkast på 0,59x 

som følge af vækst i salget, mens Polaris og Segulah skaber henholdsvis 0,53x og 0,56x. Der blev desuden 

ikke identificeret nogen konkret sammenhæng mellem afkast og ejerskabsperiode eller investerings år, 

men den generelle økonomiske udvikling har antageligvis bidraget positivt til væksten i salget.  

Resultaterne blev yderligere testet i en følsomheds- og scenarieanalyse. Disse pegede på, at enkelte 

komponenter i enkelte selskaber står for en betydelig del af værdiskabelsen i Polaris III og Segulah IV. 

Erhvervsinvest havde en mere bred værdiskabelse over hele porteføljen. Samlet set har Erhvervsinvest 

formået at skabe mest værdi i fire af de fem værdiskabelseskomponenter, og ingen af resultaterne tyder 

på, at afkastet i de tre kapitalfonde skulle være tilfældigt. 

I det følgende afsnit 5 forstås der ved ’komponenter’ ikke længere værdiskabelseskomponenter. Derimod 

refererer komponent fremadrettet til bestanddelene i den udvidede DuPont-model, i figur 48.  
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5) EVA-analyse af porteføljeselskaber 

5.1 Introduktion til EVA-analyse 

Kapitalfonde har det overordnede formål at skabe værdi i porteføljeselskaberne for derved at kunne opnå 

afkast ved et senere exit. I forrige afsnit blev den samlede værdiskabelse delt ud på fem 

værdiskabelseskomponenter. Her kom det frem at managementselskabet har størst indflydelse på den 

operationelle værdiskabelse, herunder salgsvækst, marginvækst, og indirekte amortisering af gæld og 

udbetaling af dividender. Derfor vil dette afsnit bestå af en dybdegående analyse af den operationelle 

værdiskabelse, hvilket gøres gennem en Economic Value Added (”EVA”) analyse af 

porteføljeselskaberne. EVA-analysen har til formål at identificere den økonomiske værdi i 

porteføljeselskaberne gennem en regnskabsmæssig tilgang. 

En finansiel analyse udføres typisk med udgangspunkt i nøgletal, hvorefter forskellige aspekter af en 

virksomheds sundhed og præstation kan afdækkes. Her er de vigtigste aspekter profitabilitet, risiko og 

vækst, og der vil oftest analyseres på størrelsen og udviklingen. Disse analyser kan anvendes til 

sammenligning af virksomhedens nøgletal over tid, mod andre virksomheder i branchen, eller mod 

virksomhedens egen afkastgrad (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). 

EVA-analysen er valgt for at kunne identificere den overnormale profit, som virksomheden har skabt, 

samt at identificere hvilke underliggende komponenter, der har haft størst indflydelse på den overnormale 

profit. EVA defineres som resultatet efter aflønning af alle interessenter, herunder ejere og långivere. 

Ydermere fungerer EVA som en opsamling på finansielle nøgletal.  

Denne analyse har til formål at identificere værdiskabelsen under ejerskabsperioden, hvorfor der gøres 

brug af dele fra de typiske tidsserie- og tværsnitsanalyser. Tidsserieanalysen kommer til udtryk gennem 

analyse af den historiske præstation i kapitalfondene og de underliggende porteføljeselskabers. På samme 

vis gøres der brug af tværsnitsanalysens metoder, da kapitalfondene sammenlignes for at identificere 

centrale forskelle.  

EVA er et mål for værdiskabelse, fratrukket det krævede afkast. Til at måle værdiskabelsen anvendes 

Return on Invested Capital (”ROIC”) som præstationsmål, mens Weighted Average Cost of Capital 

(”WACC”) anvendes som virksomhedens afkastkrav. Dette er interessant, da selskaberne har forskellige 

WACC og dermed ikke nødvendigvis behøver at præstere ens for at skabe samme værdi. Der tages altså 

højde for risikoen for de respektive selskaber, hvorfor EVA kan bruges til at sammenligne virksomheder 

med forskellige karakteristika. De forskellige afkastkrav skyldes virksomhedernes specifikke risiko, 

gældsætning m.m., der vil blive analyseret i afsnit 5.3.2.2. 
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EVA beregnes således (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017, s. 142): 

(5.1) 𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Heraf fremgår det, at en virksomhed vil skabe overnormal profit ved et afkast over afkastkravet, hvilket 

derefter multipliceres med den investeret kapital. Nedenstående figur viser en udvidet Dupont-model, der 

indeholder de underliggende komponenter til EVA-beregningen. Her skelnes der tydeligt mellem den 

driftsrelaterede værdiskabelse, som eksempelvis kan forbedres gennem en eventuel omsætningsstigning 

eller produktionsomkostningsfald, og afkastkravet der påvirkes af eksempelvis gearing.    

Figur 48 – Udvidet Dupont-model 

 

 Kilde: (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017, s. 141) 

Begrebet EVA er forholdsvist fremmed i private equity, men netop dette gør analysen interessant, da den 

giver et andet aspekt til besvarelsen af problemformuleringen.  

De umiddelbare hypoteser til EVA-analysen er, at de regnskabsbaserede værdiskabelser korrelerer med 

de estimerede MOIC. Altså bør Erhvervsinvest II besidde en højere EVA end Polaris III og Segulah IV. 

Dernæst analyseres de underliggende komponenter nærmere, så årsagerne til værdiskabelsen kan 

bestemmes. Dette søger at forklare, hvorvidt det er en lavere WACC, en højere ROIC eller en kombination 

af disse, der har været afgørende for den bedst præsterende kapitalfond. Dette videreanalyseres på samme 

måde, og dekomponerer de underliggende komponenter, så værdiskabelsen kan identificeres så langt ned 

i porteføljeselskaberne som muligt. Al valuta bliver omregnet til DKK, på samme vis som i analyse 2. 
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Afsnittet vil indledningsvist indeholde en beskrivelse af den anvendte metode til udregningerne. 

Udregninger er af og til baseret på skøn, hvorfor det er nødvendigt at eksplicitere overvejelserne, samt 

eventuelle antagelser og de underliggende argumenter. Dette gøres både ved beregningen af ROIC 

(NOPAT og investeret kapital) og WACC. Diskussionen af de underliggende overvejelser er vigtig, da 

analysen bærer præg af regnskabsmæssig fleksibilitet, hvilket kan have stor indflydelse på de endelige 

resultater. Derfor afrundes afsnittet med en diskussion af eventuelle støjkilder. 

5.2 Beregning af EVA 

5.2.1 ROIC 

ROIC udgør den øverste halvdel af Dupont-modellen og måler afkastet af investeret kapital. ROIC angiver 

altså rentabiliteten af driften, hvorfor den angiver, om der er tale om en under- eller overskudsforretning. 

ROIC efter skat bliver beregnet således (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017, s. 142):  

(5.2) 𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝑁𝑒𝑡 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑎𝑥 (𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Ved beregning af ROIC, skal NOPAT og investeret kapital estimeres, hvilket gøres ved at opstille en 

analytisk resultatopgørelse og balance (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Disse er analytiske 

versioner af de opgørelser, der findes i selskabernes traditionelle årsrapporter. Formålet med at opstille en 

analytisk resultatopgørelse og balance er, at regnskabsposterne bliver kategoriseret som henholdsvis 

drifts- eller finansieringsaktivitet. Denne opdeling laves, da driftsposter er den primære drivkraft bag 

værdiskabelsen og derfor vigtige at isolere. Finansieringsaktiviteter derimod, understøtter blot denne 

værdiskabelse. Endvidere er driftsaktiviteten, det der gør selskabet unikt, mens finansieringsaktiviteterne 

er nemmere at replicere (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). NOPAT er et resultat af den analytiske 

resultatopgørelse, mens investeret kapital er et resultat af den analytiske balance. 

Eftersom der i datasættet er 314 porteføljeselskaber (11 i Segulah IV, 13 i Polaris III og 7 i Erhvervsinvest 

II), er der lavet en overordnet model til udarbejdelse af den analytiske resultatopgørelse. Denne model er 

tilpasset størstedelen af selskaberne, men der er alligevel foretaget korrigeringer ift. ekstraordinære poster 

m.m. Modellen er anvendt, da det anses som værende uvæsentligt at gennemgå alle årsrapporter og 

dertilhørende noter for hele ejerskabsperioden. Denne simplificering vil muligvis have en mindre 

indflydelse på det endelige output, men det antages at eventuelle støjkilder, samlet set neutraliseres over 

de 31 selskaber. Dette vil desuden blive behandlet i afsnit 5.4 vedrørende eventuelle støjkilder. 

 
4 31 selskaber, da HTC Sweden og Twister Holding fungerer som 1 selskab, men bliver solgt hver for sig. 
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I figur 49 nedenfor, er den analytiske resultatopgørelse opstillet for Epoke A/S (”Epoke”), der er et 

porteføljeselskab i Erhvervsinvest II. Strukturen i Epokes analytiske resultatopgørelse anvendes til 

samtlige porteføljeselskaber. Den indleder med nettoomsætning, hvorefter der fratrækkes forskellige 

omkostningstyper for at få et driftsresultat. Efterfølgende bestemmes NOPAT. Yderligere estimeres de 

finansielle poster og det tilhørende skatteskjold, hvilket afslutningsvis leder til årets nettoresultat. 

Figur 49 – Analytisk Resultatopgørelse for Epoke A/S 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Nettoomsætning er som udgangspunkt enkel, men der er alligevel tilfælde, hvor der er ekstraordinære 

poster som er udeladt eller medtaget. I ovenstående eksempel er ”andre driftsindtægter” medtaget, da den 

antages at være tilbagevendende af natur, hvorfor den bør medregnes. Den mest korrekte metode er dog 

at gennemgå alle noterne for at identificere, hvad posten præcist indeholder, og derefter korrigere 

tilsvarende. Årsagen til dette, er at bestemme kernedriftsaktiviteten i virksomheden. Som nævnt er der i 

opgaven afgrænset fra de mere dybdegående regnskabstekniske analyser af noterne, såfremt det vedrører 

ikke-væsentlige poster. For Epoke er ”andre driftsindtægter” et tydeligt eksempel på en ikke-væsentlig 

post, da den fluktuerer mellem DKK 0,1-0,9 mio. I en virksomhed med en nettoomsætning på over DKK 

200mio. har det ikke stor betydning for det endelige resultat. 

Et eksempel på det modsatte, er 2016-regnskabet for CCS Healthcare, som er et porteføljeselskab i 

Segulah IV. CCS Healthcare har rapporteret en nettoomsætning på SEK 758mio. og et dertilhørende årets 

resultat på SEK 17mio. Denne nettoomsætning ligger dog væsentlig højere end de resterende analyse år, 

hvilket skyldes et frasalg af kapitalandele på SEK 140mio. På trods af, at noten ikke er specificeret, 

vurderes denne gevinst ikke at være en del af kernedriftsaktiviteten, hvorfor nettoomsætningen er 

korrigeret til SEK 618mio., og NOPAT korrigeret til SEK -35mio, jævnfør Bilag 5.1.31. For at uddybe 
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denne begrundelse, analyseres selskabets driftsmæssige rentabilitet i ejerskabsperioden Her identificeres 

det, at frasalg af kapitalandele indgår ikke i selskabets daglige drift, derfor ikke har tilbagevendende natur. 

