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Indledning 
Den 28. marts 2014 har virksomheden OW Bunker, der handler med brændstof til skibe, 

første handelsdag på Nasdaq OMX, den københavnske fondsbørs (Karlsson, 2014). 

Børsnoteringen vurderes at være en succes, og omkring 20.000 privatpersoner investerer i 

OW Bunker. Derudover investerer flere pensionskasser i virksomheden.  

Bag børsnoteringen står virksomhedens hovedaktionær, den svenske kapitalfond Altor, som 

i forbindelse med børsnoteringen har solgt ud af sin daværende ejerandel (Ritzau Finans, 

2017). Siden Altor i 2007 købte OW Bunker, og indtil virksomheden børsnoteres, har 

virksomheden oplevet en kontinuerlig vækst i både omsætning og nettoresultat (Karlsson, 

2014).  

Forventningerne er derfor store, og OW Bunker får en god start på børsen. Virksomhedens 

aktier stiger fra udbudskursen på 145 kroner til 175 kroner på første handelsdag. Der går dog 

blot syv måneder fra første handelsdag, før virksomheden må indgive dens konkursbegæring, 

og OW Bunker går endeligt konkurs den 7. november 2014. Konkursbegæringen efterlader 

både private og institutionelle investorer med store tab (Ritzau Finans, 2017). 
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Skandalen har kastet et negativt lys på kapitalfonde og deres børsnoteringer. I en artikel i 

Berlingske beskrives det, hvordan konkursen har efterladt en mistro til børsnoteringer af 

kapitalfondsejede virksomheder, og at disse må forvente lavere udbudspriser, såfremt danske 

investorer skal udnytte børsnoteringerne (Kolby, M 2014). Aktieanalysechef i Sydbank Bjørn 

Schwartz udtaler ligeledes til Berlingske, "OW Bunker-sagen vil helt sikkert få en indflydelse, 

og investorerne kommer til at se mere kritisk på børsprospekterne i fremtiden. Man vil nok 

også kræve et prisafslag for at dække den risiko ind, som der altid er ved børsnoteringer. 

Risikovilligheden og lysten til at introducere nye virksomheder er formodentlig reduceret.” 

(Kolby, M 2014 s. 1) Direktør Jens Møller Nielsen uddyber ligeledes til Berlingske, "Jeg kan 

ikke komme i tanke om en så stor børsnotering, der er gået så galt, så hurtigt. Det er klart, at 

det får investorer til at tænke sig om, de næste gange der kommer virksomheder på børsen 

og især, hvis det er kapitalfondsejede virksomheder.” (Kolby, M 2014, s. 1) 

Efterfølgende har en 400 siders lang redegørelse af kurator Søren Halling-Overgaard, om 

krakket i OW Bunker, konkluderet at, ”Altor sendte OW Bunker på børsen med et stærkt 

kritisabelt prospekt, som ikke gav et retvisende billede for investorerne.”  

(Benson, P 2015, s. 1) 

OW-Bunker sagen er især interessant på grund af den kritik, der bliver rejst af kapitalfonde 

og deres børsnoteringer, da konsekvenserne af konkursen har været omfattende, og sagen 

samtidigt fik stor mediebevågenhed de efterfølgende år.  

Sagen er dog ikke den eneste, der får kritikerne til at rette blikket mod børsnoteringer initieret 

af kapitalfonde. Tilbage i 2011 blev Pandora og kapitalfonden Axcel kritiseret for en meget 

høj værdiansættelse. Der blev samtidigt sat fokus på, at Axcel tjente 8.6 milliarder kroner på 

børsnoteringen. I en artikel i Information udtalte Johnny Madsen, Investeringschef i Dansk 

Formue- og Investeringspleje blandt andet, ”Da jeg hørte, hvilken pris Pandora lagde ud med, 

troede jeg, det var en joke. Det mindede mig om de gamle IT-dage. Der blinkede så mange 

advarselslamper, at aktionærerne burde have overvejet at holde sig væk.” (Gjertsen, M. N 

2011, s. 1) Pandoras aktie faldt kort efter børsnoteringen i slutningen af 2010 fra en 

udbudskurs på 263 kr. til 40 kr. Et niveau aktien blev på indtil 2012.  
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Siden da er aktien steget til d 01-01-2021 at være 681 kr. værd. Trods en dengang stor kritik 

af den høje værdiansættelse, samt Axcels indtjening på 8.6 milliarder kroner, er aktien i dag 

mere værd end i 2011 (Gjertsen, M. N 2011).  

De negative historier om kapitalfondsinitierede børsnoteringer har gjort det interessant at 

undersøge, hvorvidt børsnoteringer foretaget af kapitalfonde performer dårligere end 

børsnoteringer af privatejede virksomheder, og hvorvidt kapitalfonde formår at skabe værdi 

for virksomheden og investorerne efter en børsnotering.   

Problemformulering 
Kapitalfonde, også kaldet Private Equity-fonde, opkøber gennem en fond en eller flere 

virksomheder, såkaldte portefølje virksomheder, med henblik på at øge værdiskabelsen og 

dermed værdien af virksomheden inden for en tidshorisont på 5-7 år. Herefter foretager 

kapitalfonden deres ”exit”. Et exit er oftest enten et salg til en anden kapitalfond, et salg til 

en industriel køber eller en børsnotering (Vinten F & Thomsen S, 2008). 

Når kapitalfondene foretager et exit er målet, at værdien af virksomheden er højere, end da 

kapitalfonden opkøbte virksomheden. På den måde kan kapitalfonden skabe afkast og værdi 

for både dens ejere og investorer, der har investeret i fonden og dermed i 

porteføljevirksomheden.  

I kraft af kapitalfondens tidshorisont på 5-7 år er metoderne, for hvordan denne værdi skabes, 

oftest relative markante og kommer til udtryk som ændringer i den øverste ledelse, corporate 

governance, kapitalstruktur og generel effektivisering af forretningen (Vinten F & Thomsen S, 

2008). Tidshorisonten har samtidig den afledte effekt, at kapitalfonden ikke har råd til at 

porteføljevirksomheden bliver ”fat & happy”, blot fordi indtjeningen er solid. Kapitalfonden 

søger derfor hele tiden efter forbedringer i porteføljevirksomheden. 

Undersøgelser af privatejede unoterede virksomheder viser derimod, at mangel på corporate 

governance og hertil hørende kontrolmekanismer oftest medfører, at disse typer 

virksomheder ikke drives lige så effektivt som kapitalfondsejede virksomheder.  

Derudover er en privatejet virksomhed oftest ejet af stifteren, og ledende poster er besat af 

den stiftende familie.  
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Privatejede virksomheder kan derfor have en tendens til at overse den mulige værdiskabelse 

ved effektivisering og med tiden stille sig tilfreds med situationen (Bennedsen M & Nielsen K 

2001). 

I forbindelse med Axcels børsnotering af Pandora stillede investeringschef i Dansk Formue- 

og Investeringspleje, Johnny Madsen følgende spørgsmål i Information, 

”Kapitalfonde lever af at købe billigt og sælge dyrt. Axcel og andre 

hovedaktionærer benyttede børsnoteringen til at sælge deres aktier. Her 

scorede de kassen. Så kan man stille sig selv spørgsmålet: Er det attraktivt for 

hr. og fru Jensen at købe Pandora-aktier af en kapitalfond, som lever af at købe 

billigt og sælge dyrt?” (Gjertsen, M. N 2011 s. 1).  

Det er en tankevækkende problemstilling Johnny Madsen belyser, og udtalelsen har været 

med til at danne grundlag for opgavens problemformulering: 

Er børsnoteringer foretaget af kapitalfonde mindre succesfulde end børsnoteringer foretaget 

af privatejede virksomheder selv? 

Opgaven vil undersøge, om ejerskabet inden en børsnotering påvirker virksomhedens 

efterfølgende præstation på børsen. For at undersøge hvorvidt en børsnotering er 

succesfuld, analyseres og sammenlignes præstationerne på børsen ud fra aktieafkast og 

værdiskabelse. 

For at besvare problemformuleringen vil opgaven undersøge følgende 

undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvad er private equity, og hvilken type aktiv er det? 

2. Hvad er en kapitalfond, og hvordan skaber den værdi? 

3. Hvad er de typiske forskelle mellem privatejede virksomheder og kapitalfondsejede 

virksomheder? 

4. Hvordan har aktiemarkedet og markedet for nye børsnoteringer i Norden udviklet sig 

i perioden 2010-2018? 

5. Hvordan påvirker det tidligere ejerskab virksomhedens præstation på børsen? 
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Metode og undersøgelsesdesign 
Formålet med opgaven er, at undersøge om børsnoteringer initieret af kapitalfonde er mindre 

succesfulde end øvrige børsnoteringer. For at besvare problemformuleringen, undersøges og 

analyseres data fra børsnoteringer foretaget i Norden fra 2010 til og med 2018.  

Opgavens primære data er udelukkende kvantitativ, da opgaven ikke har til formål at 

undersøge eller forstå, hvordan investorerne opfatter eller forventer, at de forskellige 

børsnoteringer klarer sig. Fokus er i stedet at observere og forklare udviklingen efter 

børsnoteringen.  

Opgaven tager afsæt i positivismen, i dét virkeligheden anskues gennem det målbare, og 

derved generaliserer for at undersøge en mulig årsagssammenhæng (Saunders, M 2009). 

Opgaven tester om aktier i virksomheder børsnoteret af en kapitalfond ikke bør være 

attraktive, da kapitalfonde lever af at købe billigt og sælge dyrt. Fordelen ved den kvantitative 

metode er, at den gør det muligt at finde sammenhænge og mønstre ud fra statistiske 

analyser. 

Derudover er metoden fordelagtig, da den kan behandle større mængder af data end den 

kvalitative metode. Den kvantitative metode har samtidigt den fordel, at dataene, der udgør 

stikprøven, gør det muligt at drage konklusioner vedrørende hele populationen. I dette 

tilfælde kan hele populationen defineres som børsnoteringer udenfor Norden. Den 

kvantitative metode danner grundlag for at kunne konkludere, hvorvidt børsnoteringer 

initieret af kapitalfonde generelt, ud fra data, performer svagere end øvrige noteringer.  

Ulempen ved udelukkende at anvende kvantitativ data er, at meninger og holdninger, der kan 

påvirke sammenhængen i mønstrene, ikke tages i mente. Derudover er den kvantitative 

metode mindre dybdegående end den kvalitative metode, som giver mere nuancerede svar 

ud fra åbne spørgsmål. 
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Dataindsamling 
Datagrundlaget for opgaven er børsnoteringer foretaget i Norden fra 2010 til og med 2018, 

og data er indhentet fra Thomson Reuters og vurderes at være meget pålidelig. Thomson 

Reuters er et anderkendt internationalt bureau, der leverer nyheder, statistisk og data på alt 

fra makroøkonomi til børstnoteret og privatejet virksomheder i hele verden.  

Sammenligning af aktiers performance 
Til at sammenligne hvordan aktier præsterer, anvendes flere metoder. Først sammenlignes 

absolutte afkast for alle børsnoteringer, og herefter analyseres to vægtet porteføljer med 

hhv. kapitalfondsinitierede og øvrige børsnoteringer. Endeligt sammenlignes absolutte afkast 

med udvalgte benchmarks.  

Visse af de udvalgte benchmarks indeholder de samme aktier, der sammenlignes med, hvilket 

kan betyde, at sammenligningen med benchmark ikke er fuldkommen retvisende. Det vil især 

være gældende, hvis der er mange at de samme aktier i begge datasæt. Det har ikke været 

muligt at få data på benchmark uden at nogle af de samme aktier var inkluderet i datasættet. 

Det vurderes dog, at antallet af aktier inkluderet i begge datasæt ikke er signifikant højt, 

hvorfor sammenligningen vurderes som værende troværdig.  

Reliabilitet og validitet 
Reliabiliteten i opgaven vurderes ud fra hvorvidt, opgavens konklusioner og målinger er 

pålidelige, samt deres nøjagtighed. Stabiliteten i reliabiliteten vurderes som middel, da 

aktiemarkedet konstant ændrer sig og er præget af en høj risiko. Denne risiko, både 

markedsrisiko og risikoen ved de enkelte aktier, kan medføre, at de samme resultater ikke 

nødvendigvis kan bevises, såfremt analysen foretages igen på et senere tidspunkt. Den 

eksterne reliabilitet vurderes som høj, da præmisserne og designet for analysen og 

konklusionen er fremlagt og specificeret. Det vurderes derfor, at det er muligt at gentage 

analysen. Opgavens reliabilitet vurderes som høj, da kvaliteten af data, der ligger til grund for 

konklusionerne, er håndteret og indsamlet pålideligt. Derudover inddrager opgaven teori fra 

akademiske lærebøger, der ligeledes vurderes at være pålidelige. Reliabiliteten kunne være 

styrket, såfremt opgaven havde gjort brug af flere undersøgelsesmetoder. Derudover er 

analysen og dens konklusioner påvirket af metoden for sammenligning samt hvilke 

benchmarks, der sammenlignes med og mod.  
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Validiteten i opgaven vurderes ud fra hvorvidt, der er undersøgt og målt det, der var formålet 

i opgaven. Metoden, der er valgt til at besvare problemformuleringen, vurderes at have en 

høj validitet, da data er genereret fra en pålidelig kilde. Derudover kan validiteten deles op i 

en ekstern og intern validitet. Den eksterne validitet vurderes ud fra hvorvidt, 

sammenhængen opgaven undersøger er rigtig, og hvorvidt der kan være andre forklaringer.  

Da opgaven undersøger og analyserer kapitalmarkeder, vurderes det, at der kan være flere 

forklaringer på, hvorfor en aktie performer godt eller dårligt, end blot hvilket ejerskab 

virksomheden har været under før noteringen.  

Den interne validitet vurderes, ud fra hvorvidt det er muligt at generalisere opgavens 

konklusioner og i så fald i hvor stor grad. Da opgaven fokuserer på børsnoteringer i Norden, 

kan det ikke med sikkerhed siges, at opgavens konklusioner kan generaliseres og bevises på 

andre markeder. Derudover kan tidsperioden ligeledes påvirke opgavens interne validitet, da 

konklusionerne muligvis ikke vil kunne påvises i en tidsperiode, hvor aktiemarkedet er 

påvirket af store prisfald. I tidsperioden 2010-2018, som opgaven undersøger, har 

aktiemarkedet haft flere år med store afkast. 