Ovenstående tilgang er ligeledes tilfældet for omkostningsposterne, hvor det vurderes om eventuelle 

væsentlige poster bør korrigeres i den analytiske resultatopgørelse.  

I de fleste tilfælde kendes af- og nedskrivninger, da de fremgår af enten resultatopgørelsen eller 

pengestrømsopgørelsen. EBITDA er dog i højere grad relevant for værdiansættelserne i analyse 2, da der 

ikke analyseres på EBITDA-margin i EVA-analysen, men derimod driftsresultat før skat, også kendt som 

EBIT. 

Dernæst kan NOPAT udregnes ved at gange skattesatsen på EBIT. Den effektive skattesats anvendes som 

udgangspunkt, og beregnes således (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017, s. 112): 

(5.3) 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 =
𝑆𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑠 𝑠𝑘𝑎𝑡 ∗ 100

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡
  

Den effektive skattesats kan dog indeholde støjelementer, såsom udskudt skat. Derfor er der korrigeret til 

den nationale selskabsskattesats, såfremt den effektive skattesats fraviger intervallet 5%-45%. Den 

anvendte skattesats er oplyst øverst i den analytiske resultatopgørelse for alle år. Det kan ydermere 

diskuteres, hvorvidt der bør anvendes en ROIC før skat eller en ROIC efter skat til EVA-analysen. Ved 

brug af EBIT fjernes eventuelle støjkilder i kernedriftsaktiviteten, men i private equity er skat en 

signifikant komponent, hvorfor det ville være misvisende at ekskludere. Altså anvendes NOPAT og 

derved 𝑅𝑂𝐼𝐶𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡 til videreberegninger. 

Til estimering af den anden bestanddel af ROIC-ligningen, investeret kapital, anvendes den analytiske 

balance. Ligesom for den analytiske resultatopgørelse er der udarbejdet en model for, hvordan de enkelte 

balanceposter klassificeres. De fleste af disse klassificeringer er selvforklarende, såsom at 

varebeholdning, tilgodehavender m.m. klassificeres som driftsaktivitet, samt at bankgæld og 

obligationslån m.m. klassificeres som finansieringsaktivitet. Alligevel er der adskillige poster, som kan 

klassificeres på begge måder. De offentliggjorte årsregnskaber, herunder noterne, er ikke tilstrækkelige 

informative og skelner ikke tydeligt mellem drifts- og finansieringsaktiviteter, hvorfor der er behov for 

subjektive vurderinger. I forlængelse af dette, afhænger vurderingen også af virksomhedstypen og hvad 

kerneaktiviteten i selskabet er. Ligesom for den analytiske resultatopgørelse anvendes denne model til at 

undgå unødvendigt fokus på klassificeringen af disse poster, for hvert enkelt selskab. Der er dog stadig 

behov for en diskussion og eksplicitering af de mest centrale antagelser i opdelingen af drifts- og 

finansieringsaktiviteter. 
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I tabel 9 er der vist en ikke-udtømmende liste med balanceposter der anvendes til udregning af investeret 

kapital. Den er ikke-udtømmende, da eksempelvis ”varebeholdninger” indeholder flere underposter 

(råvarer, varer under fremstilling m.m.) som er inkluderet, og derved klassificeret på samme måde. Poster 

markeret med fed kan argumenteres for både at indgå som drifts- og finansieringsaktivitet, hvorfor 

tabellen efterfølges af en kort argumentation for den valgte klassificering. 

Tabel 9 – Overblik og drifts- og finansieringsaktiviteter 

Kilde: Egen tilvirkning 

I og med at der opstilles en overordnet klassificering af alle poster, kan der opstå enkelte 

fejlklassificeringer. For at forstå disse, vil den mest korrekte metode være at forstå virksomheden som 

helhed, samt at gennemgå noten, for bedre at vurdere, hvor posten skal placeres. Dette er dog omfattende, 

og det er ikke fundet væsentlig i forhold til analysens formål, hvorfor betydningen af enkelte 

fejlklassificeringer vil ekspliciteres i afsnit 5.4.  

Til udarbejdelse af modellen, følges devisen: ”Finansieringsaktivitet, hvis posten er rentebærende” 

(Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Derudover skal det noteres, at aktionærlån og dertilhørende 

                                                                Driftsaktiviteter 

Aktiver (driftsaktiver) Passiver (driftsgæld) 

- Immaterielle aktiver 

- Materielle aktiver  

- Varebeholdninger 

- Tilgodehavender 

- Finansielle anlægsaktiver 

o Udskudt skat 

- Deposita 

- Andre tilgodehavender 

- Andre langfristede tilgodehavender 

- Modtagne forudbetalinger fra kunder 

- Leverandører af varer og tjenesteydelser 

- Selskabsskat 

- Hensættelse til udskudt skat 

- Kortfristede hensættelser 

- Igangværende arbejder, netto 

- Gæld vedrørende igangværende byggeri 

- Leasingforpligtelser 

- Offentlige afgifter (moms etc.) 

- Periodeafgrænsningsposter 

- Andre hensatte forpligtelser 

                                                           Finansieringsaktiviteter 

Rentebærende aktiver Rentebærende gæld 

- Værdipapirer 

- Lånedebitorer 

- Andre langfristede værdipapirer 

- Pensionsmidler 

- Andre værdipapirer og kapitalandele 

- Likvide beholdninger 

- Kapitalandele i dattervirksomheder 

- Foreslået udbytte for regnskabsåret 

- Aktiver bestemt til salg 

- Langfristede gældsforpligtelser 

o Realkreditinstitut, Andre langfristede 

gældsforpligtelser, Derivatinstrumenter, 

Banklån, Obligationslån m.m. 

- Gældsforpligtelser/Gæld til realkreditinstitutter 

- Anden gæld 

- Kreditinstitutter 

- Derivatinstrument 

- Obligationslån 

- Hensættelse til pensioner og lign. 

- Gæld til tilknyttede virksomheder 

- Udbytte 

- Forpligtelser, der er direkte relateret til 

aktiver, der holdes til salg 
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renter klassificeres som egenkapital, og derfor ikke fremgår af ovenstående liste. PE-selskaber anvender 

aktionærlån til at tilføre selskabet kapital, men på trods af navnet, besidder den samme prioritet i 

kapitalstrukturen som egenkapital, hvorfor långiverne ved en eventuel konkurs bliver forhåndsprioriteret. 

Andre tilgodehavender og andre langfristede tilgodehavender er tilgodehavender der ikke kan 

klassificeres under ”tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser”, hvorfor det ikke vedrører 

virksomhedens kernedriftsaktivitet. Denne post inkluderer udlæg, deposita, skatter, afgifter m.m., er 

nødvendige for at drive en virksomhed. Af denne årsag, er disse klassificeret som driftsaktiviteter 

(Økonomistyrelsen, 2020). 

Aktiver bestemt til salg og forpligtelser, der er direkte relateret til aktiver, der holdes til salg er 

poster som kun vil bidrage til virksomhedens indtjening i en begrænset periode, og hvis værdi vil blive 

realiseret ved salg fremfor fortsat anvendelse (Deloitte, 2018). Det vurderes, at disse poster er 

rentebærende og derfor finansieringsaktiviteter, der enten vil reducere (aktiver) eller forøge gælden 

(forpligtelser). 

Andre hensatte forpligtelser vurderes at have samme regnskabsmæssig behandling som ”hensatte 

forpligtelser”, som i høj grad kan henføres til driftsaktiviteten, og består ofte af garantier, udskudt skat 

m.m. Den hensatte kapital er ligeledes ikke rentebærende (Deloitte, 2018).  

Likvide beholdninger er som udgangspunkt et finansielt aktiv, som anvendes til at reducere den 

rentebærende gæld. Alligevel er der flere forretningstyper, som anvender likvide beholdninger i den 

daglige drift. Dette er især tilfældet for detailbranchen. En grundregel er at opdele likvide beholdninger, 

således at der tilsidesættes 10-20% til driften. Grundet simplificering samt uvæsentlighed, er denne 

opdeling ikke lavet, hvorfor likvide beholdninger er klassificeret som finansieringsaktivitet. 

Kapitalandele i dattervirksomheder og gæld til tilknyttede virksomheder er poster der ligeledes kan 

klassificeres på begge måder. Der kan argumenteres for at placere ovenstående som driftsaktivitet, når 

virksomhedens kerneaktivitet udgør investeringer i selskaber, eller hvis virksomheden bruger associerede 

selskaber i eksempelvis produktionen. Derudover kan det også placeres som finansieringsaktivitet, når 

virksomheden blot har investeret overskydende likviditet i forskellige selskaber, der ikke vedrører 

selskabets daglige drift. Det varierer dog fra virksomhed til virksomhed. I denne afhandling er der som 

nævnt taget udgangspunkt i koncernregnskaber for at afspejle den samlede drift, samt for at gælden ikke 

skjules i datterselskaber eller lignende. Derfor klassificeres posterne som finansieringsaktiviteter, da det 

ofte er et holdingselskab der har afgivet et aktionærlån, hvilket aktiveres som finansiel aktiv.  
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Udbytte og foreslået udbytte for regnskabsåret er placeret som finansieringsaktivitet, da det enten vil 

reducere (aktiver) eller forøge gælden (forpligtelser). Argumentet for denne klassificering er, at det ikke 

influerer virksomhedens indtjening, og at det kun står på balancen i en begrænset periode. 

Opsummerende skal det endnu engang understreges, at disse klassificeringer ikke nødvendigvis er 

korrekte for alle selskaber, da der ikke kan tages højde for alle virksomhedstyper ved udarbejdelse af en 

overordnet model. I nedenstående figur 50 er der vist den analytiske balance for Epoke. 

Figur 50 – Analytisk balance for Epoke A/S 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Heraf fremgår det, hvordan den investeret kapital kan beregnes fra drifts- og finansieringssiden, hvoraf 

de regnskabstekniske formler er som følger (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017): 

(5.4) 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡) = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 − 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑔æ𝑙𝑑 

(5.5) 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) = 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 
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Ud fra disse ligninger bør driftssiden svare til finansieringssiden, hvilket også er tilfældet for Epoke. 

Investeret kapital udgør halvdelen af beregningen af ROIC, hvorfor den har en betydelig indflydelse på 

det endelige resultat. Derfor kan det diskuteres, hvorledes der skal anvendes primo-, ultimo- eller 

gennemsnitstal. Når en virksomheds rentabilitet analyseres, vil gennemsnitsdata som udgangspunkt være 

at foretrække, da virksomhedens præstation er sket i løbet af året og altså ikke ultimo/primo året. Ulempen 

ved denne metode er, at der fjernes et analyseår. I private equity er ejerskabsperioden ofte kort, hvorfor 

et år til eller fra kan være afgørende for de endelige resultater. I forlængelse anvendes EVA-analysen også 

til at vurdere porteføljeselskabets udvikling fra entry til exit. Dermed skulle der ved anvendelse af 

gennemsnitsdata fjernes en af disse yderpunkter, hvilket kan gøre analysen misvisende. Af disse årsager, 

er der i analysen taget udgangspunkt i ultimo tal. Hertil kan det knyttes, at forskellen mellem ultimo- og 

gennemsnitstal ikke er markant, hvilket er eksemplificeret af ovenstående analytiske balance for Epoke. 

Det skal yderligere diskuteres, hvorledes usædvanlige regnskaber behandles. Disse inkluderer enten færre 

eller flere end 12 måneder. Dette er ofte tilfældet ved entry og exit, og som nævnt ovenfor, er det at 

foretrække at inkludere disse yderpunkter. Kapitalfonde strukturerer sædvanligvis en investering ved 

oprettelse af et nyt selskab, hvorfor der ikke vil være noget støj fra tidligere ejerskab. Det er dog sjældent, 

at investeringen er udarbejdet den første dag i året, hvorfor der skal normaliseres til et fuldt regnskabsår. 

I denne delanalyse arbejdes der efter følgende selvlavet grundregel: ”Hvis regnskabet i første analyseår 

har flere end 6 måneders data, normaliseres der til 12 måneder. Hvis regnskabet har færre end 6 måneder, 

ses der bort fra dette regnskab, og det efterfølgende regnskab bliver derfor anvendt som første analyseår.” 

Der normaliseres i denne delanalyse ikke ved færre end 6 måneder, da det ikke ville være retvisende for 

virksomhedens præstation for året.  

Ovenstående regel gælder ligeledes for exit-året. Hvis der er færre end 6 måneders regnskab, anvendes 

årsregnskabet fra året før. I forlængelse af dette opstår der problematikker, da porteføljeselskabet af og til 

indgår i køberens koncernregnskab og derved indeholder støj grundet indregning af andre irrelevante 

virksomheder. Der er i disse situationer set bort fra ejerskabsperiodens sidste år. 

Samtlige analytiske resultatopgørelser og analytiske balancer er vist i Bilag 5.1, hvor både NOPAT og 

investeret kapital fremgår. Derefter udregnes ROIC i Bilag 5.2. 
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5.2.2 WACC 

WACC er nederste halvdel af Dupont-modellen, samt den anden komponent i EVA-beregningen, og 

består af forskellige bestanddele som anvist i nedenstående figur 51.  

Figur 51 – WACC og dens underliggende komponenter 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Metoden bag estimeringen af disse bestanddele vil blive gennemgået i det følgende, da det har betydende 

indflydelse på WACC og de endelige resultater.  

5.2.2.1 Gældsandel 

I ovenstående figur ses, at kapitalstrukturen er et resultat af gælds- og egenkapitalsandelen. Gælden skal 

forstås som al rentebærende gæld i selskabet og beregnes som anvist i ligning 4.2: 

(4.2) 𝑁𝑅𝐵𝐺 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 

Her vil eksempelvis likvide beholdninger indgå som et rentebærende aktiv, og nedbringe gælden som 

anført i afsnit 5.2.1. Dette kan medføre, at virksomheder besidder en negativ gældsandel, såfremt 

rentebærende aktiver overgår rentebærende gæld. Til beregning af investeret kapital blev NRBG beregnet, 

hvorfor denne også bliver anvendt til at bestemme kapitalstrukturen. Kapitalstrukturen bør dog tage 

udgangspunkt i markedsværdier, da disse afspejler den korrekte offeromkostning for ejere og långivere 

(Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Eftersom der analyseres på private virksomheder, er 

markedsværdien af gælden ukendt, hvorfor den bogførte værdi antages at være markedsværdien af 
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gælden. Denne antagelse kan udfordres, da disse som udgangspunkt ikke har samme værdi. Antagelsen 

er alligevel udformet, eftersom forskellen anses for at være marginal. 

Markedsværdien af gælden for samtlige porteføljeselskaber kan ses af Bilag 5.3. 

5.2.2.2 Egenkapitalandel 

Ligesom det var tilfældet for gælden, bør der til beregning af egenkapitalandelen ligeledes anvendes 

markedsværdier. Beregninger for entry og exit blev udarbejdet i afsnit 4, og vil anvendes i denne analyse. 

Der blev dog ikke estimeret værdier for årene mellem entry og exit, hvorfor der antages at være en lineær 

sammenhæng i disse år. Eksempelvis blev der for Epoke estimeret en markedsværdi af egenkapital ved 

entry (2011) til DKK 68,5mio., mens den estimeres til DKK 41,3mio. ved exit (2019). Den lineære 

udvikling er eksemplificeret nedenfor. 

Figur 52 – Udvikling i markedsværdi af egenkapital for Epoke A/S 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Egenkapitalsandelen for samtlige selskaber er vist i Bilag 5.4. 

5.2.2.3 Egenkapitalens afkastkrav 

Investorerne forventer et afkast på deres investering og som vist i figur 51, sker denne estimering på 

baggrund af Capital Asset Pricing Model (CAPM), som skrives således (Hillier, Clacher, Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2014, s. 367): 

(5.6) 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Hvor 𝑟𝑓 er den risikofrie rente, 𝛽 er et udtryk for den systematiske risiko og 𝑟𝑚 er det forventede afkast 

på markedsporteføljen, hvilket gør 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 til markedsrisikopræmien. 

Den risikofrie rente er det afkast, som investorer kan få uden risiko, hvilket ikke er muligt i praksis. I 

praksis bruges ofte statsobligationer som estimat, da disse anses som risikofrie, selvom det ikke 

nødvendigvis er tilfældet (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Segulah IV, Polaris III og 

Erhvervsinvest II har kun porteføljeselskaber fra Sverige, Danmark og Norge, hvilket anses som stabile 

lande uden konkursrisiko. Derfor er der i beregningen taget udgangspunkt i 10-årige statsobligationer i de 

respektive porteføljeselskabers land. Dette er aflæst fra Trading Economics (2020), og der aflæses ultimo 

året for alle analyseår, hvilket kan ses af Bilag 5.5.1. 
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Til estimering af den systematiske risiko for egenkapitalen, beta, anvendes et datasæt udarbejdet af 

Damodaran (2020). Damodaran har siden 2011 estimeret beta for ca. 100 sektorer i Europa. Denne metode 

anvendes, da porteføljeselskaberne ikke er børsnoteret, hvorfor der ikke kan laves regressionsanalyser. 

Damodaran har derimod lavet regressionsanalyser på størstedelen af europæiske børsnoterede selskaber 

(6702 selskaber i 2020). 

Damodaran estimerer beta-værdier ved en regressionsanalyse for ugentlige aktieafkast mod det lokale 

indeks, for de seneste 5 år. Han laver yderligere en regression på de seneste 2 år, hvorefter han udregner 

et vægtet gennemsnit således (Damodaran, 2020): 

(5.7) 𝐵𝑒𝑡𝑎 =
2

3
∗ 2 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑎 +

1

3
∗ 5 𝑦𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑎 

Hvis der ikke er 5 års data tilgængeligt, erstattes sidste del af ligningen med 1 års regression. Yderligere 

bliver det sikret, ved at det globale gennemsnit for alle virksomheder summerer til ca. 1. 

Derefter korrigeres der for kapitalstrukturen således (Sarmiento-Sabogal & Sadeghi, 2014): 

(5.8) 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 =
𝐵𝑒𝑡𝑎𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑

1 + (1 + 𝑡) ∗
𝐷
𝐸

 

Dernæst placeres porteføljeselskaberne i sektorer som er konsistente med tilgangen beskrevet i afsnit 

4.2.1, hvorefter der kan identificeres en korresponderende unlevered beta. 

Denne unlevered beta skal derefter korrigeres for kapitalstrukturen for alle selskaber (Fernández, 2006): 

(5.9) 𝐵𝑒𝑡𝑎𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 = 𝐵𝑒𝑡𝑎𝑈𝑛𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑑 (1 + (1 − 𝑡) ∗
𝐷

𝐸
) 

𝐷

𝐸
 er kapitalstrukturen, som er bestemt af de to foregående afsnit. Skattesatsen, t, er bestemt som 

selskabsskatten i det pågældende land og vil blive beskrevet nærmere i det følgende afsnit. Damodaran 

har estimeret beta årligt siden 2011, hvorfor unlevered beta ændrer sig historisk set. Da der ikke eksisterer 

data for perioden 2008-2010, er der taget et gennemsnit fra 2011-2019, hvilket ikke anses at være 

væsentlig forskellig fra den sande værdi.  

Unlevered beta, levered beta og D/E ratio fremgår af henholdsvis Bilag 5.5.2, 5.5.3 og 5.5.4. 

Det forventede afkast på markedsporteføljen, 𝑟𝑚, kan estimeres ved at undersøge de historiske afkast (ex-

post tilgang) eller ved prognoser (ex-ante tilgang) (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Det kan 
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diskuteres, hvilken metode der resulterer i de bedste estimater, men alt andet lige er ex-post tilgangen 

mest udbredt, da de forskellige inputs er ”kendte”, og derved minimeres estimationsfejl. 

Da afhandlingen analyserer historiske præstationer, anvendes i stedet Fernandez et al. (2019),  der 

udarbejder årlige undersøgelser af de markedsrisikopræmier, der anvendes i praksis i forskellige lande. 

Grundlaget for undersøgelserne er spørgeskemaer fra finansierings- og økonomiprofessorer, analytikere 

og ledere fra forskellige universiteter og virksomheder. Eksempelvis var der i 2019, 135 svar fra Danmark 

hvor den gennemsnitsrapporterede markedsrisikopræmie lå på 6%, med en standardafvigelse på 1,5%. 

Norge havde samme markedsrisikopræmie og standardafvigelse som Danmark og have 139 respondenter, 

mens markedsrisikopræmien for Sverige lå på 6,1% og en lignende standardafvigelse, ligeledes med 139 

respondenter (Fernandez, Martinez, & Acin, 2019). Markedsrisikopræmierne er anvendt på baggrund af 

porteføljeselskabernes domicilland, og de er indhentet fra undersøgelser tilbage fra 2008, således at det 

stemmer overens med analyseperioden. 

Markedsrisikopræmierne for de respektive år og lande er vist i Bilag 5.5.5. 

5.2.2.4 Fremmedkapitalens afkastkrav og skattesats 

Fremmedkapitalens afkastkrav består overordnet af den risikofrie rente tillagt et risikotillæg, som 

bestemmes ud fra en selskabsspecifik risiko. Dette tillæg er et resultat af långivernes risikovurdering, som 

estimerer, hvad afkastkravet bør være for den pågældende virksomhed. 

Såfremt porteføljeselskaberne har obligationer handlet på et reguleret marked kan dette risikotillæg 

identificeres. Dette er dog ikke tilfældet blandt porteføljeselskaberne. En anden metode ville være at 

betragte selskabernes lånerenter. Denne metode er dog omfattende, da kapitalfonde opsætter gæld i 

forskellige trancher, og derved skal der anvendes et vægtet gennemsnit af disse lånerenter. Derudover er 

det ikke sikkert, at de forskellige lånesatser er oplyste. Altså anses ingen af disse metoder som værende 

passende.  

I stedet gøres der endnu engang brug af Damodarans (2020) redskaber. Damodaran har udarbejdet et 

datasæt med branchers forskellige fremmedkapitalkrav, ved at tillægge en sektorspecifik risikopræmie til 

den risikofrie rente. Yderligere opdateres denne liste årligt, og de historiske resultater arkiveres, hvilket 

der netop er behov for i denne analyse.  