Opgavens validitet kunne være styrket ved at anvende flere metoder end kvantitative 

analyser af data, og opgavens håndtering og fortolkning af dataen påvirker ligeledes 

validiteten.  

Teori  
For at besvare opgavens problemformulering inddrages sekundær data i form af faglige 

teorier om børsnoteringer og kapitalmarkeder. De relevante teorier anvendes for at 

understøtte dataen fra Thomson Reuters. Herved holdes teorierne op mod praksis, og 

teorierne kan samtidigt være med til at forklare sammenhænge og tendenser i datasættet.  

Derudover vurderes det som værende essentielt at forstå de generelle teorier om 

kapitalmarkeder, da opgavens formål er at analysere børsnoteringer.  

 



10 
 

Den effektive markedshypotese 
Den effektive markedshypotese er en teori, der beskriver at samtlige aktier på børsen er 

prisfastsat korrekt, og at det derfor er umuligt at finde og købe en aktie, der er undervurderet 

og prisfastsat forkert (Harder, S 2008).  

Teorien antager, at aktiemarkedet til enhver tid tager højde for al relevant information, og 

alle aktier derfor er konstant prissat korrekt. Den effektive markedshypotese foreskriver 

derfor, at en investor ikke kan klare sig bedre end markedet på længere sigt, og at øget afkast 

kun kan opnås ved at påtage sig øget risiko (Harder, S 2008).  

Ifølge den effektive markedshypotese vil en aktiv investor derfor heller ikke være i stand til at 

outperforme markedet på længere sigt, og en passiv investor vil kunne opnå det samme 

gennemsnitlige afkast.  

Nobelprismodtager Eugene Fama videreudviklede i 1970 teorien om effektive markeder, og 

definerede forekomsten af tre former for markedseffektivitet – svag, semi stærk og stærk 

(Harder, S 2008).  

Under svag markedseffektivitet kan overnormale afkast ikke opnås ved at analysere den 

historiske udvikling i aktieprisen. En direkte konsekvens af dette er, at værktøjer som teknisk 

analyse ikke kan anvendes til at forudsige den fremtidige udvikling i aktieprisen. Den 

fremtidige aktiekurs er tilfældig, da den fremtidige pris udelukkende indeholder fremtidig 

information.  

Den semi-stærke form for markedseffektivitet inkorporerer, at al offentlig tilgængelig 

information afspejles i aktiekursen. Såfremt markedet er semi-stærkt vil aktiekursen med det 

samme reagere på ny information (Brealey R, Meyers, S & Franklin, A 2020). 

Ved stærk markedseffektivitet vil aktieprisen reflektere al information, der kan opnås ved at 

analysere virksomheden og markedsøkonomien. I et sådant marked vil der kunne observeres 

heldige og uheldige investorer, men ingen investorer vil være overlegne og konsekvent slå 

markedet (Brealey R, Meyers, S & Franklin, A 2020).  

Der er evidens for alle tre former for markedseffektivitet, men den semi-stærke form for 

markedseffektivitet er accepteret som værende den mest universelle antagelse om 

kapitalmarkeder (Brealey R, Meyers, S & Franklin, A 2020).  
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Den effektive markedshypotese kan kritiseres for ikke at tage højde for momentum 

investeringer, hvor der gennem en kombination af teknisk og fundamental analyse handles 

aktier på baggrund af antagelsen om, at prismønstre er konstante over tid. Derudover tager 

teorien ikke højde for de menneskelige mekanismer, så som behavioural finance, der påvirker 

langt de fleste investorer. Den effektive markedshypotese antager, at alle investorer er 

rationelle, men tager ikke højde for at investorer også påvirkes af impulser, der ikke altid er 

rationelle (Malkiel, Burton, G. 2003).  

Asymmetrisk information – The Lemon Problem 
Når en virksomhed skal børsnoteres, vil der naturligt opstå asymmetrisk information mellem 

ejere, ledelse og eksterne investorer. Som beskrevet i det tidligere afsnit vil der, under den 

semi-stærke markedseffektivitet, udelukkende kunne opnås et overnormalt afkast ved 

insiderhandel, og det er derfor vigtigt at beskrive, hvordan asymmetrisk information påvirker 

aktiens pris (Draho, J 2004). Virksomhedens insidere, defineret som ejere, ledere og 

nøglemedarbejdere, har i forbindelse med en børsnotering adgang til information, der ikke er 

tilgængelig for eksterne investorer. 

Eksemplet fra indledningen med OW Bunker er et eksempel på asymmetrisk information, da 

kuratoren konkluderede, at selvom virksomheden burde have fremlagt al relevant 

information var dette ikke tilfældet. Jason Draho referer derudover til ’The Lemon Problem’, 

der forklarer hvordan asymmetrisk information mellem køber og sælger, i yderste konsekvens 

kan få aktiemarkedet til at kollapse. Grundet den asymmetriske information er der ingen 

mulighed for, at en handel ender som profitabel for begge parter. Dette efterlader 

aktiemarkedet med ’Lemons’, der anvendes som eksempel på aktier, der ikke er fornuftige at 

investere i. Asymmetrisk information er et problem, da køber og sælger ikke besidder samme 

information når handlen indgås. Sælger, der i opgaven er kapitalfonde eller virksomheder, der 

sælger egenkapital, bør kende den sande værdi deres aktier. Køber, der i opgaven er 

investorer, har oftest ikke viden om aktiernes sande værdi.  

Det er derfor ikke muligt for investorerne at skelne mellem ’gode’ og ’dårlige’ virksomheder 

ved en børsnotering. Investorerne kan derfor ende med, at opfatte  en børsnotering som et 

signal for, at virksomheden er overvurderet, og at de eksisterende ejere udelukkende er 

interesseret i at opnå så høj en pris på deres aktier som muligt. Som konsekvens af dette vil 

virksomheden oftest tilbyde en lavere aktiekurs. 
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Såfremt de øvrige overvurderede virksomheder, der står overfor en børsnotering, ikke ønsker 

at sænke aktiekursen, vil markedet for nye udstedelser kollapse. Dette udtrykker den 

maksimale omkostning af asymmetrisk information (Draho, J 2004). 

Timingen for børsnotering 
Asymmetrisk information i forbindelse med børsnoteringer kan i tilfælde udnyttes af insidere 

til at time børsnoteringen, så den foretages i en periode, hvor betingelserne for notering er i 

virksomhedens favør. Det kan eksempelvis være at time noteringen, så den sker den tid på 

året, hvor virksomhedens omsætning er højest eller i et aktiemarked, hvor den generelle 

stemning er positiv, og hvor der er let adgang til risikovillig kapital (Cumming, D og Johan, S 

2018).  

Det kan diskuteres, i hvor høj grad asymmetrisk information spiller en rolle i forhold til 

timingen af børsnoteringen, da det ikke kræver en speciel insider viden at finde data på den 

generelle udvikling i de lokale eller globale aktiemarkeder.  

Underpricing theory 
På trods af at teorien om effektive kapitalmarkeder forklarer, at investorer opfatter 

virksomheder, der sælger egenkapital, som værende overvurderet, er det fundet evident at 

virksomheder i høj grad underprissætter deres aktier, når de går på børsen (Jenkinson, T., and 

Ljungqvist, A. (2001).  

Når virksomheden underprissætter deres aktier, opstår der en mulighed for, at investorerne, 

der køber aktier ved udbuddet, får et overnormalt afkast. Derimod har den lavere pris en 

omkostning for de nuværende ejere af aktierne. En undersøgelse af børsnoteringer i 

1900’erne påviste at afkastet på første handelsdag i I-lande er ca. 15% mod 60% i emerging 

markets (Jenkinson, T., and Ljungqvist, A. 2001). 

Principal-agent teorien 
I forlængelse af teorier om kapitalmarkeder er det relevant at inddrage teori, der kan forklare 

hvordan, en konkret virksomhedsledelse påvirker værdiskabelsen i virksomheden.  

Principal-agent teorien er relevant, fordi kapitalfonde ved kraftigt gearede 

incitamentsprogrammer oftest forsøger at minimere risikoen for principal-agent problemet. 

Teorien blev udviklet i 1970’erne af Michael Jensen fra Harvard Business School og William 

Meckling fra University of Rochester. 
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Principal-agent teorien, eller problemet, er et udtryk for den konflikt, der opstår i 

prioriteterne mellem en person eller gruppe, og den repræsentant der er autoriseret til at 

handle på denne person eller gruppes vegne (Brealey R, Meyers, S & Franklin, A 2020).  

Agenten kan i visse situationer handle på måder, der er modstridende med principalens 

interesse. I forhold til ledelse af virksomheder vil principal-agent problemet komme til udtryk 

ved forholdet mellem ejeren eller ejerne af virksomheden og virksomhedens direktør eller 

ledelse. Risikoen er, at agenten vil agere ud fra andre interesser end principalens. Når kontrol 

og ejerskab deles op, kan dette problem forekomme.  

Et eksempel på principal-agent problemet kan være, når virksomhedens aktionærerne, der er 

principaler, stoler på, at den administrerende direktør, som agenten, til at eksekvere på en 

strategi lagt af aktionærerne. Strategien kan være, at virksomhedens aktiekurs skal stige, eller 

at udbytte betalingerne skal stige. Såfremt direktøren i stedet investerer virksomhedens 

overskud i andre projekter eller udbetaler store bonusser til ledelsen, vil principalerne opleve, 

at agenten ikke har handlet i deres interesse (Brealey R, Meyers, S & Franklin, A 2020). 

For at løse problemet kan principalerne lave incitamentsprogrammer, således at principalens 

interesser afspejler agents interesser. Derudover kan aktionærerne kræve rapportering 

oftere fra agenten eller ansætte eksterne advokater og revisorer som kontrolfunktioner. 

I forhold til kapitalfonde, er løsningen på principal-agent teorien oftest gearede incitaments 

programmer, hvor ledelsen køber en andel af virksomhedens egenkapital, og på denne 

måde selv får en interesse i at øge værdien af virksomheden (Vinten F & Thomsen S 2008). 

Corporate governance 
Teorierne beskrevet indtil nu kan alle på hver sin måde relateres til corporate governance, 

som af Thomsen og Canyon beskrives som ”The control and direction of companies by 

ownership, boards, incentives, company law, and other mechanisms” (Thomsen, S og Conyon, 

M 2019, s. 19).  

Corporate governance handler om, hvordan virksomheder kontrollerer styringen, og 

hovedtemaet er separation af ejerskab og kontrol. Principal-agent problemet kan benyttes til 

at forklare anvendelsen af corporate governance som en løsning. OECD beskriver corporate 

governance i deres ’Principles of Corporate Governance’ som “Corporate governance involves 

a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and 
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other stakeholders” (OECD, 2015 s. 9). OECD understreger ligeledes, at corporate governance 

er vigtig ift. virksomhedens muligheder for at opnå de økonomiske mål og for at styrke 

investorernes tillid.  

Resume af teorier 
Såfremt den effektive markedshypotese er valid, vil en investor ikke på sigt kunne slå 

markedet, da dette er effektiv samt prisfastsat korrekt. Derudover vil aktiekursen afspejle al 

tilgængelig information, og reagere på ny information med det samme. Teorien om 

asymmetrisk information beskriver dog, modsat den effektive markedshypotese, at der kan 

være information der ikke er tilgængelige for investorerne. Information der, ved en 

børsnotering, kan stille sælgerne af egenkapitalen i en bedre situation end køberne, da 

sælgerne besidder en viden, der ikke er tilgængelig for den almindelig investor. Hvis dette er 

korrekt, vil de fleste børsnoteringer opleve et fald i aktiekursen på lang sigt. Dette 

understøttes af, at teorien beskriver at virksomheder, der er villige til at sælge egenkapital, 

internt må vurdere at prisen er attraktiv at sælge til. Hvis det er korrekt, og såfremt 

investorerne opfatter prisen som værende for høj, bør ingen virksomheder kunne sælge deres 

egenkapital ved en børsnotering. Dette kan forklare teorien om underprissætning, der 

beskriver, hvordan virksomheder ved en børsnotering har en tendens til at sælge aktierne 

billigere end den reelle værdi. Når en virksomhed tilbyder at sælge sine aktier på en børs, skal 

det være attraktivt for investorerne. Såfremt investorerne gang på gang oplever, som teorien 

om asymmetrisk information beskriver, at aktiekursen er for høj ift. virksomhedens 

performance, vil markedet til sidst kollapse. Ved at underprissætte sine aktier vil 

virksomhedens investorer opleve kursstigninger og afkast, hvilket vil gøre det mere attraktivt 

at købe aktier ved en børsnotering i fremtiden. Derudover vil det være attraktivt for nye 

investorer at købe aktier i netop den virksomhed, da tidligere kursstigninger kan sende et 

signal om en stærk virksomhed.  

Det vurderes som værende dette der er formålet med underprissætningen, da det må være i 

virksomhedens interesse at tiltrække nye investorer løbende, fremfor at sørge for at andre 

virksomheder får en succesfuld børsnotering.   

Teorierne behandlet i afsnittet, vil i konklusionen forsøge at forklare resultater og 

sammenhænge i analysen, mellem det tidligere ejerskab, og hvordan virksomheden har 

performet på børsen.  



15 
 

 

 

Definitioner  
Afkast på investeret kapital (ROIC) 

Return on Invested Capital (ROIC) definerer, hvor rentabelt virksomheden formår at skabe et 

driftsoverskud ud fra virksomhedens driftsaktiviteter, også defineret som investeret kapital. 

(Søren, O 2017).  ROIC =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 , hvor investeret kapital defineres som 

driftsaktiver fratrukket driftsforpligtelser. Investeret kapital udtrykker det totale beløb, der er 

investeret i virksomheden af dennes investorer. Den investerede kapital er derudover opdelt 

i anlægskapital og arbejdskapital. Anlægskapital dækker over immaterielle og materielle 

driftsaktiviteter + andre langfristede driftsaktiviteter – langfristede driftsforpligtelser. 

Arbejdskapitalen defineres som kortfristede driftsaktiver – kortfristede driftsforpligtelser 

(Sørensen, O 2017). 

Børsnotering af en privatejet virksomhed 

Defineres som børsnoteringen af en virksomhed, hvor hovedaktionæren ved børsnoteringen 

som eksempel er virksomhedens stiftere eller familiemedlemmer.  

Børsnotering initieret af kapitalfonde 

Defineres som børsnoteringer, hvor hovedaktionæren ved børsnoteringen er en kapitalfond. 

EBITDA-margin 

EBITDA udtrykker overskuddet før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer. Ved at 

dividere EBITDA med nettoomsætningen findes EBITDA-marginen. Nøgletallet er en god 

indikator for, hvorvidt en virksomhed skaber værdi, da det viser overskudsgraden og derved 

det samlede driftsoverskud efter skat (Sørensen, O 2017). Ole Sørensen forklarer, ”Nøgletallet 

er populært blandt analytikere og fortolkes som et ’kontantbaseret’ overskudsmål, idet 

afskrivninger og amortiseringer repræsenterer ikke-likvide omkostninger” (Sørensen, O 

2017). 

Large Cap, Mid cap og Small cap 
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Virksomheder med en børsværdi på mere end 1 mia. euro kategoriseres som Large Cap, 

virksomheder med en børsværdi mellem 150 mio. euro og 1 mia. euro kategoriseres som Mid 

Cap og virksomheder med en børsværdi på mindre end 150 mio. euro kategoriseres som et 

Small Cap virksomheder (Nasdaq 2017). 

Afgrænsning 
Opgaven afgrænses til at undersøge børsnoteringer i Norden (Danmark, Sverige, Finland og 

Norge) i perioden fra 2010 til 2018. Norden er valgt som marked, da vilkårene for 

børsnoterede virksomheder vurderes som værende relativt ens. Derudover kan investorer i 

ét nordisk land uden større transaktionsomkostninger, og med relativ let adgang til 

information, investere i en virksomhed noteret i et andet nordisk land. At markedsvilkårene 

og adgangen til information er relativt ens i de nordiske lande gør sammenligningsgrundlaget 

mere validt. Såfremt opgaven sammenlignede børsnoteringer i Asien med børsnoteringer i 

USA vurderes det, at juridiske og kulturelle forskelle ville påvirke resultaterne i for høj grad.  

Opgaven afgrænses til at behandle børsnoteringer foretaget i Norden i perioden fra 

01.01.2010 til 31.12.2018. Børsnoteringer afgrænses ikke i forhold til børs, og opgaven 

inkluderer derfor både virksomheder børsnoteret på en lille børs, f.eks. spotlight, og på store 

børser som OMCX25. 

Opgaven behandler ikke børsnoteringer foretaget efter 31.12.2018, da det vurderes, at det 

bedste sammenligningsgrundlag, for afkast og nøgletal, kræver et par års historik. 

På trods af at opgavens hovedformål er at undersøge børsnoteringer og deres præstation, vil 

opgaven i høj grad også behandle kapitalfonde, da det er fundet relevant af beskrive, for 

bedre at kunne forstå, hvordan det tidligere ejerskab kan påvirke den fremtidige præstation 

efter en børsnotering. Det er derfor vurderet relevant at beskrive hvad kapitalfonde er, og 

hvordan de arbejder. 
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Kritik 
I undersøgelsens tidsperiode har aktiemarkedet globalt været i et bull-marked. 

Konklusionerne i analysen kan derfor være forskellige, hvis samme undersøgelse foretages i 

en tidsperiode med prisfald på aktiemarkederne. Dette skyldes, at der i tider med medvind 

på aktiemarkederne må antages at være adgang til mere risikovillig kapital end ved 

lavkonjunktur og faldende aktiemarkeder. Risikovillig kapital er en vigtig del af analysen, da 

nye børsnoteringer oftest er kendetegnet ved en større andel af risiko end ved investeringer 

i mere veletablerede virksomheder. 

I analysen vil opgaven sammenligne virksomhedens præstation, efter den er børsnoteret. 

Som tidligere specificeret vil opgaven analysere både hvilket afkast, investorerne har opnået, 

samt hvordan værdiskabelsen i selve virksomheden har udviklet sig. For at måle udviklingen i 

værdiskabelsen i virksomheden sammenlignes og analyseres virksomhedernes udvikling i 

blandt andet EBITDA. Når EBITDA sammenlignes, bør det noteres, at Ole Sørensen i 

Regnskabsanalyse og Værdiansættelse (2017) beskriver at EBITDA, og EBITDA-marginen, ikke 

altid kan anvendes som sammenligninsgrundlag. Dette skyldes, at virksomheder med mellem 

til lav kapitalintensitet kan have andre strategiske fokusområder end netop EBITDA. Andre 

strategiske fokusområder kan være omsætningshastigheden i en kombination med EBITDA. 

Det er primært virksomheder med en høj kapitalintensitet, der har EBITDA som et strategisk 

fokus. 

Opgaven tager derudover ikke i særlig grad højde for de forskellige aktiers risici, når der 

sammenlignes absolutte afkast. En portefølje med 10% afkast kan i teorien være bedre end 

en portefølje med 12% afkast afhængigt af det forventede afkast på porteføljen. Opgaven 

sammenligner absolutte afkast og ikke afkast i forhold til risiko. Et afkast for en aktie med stor 

risiko kan være vanskeligt at sammenligne med en aktie med lille risiko.  

Derudover undersøger opgaven ikke hvordan kapitalfondsinitierede eller øvrige 

børsnoteringer kan skabe yderligere diversifikation ift. korrelation, beta og forventet afkast 

for porteføljen.  
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Lignende undersøgelser af området 
Der findes flere undersøgelser af, hvordan en kapitalfond skaber værdi for 

porteføljevirksomhederne. Men hvad der sker, når kapitalfonden foretager sin exit, og 

børsnoterer porteføljevirksomheden, er et område der ikke er undersøgt i lige så høj grad. 

Opgaven vil, udover relevant teori, tage udgangspunkt i tidligere undersøgelser af området.  

Brancheforeningen for venture- og kapitalfonde (DVCA) udkom i 2018 med en analyse af 

hvordan, virksomheder noteret af en kapitalfond klarer sig sammenliget med virksomheder 

noteret uden om en kapitalfond. Analysen konkluder at, ”virksomheder, der er børsnoteret 

af kapitalfonde, har gennem mange år givet et bedre afkast end virksomheder, som er 

børsnoteret uden om kapitalfonde. Ydermere overpræsterer disse virksomheder også ift. 

tilsvarende investeringer i det generelle marked” (DVCA, 2018 side 1).  

Lerner og Cao (2009) fra Harvard Universitet konkluderer ligeledes i deres analyse af 

kapitalfondes børsnoteringer, at disse konsistent overpræsterer sammenlignet med øvrige 

børsnoteringer. Analysen konkluderer derudover, at også størrelsen på transaktionen samt 

størrelsen på kapitalfonden bag noteringen påvirker hvordan, virksomheden performer 

efterfølgende. 

Levis, M (2011) har analyseret børsnoteringer initieret af kapitalfonde i Storbritannien i 

perioden 1992-2005 og konkluderer, at disse børsnoteringer klarer sig signifikant bedre end 

øvrige noteringer i de første tre år efter børsnoteringen. Både Lerner og Cao (2009) og Levis 

(2011) tilskriver succesen ved noteringen en række tiltag, der er foretaget før selve 

børsnoteringen.   

På baggrund af dette vil opgaven også analysere, hvordan virksomheden er drevet inden 

børsnoteringen for på baggrund af dette, at kunne konkludere på eventuelle forskelle i 

præstationerne på børsen.  
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Analyse 
Opgaven vil i analyse afsnittet først beskrive og analysere forskellen på kapitalfondsejede og 

privatejede virksomheder i Norden. Som tidligere nævn konkluderer lignende undersøgelser 

på området, at forskellen på præstation på børsen i høj grad afhænger af tiltag taget inden 

børsnoteringen, hvorfor det er relevant at beskrive og forstå, hvordan hhv. kapitalfondsejede 

og privatejede virksomheder ledes og drives.  

Derefter vil afsnittet beskrive børsnoteringer samt udviklingen i markedet for børsnoteringer 

i Norden. Det analyseres ligeledes hvorvidt, de tidligere beskrevne teorierne kan ses i 

datasættet. Endeligt vil afsnittet analysere, om det tidligere ejerskab påvirker virksomhedens 

præstation på børsen målt på afkast til investorerne og udviklingen i nøgletal i 

resultatopgørelsen og på balancen.  

Hvad er Private Equity, og hvilken type aktiv er det? 
Følgende afsnit vil beskrive Private equity, og hvordan det klassificeres som en aktivklasse.  

Introduktion til Private equity  

Når en virksomhed har brug for finansiering, til enten den daglige drift eller til at skabe vækst, 

er der oftest to muligheder. Virksomheden kan enten gå i banken og optage lån eller gå på 

børsen og sælge ud af nuværende ejerandele (D, Cyril 2010).  

Sidstnævnte mulighed er meget begrænset, da en børsnotering kræver, at virksomheden har 

en vis størrelse, og samtidigt imødekommer specifikke krav til størrelsen på balancen. 

Det kan også være en udfordring for at optage lån i banken. Virksomheden skal kunne bevise, 

at dens cashflows er stærke nok til at servicere gælden samt have en sund økonomi uden en 

for høj eksisterende gældsandel i forvejen (D, Cyril 2010). 

Hvis ingen af de overstående muligheder for finansiering er tilgængelige, kan virksomheden 

sælge ud af sin egenkapital til en tredjepart.  

Private equity kan derfor beskrives som investeringer foretaget i privatejede virksomheder 

gennem fortrolige forhandlinger (D, Cyril 2010). Private equity refererer altså til handel med 

egenkapital, der ikke er noteret på en offentlig tilgængelig og reguleret børs. 
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Det bør understreges, at denne type af transaktioner med private equity ikke er et udtryk for 

det generelle marked med private equity. Størstedelen af handel med private equity 

foretages af kapitalfonde, der opkøber virksomheder med henblik på at skabe en merværdi 

og derefter, inden for en årrække på fem til syv år, sælge virksomheden videre fremfor at 

stille finansiering til rådighed (Wright, M og Gilligan, J 2020). 

Private equity som en aktivklasse 

Da Private Equity ofte beskrives som værende uigennemsigtigt og illikvidt, kan det være svært 

at analysere risici og forventet afkast for en portefølje, der består af denne type aktiver (D, 

Cyril 2010).   

Aktivklasserne kategoriseres i hhv. traditionelle og alternative investeringer, da aktivklasserne 

påvirkes forskelligt af udvikling i den generelle økonomiske vækst, inflation samt generel 

markedsrisiko. Når aktivklasserne reagerer forskelligt, kan en investor opnå en 

spredningsgevinst, såfremt porteføljen diversificeres i de forskellige aktivklasser (Kehlet, P 

2019).  

Figur 1.0 Simplificeret kategorisering af aktivklasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen oversættelse af figur 1.2, Demaria, C (2010) s. 17. 
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Ovenstående figur viser, hvordan aktivklasserne kategoriseres som enten traditionelle eller 

alternative investeringer (Demaria, C 2010). De traditionelle investeringer inkluderer 

obligationer, aktier og dertilhørende specialiserede produkter i forlængelse af disse. De 

traditionelle investeringer handles på en reguleret børs modsat alternative investeringer.  

Alternative investeringer kategoriseres som alt, der ikke er aktier, obligationer og kontanter. 

Alternative investeringer er blandt andet ejendomme, infrastruktur, råvarer, landbrug, 

konvertible obligationer, hedge fonde og Private Equity (Kehlet, P 2019). 

Når en kapitalfond børsnoterer en porteføljevirksomhed, går aktivklassen i teorien fra at være 

en alternativ investering til en traditionel investering set fra en investors synspunkt. Cyril 

Demaria argumenterer dog for, at børsnoteringer initieret af kapitalfonde oftest ikke bliver til 

en traditionel investering, såfremt kapitalfonden beholder en væsentlig del af ejerskabet og 

ledelsen i virksomheden (Demaria, C 2010).  

Delkonklusion 

Private equity er handel med egenkapital, der ikke handles på en reguleret børs. Før 

virksomheden børsnoteres, kan aktivklassen kategoriseres som alternative investeringer. 

Kapitalfonde handler ikke med egenkapital for at tilbyde finansiering, således virksomheden 

kan overleve, men køber gennem en fond i stedet virksomheder med henblik på at øge 

værdien og sælge virksomheden videre inden for tre til fem år.  

Hvad er en kapitalfond, og hvordan skaber den værdi? 

Følgende afsnit vil introducere kapitalfonde, beskrive strukturen og ejerskabet bag en 

kapitalfond, samt beskrive hvordan kapitalfonde skaber værdi for deres investorer.  

Kapitalfonde – struktur og ejerskab 

Kapitalfonde står, som nævnt i tidligere afsnit, for størstedelen af handelen med Private 

equity (Wright, M og Gilligan, J 2020). En kapitalfond, også kaldet en buyout-fond, opkøber 

virksomheder, og opkøbene er oftest finansieret af en høj andel af gæld. Kapitalfonden styres 

af et management selskab, som gennem fonde har en portefølje af opkøbte virksomheder 

under forvaltning. Fondene under forvaltning er typisk struktureret som partnerskaber 

mellem general partners (GP) og limited partners (LP). Management virksomheden er general 

partners, og deres opgave er at skabe et afkast til investorerne, som er limited partners.   
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Afkastet til investorerne skabes ved at opkøbe, eje og sælge en portefølje af virksomheder. 

Investorerne, limited partners, i kapitalfonden allokerer hver et specifikt beløb, som 

kapitalfonden kan anvende til at opkøbe virksomheder gennem fonden. De typiske investorer 

er oftest professionelle aktører i form af banker, forsikringsvirksomheder, pensionskasser, 

hedgefonde og offentlige institutioner.   