Den sektorspecifikke risikopræmie er fundet ved først og fremmest at tjekke, om de noterede selskaber 

har en kreditvurdering, hvorefter præmien kan bestemmes. Hvis dette ikke er tilfældet, anvender 

Damodaran (2020) standardafvigelsen af aktiekursen over de seneste 5 år til at estimere et risikotillæg. 
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Des højere standardafvigelse, des højere tillæg. Desuden tillægger han yderligere en risikopræmie, 

såfremt selskabet opererer i et risikofyldt land. 

Porteføljeselskaberne er inddelt i samme sektor som ved beta-estimeringen. Dog har Damodaran (2020) 

kun lavet disse analyser for europæiske datasæt siden 2013, hvorfor der i denne afhandling er anvendt 

Damodarans amerikanske datasæt for perioden 2008-2012. Disse eventuelle afvigelser antages dog at 

være minimale, og antages ikke at have indflydelse på det endelige resultat.  

En anden ulempe ved at benytte det amerikanske datasæt er, at brancherne ikke er defineret ens. Der er 

enkelte brancher der er tilføjet og fjernet, hvorfor det har været nødvendigt for at omplacere få 

porteføljeselskaber til en anden branche. Dette er tilfældet for få selskaber, og er gjort efter grundige 

overvejelser, hvorfor det ikke behandles yderligere. 

En sidste korrigering til Damodarans datasæt er, at den anvendte risikofrie rente fratrækkes, og derefter 

tillægges den risikofrie rente estimeret i afsnit 5.2.2.3 for at sikre konsistens. Fremmedkapitalens 

afkastkrav fra Damodaran, inden denne korrigering, kan ses i Bilag 5.6.1, mens de endelige 

fremmedkapitals afkastkrav kan ses i Bilag 5.6.3. 

Afslutningsvist skal der determineres en skattesats for at finde fremmedkapitalens afkastkrav efter skat. 

Årsagen til at skattesatsen har indflydelse er, at renteudgifter er fradragsberettigede, og er derfor en central 

komponent for kapitalfonde. Det kan diskuteres, hvorvidt den effektive skattesats, selskabsskattesat eller 

den gennemsnitlige nominelle selskabsskattesats skal anvendes. Dog vil der ikke være udsving i 

selskabsskattesatsen, der som følge sikrer en stabil fremmedkapitalomkostning, hvilket er at foretrække. 

Af denne årsag, er der i udregningen anvendt selskabsskattesatsen for de pågældende lande i de respektive 

år. Disse kan ses i bilag 5.6.2. 

Eftersom alle bestanddele i WACC-ligningen er bestemt, kan WACC beregnes, hvilket kan ses af Bilag 

5.7. Niveauet og udviklingen i WACC, og de underliggende komponenter, bliver analyseret i det 

kommende delafsnit. 

5.3 Præsentation og analyse af resultater 

Dette afsnit vil præsentere de analyser og fund, der er lavet i EVA-analysen. Derudover vil de 

underliggende komponenter, der fører til EVA, ligeledes videreundersøges, så den egentlige 

værdiskabelse kan identificeres. Overordnet set, vil analysens tre kapitalfonde blive sammenlignet, og 

signifikante forskelle og ligheder vil blive analyseret.  

De indledende hypoteser er til dels splittet. Det blev i forrige delafsnit nævnt, at EVA-analysen burde 

afspejle den rapporterede MOIC. Derfor bør Erhvervsinvest II præstere bedst i denne analyse, samt i de 
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underliggende faktorer, mens Segulah IV bør præstere værst. Analyse 2 demonstrerede, hvordan den 

samlede værdiskabelse blev spredt ud på forskellige komponenter, og at den operationelle værdiskabelse 

defineres som salgs- og marginvækst. Disse analyser er opsummeret i nedenstående tabel 10. 

Tabel 10 – Opsummering af resultat fra afsnit 4 samt net MOIC 

 

Kilde: Egen tilvirkning og Preqin (2020) 

Af denne tabel kan det ses, at Segulah IV’s afkast i høj grad bestod af den operationelle værdiskabelse, 

mens især Polaris II’s afkast i høj grad bestod af multipel ekspansion. Baseret på dette, kunne det tyde på, 

at Segulah IV ville præstere godt i en EVA-analyse. Det forventes ligeledes at Erhvervsinvest II præsterer 

godt. I nedenstående er alle grafer og tabeller vist i tusinder. 

5.3.1 EVA-analyse 

Tabel 11 viser EVA-analysens resultater for de tre kapitalfonde. Her skal det igen understreges, at 

kapitalfondene ikke har samme størrelse, hvorfor resultaterne ikke er perfekt sammenlignelige på tværs 

af kapitalfonde. Ved ’kapitalfondsstørelse’ forstås der i resten af denne analyse, de samlede investeringer 

i fonden, der blev udregnet i afsnit 4.5.1. Segulah IV, Polaris III og Erhvervsinvest II har henholdsvis en 

størrelse på ca. DKK 3,5mia., DKK 1,8mia. og DKK 440mio. Dette vil dog blive korrigeret ved at vægte 

resultaterne op mod nettoomsætning, kapitalfondsstørrelse og entry-værdi. EVA-resultaterne kan ses i 

Bilag 5.8. 

Tabel 11 – Kapitalfondenes EVA-resultater 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

På trods af, at ovenstående ikke er fuldstændig sammenligneligt, er der dog stadig nogle interessante 

pointer. Erhvervsinvest II er den eneste kapitalfond med positiv EVA, og selvom EVA blot er på DKK 

40mio., er det markant bedre end negative værdier, som er tilfældet for Segulah IV og Polaris III. Det kan 

ligeledes observeres, at Segulah IV i gennemsnit skaber negativ EVA på DKK -21mio. per selskab årligt, 

hvilket anses som utilfredsstillende. Omvendt skaber Erhvervsinvest II en gennemsnitlig EVA på DKK 
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0,9mio. Det skal igen understreges, at en positiv EVA har været et resultat af selskabets præstation 

sammenlignet med afkastkravet over hele ejerskabsperioden.  

I nedenstående figur 53 er EVA-resultaterne for de tre kapitalfonde fordelt over tid. Det observeres, at 

Erhvervsinvest II overvejende skaber positiv EVA, mens Polaris III skaber EVA på grænsen til 0 i hele 

analyseperioden. Segulah IV har en særdeles negativ EVA i hele analyseperioden, dog med en positiv 

trend. Den positive trend er dog lidt misvisende, da kapitalfonden i 2009 kun ejede et selskab, hvorfor 

gennemsnittet også er lig den totale sum. 

Figur 53 – Udvikling I EVA for Segulah IV, Polaris III og Erhvervsinvest II 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

For at få et bedre sammenligningsgrundlag, er der nedenfor i figur 54 vist gennemsnitlig EVA i procent 

af nettoomsætning. Således tages der højde for, hvor store selskaber der kan købes, da eksempelvis 

Segulah IV er ni gange større end Erhvervsinvest II. 
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Figur 54 – Udvikling i gennemsnitlig EVA af nettoomsætning 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående graf kan lignende konklusioner drages, eftersom den gennemsnitlige EVA af omsætning 

i Erhvervsinvest II fluktuerer ved 0, hvorimod Polaris III skaber mellem 0 og -5% og Segulah IV skabe 

mellem 0-(-15%). Det kan tilføjes at Erhvervsinvest II, Polaris III og Segulah IV har et gennemsnit for 

perioden på henholdsvis 0,06%, -2,12% og -4,96%. EVA af nettoomsætning er dog ikke uden fejl, da 

kapitalfondene kan investere i forskellige brancher og dermed med forskellige omsætningsniveauer. 

Derfor er der tillige lavet analyser af EVA af kapitalfondsstørrelse samt EVA af den beregnede entry-

værdi i analyse 2, hvilket er vist i Bilag 5.9. Disse analyser viser nogenlunde samme resultater som 

ovenstående graf, dog med undtagelse af, at Segulah IV præsterer en anelse bedre i de sidste seks 

analyseår. Altså forstærkes konklusionerne angående Erhvervsinvest II har præsteret bedst. 

En anden relevant pointe der ses af ovenstående, er trenden for Segulah IV, der har en positiv udvikling i 

løbet af analyseperioden. For at undersøge dette nærmere, er der i venstre side af figur 55 vist ændringen 

i EVA fra entry til exit. Her kan det ses, at Segulah IV præsterer markant bedre end især Polaris III. Igen 

skal det understreges, at de nominelle værdier ikke kan sammenlignes, men alligevel har 

porteføljeselskaberne i Polaris III præsteret en negativ EVA-udvikling i ejerskabsperioden. Altså har 

Polaris III ikke formået at skabe merværdi i exit, i forhold til entry. Dog er medianen positiv, hvorfor det 

godt kunne indikere, at der ligger enkelte outliers. Derfor bør EVA også analyseres på selskabsniveau, 

hvilket der udføres i det følgende. Erhvervsinvest II har ligeledes en mindre positiv udvikling, men for at 

forbedre sammenligningsgrundlaget, er der i højre side af figur 55 ligeledes vist ændring i EVA fra entry 

til exit, men denne gang i procent af kapitalfondsstørrelse. Her er konklusionerne nogenlunde ens. Dog 

har Erhvervsinvest II alligevel skabt en forholdsvis positiv udvikling i EVA, som ikke var tydelig, da der 

ikke var taget højde for kapitalfondsstørrelse. Blandt andet er medianen markant større for Erhvervsinvest 

II end for Segulah IV, mens gennemsnittet er på samme niveau. 
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Figur 55 – EVA-ændring fra entry til exit & EVA-ændring i procent af kapitalfondsstørrelse 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

Eftersom forskellen mellem median og gennemsnittet er forholdsvis store i nogle af ovenstående grafer 

og tabeller, kunne det indikere outliers, hvorfor det er relevant at undersøge EVA på selskabsniveau. Dette 

er vist i figur 56, 57 og 58, hvor der ligeledes er inkluderet entry år, ejerskabsperiode samt MOIC udregnet 

i afsnit 4. For større versioner henvises til Bilag 5.10.  

Figur 56 – EVA på porteføljeselskabsniveau for Segulah IV 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Her fremgår det, at Segulah IV har en ekstraordinær negativ investering i Gunnebo Industrier målt i EVA. 

Segulah IV ejede porteføljeselskabet i 11 år, har sammenlagt skabt negativ EVA på DKK -645mio., og 

tilsvarende DKK -64mio. per år. Dette svarer til 50% af Segulah IV’s samlede negative EVA og til næsten 

20% af kapitalfondsstørrelsen. Denne dårlige præstation kunne være også årsagen til, at Segulah IV brugte 

11 år på et exit, som det også antydes i analyse 2. Dette stemmer også i nogen grad overens med den 

udregnede MOIC på 0,71x. Derudover har Segulah IV foretaget en dårlig investering i CCS Healthcare, 

hvis EVA summerer til DKK -281mio. Dennes afkast blev dog beregnet til 4,04x, hvilket indikerer, at 

afkastet ikke nødvendigvis er et resultat af økonomisk værdi. Overordnet set er der kun 2 ud af 11 
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virksomheder der besidder positiv EVA. Her bidrager norske Øglænd Industrier positivt med en EVA på 

DKK 179mio. efter en ejerskabsperiode på næsten 4 år. 