Udover investeringer fra limited partners er ledelsen i management virksomheden, de 

såkaldte general partners, oftest pålagt også at investere personligt i fonden for på denne 

måde at øge incitamentet for at skabe afkast (Vinten F & Thomsen S 2008).  

Leveraged buyouts 

Når management virksomheden har identificeret den eller de virksomheder, de ønsker at 

overtage, skal selve handlen foretages. Akkvisitionerne foretaget af kapitalfonde er såkaldte 

leveraged buyouts, LBO’er, da kapitalfonden oftest vil finansiere omkring 70-85% af 

transaktionen via gæld og resten med egenkapital (Kaplan, S 2007). 

Kapitalfondes værdiskabelse 

Når kapitalfonden opkøber en virksomhed, er det på baggrund af en overbevisning om, at den 

kan forøge værdien af virksomheden. Oftest opkøber en kapitalfond en virksomhed, der er 

økonomisk udfordret på grund af dårlig ledelse og/eller manglende investeringer (Vinten F & 

Thomsen S 2008). I disse cases kan kapitalfonden restrukturere virksomhedens gæld, 

indsætte ny ledelse samt foretage øvrige finansielle og operationelle effektiviseringer. Vinten 

og Thomsen (2008) beskriver, at kapitalfondes fordele er evnen til, gennem et bredt og 

kompetent netværk, at ansætte højt kvalificeret medarbejdere til at lede 

porteføljevirksomheden eller til at sidde i bestyrelsen. Det er særligt kapitalfondens evne til 

at lede og bestyre porteføljevirksomheder på en yderst professional måde, der kan medføre, 

at virksomheden performer godt på børsen efter en notering. 

Kapitalfonde besidder ift. værdiskabelse derudover evnen til, at identificere undervurderede 

virksomheder. Undervurderingshypotesen beskriver, hvordan kapitalfonde kan spotte 

undervurderede virksomheder og besidder viden og evner til at gennemskue hvornår og 

hvordan, virksomheden skal sælges. Ifølge hypotesen kan kapitalfonde samtidigt nemmere 

identificere de vigtigste værdiskabende elementer i den enkelte virksomhed(Vinten F & 

Thomsen S 2008).  
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Vinten og Thomsen (2008) beskriver også, at kapitalfonden anvender en høj andel af gæld 

som en kontrolmekanisme og til at styrke ledelsens incitament til at performe på den lange 

bane og ikke kun skabe kortsigtede resultater. Den generelle opfattelse af kapitalfondenes 

LBO’er er, at gælden, udover at finansiere selve transaktionen, også har en effekt på 

virksomhedens corporate governance. Når der er en høj andel af gæld i virksomheden, vil 

ledelsen, udover at opleve en øget kontrol fra kreditorer, også have en mindre andel af 

egenkapital, der kunne bruges på evt. dårlige investeringer, til rådighed. 

Essentielt for kapitalfonde og deres værdiskabelse er, at ejerskabet af 

porteføljevirksomheden ikke er permanent. Kapitaltilsagnet fra investorerne er for en 

begrænset periode, og efter denne skal fonden lukke. Dette medfører, at forvalteren af 

kapitalfonden er tvunget til at levere resultater, da det ellers kan være svært at rejse kapital 

til den næste fond. Da den eneste måde, hvorpå investorerne og kapitalfonden kan få et 

afkast på, er ved at sælge virksomheden, skabes der ofte en følelse af, at alt haster.  

Kapitalfonde investerer oftest ud fra en tidshorisont på fem til syv år i 

porteføljevirksomheden, og hele fonden er typisk afviklet efter 10-13 år.  

Delkonklusion 

Kapitalfonde er ejet af en management virksomhed, hvis formål er at skabe et afkast til 

investorerne. Investorerne allokerer et rådighedsbeløb til management virksomheden i 

forbindelse med kapitalfondens oprettelse. Når kapitalfonden har fundet en virksomhed, den 

ønsker at købe, finansieres handlen med en stor andel af gæld. Udover at finansiere handel 

påvirker gælden virksomhedens ledelse, da de eksterne kontrolmekanismer styrkes, når der 

er meget gæld at servicere. Dette kan udtrykkes som kapitalfondenes måde at fjerne 

principal-agent problemet på, grundet styrkelsen af de eksterne kontrolmekanismer.   

For at skabe et afkast til investorerne skal kapitalfonden øge værdien af de virksomheder, der 

forvaltes i fonden. Kapitalfonde har teoretisk set de fordele at, at de kender markedet, hurtigt 

kan værdiansætte og gennemskue undervurderede virksomheder, og at de derudover har 

adgang til et stort og professionelt netværk, de kan trække på, når de skal finde ledende 

medarbejdere til direktionen og bestyrelsen. Derudover anvender kapitalfonde samtidigt 

finansielle instrumenter, der ud fra regnskabstekniske vurderinger vil øge virksomhedens 

værdi.  
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Hvad er de typiske forskelle mellem privatejede virksomheder og kapitalfondsejede 

virksomheder? 
Opgaven har indtil nu beskrevet værdiskabelsen i virksomheder ejet af kapitalfonde. Lignende 

undersøgelser af området konkluderer, at det er særligt kapitalfondens evne til at lede og 

bestyre porteføljevirksomhederne, der gør, at disse virksomheder præstere bedre på børsen 

efter en notering end øvrige virksomheder, der af Morten Bennedsen (2001) beskrives som 

ofte at have en mindre professional corporate governance.  

Som tidligere nævnt konkluderer Lerner og Cao (2009) og Levis (2011) i deres undersøgelser, 

at en del af succesen ved en børsnotering kan tilskrives tiltag foretaget inden seleve 

børsnoteringen. Det er derfor relevant at analysere de typiske forskelle mellem de typer 

virksomheder, der sammenlignes i opgaven.  

Den typiske unoterede virksomhed 

Der findes ikke undersøgelser af privatejede virksomhed på tværs af Norden, men Morten 

Bennedsen og Kasper Nielsen fra Økonomisk afdeling på Copenhagen Business School har 

undersøgt ejerskabsstrukturer og kontrolallokering i unoterede danske virksomheder. I 

følgende afsnit forklares, hvad der definerer en typisk unoteret privatejet virksomhed. 

Tabel 1.0, Fordeling af virksomheder på selskabsform og antal ejere  

 

Selskabsform 

Antal ejere  

Antal Ukendt       1     2       3                          4        5      6+ 

A/S 4% 66% 16% 7% 4% 1% 1% 27.727 

ApS 38% 49% 10% 2% 1% 0% 0% 50.986 

Partner 5% 65% 22% 4% 2% 1% 1% 1.564 

Andre 91% 7% 1% 0% 0% 0% 0% 2.745 

Total 28% 54% 12% 4% 2% 1% 1% 83.022 

Kilde: (Bennedsen M & Nielsen K 2001) 

Tabel 1.0 viser fordelingen af unoterede danske virksomheder fordelt på selskabsform og 

antal ejere, og undersøgelsen viser, at danske unoterede virksomheder oftest har få ejere. 

Som tabellen viser, har 54% af alle virksomheder i undersøgelsen kun én ejer.  Ud af alle A/S 

og ApS virksomheder har hhv. 66% og 49% af disse selskabstyper kun én ejer.  

Figur 2.0 viser, at danske unoterede virksomheder er relative unge, da de fleste er stiftet i 

1990’erne. Bennedsen (2001) forklarer, at dette kan skyldes flere forhold. Først og fremmest, 
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antages en del virksomheder at frafalde over tid. Derudover blev anpartsselskabsloven indført 

i 1974, hvilket skabte en større åbenhed omkring virksomhedens ejere.  

Figur 2.0, Antal virksomheder fordelt på etableringsår  

Kilde: (Bennedsen M & Nielsen K 2001) 

At danske privatejede unoterede virksomheder oftest har en eller få ejere og er relativt ungt 

bør ikke påvirke deres værdiskabelse direkte. Det er dog interessant at undersøge, hvordan 

disse virksomheder er kontrolleret da principal-agent teorien udtrykker, at ledelsen af 

virksomheden ikke altid handler i ejerens interesse. Morten Bennedsens undersøgelse af 

kontrolallokeringen i danske unoterede virksomheder viser, at i omkring to tredjedele af 

virksomhederne er både direktøren og minimum et bestyrelsesmedlem ejer. I den sidste 

tredjedel af virksomhederne er direktøren ikke ejer (Bennedsen, M 2001).  

At størstedelen af direktørerne i danske unoterede virksomheder også ejer virksomheden, 

giver ikke umiddelbart anledning til de konflikter, der beskrives i principal-agent teorien. 

Undersøgelsen af danske unoterede virksomheder viser dog, at der er evidens for, at 

bestyrelsesformanden er udefrakommende, i forhold til ejerkredsen.  
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Corporate Governance i privatejede virksomheder sammenlignet med kapitalfondsejede 

virksomheder 

Risikoen ved den typiske unoterede virksomhed er manglende eksterne kontrolmekanismer 

kombineret med, at de interne kontrolmekanismer, i kraft af virksomhedens unge alder, 

endnu ikke er helt forankret.  

Kapitalfondsejede virksomheder håndterer ifølge litteraturen corporate governance på en 

anden måde, hvor især eksterne kontrolmekanismer og incitamentsprogrammer skal styrke 

samarbejdet mellem ejerne og ledelsen. Virksomheder under ejerskab af en kapitalfond vil 

ligeledes opleve, at principal-agent problemet afhjælpes med incitamentsprogrammer og en 

høj gældsandel. Bestyrelsen i kapitalfondsejede virksomheder vil oftest bestå af 

professionelle medlemmer, der er valgt med fokus på individuelt at kunne skabe værdi for 

virksomheden. Derudover skal medlemmerne af bestyrelsen være i stand til at drive 

forretningen fremad.  

Kapitalfonden Nordic Capital har ved en forelæsning på Copenhagen Business School 

gennemgået, hvordan aktivt ejerskab og corporate governance styrker værdiskabelsen.1 

Nordic Capital understreger især vigtigheden af at aftale en klar plan med den øverste ledelse 

i porteføljevirksomheden for hvad, der skal opnås og mulighederne for exit. Planen 

understøttes med kapital, sparring og eksterne kompetencer. Selvom kontrol- og 

opfølgningssystemerne er gennemarbejdet, er det vigtigt for Nordic Capital ikke at blande sig 

i den daglige ledelse af porteføljevirksomheden.  

 
1 Kilde: Private Equity lektion 6, HD 2. del, Finansiering 2020 
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Figur 3.0, Aktivt ejerskab i Nordic Capital  

Kilde: Nordic Capital 

Figur 3.0 illustrerer, hvordan en kapitalfond som Nordic Capital arbejder med det aktive 

ejerskab i dens porteføljevirksomheder. I de første 100 dage efter overtagelse er fokus på at 

udvikle en forretningsplan, skabe en bæredygtig kapitalstruktur og udarbejde 

incitamentsprogrammer.  

Herefter er processerne i det daglige arbejde at agere som sparringspartner for ledelsen og 

aktivt deltage i bestyrelsen. Såfremt porteføljevirksomheden skal opkøbe en anden 

virksomhed, støtter kapitalfonden processen med analyser, forhandlinger og finansiering. 

Alle processerne skal i sidste ende støtte kapitalfondens exit enten ved en børsnotering eller 

salg til anden virksomhed og/eller kapitalfond.  

Delkonklusion 

Undersøgelser viser, at kapitalfondsejede virksomheder har en tendens til at være mere 

professionelt styret sammenlignet med unoterede privatejet virksomheder. Der arbejdes i 

kapitalfondsejede virksomheder på at komme principal-agent problemet til livs, og ledelsen 

samt bestyrelsen er i højere grad udvalgt på baggrund af deres kvalifikationer end på 

baggrund af deres eventuelle nuværende stilling i virksomheden. 

Den typiske danske unoterede virksomhed både ejes og ledes af de samme personer. Det har 

som udgangspunkt den fordel, at ejerne og ledelsen har samme interesser, men det kan også 

betyde, at virksomheden overser mulighederne for øget værdiskabelse ved at ansætte 

eksterne og professionelle bestyrelsesmedlemmer.  
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Lerner og Cao (2009) samt Levis (2011) konkluderer, at når børsnoteringer af 

kapitalfondsejede virksomheder outperformer børsnoteringer af øvrige virksomheder, 

skyldes det tiltag foretaget inden noteringen. Ud fra undersøgelserne i dette afsnit anses disse 

tiltag som værende primært styrkelsen af corporate governance og støtten fra 

kapitalfondene, der støtter deres porteføljevirksomheder med strategisk sparring 

Hvordan har aktiemarkedet og markedet for nye børsnoteringer i Norden udviklet sig 

fra 2010-2018? 
Opgaven har indtil nu fokuseret på, hvordan virksomhederne har været ejet og ledet inden 

børsnoteringen. For bedst at sammenligne virksomhedernes performance på børsen efter 

notering vil følgende afsnit analysere udviklingen i markedet for nordiske børsnoteringer, 

herunder om teorien timing af børsnoteringer kan bevises ud fra data.  Analysen vil ligeledes 

kategorisere de børsnoteringer, der er foretaget i perioden 2010-2018 ud fra markedsværdi, 

industri, land, år og hvorvidt børsnoteringen er foretaget af en kapitalfond eller ej.  

Introduktion til børsnoteringer 

Der er flere grunde til, at virksomhederne vælger at lade sig børsnotere. Primært skyldes en 

børsnotering, at de eksisterende ejere ønsker en hel eller delvis exit. Set fra virksomhedernes 

synspunkt er børsnoteringen en måde at skaffe finansiering via risikovillig kapital.  

Virksomhederne finansieres ofte gennem en kombination af gæld til banker (fremmedkapital) 

og risikovillig kapital fra investorer (egenkapital). I virksomhedernes tidlige år består 

egenkapitalen oftest af en blanding af ejerens private formue og kapital fra kapitalfonde, 

business angels eller offentlige fonde, der støtter iværksættere (Erhvervsministeriet 2018). 

På dette tidspunkt er forretningsmodellen endnu så usikker og risikabel, at 

fremmedfinansiering i form af banklån typisk ikke er muligt. I takt med at virksomhederne 

øger omsætningen og vokser sig større, er der oftest behov for endnu mere risikovillig kapital 

i form af egenkapital. I en sådan situation vil virksomhederne have flere udfordringer.  

Den første udfordring er, at den ekstra egenkapital er nødvendig for at kunne øge 

omsætningen og værdien af virksomhederne. Den anden udfordring er, at eventuelle 

business angels eller vækst- og kapitalfonde, der har finansieret første fase af 

virksomhedernes levetid, ikke ønsker at deltage i den senere vækstfase (Erhvervsministeriet 

2018). Når virksomhederne mangler risikovillig kapital findes forskellige kapitalveje, jf. 
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rapporten fra Erhvervsministeriet (2018). Følgende figur (figur 4.0) illustrerer hvilke 

kapitalveje, virksomhederne har, når næste fast skal finansieres.  

Figur 4.0, Kapitalveje for mindre vækstvirksomheder (egenkapital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Erhvervsministeriet 2018, Analyse af markeds- og konkurrenceforhold på børsmarkeder 

Virksomhederne har ifølge figuren følgende kapitalveje at vælge imellem: en indenlandsk 

eller udenlandsk børsnotering, private placement eller salg til en kapitalfond, business angel 

eller en anden virksomhed. Indenlandske børsnoteringer er en af de mest anvendte 

kapitalveje for virksomheder i Sverige og Storbritannien. Derimod er børsnoteringer på et 

udenlandsk marked mere anvendt for danske virksomheder, der i høj grad lader sig 

børsnotere på den svenske børs (Erhvervsministeriet 2018). Private Placement kræver, at der 

findes et antal nye private investorer, der ønsker at finansiere næste fase af væksten. Denne 

situation er oftest gældende for mindre vækstvirksomheder, hvor kapitalfremskaffelse er en 

nødvendighed for at kunne yderligere accelerere sin vækst eller overleve.  
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Der er for større virksomheder, hvor en børsnotering er mere en strategisk beslutning end en 

nødvendighed, ligeledes fordele. Det er dokumenteret, at kenskabet til virksomhederne 

styrkes ved en børsnotering, og dette kan også skabe grobund for den fremtidige vækst 

(Philip, M., Lundgren C, et. Al. 2018).  

Kromann Reumert (2018) beskriver derudover en børsnotering som en proces, der skaber 

klarhed over virksomhedernes styrker og svagheder. Endvidere refererer de til en anonym 

CEO, der omtaler børsnoteringer som en røntgenfotografering, der bringer forhold frem, som 

ledelsen skal håndtere. Specielt for virksomheder, der ikke er ejet af en kapitalfond, kan 

børsnoteringen være med til at gøre det nemmere at rekruttere højere kvalificerede 

medarbejdere til ledelsen. Derudover medfører en børsnotering en øget oplysningspligt, og i 

visse tilfælde fast dækning fra en professionel ekstern aktieanalytiker. Denne ekstra eksterne 

kontrolmekaniske kan være en fordel for virksomheder, der ikke har haft stærke 

kontrolmekanismer før noteringen. Fordelen ved dette er, at risici nemmere kan identificeres 

og håndteres. Det er dog vigtigt at nævne, at den ekstra oplysningspligt også kan være en 

belastning for ledelsen, da der skal kommunikeres oftere og mere præcist (Philip, M., 

Lundgren C, et. Al. 2018).  

Når en virksomhed børsnoteres betyder det, at virksomhedens aktier noteres på fondsbørsen, 

og at en del eller alle aktier udbydes til offentligheden. Hvilke aktier der udbydes er forskelligt 

fra virksomhed til virksomhed. Virksomhederne kan enten tilbyde eksisterende aktier, således 

at de nuværende ejere foretager en exit, men børsnoteringen kan også foregå ved udstedelse 

af nye aktier.  

Ved en børsnotering skal virksomhederne ligeledes udarbejde et prospekt med oplysninger 

om driften og investeringens risici. Prospektet skal godkendes af Finanstilsynet og skal 

offentliggøres inden noteringen. Prospektet skal også indeholde en detaljeret beskrivelse af 

forretningsområder, ledelse, finansielle nøgletal og udbyttepolitik (Philip, M., Lundgren C, et. 

Al. 2018). Eksemplet med OW Bunker i opgavens indledningen viser netop, hvorfor et 

prospekt skal være retvisende, da kuratoren efter konkursen konkluderede, at OW Bunker 

blev børsnoteret med et stærkt kritisabelt prospekt.  
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Der er relativ stor forskel på reglerne og kravene for at blive børsnoteret i de nordiske lande. 

I Danmark skal virksomhederne som udgangspunkt have offentliggjort årsrapporter for de 

seneste tre år samt have tilstrækkelig driftsmæssig historik. For at blive børsnoteret skal 

virksomhederne derudover være rentable, og de skal producere et overskud og kunne påvise, 

at der er tilstrækkelig driftskapital til rådighed for de næste 12 måneder. Når 

virksomhedernes aktier noteres på børsen, kræves det, at et tilstrækkeligt stort antal aktier 

udstedes til offentligheden for at skabe udbud og efterspørgsel. Ifølge reglerne fra 

fondsbørsen er der som udgangspunkt en passende spredning af aktier såfremt 25% af 

aktierne udstedes til offentligheden. Aktierne udstedes til offentligheden, så minimum 25% 

af aktierne ejes af forskellige aktionærer, der hver især ejer mindre end 10% af aktierne. 

Kromann Reumert beskriver, at der som tommelfingerregel skal være mindst 500 aktionærer 

i virksomheden, men for at sikre likviditet er et større antal aktionærer en fordel. 

Virksomhedens aktier skal derudover have end forventet kursværdi på minimum en million 

euro for at blive børsnoteret (Philip, M., Lundgren C, et. Al. 2018) 

Som tidligere beskrevet i opgaven er corporate governance en vigtig del af værdiskabelsen i 

virksomheder. I forbindelse med en børsnotering bliver der ligeledes lagt vægt på  

virksomhedernes corporate governance. Når virksomhederne introduceres på børsen skal 

den leve op til regler i forhold til finansiel rapportering og til krav om information til børsen. 

Det er derfor vigtigt, at de sikrer sig, at den eksisterende bestyrelse har de fornødne 

kompetencer. Analysen af den typiske privatejede virksomhed i Danmark viser, at ledende 

medarbejdere og folk fra bestyrelsen oftest består af interne medarbejdere eller nærtstående 

familiemedlemmer. Virksomhederne under forvaltning af kapitalfonde er derimod, ifølge 

teorierne, ledet på en mere professionel måde, da kapitalfonde gør meget ud af at sikre en 

gennemarbejdet og kompetent bestyrelse bestående af folk udefra med relevante 

kompetencer. Kromann Reumert beskriver ligeledes, at børsnoterede virksomheder 

forpligter sig til at forholde sig til Anbefalingerne om God Selskabsledelse. Anbefalingerne om 

God Selskabsledelse er en række anbefalinger, om hvordan bestyrelsen sammensættes og 

organiseres. Der lægges i anbefalingerne stor vægt på bestyrelsens kompetencer og 

uafhængighed (Philip, M., Lundgren C, et. Al. 2018). 
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Lignende undersøgelser af området har konkluderet, at børsnoteringer initieret af 

kapitalfonde slår de børsnoteringer af andre privatejede virksomheder. Undersøgelserne 

konkluderer, at dette skyldes initiativer taget før noteringen. Der kan stilles spørgsmålstegn 

ved antagelsen om, at kapitalfondsejede virksomheders mere professionelle ledelse og 

bestyrelse påvirker performance på børsen efterfølgende, da børsnoterede virksomheder 

forpligter sig til at forholde sig til Anbefalingerne for God Selskabsledelse. Det kan dog være 

en fordel for de kapitalfondsejede virksomheder, at de i forvejen, til en vis grad, ledes og 

styres som en børsnoteret virksomhed. CEO I SimCorp, Klaus Holse, fortæller til Kromann 

Reumert, hvordan virksomhedernes dagligdag ændrer sig efter en børsnotering.  

”At være børsnoteret kræver grundlæggende, at virksomhedens organisation er 

gearet til at informere investorerne om virksomhedens situation. Der kræves 

transparens både i forhold til gode og til mindre gode forhold. Det giver fordele 

i forhold til nye større kunder, som har mulighed for at forstå, hvem deres 

fremtidige partner er. Efter min opfattelse medfører kravet om transparens, at 

både ledelsen og medarbejderne holdes på tæerne, hvilket absolut er en fordel 

for virksomheden. Det giver værdi for virksomheden at kende alle kroge og gør 

det nemmere at fastlægge og eksekvere en strategi. Til tider er der information, 

man gerne ville undgå at give konkurrenter, men værdien af virksomheden 

afgøres jo af investorerne, når de handler aktierne, så det er uhyre vigtigt, at 

oplysningsforpligtelsen bliver taget alvorligt.” (Philip, M., Lundgren C, et. Al. 

2018 s. 1) 

Efter en børsnotering skal virksomhederne derfor forberede sig på, at et indgående kendskab 

til egen forretning er nødvendigt. Derudover bør de hele tiden stræbe efter at optimere 

forretningen. 
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Nordiske aktiers performance i tidsperioden  

Opgavens formål er at analysere, hvordan børsnoteringer foretaget i perioden 2010-2018 har 

præsteret, og hvordan det tidligere ejerskab påvirker præstationerne. For bedst at kunne 

undersøge og forstå, hvorvidt og hvorfor aktier leverer positive eller negative afkast, er det 

nødvendigt at analysere det generelle aktiemarked i samme tidsperiode.  

Følgende afsnit vil derfor analysere det nordiske aktiemarked i perioden 2010-2018 for bedre 

at kunne forklare eventuelle forskelle i præstationerne for nye børsnoteringer.  

Tabel 2.0, Afkast OMXC, OMXS, OMXH og OBX 2010-2018  

 

 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 2.0 viser afkastet for de største børser i Norden. OMX Stockholm 30, OMX Copenhagen 

20, OMX Helsinki 35 og Oslo Boers. Afkastet hvor hvert år er udregnet som forskellen på 

lukkekurser, og det gennemsnitlige afkast for hele perioden er udregnet som et gennemsnit 

af de årlige ændringer. Tabellen viser, at det nordiske aktiemarked i gennemsnit har leveret 

positive afkast i tidsperioden.  
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I tidsperioden har der i gennemsnit været 2,5 år med negativt afkast på tværs af de nordiske 

børser, hvilket er et udtryk for en generel positiv stemning på aktiemarkedet. Specielt i årene 

2012, 2013 of 2014 har de nordiske aktier leveret tocifrede afkast. Opgaven vil senere 

analysere hvorvidt, teorien om at time markedet kan ses i antallet af børsnoteringer i netop 

disse år.  

For hele tidsperioden er det gennemsnitlige årlige afkast på de fire største børser i Norden er,  

((3.1%+10.5%+5.5%+8.5%)/4) = 6.9% 

Børsnoteringerne i tidsperioden er dog i høj grad foretaget af mindre virksomheder, hvorfor 

det er nødvendigt, også at analysere afkastet for de nordiske small og mid cap aktieindeks. 

Tabel 2.1, Afkast OMX Nordic Mic Cap Index  

Dato Lukkekurs % ændring 

31-dec-2018 221.97 -9.78% 

31-dec-2017 246.02 +7.22% 

31-dec-2016 229.45 +10.78% 

31-dec-2015 207.13 +43.09% 

31-dec-2014 144.75 +9.22% 

31-dec-2013 132.53 +41.27% 

31-dec-2012 93.81 +17.66% 

31-dec-2011 79.73 -22.67% 

31-dec-2010 103.10   

    +12.10% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 2.1 viser afkastet for OMX Nordic Mid Cap Indekset. Indekset indeholder aktier for alle 

nordiske lande, der er noteret på en mid cap børs i deres lokale land.  

Tabellen viser, at det ikke kun er de store OMX børser i Norden, der har leveret positive afkast 

i tidsperioden. Indekset for nordiske mid cap aktier har i gennemsnit fra 2010-2018 givet 

12.10% i afkast, hvilket er 5.21 procentpoint højere end gennemsnittet for de store børser.  
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Tabel 2.2, Afkast OMX Nordic Small Cap Index  

Dato Lukkekurs % ændring 

31-dec-2018 58.99 -6.52% 

31-dec-2017 63.32 +7.45% 

31-dec-2016 59.06 +14.83% 

31-dec-2015 51.18 +40.21% 

31-dec-2014 36.59 +0.50% 

31-dec-2013 36.34 +32.25% 

31-dec-2012 27.49 +2.86% 

31-dec-2011 26.80 -21.06% 

31-dec-2010 33.88  

  +8.81% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 2.2 viser det gennemsnitlige årlige afkast for nordiske virksomheder, der er børsnoteret 

på en small cap børs. De nordiske virksomheder noteret på small cap børserne har i 

tidsperioden i gennemsnit leveret et afkast på 8.81%, hvilket er lavere end aktierne på mid-

cap indekset (12.1%), men højere end aktierne på large cap indeksene (6.9%).   

Virksomhederne, der er børsnoteret på de store nordiske børser (OMX), er i kraft af deres 

størrelse oftest veletablerede og ældre virksomheder, hvorfor risikoen for at de går konkurs 

er relativ lille, sammenlignet med virksomhederne børsnoteret på small og mid cap 

indeksene. Derfor er det højere afkast ikke nødvendigvis ensbetydende med en bedre 

performance, såfremt risiko og det forventede afkast tages med i sammenligningen.  

Afkastet på tværs af børserne i Norden har for hele tidsperioden været relativt højt. For at 

kunne konkludere, hvorvidt denne performance er god eller dårlig, er det nødvendigt at 

sammenligne afkastet mod udvalgte benchmarks. Man kan argumentere for, at de 

individuelle nordiske børser er hinandens benchmarks, men for at sammenligne den samlede 

performance bør der sammenlignes med et andet indeks.  