Figur 57 - EVA på porteføljeselskabsniveau for Polaris III 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Polaris III har ligeledes foretaget en dårlig investering i AlliancePlus, der sammenlagt har resulteret i en 

negativ EVA på DKK -424 mio. over 10 år. Dette svarer til over 23% af kapitalfondsstørrelsen, hvilket 

er bemærkelsesværdigt. Det er det eneste selskab, som kapitalfonden har haft i over 7 fulde regnskabsår, 

hvorfor det tyder på, at Polaris III har haft svært ved at sælge. Alligevel angiver afkastet ikke, at det har 

været en dårlig investering, med en MOIC på 1,01x. Dette indikerer endnu engang, at et afkast ikke 

nødvendigvis er resultat af økonomisk værdi. Derudover har Polaris III 4 ud af 13 selskaber der skaber 

positiv EVA, hvilket angiver at der er 9 selskaber, der har haft negativ indflydelse. Skånska Byggvaror, 

Det Danske Madhus og Louis Poulsen har alle haft væsentlige positive EVA-resultater. Disse ligger dog 

i intervallet DKK 47-82 mio., hvorfor det altså ikke er i nærheden af niveauet i AlliancePlus. 

Figur 58 – EVA på porteføljeselskabsniveau for Erhvervsinvest II 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Erhvervsinvest II har investeret i to lønsomme selskaber i Damolin og Tresu, hvilket ligeledes er afspejlet 

af MOIC på henholdsvis 10,17x og 11,23x. Der er foretaget en utilfredsstillende investering i Epoke. 
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Derudover har kapitalfonden 4 selskaber, som overvejende har en EVA på 0. Ejerskabsperioden på 

selskaberne ligger mellem 6-8 fulde regnskabsår, foruden Handler der går konkurs efter lidt over 3 år, 

hvilket udtrykker en konsistens i salgstidspunktet. 

Opsummerende fordeler ovenstående analyser den samlede EVA ud på de forskellige investeringer. Den 

store forskel på Erhvervsinvest II og de to andre kapitalfonde er, at Erhvervsinvest II ikke har nogle 

negative outliers. Alligevel er det bemærkelsesværdigt at både Segulah IV’s og Polaris III’s outlier har en 

ejerskabsperiode på 10 fulde regnskabsår. Der er ingen andre selskaber i datasættet som har en 

ejerskabsperiode på over 8 fulde regnskabsår. Altså kan det udledes, at ikke-lønsomme selskaber kan være 

svære at sælge, hvilket ligeledes betyder en negativ indflydelse på den samlede EVA over en længere 

periode. Alligevel er afkastet ikke nødvendigvis et resultat af økonomisk værdiskabelse, hvilket er 

eksemplificeret ved CCS Healthcare og AlliancePlus. Eksempelvis kan multipel ekspansion have 

væsentlig indflydelse på værdiskabelsen som beskrevet i afsnit 4.  

De samlede resultater er delvist overraskende. Det er ikke overraskende, at Erhvervsinvest II’s 

porteføljeselskaber præsterer regnskabsmæssigt bedst sammenlignet med de to andre kapitalfonde. 

Erhvervsinvest II er en af de bedste nordiske kapitalfonde i løbet af de seneste 20-30 år med en Net MOIC 

på 3,10x, der som tidligere nævnt, er et imponerende afkast. Dertil skal der tillægges, at Gross MOIC 

sandsynligvis ligger markant over denne værdi, hvilket der i denne afhandling er udregnet til 4,05x. Af 

denne årsag er det derfor overraskende, at kapitalfonden ikke præsterer bedre EVA. På trods af en positiv 

EVA, hvor afkastkravet er blevet dækket, er det ikke bemærkelsesværdige overnormale profitter der 

præsteres.  

Derudover kunne der argumenteres for, som nævnt i indledningen til dette afsnit, at Segulah IV burde 

besidde bedre EVA end Polaris III, da størstedelen af Segulah IV’s samlede værdiskabelse er sket gennem 

operationel værdiskabelse. De to kapitalfonde er dog ikke direkte sammenlignelige, hvorfor disse 

resultater godt kan forsvares. Alligevel er det særdeles påfaldende, at Segulah IV præsterer negativ EVA 

for analyseperioden. Overordnet set præsterer Segulah IV en Net MOIC på 1,45x og en Gross MOIC 

beregnet til 2,16x, hvilket alt andet lige er positive værdier. I forlængelse blev der vist, at Segulah IV taber 

værdiskabelse gennem multipel ekspansion, hvorfor deres operationelle værdiskabelse, herunder EVA, 

burde være positiv. I de følgende delanalyser vil de underliggende komponenter undersøges nærmere, 

hvorefter det kan identificeres mere specifikt, hvorfor Segulah IV ikke præsterer positiv EVA.  

Ligeledes er det overraskende, at Polaris III præsterer negativ EVA for analyseperioden. De ligger med 

en net MOIC på 1,98x, og en beregnet Gross MOIC på 2,61x, hvilket er attraktive positive værdier. Polaris 

III anses som en middel-præsterende kapitalfond, men formår ikke at præstere positiv EVA. 
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Afslutningsvist kan det diskuteres, hvorvidt EVA-resultaterne samlet set burde have været højere. De lave 

resultater kan hænge sammen med konklusionerne i analyse 2, som byggede på at kapitalfondene skabte 

signifikant værdi gennem multipel ekspansion, netto pengestrømme og amortisering af gæld. Alligevel 

var der en forventning om høj operationel værdiskabelse, afspejlet i høje EVA-resultater. Kapitalfonde er 

kendte for at skabe værdi for investorerne ved at skabe vækst og effektivisere porteføljeselskaberne. Dette 

er ikke afspejlet i EVA-analysen. Der kan findes mange forklaringer for dette, hvorfor der i det følgende 

delafsnit analyseres på de underliggende komponenter som har direkte indflydelse på den samlede EVA.  

5.3.2 Analyse af de underliggende komponenter 

De underliggende komponenter udgør alt, der skaber EVA i en virksomhed, og de enkelte komponenter 

kan ses af den udvidet Dupont-model der er vist i figur 48. Ligningen der udgør EVA er gengivet nedenfor, 

og det vil være de væsentligste komponenter i denne, der gennemgås: 

(5.1) 𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Disse komponenter er vist i de tre kapitalfonde i nedenstående figur 59. Umiddelbart kan grafen virke 

uoverskuelig, men den indeholder essentiel information, hvorfor den er medtaget, og forklares 

dybdegående. De markerede streger er kapitalfondenes gennemsnitlige ROIC, mens de stiplede linjer er 

kapitalfondenes gennemsnitlige WACC. Disse er afspejlet op ad venstre y-akse. Søjlerne er 

kapitalfondenes gennemsnitlige investeret kapital, og anvender højre y-akse, der angives i tusinde. 

Slutteligt er der på x-aksen angivet årstallene, og derved er alle data i figuren et udtryk af kapitalfondenes 

gennemsnit for året.  

Figur 59 – Udvikling i gennemsnitlige EVA komponenter 
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Kilde: Egen tilvirkning 

Ligning 5.1 angiver, at når ROIC er større end WACC skabes der EVA, og jo større investeret kapital er, 

jo større positiv EVA, og vice versa.  

Indledningsvist kan det ses, at Segulah IV ikke præsterer positiv EVA, da ROIC i hele analyseperioden 

ligger under WACC. ROIC ligger gennemsnitligt for hele perioden på 2,44%, hvilket angiver at der skabes 

positive resultater i selskaberne, men eftersom WACC har et gennemsnit for perioden på 6,34%, leves der 

ikke op til kapitalgivernes krav. Derudover skal det tilføjes, at grundet kapitalfondens størrelse vil 

investeret kapital ligeledes være høj og dermed skaber dette et større negativt EVA-resultat. Især i de 

første analyseår er ROIC en del mindre end WACC, mens en høj investeret kapital har haft anseelig 

negativ indflydelse på det endelige resultat.  

Polaris III havde ligeledes samlet set negativ EVA, men ud fra ovenstående figur kan det ses, at de havde 

en positiv EVA fra 2012-2015 grundet en tilfredsstillende ROIC. WACC er faldende i analyseperioden, 

hvilket har skabt bedre forudsætninger for at skabe positiv EVA. Alligevel har Polaris III ikke formået at 

præstere en tilfredsstillende ROIC, da den i de sidste 3 analyseår er på mellem 0-2%, hvilket har haft 

negativ indflydelse på EVA. 

Erhvervsinvest II har i hele analyseperioden haft en stabil WACC, mens ROIC har været svingende, 

hvilket har resulteret i både negative og positive EVA værdier. Erhvervsinvest II har alligevel formået at 

præstere en samlet positiv EVA. 
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Mere interessant er det at sammenligne på tværs af kapitalfondene. Porteføljeselskaberne i Polaris III har 

en lavere WACC end porteføljeselskaberne i de andre kapitalfonde. Kapitalfondens gennemsnit er 5,43%, 

hvilket er lavt sammenlignet med Segulah IV og Erhvervsinvest II, der hver er på henholdsvis 6,34% og 

6,72%. Dette kan der være flere forklaringer til. Først og fremmest kan det af Bilag 5.5.3 observeres, at 

Polaris III’s porteføljeselskaber har et gennemsnitligt beta på 0,98, mens Segulah IV og Erhvervsinvest II 

har et beta på henholdsvis 1,25 og 1,14. Dette indikerer, at Polaris III har investeret i mindre risikofyldte 

selskaber. Yderligere påvirker kapitalstrukturen og gælds- og egenkapitalomkostningen ligeledes WACC, 

som bliver analyseret i afsnit 5.3.2.2. Derudover har Erhvervsinvest II den højeste WACC, hvilket 

indikerer, at de investerer i mere risikofyldte selskaber, samt ikke har en optimal kapitalstruktur. Dette 

vurderes især interessant med resultaterne fra analyse 2, vedrørende sammenhæng mellem afkast og 

gearing. 

WACC angiver, hvilket vægtet afkastkrav kapitalindskydere forventer af virksomheden. WACC er blot 

en måde at finansiere driften på, og har ikke direkte indflydelse på virksomhedens præstation. Det faktiske 

afkast der er skabt i virksomheden, kan ses af ROIC, og derfor er denne komponent mere interessant. 

Af ovenstående figur kan det ses, at Erhvervsinvest II har en bedre ROIC end Polaris III og en markant 

bedre ROIC end Segulah IV. Dette er ikke overraskende, eftersom de har præsteret den bedste EVA 

samtidig med at have den højeste WACC, hvorfor ROIC per definition skal være højere end de andre 

kapitalfonde. De præsterer et gennemsnit for perioden på 6,75% sammenlignet med Polaris III’s 5,84% 

og Segulah IV’s 2,44%. Det er endnu engang påfaldende, at porteføljeselskaberne ikke præsterer bedre 

regnskabsmæssigt. Det er bemærkelsesværdigt, at en af de bedst præsterende nordiske kapitalfonde blot 

formår at præstere et gennemsnitligt driftsrelateret afkast på 6,75%. Selvom det er bedre end de to andre 

analyserede kapitalfonde, er det ikke imponerende. Der skal endnu engang refereres til vigtigheden af 

multipel ekspansion, der kommer til udtryk heri. Alligevel kan der være forskellige årsager til ROIC-

resultaterne. Som anvist i ligning 5.2 er ROIC en funktion af NOPAT og investeret kapital, og såfremt 

den investeret kapital er høj vil det mindske ROIC. Alligevel bør den investeret kapital afspejle det 

forventede NOPAT, og dette bliver undersøgt nærmere i følgende delafsnit. 

5.3.2.1 ROIC-komponenter 

For at videreanalysere Dupont-modellen vil dette afsnit betragte de komponenter der udgør ROIC, som 

bekendt beregnes som NOPAT divideret med investeret kapital. 

Figur 60 viser den gennemsnitlige NOPAT og investeret kapital af kapitalfondsstørrelse for hvert af de 

tre kapitalfonde i analyseperioden. 
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Figur 60 – Udvikling i gennemsnitlig NOPAT og Investeret kapital af kapitalfondsstørrelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Heraf kan det ses, at Erhvervsinvest II har en betydelig højere NOPAT. De har dog ligeledes en større 

investeret kapital, hvilket har negativ indflydelse på ROIC.  

Hvis man yderligere betragter udviklingen i NOPAT, kan det af figur 61 ses, at Segulah IV har skabt 

meget værdi i sine porteføljeselskaber i ejerskabsperioden, hvorimod Polaris III har bidraget med negativ 

udvikling i porteføljeselskaberne. 
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Figur 61 – NOPAT-ændring fra entry til exit 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

NOPAT udgør det driftsmæssige resultat efter skat, hvorfor det er en signifikant komponent for enhver 

virksomhed. Af denne årsag er der i figur 63 nedenfor, vist overskudsgraden for de tre kapitalfonde. 

Overskudsgraden beregnes således (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017): 

(5.10) 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Altså viser overskudsgraden hvor god virksomheden er til at konvertere nettoomsætning til profit.  

Figur 62 – Udvikling i overskudsgrad 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Overordnet set, præsterer Erhvervsinvest II bedst af de tre kapitalfonde, men uden at være imponerende 

med et gennemsnit for perioden på 3,58%. Overskudsgraden for Segulah IV og Polaris III er henholdsvis 
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1,98% 1,66%. Det kan dog være misvisende, da NOPAT divideres med nettoomsætning, hvorfor en høj 

nettoomsætning vil sænke overskudsgraden.  

Alligevel er nettoomsætning i sig selv et vigtigt mål, da det resulterer i en højere NOPAT. Her har 

Erhvervsinvest II en gennemsnitlig nettoomsætning af kapitalfondsstørrelse på 71%, mens Segulah IV og 

Polaris III formår at præstere henholdsvis 23% og 29% (Bilag 5.11). Altså investerer Erhvervsinvest II i 

virksomheder med høj nettoomsætning sammenlignet med kapitalfondsstørrelsen. Dette indikerer blot en 

mere imponerende overskudsgrad. 

Hvis man derimod kigger på udviklingen i nettoomsætning fra entry til exit, kan det af figur 63 ses, at 

Polaris III har formået at øge nettoomsætningen markant.5 Dette er dog i nominelle tal, hvorfor der ikke 

er et godt sammenligningsgrundlag. Derimod angiver den gennemsnitlige nettoomsætningsvækst, 

markeret med gul, at Polaris III har formået at skabe en nettoomsætningsvækst på over 35% i sine 

porteføljeselskaber. Her har Erhvervsinvest II noget overraskende en ændring på 17%. Dette påviser igen, 

at Erhvervsinvest II har skabet profit ved at effektivisere porteføljeselskaberne. Det fortæller ligeledes, at 

Polaris III har købt mindre virksomheder med vækstpotentiale. 

Figur 63 – Nettoomsætningsændring fra entry til exit 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Overordnet set har Erhvervsinvest II altså været bedst til at styre omkostningerne, hvorfor NOPAT i deres 

selskaber har vist sig som bedst. Dette har været den største forklaring på en tilfredsstillende ROIC, hvilket 

har medført positive EVA-resultater. Yderligere bemærkes det, at Erhvervsinvest II ikke har skabt vækst 

 
5 Nettoomsætningen er baseret på tal fra ejerskabsperioden, hvorfor det ikke nødvendigvis afspejler omsætningen 
benyttet i afsnit 4.6.3  
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i nettoomsætning i porteføljeselskaberne, men blot har bibeholdt et højt nettoomsætningsniveau og 

formået at øge indtjeningsniveauet. 

5.3.2.2 WACC-komponenter 

Den anden halvdel i Dupont-modellen er WACC, og dens underliggende komponenter, hvilket 

undersøges nærmere i det følgende. Det blev konkluderet i afsnit 5.2.2, at Polaris III har den laveste 

WACC, mens Erhvervsinvest II har den højeste. 

Som der blev vist i figur 51, består WACC af en del komponenter, hvor der først og fremmest kan 

betragtes D/E-ratio og udviklingen i denne, som er vist i figur 64. Her ses en af forklaringerne til at 

Erhvervsinvest II har den største WACC, da de ligeledes har den laveste D/E-ratio, hvorfor der ikke i lige 

så høj grad skabes fortjeneste af skatteskjoldet. Det skal til grafen tilknyttes at Mitt I går konkurs, hvorfor 

Segulah IV har en ekstraordinær D/E-ratio i 2018, hvilket ikke er retvisende. 

Figur 64 – Udvikling i gennemsnitlig D/E 

 

Udvikling i gennemsnitlig D/E 

Som beskrevet i afsnit 2.5.3 gør kapitalfonde brug af deres store netværk og historiske samarbejde med 

finansielle institutter til at optimere gældsætningen. Dette kan ligeledes ses af ovenstående graf, hvor 

porteføljeselskaberne ofte besidder en højere gældsandel end egenkapitalsandel, endda med udgangspunkt 

i markedsværdi af egenkapitalen, der typisk er højere. 

Denne graf kan anses som værende misvisende, da banker ofte har eksplicitte låneniveauer alt afhængigt 

af, hvilken industri der investeres i. Derfor vil mere risikobetonede industrier ofte have lavere D/E-ratioer, 

mens mindre risikobetonede industrier, med garanti for stabile cash flow, ofte vil have højere D/E-ratioer.  

Da D/E-ratio tager udgangspunkt i markedsværdier for egenkapitalen, beregnes disse på baggrund af den 

estimerede slutværdi. Denne slutværdi er oftest større for succesfulde selskaber, hvilket implicit medfører 

en lavere D/E-ratio. Altså vil Erhvervsinvest II have en tendens til en lavere D/E-ratio, sammenlignet med 
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Segulah IV, der vil have en højere D/E-ratio. Dette er eksemplificeret ved Mitt I der går konkurs, og derfor 

er markedsværdien af egenkapitalen 0 i slutåret, hvorfor markedsværdien af egenkapital går mod 0 i hele 

analyseperioden.  

Hvis man yderligere undersøger udviklingen i R_e og R_d, som er de forventede afkastkrav fra 

henholdsvis investorer og långivere, kan det ses af figur 65, at alle kapitalfonde følger hinanden 

forholdsvis tæt. R_e er omtrent de 10%, dog med en outlier i form af 2018, da der som nævnt ovenfor var 

en ekstraordinær høj D/E-ratio, hvilket har indflydelse på beta og derved R_e.  

Af grafen kan det yderligere ses, at Polaris III har lavest R_e i de sidste 4 analyseår, hvilket er årsag til 

deres lave WACC. Det blev forklaret gennem deres lave beta-værdier og dermed investerer de i mindre 

risikofyldte virksomheder. 

Af grafen med R_d kan det ses hvorfor, WACC har været langsomt nedadgående i analyseperioden. Den 

indleder på 7% i 2008/2009 og ender omkring 2% i 2018/2019. Den største årsag til dette, er at 

lånebetingelserne er blevet særdeles favorable i løbet af analyseperioden. 

Figur 65 – Udvikling i gennemsnitlig R_e og R_e 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Opsummerende er Erhvervsinvest II’s lave D/E-ratio skyld i at de besidder den største WACC, mens 

Polaris III’s lave R_e er årsag til deres lave WACC. 
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5.4 Eventuelle støjkilder 

Inden en delkonklusion skal opsamle de vigtigste pointer af ovenstående analyser, bør der kort diskuteres 

de eventuelle støjkilder, der kan være i analysen. Der blev i afsnit 1.4.4 nævnt hvilke støjkilder, der kunne 

være til stede, men for netop denne analyse er der flere regnskabstekniske støjkilder, der kan agere 

misvisende.  

Først og fremmest er der til dels taget højde for regnskabsmæssig fleksibilitet. Dette indebærer både 

korrigering af forskellige regnskabspraksisser samt forskellige indregningsmetoder, herunder bias og 

andet regnskabsmanipulation. Disse elementer har muligvis haft et for positivt indtryk på resultaterne. 

Derudover er der forsøgt at korrigere for engangsposter, hvor især køb og salg af datterselskaber mm. kan 

have væsentlig indflydelse på regnskabet, og derved de endelige resultater.  

Der er ikke taget højde for ændring i risiko for de respektive porteføljeselskaber. Der er antaget en sektor, 

hvilket muligvis kan have ændret sig i løbet af analyseperioden som følge af en strategisk repositionering, 

hvilket vil have indflydelse på WACC.  

Der er i høj grad forsøgt at korrigere for ovenstående, men da der i analysen er anvendt regnskaber for 

hele ejerskabsperioden for 31 selskaber, antages den samlede effekt af støjkilderne at neutralisere 

hinanden. 

Derudover kan der nævnes en overordnet støjkilde i udvælgelsen af de tre kapitalfonde, da de har 

forskellige karakteristika, hvor især størrelserne skiller sig ud. Som nævnt i afsnit 3.4, er kapitalfondene 

dog udvalgt på baggrund af deres fælles karakteristika, og for at opnå det bedste sammenligningsgrundlag. 

Det vurderes tilnærmelsesvist umuligt at identificere tre næsten identiske kapitalfonde.  

5.5 Delkonklusion 

Formålet med EVA-analysen har været at identificere i hvilken grad Erhvervsinvest II, Polaris III og 

Segulah IV har formået at skabe økonomisk værdi i deres porteføljeselskaber. 

Det kan konkluderes at Erhvervsinvest II er den eneste kapitalfond der præsterer positiv EVA med et 

resultat på DKK 40 mio. gennem hele kapitalfondens levetid. Segulah IV og Polaris III præsterer negativ 

EVA på henholdsvis DKK -1.273mio. og DKK -581mio. Disse resultater har imidlertid et lavt 

sammenligningsgrundlag, da kapitalfondsstørrelserne varierer, hvorfor de årlige gennemsnitlige EVA-

resultatet blev sat op mod nettoomsætning i figur 53. Ud fra denne figur blev de samme konklusioner 

udledt, ligesom der blev konkluderet at hverken Segulah IV eller Polaris III præsterer positiv EVA i nogle 

af analyseårene. 
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Dernæst blev EVA dekomponeret til porteføljeselskabsniveau, med henblik på at determinere hvorledes 

den samlede EVA blev opgjort. Denne analyse illustrerede, at Segulah IV’s negative EVA var stærkt 

påvirket af Gunnebo Industrier, der præsterede en samlet EVA på DKK -645mio., hvilket svarer til næsten 

20% af kapitalfondsstørrelsen. Ligeledes var Polaris III’s negative EVA påvirket af AlliancePlus, der 

præsterede EVA på DKK -424 mio., hvilket svarer til 23% af kapitalfondsstørrelsen. Erhvervsinvest II’s 

EVA, var derimod positivt påvirket af investeringer i Damolin og Tresu, mens Epoke havde negativ 

indflydelse. 