MSCI World indekset afspejler det globale aktiemarked og indeholder 1.583 børsnoteret 

virksomheder fordelt på large- og mid-cap børser i 23 lande. Indekset dækker 85% af den 

samlede værdi på aktiemarkedet. (MSCI 2021) Indekset er et godt første benchmark mod 

øvrige aktieindeks, da det afspejler det globale aktiemarked.  
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Tabel 3.0 viser det gennemsnitlige afkast på tværs af de 4 store nordiske børser (large cap), 

OMX Copenhagen, Stockholm, Helsinki og Oslo Børs, og det nordiske small og mid cap indeks, 

sammenlignet med afkastet for MSCI World indekset. I 2018 var det gennemsnitlige afkast for 

de store nordiske børser ((-12.95%)+(-10.66%)+(-5.94%)+(-0.46%)/4) = -7.50%.  

Afkastet for MSCI World indekset var i 2018 -10.44%, og det gennemsnitlige afkast for 

nordiske aktier leverede derfor et merafkast på +2.93%, sammenlignet med MSCI World.  

Generelt er der større udsving på aktieindeks, der indeholder aktier fra mindre virksomheder. 

I 2015 var afkastet for de mindre virksomheder næsten 43% højere end afkastet på det 

globale aktiemarked.  

Trods de større udsving er small og mid cap virksomhederne ikke en dårlig investering. I 

tidsperioden 2010-2018 har de nordiske large cap virksomheder i gennemsnit leveret et 

afkast på +1.28% sammenlignet med MSCI World, mens de mindre virksomheder har leveret 

et afkast på 3.21%. 

Tabel 3.0, Gennemsnitligt årligt Nordisk afkast vs. MSCI World  

Dato Large Cap 
 

Mid Cap 
 

Small Cap 

31-dec-2018 +2.93% +0.66% +3.91% 

31-dec-2017 -8.49% -12.98% -12.67% 

31-dec-2016 -1.27% +5.46% +9.51% 

31-dec-2015 +15.33% +45.84% +42.95% 

31-dec-2014 +7.13% +6.29% -2.43% 

31-dec-2013 -0.17% +17.18% +8.15% 

31-dec-2012 +3.72% +4.48% -10.33% 

31-dec-2011 -8.91% -15.05% -13.44% 

31-dec-2010    

 +1.28% +6.49% +3.21% 

Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 3.0 sammenligner afkast for nordiske aktier med MSCI World indekset, som indeholder 

aktier i lande, hvor sammenligningsgrundlaget kan være vanskeligt. Det er bl.a. aktier i Asien 

og USA, hvor risiko eksponeringen varierer meget. Euro Stoxx 600 indekset indeholder 

derimod udelukkende europæiske aktier, og det er vigtigt at sammenligne afkast med 

forskellige benchmarks. 
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Euro Stoxx 600 indekset indeholder 600 virksomheder i Europa, og indeholder aktier på både 

large, mid og small cap børser. Indekset indeholder aktier i 17 europæiske lande. På grund af 

indeksets europæiske fokus er sammenligningsgrundlaget mod nordiske aktier mere 

retvisende.  

Tabel 3.1 viser afkastet for nordiske aktier sammenlignet med Euro Stoxx 600. De nordiske 

large cap aktier har konsekvent leveret et overnormalt afkast i tidsperioden. Når det årlige 

gennemsnitlige merafkast for hele perioden sammenlignes, kommer vigtigheden af valg af 

benchmark til udtryk. Sammenlignet med Euro Stoxx 600 har de nordiske large cap aktier 

leveret et afkast, der er dobbelt så højt sammenlignet med MSCI World indekset. Small og 

mid cap aktierne har ligeledes performet bedre, når der sammenlignes med Euro Stoxx 600.  

Tabel 3.1, Gennemsnitligt årligt Nordisk afkast vs. Euro Stoxx 600  

Dato Large cap Mid Cap 
 

Small Cap 

31-dec-2018 +5.74% +3.47% -6.52% 

31-dec-2017 +3.95% -0.46% +7.45% 

31-dec-2016 +5.25% +11.98% +14.83% 

31-dec-2015 +5.80% +36.30% +40.21% 

31-dec-2014 +5.70% +4.87% +0.50% 

31-dec-2013 +6.56% +23.91% +32.25% 

31-dec-2012 +2.53% +3.29% +2.86% 

31-dec-2011 -5.19% -11.33% -21.06% 

31-dec-2010       

  +3.79% +9.00% +8.81% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Udviklingen i børsnoteringer i Norden 

Opgaven har indtil nu beskrevet og analyseret, hvordan kapitalfondsejede og privatejede 

virksomheder er ejet, ledet og bestyret. Derudover har opgaven analyseret det nordiske 

aktiemarked og sammenlignet med afkastet med afkastet for andre indeks, for bedre at 

kunne forstå de eksterne faktorer, der kan have påvirket børsnoteringer i tidsperioden.  

Følgende afsnit vil analysere udviklingen af børsnoteringer i tidsperioden, herunder hvordan 

markedet er forsøgt timet, og hvilke karakteristika der kan ses i data.  
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I perioden 2010-2018 blev der i Norden foretaget 275 børsnoteringer. 

Tabel 4.0, antal børsnoteringer fordelt på land  

Land Børsnoteringer 

Sverige 164 

Norge 44 

Finland 39 

Danmark 28 

Total 275 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 4.0 viser, at Sverige står for 60% af børsnoteringer i Norden i perioden, mens Danmark 

står for ca. 10%. Finans Danmark beskriver i deres rapport fra 2019 ”Det Danske 

Børsnoteringsmarked halter stadig bagud”, at specielt Danmark halter efter Sverige, da 

børsnoteringsprocessen i Danmark er ”uprøvet, risikabel, dyr og tidskrævende” for 

virksomhederne (Finans Danmark 2019). 

Finans Danmark beskriver samtidigt, at den generelle investorinteresse i nye virksomheder er 

lav i Danmark, hvilket betyder, at kapitalfremskaffelse kan blive dyrt for virksomhederne.  

Den lave investorinteresse kan ifølge Finans Danmark henføres til de danske 

kapitalbeskatningsregler samt opsparings- og investeringskulturen. I forhold til Sverige er 

investeringsfonde samt private investorer i Danmark meget mere fokuseret på de store 

virksomheder. I undersøgelser af de svenske private investorer kan det ligeledes ses, at ca. 

33% af svenskerne har en investeringskonto hos en investeringsbank, hvor aktiesparekontoen 

i Danmark stadigvæk halter efter (Finans Danmark 2019). Reglerne for beskatning påvirker 

også investeringslysten og risikovilligheden hos investorerne. Sverige har en betydeligt lavere 

kapitalskat end de øvrige nordiske lande. Selve strukturen i det svenske pensionssystem 

vurderes også at påvirke tallene. I Danmark forvaltes størstedelen af pensionsopsparingen af 

større pensionskasser, hvor den i Sverige i højere grad forvaltes af opspareren selv eller af 

pensionskasser, der fokuserer på at investere i mindre virksomheder. Det er for danske 

pensionskasser et tungt og ineffektivt arbejde at investere i små virksomheder. Til slut 

investerer de svenske pensionskasser mere i aktier end de danske. Dette medfører ifølge 

Finans Danmark, at likviditeten og volumen i de mindre aktier er markant lavere i Danmark 

end i Sverige (Finans Danmark 2019).  
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At investere i mindre eller nye virksomheder er oftest lig med en højere risiko. I forlængelse 

af teoriafsnittets behandling af asymmetrisk information beskriver Finans Danmark ligeledes 

i deres rapport, at mindre børsnoteringer især kan være præget af en stor del af asymmetrisk 

information (Finans Danmark 2019). 

Tabel 4.1, antal børsnoteringer fordelt på årstal og størrelse   

År Large Cap Mid Cap Small Cap Total 

2010 3 10 14 27 

2011 0 5 4 9 

2012 0 2 5 7 

2013 1 7 7 15 

2014 4 12 14 30 

2015 6 17 23 46 

2016 5 12 24 41 

2017 3 10 50 63 

2018 1 6 30 37 

Total 23 81 171 275 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

I analysen af børsnoteringerne foretaget fra 2010-2018, ses det, at de fleste noteringer er 

foretaget efter 2015. Det har taget omkring fem år, fra 2010 til 2015, at børsnotere halvdelen 

af alle noteringer i perioden, hvorefter de resterende 50% foretages i de sidste tre år af 

perioden.  

Cumming og Johan (2018) beskriver, at ledende medarbejdere, ejere eller bestyrelse kan 

forsøge at time børsnoteringen, så virksomheden noteres, når betingelserne for 

børsnoteringen er favorabel for virksomheden. I 2017 blev der børsnoteret 63 virksomheder, 

hvoraf 50 blev børsnoteret på børserne for small cap virksomheder. Afkastet for OMX Nordic 

Small Cap Index var i 2015 og 2016 i gennemsnit 27.5%, og i 2015 alene var afkastet 40%.  

De store børser har ligeledes leveret et tocifret afkast i gennemsnit for 2015 og 2016. OMX 

Copenhagen 20 havde i årene op til 2017 et afkast på 12%, Stockholm 21%, Helsinki 23% og 

Oslo 25%.  

Afkastet for 2015 og 2016 er højere end afkastet for årene fra 2010-2015, hvilket, ifølge 

teorien om at time markedet, kan forklare, hvorfor en så stor andel af virksomheder er 

børsnoteret i 2015. Når virksomhedens lokale aktiemarked og de globale aktiemarkeder 

stiger, er en børsnotering mere attraktiv for ejerne.  
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Det skyldes at de må forvente at få en højere pris pr. aktie ved børsnoteringen, samt en 

forventning om, at børsnoteringen vil blive opfattet som værende succesfuld, såfremt 

virksomhedens aktie stiger i perioden efter børsnoteringen.  

Hvorvidt at det skyldes asymmetrisk information udnyttet af insidere eller blot en generel 

medvind på aktiemarkederne kan diskuteres. Ud fra data er der ikke noget, der tyder på, at 

det har krævet en speciel viden, der er utilgængelig for offentligheden, at kunne se at afkastet 

på aktiemarkederne var høje i disse år. Insidere fra virksomhederne kan dog have en særlig 

viden om, hvor let eller svær adgangen til risikovillig kapital i markedet er. Det kan skyldes 

tidligere forhandlingerne med investorer eller finansielle institutioner.  

Det ses ligeledes i tabel 4.1, at der ikke noteres en eneste large-cap virksomhed i 2011 og 

2012, hvilket kan skyldes, at større transaktioner var mindre attraktive i årene efter 

finanskrisen. Da aktiemarkederne i 2015 og 2016 leverer tocifret afkast, børsnoteres 11 large-

cap virksomheder.  

Tabel 4.2, antal børsnoteringer og MSCI World    

MSCI 
World Antal børsnoteringer Andel af totale børsnoteringer 

PE-
noteringer 

Øvrige noteringer 

Stiger 242 88% 35 207 

Falder 33 12% 4 29 

Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Det er ikke kun de nordiske aktieindeks, der leverede høje afkast i årene op til de mange 

børsnoteringer. Tabel 4.2 viser antallet af børsnoteringer i de år, hvor MSCI World henholdsvis 

stiger eller falder, og tabellen understreger, at det lokale og globale aktiemarked påvirker 

timingen for nye børsnoteringer. 88% af børsnoteringerne i perioden 2010-2018 blev 

foretaget i de år, hvor det globale aktiemarked, målt ved MSCI World, stiger. 

Tabellen viser derudover, at der i årene med negative afkast på MSCI World indekset kun 

børsnoteres fire virksomheder af kapitalfonde (nævnes som PE-noteringer i resten af 

tabellerne), svarende til ca. 10% af alle børsnoteringer initieret af kapitalfonde. For de øvrige 

børsnoteringer er 12% af disse foretaget i år, hvor MSCI World indekset har givet et negativt 

afkast. Dette understøtter, at markedet forsøges timet som beskrevet i teoriafsnittet. 

Størstedelen af alle børsnoteringer og størstedelen for hver kategori børsnoteres i år, hvor 

MSCI stiger.  
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Som tidligere beskrevet har de globale aktiemarkeder i tidsperioden 2010-2018 leveret 

positive afkaste de fleste år, hvorfor analyserne i tabel 4.1 og 4.2 kun indikerer, at teorien om 

at time markedet kan ses i data.  

Det er oftere mid cap og small cap virksomheder, der børsnoteres, og tabel 4.1 viser, at ud af 

275 noteringer i perioden er 171, svarende til 65%, virksomheder noteret på small cap børsen. 

Blot 23 af de 275 virksomheder er large cap virksomheder, hvilket viser, at det sjældnere er 

større virksomheder, der børsnoteres. At 11 ud af de 23 virksomheder på large cap børsen 

børsnoteres på kun to år kan være et udtryk for, at større transaktioner foretages med stort 

fokus på de eksterne betingelser for en børsnotering.  

Eksemplerne med Pandora og OW Bunker viser, at børsnoteringer af store virksomheder 

oftest får meget opmærksomhed i medierne. Det kan derfor også antages at netop 

transaktioner i denne størrelsesorden kræver en ekstra forsigtighed.  

Tabel 4.3 viser børsnoteringer fordelt på både årstal, land og størrelse.  

Når udviklingen i børsnoteringer i Norden analyseres, ses det, at markedet for børsnoteringer 

var stille i årene 2010 til 2014. Som tidligere nævnt er der siden 2015 noteret væsentlige flere 

virksomheder på de nordiske børser, og her er udviklingen i de forskellige market caps 

interessant.  

Når børsnoteringerne i de enkelte lande deles op i størrelse, står Sverige ikke alene for 

størstedelen af alle børsnoteringer, men også for flest noteringer af large cap virksomheder. 

Ud fra tabel 4.3 kan det ses, at 43% af large cap noteringer er foretaget i Sverige. Opgaven 

har tidligere beskrevet, hvordan investeringskulturen og risikovilligheden i Sverige har drevet 

de mange børsnoteringer, og dette har tilsyneladende også påvirket de større transaktioner. 

Det er ligeledes interessant, at Sverige står for 60% af noteringer af small cap virksomheder, 

hvilket understøtter konklusionerne i rapporten fra Finans Danmark (2019).  

Der blev i perioden børsnoteret 171 small cap virksomheder, og ud af disse er 108 foretaget i 

Sverige. Dette kan hænge sammen med, som beskrevet med tabel 4.0, at interessen for at 

investere i mindre virksomheder er større i Sverige (Finans Danmark 2019).  
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I forlængelse af konklusionerne fra Finans Danmark har Erhvervsstyrelsen i Danmark 

analyseret markeds- og konkurrenceforholdene på børsmarkederne i Danmark, Sverige, 

Norge og Storbritannien. Analysen understøtter Finans Danmarks konklusioner, og tilføjer 

derudover, at en indenlandsk børsnotering er den mest hyppige kapitalvej for mindre 

virksomheder i Sverige (Erhvervsministeriet 2018). 

Tabel 4.3, børsnoteringer fordelt på årstal, land og størrelse 

Marked  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Danmark 3 0 1 3 3 1 5 4 8 28 
Large Cap 2 0 0 0 1 0 1 0 0 5 
Mid Cap 1 0 0 2 1 0 0 0 1 5 

Small Cap 0 0 1 1 1 1 4 4 7 20 
Finland 0 1 1 4 5 8 4 9 7 39 

Large Cap 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 
Mid Cap 0 1 0 2 3 2 1 2 0 11 

Small Cap 0 0 1 2 1 5 2 6 7 24 

Norge 5 4 2 7 8 4 3 8 3 44 
Large Cap 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 
Mid Cap 2 2 1 3 2 1 1 1 1 14 

Small Cap 2 2 1 3 5 3 2 6 1 26 
Sverige 19 4 3 1 14 33 29 42 19 164 

Large Cap 0 0 0 0 1 5 3 1 0 10 
Mid Cap 7 2 1 0 6 14 10 7 4 48 

Small Cap 12 2 2 1 7 14 16 34 15 108 

Total 27 9 7 15 30 46 41 63 37 275 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

 

Tabel 5.0 viser fordelingen af henholdsvis kapitalfondsinitierede- (PE-noteringer) og øvrige 

børsnoteringer i tidsperioden.  

Ud af de totale 275 børsnoteringer var 39 af virksomhederne ejet af en kapitalfond ved 

børsnoteringen. De resterende 236 virksomheder var ikke ejet af en kapitalfond, da de blev 

børsnoteret og kategoriseres som en øvrig børsnotering. Det fremgår af tabellen, at Sverige 

ikke blot står for størstedelen af alle børsnoteringer, men ligeledes for størstedelen af de 

børsnoteringer, der er initieret af kapitalfonde. Ud af de 39 børsnoteringer initieret af 

kapitalfonde er 21 af dem foretaget i Sverige, hvilket er 3.5x så mange som hver af de øvrige 

nordiske lande. 
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Der blev i tidsperioden foretaget fem large cap børsnoteringer i Danmark, hvoraf tre af disse 

blev foretaget af en kapitalfond. Sammenlignes der med de øvrige nordiske lande, er det kun 

Finland, der ikke har børsnoteret large cap virksomheder, ejet af en kapitalfond.  

Tabel 5.0, børsnoteringer fordelt på ejerskab ved notering 

  Danmark Finland Norge Sverige Total 

PE-noteringer 6 6 6 21 39 

Large Cap 3 0 1 6 10 

Mid Cap 2 2 2 11 17 

Small Cap 1 4 3 4 12 

Øvrige noteringer 22 33 38 143 236 

Large Cap 2 4 4 4 13 

Mid Cap 2 9 12 40 64 

Small Cap 18 20 22 99 159 

Total  28 39 44 164 275 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

I forhold til børsnoteringer af large cap virksomheder halter Danmark en smule efter de øvrige 

nordiske lande. I perioden er der i Danmark foretaget fem noteringer af large cap 

virksomheder, mens Finland har noteret fire og Norge har noteret fem. Sverige har noteret 

hele 10 large cap virksomheder, på trods af at undersøgelsen fra Finans Danmark (2019) og 

Erhvervsministeriet (2019) konkluderer at svenske investorer har stort fokus på mindre 

virksomheder, og danske investorer i høj grad fokuserer på større virksomheder.  

Analysen har indtil nu vist, at en typisk børsnotering i Norden er foretaget i Sverige, efter 

2015, og at det som oftest er en mindre virksomhed, samt at størstedelen af børsnoteringerne 

ikke er initieret af kapitalfonde.  

Tabel 5.1 viser, hvilke industrier virksomhederne, der børsnoteres, opererer i. Industrierne er 

klassificeret ud fra Thomson Reuters TRBC (The Refinitiv Business Classifications)2. 

Under hver klassifikation findes flere underkategorier, men opgaven anvender den bredeste 

definition, for nemmere at kunne sammenligne og grupperer børsnoteringerne. Detaljeret 

beskrivelse af industri og underliggende sektorer findes i fodnote 2. 

 
2 https://www.refinitiv.com/content/dam/marketing/en_us/documents/quick-reference-guides/trbc-business-
classification-quick-guide.pdf 
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Af de i alt 275 børsnoteringer opererer størstedelen af virksomhederne inden for ’Health 

Care’, herunder medicinalbranchen og plejesektoren, og industrien indeholder ligeledes 

virksomheder, der producerer teknologi og maskiner til sundhedsvæsenet.  

Det er dog ikke denne industri, der er mest ’attraktiv’ for kapitalfonde, da kun tre ud af de i 

alt 52 noteringer i denne industri er foretaget af en kapitalfond. Kapitalfonde børsnoterer, 

ifølge dataen, primært virksomheder i industrierne ’Industrials’ og ’Consumer Discretionary’.  

Sidstnævnte industri står får 43% af de totale børsnoteringer initieret af kapitalfonde. 

’Industrials’ dækker over virksomheder indenfor luftfart, forsvar, maskinproducenter, 

fartøjer, elektronik, byggeselskaber, byggemarkeder mv.  

Consumer Discretionary dækker over virksomheder, der sælger varer, som ikke klassificeres 

som en nødvendighed, såsom fødevare, men varer der i højere grad afhænger af den globale 

økonomi og kun købes af forbrugerne, såfremt der er økonomisk overskud til det.  

Børsnoteringer af øvrige virksomheder er fordelt mere ligeligt ud på de fleste industrier i 

datasættet, men det er tydeligt at kapitalfonde har en tendens til at opkøbe og sælge 

virksomheder indenfor de samme industrier. At kapitalfonde holder sig inden for de samme 

få industrier kan være en konsekvens af den måde, kapitalfonde, ifølge teorien, skaber værdi 

for deres porteføljevirksomheder på. Værdiskabelsen afhænger oftest af effektivisering, 

finansiel omstrukturering af kapitalstrukturen samt en professionel ledelse gennem et stort 

netværk.  

Det kan for det første være svært at skabe et stort og professionelt netværk i alle brancher, 

hvorfor kapitalfonde koncentrerer sig om få industrier. Derudover er alle industrier 

eksponeret overfor operationel og finansiel risiko i hver sin grad. Da kapitalfonde oftest geare 

porteføljevirksomheden efter overtagelse, er det vigtigt at virksomheden ikke har en høj 

operationel risiko (Brealey, Myers & Allen, 2020). Som eksempel kan nævnes pharma- og 

medicinalselskaber, der har en høj driftsmæssig risiko. Disse vil oftest ikke have en høj 

gearing, da dette vil medføre en højere finansiel risiko. Derimod vil luftfartsselskaber, som før 

corona-pandemien, kunne gældsætte sig mere, da markedet for salg af brugte fly kan opveje 

for den finansielle risiko (Brealey, Myers & Allen, 2020). 
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Tabel 5.1, børsnoteringer fordelt på industri og ejerskab 

Industri Øvrige noteringer PE-noteringer Total 

Health Care 49 3 52 

Industrials 41 11 52 

Consumer Discretionary 28 17 45 

IT  35 0 35 

Financials 17 2 19 

Communication Services 11 1 12 

Technology 10 2 12 

Energy 10 1 11 

Real Estate 11 0 11 

Consumer Staples 6 1 7 

Healthcare 7 0 7 

Materials 6 1 7 

Utilities 5 0 5 

Total 236 39 275 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Delkonklusion  

En børsnotering er for mindre vækstvirksomheder oftest nødvendig for at kunne få risikovillig 

kapital til den næste fase af væksten. For større virksomheder indikerer teorier og dataen, at 

det i højere grad er en strategisk beslutning, fremfor en nødvendighed, at lade sig børsnotere.  

Analysen konkluderer derudover, at specielt Danmark halter efter de øvrige Nordiske lande 

ift. antal børsnoteringer, hvor Sverige står for 60% af alle noteringer i Norden. Dette skyldes 

ifølge rapporter på området en stor forskel i risikovilligheden hos private investorer, forskel 

på fokus på mindre virksomheder fra pensionskasser samt lempeligere 

kapitalbeskatningsregler i Sverige.  

Tidligere undersøgelser af området har vist, at børsnoteringer initieret af kapitalfonde slår de 

øvrige noteringer, og flere konkluderer, at dette skyldes initiativer taget før noteringen.  

I tidsperioden 2010-2018 har de nordiske børser leveret et overnormalt afkast sammenlignet 

med det globale aktiemarked. Dette er gældende for både large, mid og small cap aktier. Når 

de nordiske aktiers afkast sammenlignes med andre europæiske aktieindeks, kan der 

ligeledes observeres et overnormalt afkast. Aktiemarkedet i Norden har derfor været stærkt, 

hvilket kan have påvirket timingen for de børsnoteringer, der er foretaget, jf. teorien om at 

time markedet. Dataen viser at størstedelen af børsnoteringerne, er foretaget efter år med 

høje afkast, der har slået det globale aktiemarked. Når de nordiske aktier sammenlignes med 
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Euro Stoxx 600, har specielt mid og small cap aktierne leveret et højere afkast på ca. 9% for 

begge kategorier.  

De fleste børsnoteringer er foretaget efter 2015, og Sverige tegner sig for over 60% af alle 

børsnoteringer i Norden. Derudover står Sverige også for flest børsnoteringer foretaget af en 

kapitalfond. OMX Stockholm er dog det OMX-indeks i Norden, der har givet det laveste 

gennemsnitlige afkast i tidsperioden. Størstedelen af børsnoteringer i Norden i tidsperioden 

er børsnoteringer af mindre virksomheder, der børsnoteret på small og mid cap indeks. 

Danmark er det land i Norden, der har børsnoteret færrest virksomheder. Analysen kan 

derudover konkludere, at kapitalfonde har en tendens til at opererer inden for få industrier. 

Dette kan hænge sammen med den lave operationelle risiko i industrierne som 

kapitalfondene ifølge analysen oftest operer i, hvilket muliggør, at kapitalfonde kan øge 

gælden i virksomheden, samt at det er lettere at tilegne sig et bredt og professionelt netværk 

indenfor få industrier. 

Hvordan påvirker det tidligere ejerskab virksomhedens præstationer på børsen? 
Opgaven har indtil nu beskrevet og analyseret forskellene i ejerskab, ledelse og bestyrelse for 

kapitalfondsejede og privatejede virksomheder, introduceret børsnoteringer, analyseret 

markedet for børsnoteringer i Norden samt analyseret, hvordan nordiske aktier har 

performet sammenlignet med resten af verden og Europa.  

Opgaven vil i det følgende afsnit analysere, hvordan børsnoteringer af kapitalfondsejede 

virksomheder præsterer sammenlignet med børsnoteringer af andre privatejede 

virksomheder. Tidligere undersøgelser af området viser, at børsnoteringer initieret af 

kapitalfonde slår markedet grundet tiltag inden børsnoteringen.  

Teorier om emnet støtter denne konklusion, da kapitalfonde leder deres 

porteføljevirksomheder på en mere professionel måde, end øvrige unoterede privatejede 

virksomheder. Dette bør betyde, at netop disse virksomheder er bedre i stand til at håndtere 

de øgede informationskrav, der nævnes i rapporten fra Kromann Reumert (2018). At 

virksomheder der tidligere har været ejet af kapitalfond, bedre kan håndtere disse 

udfordringer, antages at skyldes disse virksomheders corporate governance og 

sammensætningen af bestyrelsen samt måden at håndtere principal-agent problemet på.  
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Følgende afsnit vil teste hvorvidt, forskellen kan observeres på markedet efter en 

børsnotering. Afsnittet vil derudover teste daværende investeringschef i Dansk Formue- og 

Investeringspleje Johnny Madsens hypotese om, at kapitalfonde lever af at købe billigt og 

sælge dyrt, og at det derfor ikke bør være attraktivt for hr. og fru. Jensen (underforstået den 

almindelige private investor) at investere i aktier udbudt af en kapitalfond (Gjertsen, M. N 

2011)  

Afsnittet vil sammenligne afkast med andre investeringer og udviklingen i værdiskabelsen i 

virksomhederne.  

Sammenligning af afkast for kapitalfondes- og privatejede virksomheders børsnoteringer 

mellem 2010-2018 i Norden 

Der er flere ting at tage højde for, når aktieafkast skal sammenlignes. For at sikre troværdige 

resultater er det vigtigt at definere benchmarks og derudover sikre, at det, der sammenlignes, 

kan sammenlignes.  

Først sammenlignes det gennemsnitlige absolutte afkast for børsnoteringer af 

kapitalfondsejede virksomheder, og privatejede virksomheder i tidsperioden.  

Tabel 6.0, afkast fordelt på tidligere ejerskab 

Børsnoteringer Afkast 

PE-noteringer 65% 

Øvrige noteringer 147% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 6.0 viser det gennemsnitlige absolutte afkast for alle børsnoteringer foretaget af en 

kapitalfond sammenlignet med de øvrige børsnoteringer af privatejede virksomheder. 

Afkastet er udregnet som gennemsnittet af alle virksomhederne afkast, målt ved 

 

 ((kurs d. 01-01-2021 / kurs på første handelsdag) -1). 

Leo Vegas AB blev børsnoteret i 2016 til en kurs på 3.47 EUR. Den 01-01-2021 var kursen 4.06 

EUR, og afkastet siden deres børsnotering og til 01-01-2021 udregnes derfor således: 

((4.06/3.47)-1) = 17%. 
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Tabellen viser, at det gennemsnitlige afkast for de øvrige børsnoterede virksomheder slår 

børsnoteringer initieret af kapitalfonde med 82 procentpoint. Såfremt disse tal var de eneste, 

der lå til grund for sammenligningen, ville opgaven nu konkludere, at børsnoteringer 

foretaget af en kapitalfond ikke er attraktive for hr. og fru. Jensen.  