Dette afsnit indeholdt yderligere en sammenligning af de beregnede afkast i afsnit 4 og EVA-resultaterne 

på porteføljeselskabsniveau. Disse sammenligninger var til dels overraskende, da eksempelvis CCS 

Healthcare præsterede en betydelig negativ EVA på DKK -281mio., mens afkastet lå på imponerende 

4,04x. På trods af enkelte overraskelser viste flere af sammenligningerne konsistens på tværs af 

analyserne, da eksempelvis Erhvervsinvest II’s bedste investeringer, Damolin og Tresu, ligeledes opnåede 

imponerende afkast på henholdsvis 10,17x og 11,23x.  

Derudover blev de underliggende komponenter i EVA analyseret, hvor figur 59 viste, at Erhvervsinvest 

II præsterede den højeste gennemsnitlige ROIC på 6,75%. Erhvervsinvest II havde dog ligeledes den 

højeste WACC, hvorfor deres værdiskabelse er sket på baggrund af ROIC. Denne blev især påvirket af 

en høj gennemsnitlig overskudsgrad og nettoomsætning. Den høje WACC skyldtes en forholdsvis lav 

D/E-ratio sammenlignet med de to andre kapitalfonde. 

Segulah IV præsterede en gennemsnitlig ROIC på 2,44%, mens deres WACC var 6,34% for perioden, 

hvilket forklarer deres negative EVA-resultater.  

I analysen blev det ligeledes konkluderet at Polaris III påviste den laveste WACC på 5,43%. Dette skyldtes 

i høj grad et lavere gennemsnits beta på 0,98, hvilket antyder at der investeres i mindre risikobetonede 

porteføljeselskaber, og medførte lavere egenkapitalomkostning. 

Overordnet set, kan det på baggrund af EVA-analysen konkluderes, at der kun er skabt økonomisk værdi 

i Erhvervsinvest II’s porteføljeselskaber, mens der ikke er skabt økonomisk værdi i Segulah IV’s og 

Polaris III’s porteføljeselskaber. Det centrale element i EVA-analysen er, at der tages højde for 

kapitalgivernes afkastkrav, hvorfor det ikke er direkte sammenligneligt med de rapporterede afkast i tabel 

10. Det kan altså ikke vurderes, i hvor høj grad den økonomisk værdi afspejler afkastet. Såfremt den 

økonomiske værdi rangeres, vil Erhvervsinvest II præsterer bedst, mens Segulah IV præsterer værst, 

hvorfor den økonomiske værdi godt kan afspejles i kapitalfondenes afkast. Disse resultater vil blive 

viderediskuteret i afsnit 6.2.  
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6) Konklusion og diskussion 

6.1 Konklusion 

Formålet med denne afhandling er at identificere værdiskabelsen i nordiske kapitalfonde i perioden 1990-

2009. 

Indledningsvist blev det etableret, at kapitalfonde hører under definitionen private equity, og at 

udviklingen de seneste 40 år, er sket i takt med en stigende interesse for denne aktivklasse. Det blev 

uddybet, at investeringer i kapitalfonde fungerer som kapitaltilsagn, og at kapitalfonden er et selvstændigt 

investeringsselskab, finansieret af institutionelle investorer og administreret af et managementselskab.  

Efterfølgende blev managementselskabernes muligheder for at skabe værdi i de enkelte 

porteføljeselskaber belyst, og der blev identificeret tre overordnede elementer, der kan bidrage til 

værdiskabelsen; operationelle forbedringer, multipel ekspansion og financial engineering. Dernæst blev 

de typiske præstationsmål diskuteret, og MOIC blev vurderet som det optimale mål for denne afhandling. 

I analyse 1 var et datasæt fra private equity-databasen, Preqin, genstand for analyse. Her blev 70 

kapitalfonde rangeret på baggrund af MOIC, og der blev identificeret en Top, Midt og Bund. Analysen 

havde til formål at identificere overordnede kendetegn ved de bedst præsterende kapitalfonde, og hvordan 

Top har adskilt sig fra Bund.  

Kapitalfondenes afkast blev målt op mod etableringsår, kapitalfondstørrelse, dry powder og 

kapitalfondsnummer. Selvom ingen af de undersøgte faktorer viste en decideret sammenhæng, var det en 

generel tendens i datasættet, at afkastet for kapitalfondene var faldende over tid. Dette stemmer overens 

med resultaterne fra Puche, Braun & Achleitner (2015), og bunder antageligvis i en øget konkurrence 

blandt kapitalfondene. Forskellen på Top og Bund blev bedst illustreret i størrelsen og dry powder. Heraf 

fremgik det, at Top kapitalfondene er betydeligt mindre end Bund kapitalfondene, og investerer tilmed 

6% mindre kapital, end der er til rådighed. Konklusionerne vurderes dog ikke at kunne forudsige 

fremtidige sammenhænge mellem kapitalfondenes afkast og karakteristika. 

På baggrund af analyse 1 blev der desuden identificeret de tre kapitalfonde, som skulle danne grundlag 

for et casestudie af værdiskabelsen, i resten af afhandlingen. Kapitalfondene er Erhvervsinvest II, Polaris 

III og Segulah IV, fra henholdsvis Top, Midt og Bund.  

I analyse 2 blev afkastet i de tre kapitalfonde dekomponeret. Dette krævede indledningsvist at udvikle en 

række regnskabstekniske formler, der kunne isolere hver enkel komponent i værdiskabelsen. Resultatet 

blev en model, der kan kvantificere og illustrere de fem identificerede værdiskabelseskomponenter; 

salgsvækst, EBITDA-marginvækst, multipel ekspansion, amortisering af gæld og netto pengestrømme.  
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Efterfølgende blev afkastet udregnet for de 32 porteføljeselskaber, på baggrund af multiple 

værdiansættelser ved entry og exit. På et kapitalfondsniveau resulterede udregningerne i en MOIC på 

henholdsvis 4,05x, 2,61x og 2,16x, for Erhvervsinvest II, Polaris III og Segulah IV, respektivt. Dette blev 

vurderet tilfredsstillende, sammenlignet med de oplyste værdier fra datasættet. Afkastet udgjorde derefter 

grundlaget for den faktiske dekomponering af værdiskabelsen på både et porteføljeselskabsniveau og et 

kapitalfondsniveau. 

Erhvervsinvest II havde et afkast på 0,74x som følge af netto pengestrømme, hvor hverken Polaris III eller 

Segulah IV formåede at skabe afkast. Selvom dette skyldes høje dividendeudbetalinger, som er et afledt 

resultat af driften, indikerer det ligeledes brug af financial engineering i Erhvervsinvest II. Dividenderne 

er dog i høj grad på bekostning af amortisering af gæld, hvor Erhvervsinvest II taber 0,17x. Segulah IV 

formår derimod at skabe et afkast på 0,56x ved amortisering af gæld, hvilket indikerer en mere traditionel 

brug af financial engineering. Samlet set har Erhvervsinvest II den laveste gearing i porteføljeselskaberne, 

og selvom der ikke kunne bevises en positiv sammenhæng mellem afkast og gearing, er der tilsyneladende 

en negativ sammenhæng mellem kapitalfondens afkast og den gennemsnitlige gearing i 

porteføljeselskaberne. 

Erhvervsinvest har antageligvis taget en større risiko end de to andre managementselskaber, ved at 

investere i selskaber med lavere omsætning, der derfor har været relativt lavere værdiansat. Delvist på 

baggrund af salgsvæksten blev porteføljeselskaberne handlet til højere multipler ved exit, hvorfor 

Erhvervsinvest II ultimativt opnåede et afkast på 1,15x fra multipel ekspansion, hvilket er fire gange 

højere end Segulah IV.  

Værdiskabelsen som følge af de to operationelle komponenter, salgsvækst og EBITDA-marginvækst, kan 

i de tre kapitalfonde i høj grad tilskrives enkelte selskaber, der forøger det samlede afkast. I analysen af 

begge komponenter, er der er flere indikationer på, at Erhvervsinvest II er en specialistfond, herunder 

ensartede karakteristika af porteføljeselskaberne. Erhvervsinvest II formår at skabe et afkast på 1,33x som 

følge af de operationelle komponenter, sammenlignet med 0,68x for Polaris III og 0,90x for Segulah IV. 

Resultaterne blev yderligere testet i en følsomheds- og scenarieanalyse, der pegede på, at enkelte 

komponenter, i få selskaber, står for en betydelig del af værdiskabelsen i Polaris III og Segulah IV. 

Erhvervsinvest II havde en spredt værdiskabelse over hele porteføljen. Samlet set har Erhvervsinvest skabt 

mest værdi, hvilket kommer til udtryk igennem fire af de fem værdiskabelseskomponenter. Ingen af 

resultaterne tyder på, at afkastet i de tre kapitalfonde skulle være tilfældigt. 

Dernæst blev den økonomiske værdi i porteføljeselskaberne analyseret. Her blev det konkluderet, at 

Erhvervsinvest II er den eneste kapitalfond, der præsterer positiv EVA med et samlet resultat på DKK 
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40mio. over hele analyseperioden. Segulah IV og Polaris III præsterede i analyseperioden negativ EVA 

på henholdsvis DKK -1.273mio. og DKK -581mio., ligesom de ikke formåede at skabe positiv EVA i 

blot et enkelt analyseår. 

Derudover blev EVA dekomponeret på et porteføljeselskabsniveau, hvor det blev udledt, at 

Erhvervsinvest II havde to særdeles succesfulde investeringer, i Damolin og Tresu, der bidrog positivt til 

skabelsen af økonomisk værdi i kapitalfonden. Yderligere blev der identificeret et porteføljeselskab i 

Segulah IV, Gunnebo Industrier, der påvirkede EVA betydeligt negativt. Dette var ligeledes tilfældet for 

Polaris III med selskabet AlliancePlus.  

EVA blev ligeledes sammenlignet med de beregnede afkast i analyse 2 på porteføljeselskabsniveau. Dette 

skabte enkelte overraskelser, da eksempelvis CCS Healthcare præsterede en betydelig negativ EVA på 

DKK -281mio., mens afkastet lå på imponerende 4,04x. Alligevel korrelerede de 2 analyser i overvejende 

grad, da eksempelvis Erhvervsinvest II’s bedste investeringer, Damolin og Tresu, påviste imponerende 

afkast på 10,17x og 11,23x, respektivt. 

Efterfølgende blev de underliggende bestanddele i EVA-analysen analyseret, hvor det blev konkluderet, 

at ROIC var den største driver bag det positive EVA-resultat i Erhvervsinvest II. Denne ROIC blev især 

påvirket af en høj overskudsgrad samt høj nettoomsætning. Det blev ligeledes konkluderet, at 

porteføljeselskaberne i Polaris III havde den laveste WACC, hvilket bundede i mindre risikobetonede 

investeringer. 

Afhandlingen konkluderer dermed, at der blev identificeret flere faktorer, som karakteriserer de bedst 

præsterende nordiske kapitalfonde i undersøgelsesperioden. Dette blev eksemplificeret gennem 

Erhvervsinvest II, der både præsterer en høj værdiskabelse gennem operationelle forbedringer og multipel 

ekspansion, samt skaber økonomisk værdi gennem EVA. 

6.2 Diskussion af resultater 

Resultaterne i analyse 2 er overvejende forventelige. Erhvervsinvest II skaber det højeste afkast, og har 

derfor også den største værdiskabelse. Dette illustreres i fire ud af fem værdiskabelseskomponenter, og 

følsomhedsanalysen bekræftede, at værdiskabelsen skete i næsten alle porteføljeselskaberne, hvilket ikke 

var tilfældet i Segulah IV og Polaris III. 

Analyse 3 illustrerede ligeledes, at der blev skabt økonomisk værdi i porteføljeselskaberne i 

Erhvervsinvest II, mens det ikke var tilfældet for porteføljeselskaberne i Polaris III og Segulah IV. Dette 

er noget overraskende, da kapitalfonde er kendt for at skabe værdi i deres selskaber, hvorfor en indledende 

formodning var, at Top, Midt og til dels Bund ville skabe økonomisk værdi. Det kan diskuteres, hvorvidt 
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det afspejles i afkastet, da EVA-analysen tager højde for kapitalgivernes afkastkrav, og dermed ikke er 

direkte sammenlignelig med MOIC. Af denne årsag vurderes den økonomiske værdi til at være delvist 

afspejlet i kapitalfonden. Såfremt den økonomiske værdi rangeres, vil Erhvervsinvest II præsterer bedst, 

mens Segulah IV præsterer værst, hvorfor den økonomiske værdi på sin vis kan afspejles i afkastet. 

Afhandlingens reliabilitet og validitet ville unægteligt blive højere, hvis analyserne tog udgangspunkt i 

de faktiske transaktionsdata fra kapitalfondene. Således ville der ikke være usikkerhed om estimaterne på 

afkastet, og værdiskabelsen kunne derfor dekomponeres uden usikkerheder. Ligeledes ville financial 

engineering være lettere at kvantificere, da både kapitalstrukturen og gældstrukturen kunne fastslås med 

sikkerhed. Detaljeret transaktionsdata kunne ændre på konklusionen, da den faktiske værdiskabelse, 

kunne se anderledes ud. 

Havde IRR været anvendt som præstationsmål, skulle metoden i analyse 2 ændres, så afkastet opgjordes 

i IRR, og formlerne for værdiskabelseskomponenter blev baseret herpå. Konklusionen havde næppe 

ændret sig, og tværtimod ville dividendeudbetalingerne i Erhvervsinvest II sandsynligvis øge IRR 

yderligere. 

Valget af Erhvervsinvest II som den bedst præsterende kapitalfond i casestudiet, kan også diskuteres. Som 

det kommer frem løbende i analysen, er de generelle karakteristika for de bedst præsterende kapitalfonde, 

meget lig karakteristika for Erhvervsinvest II. Var der valgt en anden kapitalfond i datasættet, kunne 

værdiskabelsen meget vel have set anderledes ud, og konklusionerne skulle derfor opdateres. Dette gør 

sig generelt gældende for alle ændringer i analyse 2 og analyse 3. Ultimativt blev de tre kapitalfonde i høj 

grad udvalgt på baggrund af det tilgængelig informationsgrundlag. 

Var de tre kapitalfonde i analyse 2 og analyse 3 etableret tidligere, kunne værdiskabelsen også tage 

anderledes form. Et studie af kapitalfonde i start 90’erne ville antageligvis fremhæve financial 

engineering, som den mest betydningsfulde komponent i værdiskabelsen, ligesom multipel arbitrage 

givetvis ville dominere i slut 90’erne. Ændringer i den økonomiske værdi, kræver en nærmere analyse af 

porteføljeselskaberne. En sådan analyse besværliggøres dog af et ringe offentligt informationsgrundlag. 

Sørensen & Korteweg (2015) og Kaplan & Schoar (2005) identificerer overordnede faktorer for de bedst 

præsterende kapitalfonde på det globale marked, og forsøger at illustrere sammenhænge mellem afkast 

og geografi, tidsperiode, industri m.m. Blandt andet finder de, at der er en negativ korrelation mellem 

kapitalfondsstørrelse og afkast, hvilket der ligeledes konkluderes for det nordiske marked i denne 

afhandling. Kaplan & Schoar (2005) finder yderligere, at managementselskaber præsterer bedre over tid, 

i takt med at de samler erfaring. I denne afhandling blev det modsatte antydet, dog uden at kunne 

konkludere entydigt. 
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Puche, Braun & Achleitner (2015) og Kaplan & Schoar (2005) finder, at det globale afkast har været 

faldende over tid. Puche, Braun & Achleitner (2015) udleder, at transaktioner afsluttet før år 2000 skabte 

en gennemsnitlig Gross MOIC på 4,30x, mens transaktioner afsluttet efter 2008 har en gennemsnitlig 

Gross MOIC på 2,80x. Denne afhandling fandt ligeledes indikationer på faldende afkast over tid på det 

nordiske marked. Puche, Braun & Achleitner (2015) forklarer det faldende afkast med, at værdiskabelsen 

i financial engineering og operationelle forbedringer er faldet.  

Denne afhandling belyser dog ikke årsager til det faldende afkast, men adskiller sig ved at analysere 

afkastets forskellige værdiskabelseskomponenter. 

6.3 Perspektivering 

Det følgende afsnit vil behandle emner til videreundersøgelse, samt forsøge at sætte afhandlingens 

resultater og konklusion i kontekst med reel forretningspraksis inden for kapitalfonde. 

Først og fremmest er den største udfordring ved casestudier at generalisere, hvorfor en oplagt 

videreanalyse kunne tage udgangspunkt i samme metode, men med flere kapitalfonde. Derved vil 

fremgangsmåden og resultaterne blive testet yderligere. 

Den operationelle værdiskabelse blev videreundersøgt gennem en EVA-analyse, da det vurderedes at 

være den værdiskabelseskomponent, som managementselskabet havde størst indflydelse på. Denne 

analyse kunne suppleres med en analyse af de to andre værdiskabelseskomponenter. Mere specifikt, kunne 

multipel ekspansion analyseres ved at undersøge porteføljeselskabernes forretningsmodel og kernedrift i 

løbet af analyseperioden. Såfremt disse ændrer sig, har managementselskabet antageligvis taget et aktivt 

valg om at opsøge en ny branche eller nyt marked. Herved kommer den strategiske repositionering til 

udtryk, hvilket betyder at industrimultiplerne ændres, formentlig til den positive side. På denne måde kan 

managementselskabernes evner til at repositionere porteføljeselskabet til mere attraktive multipler, 

vurderes og sammenlignes på tværs af kapitalfonde. 

Financial engineering kunne også dekomponeres yderligere, hvis gældsstrukturen og omkostningerne 

blev identificeret i en kreditanalyse. En kreditanalyse kunne derfor bidrage til en dybere forståelse af 

financial engineering, der i afhandlingen kun omfatter amortisering af gæld. I forlængelse kunne gældens 

forskellige karakteristika bestemmes, herunder lånesats, lånebeløb, amortiseringsdetaljer m.m. Disse 

kunne derefter benchmarkes på tværs af kapitalfondene, for at få et indblik i hvilke managementselskaber, 

der opnår størst værdi gennem financial engineering. 

Endvidere kunne flere af de elementer der afgrænses fra videreanalyseres. Dette indebærer blandt andet, 

de faktorer der påvirker investorernes endelige afkast, herunder skattemæssige aspekters betydning samt 
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management fee og andre omkostninger. En indledende hypotese kunne være, at de dyreste kapitalfonde 

også er de bedst præsterende, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet i praksis. Desuden kunne de 

selskabsretlige strukturer analyseres, for at bestemme hvilken værdi disse skaber. 

En mere kvalitativ tilgang kunne også bidrage til analysen. Der afgrænses i afhandlingen fra at vurdere 

det organisatoriske aspekt i managementselskaberne, og de respektive partneres baggrund. En analyse af 

dette kunne bidrage yderligere til forståelsen af værdiskabelsen, og i hvilken grad managementselskaberne 

fokuserer på forskellige værdiskabelseskomponenter. 

De ovenstående analyser kunne udføres på baggrund af offentlig tilgængelig information, men som 

tidligere studier, herunder Ljungqvist & Richardson (2003), eksemplificerer, øges informations- og 

konklusionsgrundlaget, når der anvendes data fra kapitalfondene eller investorerne selv. Var dette 

tilgængeligt, ville de eksakte entry og exit værdier benyttes til dekomponering, hvorfor flere 

estimeringsfejl bliver fjernet eller til dels minimeret. Således kunne dekomponeringen uddybes yderligere, 

hvor der kunne opdeles i generelle markedsdrivere og porteføljeselskabsspecifikke drivere.  

Financial engineering ville i højere grad kunne kvantificeres. Salgsvæksten kunne dekomponeres i 

organisk og uorganisk vækst, samt industriens samlede omsætningsvækst. Multipel ekspansion kunne 

dekomponeres ud på en markedsbaseret- og selskabsspecifik vækst, der kunne fastslå om 

managementselskabet har skabt alpha. Ligeledes ville det i højere grad også være muligt at rangere på 

baggrund af IRR, hvis information om timingen af cash flow ville være tilgængelig. 

I praksis har de institutionelle investorer adgang til denne data. Det udleveres ofte af 

managementselskaberne, når der forsøges at rejse en ny kapitalfond. Det sparer investorerne for en masse 

arbejde, da de ikke behøver at opspore de tidligere porteføljeselskabers regnskaber. Ligeledes fremgår de 

faktiske købs- og salgsværdier af data fra managementselskaber, og derfor også entry og exit 

EV/EBITDA. Det sparer dem ligeledes for den omstændige proces at identificere relevante peers. Når 

dette er på plads, kan modellen til at dekomponere afkastet fra analyse 2, med fordel benyttes. Hermed 

kan investorerne illustrere værdiskabelsen og benchmarke managementselskabernes præstationer mod 

hinanden. Ultimativt kunne der træffes bedre investeringsbeslutninger, hvorfor afhandlingen vurderes 

relevant i praksis. Modellens begrænsninger i forhold til financial engineering kunne dog give anledning 

til en videreudvikling, så al tilgængelig information herom inkluderes. 

Skulle der investeres i en ny kapitalfond rejst af Erhvervsinvest, Polaris eller Segulah, kunne afhandlingen 

ligeledes med fordel inddrages i beslutningsgrundlaget. Resultaterne peger unægteligt på, at 

Erhvervsinvest formår at skabe mest operationel værdi, og afhandlingen kunne bekræfte en potentiel 

investor i sine overvejelser om dette.  
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Datasættet fra Preqin, kan på samme vis med fordel benyttes af investorer. Foruden resultaterne fra 

analyse 1, kan der foretages yderligere regressionsanalyser for at finde flere sammenhænge mellem afkast, 

og det mere statiske data for kapitalfondene. Datasættet kunne desuden udvides til at inkludere Europa, 

for at sikre et større konklusionsgrundlag, og opdateres løbende for at sikre relevans. 

Afhandlingen lægger altså op til flere videreundersøgelser, der kunne foretages på samme datagrundlag, 

samt undersøgelser der ville kræve adgang til kapitalfondenes konfidentielle data. Afhandlingen vurderes 

relevant på et praktisk niveau, og ville med fordel kunne benyttes som et framework for investorer. 
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