Datasættet indeholder 39 PE-noteringer og 236 øvrige noteringer, og forskellen i antal af 

noteringer alene vanskeliggør sammenligningen. En portefølje med 39 aktier sammenlignet 

med en portefølje med 236 aktier vil oftest have det laveste gennemsnitlige afkast, da der 

med 236 aktier er større sandsynlighed for, at flere af aktierne har performet bedre end de 

39. Derudover er aktier behæftet med risiko, og en portefølje med 236 aktier vil i de fleste 

tilfælde klare sig bedre end en portefølje på 39 aktier, da flere aktier giver mulighed for bedre 

diversificering. Derudover har opgaven tidligere afdækket, at kapitalfondenes 39 

børsnoteringer primært er foretaget i de samme to til tre industrier, hvorfor denne portefølje 

vil være underdiversificeret og eksponeret mod en større risiko.  

Ydermere er der forskel på størrelsen af børsnoteringer målt ved deres markedsværdi ved 

børsnoteringen. 

Tabel 6.1 viser børsværdien af de 20 største børsnoteringer foretaget i perioden. Børsværdien 

er udregnet ved,  

 

(antal aktier ved børsnoteringen * udbudskurs ved børsnoteringen). 

 

Tabellen viser at ud af alle børsnoteringer, er de tre mest værdifulde børsnoteringer ikke 

foretaget af en kapitalfond. De tre mest værdifulde børsnoteringer udgør derudover den 

samme værdi som de resterende 17 børsnoteringer. Den store forskel i børsværdierne kan 

også forklare, hvorfor de børsnoteringer af privatejede virksomheder, slår de børsnoteringer, 

der er initieret af kapitalfonde. Dette skyldes at kapitalfondene ikke børsnoterer ligeså 

værdifulde virksomheder, og det antages, at større og mere værdifulde virksomheder har 

bedre forudsætninger for at skabe et afkast. 
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Tabel 6.1, børsværdi ved notering  fordelt på tidligere ejerskab 

Virksomhed Sponsor Børsværdi ved notering EUR 

Statoil Fuel & Retail ASA Øvrig notering 17,463,375,300 

DONG Energy A/S Øvrig notering 9,825,197,447 

FIT Biotech Oy Øvrig notering 5,328,399,648 

ISS A/S PE-notering 3,966,685,671 

Nexstim Oyj Øvrig notering 3,104,418,680 

PANDORA A/S PE-notering 3,021,701,239 

Elkem ASA Øvrig notering 2,202,414,771 

Ahlsell AB PE-notering 2,027,791,347 

Nordic Waterproofing Holding A/S Øvrig notering 1,919,342,664 

Evolution Gaming Group AB Øvrig notering 1,838,640,281 

Lifco AB Øvrig notering 1,747,120,112 

Dometic Group AB PE-notering 1,724,486,177 

Chr Hansen Holding A/S PE-notering 1,644,967,119 

Tobin Properties AB Øvrig notering 1,616,583,071 

Suomen Hoivatilat Oyj Øvrig notering 1,600,000,000 

Resurs Holding AB PE-notering 1,279,887,276 

EVRY ASA PE-notering 1,200,944,811 

XXL ASA PE-notering 1,163,678,105 

Com Hem Holding AB PE-notering 1,141,723,876 

Eltel AB PE-notering 1,130,711,352 

Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Når antallet af børsnoteringerne og forskellen på børsværdien af børsnoteringerne er så 

markante, er det nødvendigt at foretage en grundigere sammenligning for at kunne 

konkludere og sammenligne afkast.  

En metode, hvorpå to porteføljer bedre kan sammenlignes, er ved en vægtet metode. Hvis 

man som privatinvestor har 200,000 EUR til rådighed og vælger at investere 100,000 EUR i en 

portefølje bestående af alle PE-børsnoteringer og 100,000 EUR i en portefølje af alle de 

resterende børsnoteringer, kan det vægtede afkast for de to porteføljer beregnes.  

Metoden er den samme som DVCA (2018) anvender i deres analyse af børsnoteringer, hvori 

de konkluderer, at kapitalfondes børsnoteringer slår markedet målt på afkast. 

I bilag 1 fremgår alle børsnoteringer i perioden, der ikke er foretaget af en kapitalfond. 

Tabellen viser børsnoteringens værdi ved IPO’en (børsnoteringen), vægten af den enkelte 

aktie i porteføljen, investeringens værdi ved IPO’en, afkast og hvilken værdi investeringen 

havde d. 01-01-2021.  
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Vægten findes som (virksomhedens børsværdi / samlet værdi for hele porteføljen). I første 

række er 24SevenOffice med en vægt på 0.523% af hele porteføljen. Hvis der er investeret 

100,000 EUR i denne portefølje, vil det svare til en investering i denne aktie på 53 EUR 

(100,000 * 0.523%).  

Virksomheden har siden sin børsnotering givet et afkast på 532%, hvorfor investeringen d. 

01-01-2021 har en værdi af 336 EUR. Fremgangsmåden er den samme for alle virksomheder 

i tabellen. Hvis en investor havde fordelt 100,000 EUR ud på denne måde, ville den totale 

værdi af porteføljen i d. 01-01-2021 være 302,387 EUR, hvilket svarer til et afkast på 202%.  

Såfremt en virksomhed er afnoteret grundet opkøb, er aktiekursen d. 01-01-2021 registreret 

som den pris, den købende virksomhed betalte for aktierne.  

Bilag 2 viser fordelingen af de resterende 100,000 EUR investeret i en portefølje med 

virksomheder børsnoteret af en kapitalfond. Hvis investoren havde investeret 100,000 EUR i 

denne portefølje, vil værdien i 2021 være 170,666 EUR svarende til et afkast på 70%.  

Porteføljen med øvrige børsnoteringer slår altså børsnoteringer initieret af kapitalfonde, på 

trods af at DVCA’s rapport konkluderer det modsatte. 

Metoden kan kritiseres, da den ikke tager højde for udstedelse af nye aktier. Hvis en 

virksomhed ved børsnoteringen har udstedt 1,000,000 aktier til en pris på 10 EUR, er værdien 

af virksomheden på tidspunktet 10 mio. EUR. Hvis virksomheden har brug for at rejse ny 

kapital og vælger at gøre dette ved at udstede 1,000,000 nye aktier, skal aktiekursen være 5 

EUR, for at virksomheden kan beholde sin værdi på 10 mio. EUR. I dette tilfælde vil for denne 

virksomhed være -50%, men det korrekte afkast vil i realiteten være 0%, da en investor nu vil 

have to aktier á 5 EUR fremfor én aktie á 10 EUR.  
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At investere i alle børsnoteringer siden 2010 må derudover være en relativ stor opgave. Det 

er mere tænkeligt, at en investor fokuserer på en gruppe af børsnoteringer. 

Tabel 6.1.1, vægtet portefølje af mest værdifulde børsnoteringer, foretaget af en kapitalfond 

Virksomhed Børsværdi ved IPO EUR Vægt Investering Afkast % Værdi 2021 

ISS A/S 3,966,685,671 22% 21,673 -32% 14,744 

PANDORA A/S 3,021,701,239 17% 16,510 192% 48,226 

Ahlsell AB 2,027,791,347 11% 11,079 13% 12,484 

Dometic Group AB 1,724,486,177 9% 9,422 118% 20,505 

Chr Hansen Holding A/S 1,644,967,119 9% 8,988 498% 53,747 

Resurs Holding AB 1,279,887,276 7% 6,993 -24% 5,324 

EVRY ASA 1,200,944,811 7% 6,562 15% 7,541 

XXL ASA 1,163,678,105 6% 6,358 -73% 1,686 

Com Hem Holding AB 1,141,723,876 6% 6,238 114% 13,362 

Eltel AB 1,130,711,352 6% 6,178 -63% 2,279 

 18,302,576,973 100% 100,000  179,898 

Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 6.1.1 viser en portefølje bestående af de 10 mest værdifulde børsnoteringer initieret af 

kapitalfonde. Tabellen viser at porteføljen målt på børsnoteringens værdi, samlet har en 

værdi på 18.3 mia. EUR. Såfremt en investor investerer 100,000 EUR fordelt på vægtene ved 

børsnoteringen, vil ISS udgøre den største position med 22% af porteføljen.  

Siden børsnoteringen har ISS aktien leveret et afkast på -32%, og den oprindelige investering 

på 21,673 EUR er d. 01-01-2021 14,744 EUR værd. Når samme analyse foretages på de 

resterende børsnoteringer, er porteføljens samlede værdi d. 01-01-2021 steget til 179,898 

EUR. Det totale absolutte afkast for denne portefølje er tæt på 80%.  

Af de 10 mest værdifulde børsnoteringer har Chr. Hansen Holding A/S leveret det højeste 

afkast. Investeringen ved børsnoteringen er ved denne metode 8,900 EUR. Aktien har leveret 

et afkast på 498%, og er d. 01-01-2021 53,747 EUR værd.  
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Tabel 6.1.2, vægtet portefølje af  mest værdifulde børsnoteringer af privatejede virksomheder 

Virksomhed Børsværdi ved IPO EUR Vægt Investering Afkast Værdi 2021 

Statoil Fuel & Retail ASA 17,463,375,300 37% 37,438.51 216% 118,148.42 

DONG Energy A/S 9,825,197,447 21% 21,063.55 447% 115,251.20 

FIT Biotech Oy 5,328,399,648 11% 11,423.18 -100% 1.46 

Nexstim Oyj 3,104,418,680 7% 6,655.35 -99% 97.47 

Elkem ASA 2,202,414,771 5% 4,721.60 -6% 4,434.04 

Nordic Waterproofing A/S 1,919,342,664 4% 4,114.74 70% 7,009.87 

Evolution Gaming Group AB 1,838,640,281 4% 3,941.73 1211% 51,662.65 

Lifco AB 1,747,120,112 4% 3,745.53 1428% 57,219.57 

Tobin Properties AB 1,616,583,071 3% 3,465.68 27% 4,388.75 

Suomen Hoivatilat Oyj 1,600,000,000 3% 3,430.13 369% 16,078.72 

 46,645,491,973 100% 100,000  374,292.17 

Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 6.1.2 viser, ud fra samme metode som tabel 6.1.1, en portefølje med de 10 mest 

værdifulde børsnoteringer af privatejede virksomheder. De 10 mest værdifulde PE-noteringer 

har i alt en børsværdi på 18.3 mia. EUR. Dette er 2.5x så lidt som den samlede børsværdi af 

de øvrige privatejede virksomheder, da disse har en samlet børsværdi på 46.6 mia. EUR.  

Aktierne i porteføljen med de øvrige børsnoteringer er fordelt mere ulige på børsværdi end 

børsnoteringer initieret af kapitalfonde. De to største børsnoteringer i denne portefølje udgør 

58% af porteføljens værdi, mens de to største kapitalfondsinitierede børsnoteringer blot 

udgør 39% af den samlede porteføljes værdi. Derudover har de to største børsnoteringer af 

privatejede virksomheder i gennemsnit leveret et afkast på 331%. De to største 

kapitalfondsinitierede børsnoteringer har derimod i gennemsnit leveret et afkast på 80%.  

Den totale værdi af porteføljen i tabel 6.1.2 er d. 01-01-2021 næsten 375,000 EUR. Porteføljen 

har derfor leveret et afkast på 275% sammenlignet med kapitalfondsporteføljens 80%.  

Sammenligningsmetoden anvendt i bilag 1 og 2 samt tabel 6.1.1 og 6.1.2 kan kritiseres, da 

virksomhederne ikke blev børsnoteret på samme tid. Da aktier historisk set har givet et afkast 

over tid, men samtidigt er mere volatile på kort sigt, vil den portefølje med aktier, der har 

været børsnoteret i længst tid, med størst sandsynlighed have leveret det bedste afkast. En 

anden måde at sammenligne på er, at investoren investerer alle 100,000 EUR i den første 

børsnotering og sælger beløbet svarende til prisen på den næste investering. Denne metode 

vil give et mere retvisende billede af afkastet, men grundet omfanget af data har det ikke 

været muligt, at foretage en sådan sammenligning.  
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Tabel 6.1.1 og 6.1.2 viser forskellene i børsnoteringernes værdi, men der er også stor forskel 

på forskellen mellem afkast siden virksomhederne blev børsnoteret. 

I bilag 3 findes de fem børsnoteringer, foretaget af en kapitalfond, der har det højeste 

absolutte afkast. I bilaget fremgår det, at af alle børsnoteringer foretaget af kapitalfonde, har 

Harvia Oyj leveret det højeste afkast på 504%. Gennemsnittet for de fem børsnoteringers 

afkast er 371%. 

Bilag 4 viser de højeste afkast for børsnoteringerne af privatejede virksomheder, og her 

fremgår det, at Veloxis Pharmaceuticals har leveret det højeste afkast med 1606%. Ingen af 

de fem virksomheder i bilag 4 har leveret et afkast på under 1000%. At de fem virksomheder 

med højeste afkast siden børsnoteringen præsterer så meget bedre, understreger at 

børsnoteringerne af privatejede virksomheder ikke kun slår de kapitalfondsinitierede på det 

gennemsnitlige afkast.   

Tabel 6.1.3, afkast inddelt i kvartiler  

  PE-noteringer Øvrige noteringer 

Nedre kvartil -15% -36% 

Median  15% 13% 

Øvre kvartil  114% 152% 

Højeste værdi  504% 1606% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Bilag 4 understøttes af tabel 6.1.3, der viser kvartilerne for børsnoteringernes afkast. Nedre 

kvartil udtrykker det højeste afkast for 25% af børsnoteringerne med det laveste afkast. 

Medianen er det midterste observerede afkast og viser det højeste afkast ud af de 50% laveste 

afkast. Øvre kvartil viser det højeste afkast af de 75% laveste afkast. Øvre kvartil viser på den 

anden side også hvilket afkast, det minimum kræver at komme i top 25% i kategorien. Endeligt 

viser tabellen det højeste afkast observeret i dataen for de to kategorier.   

Tabellen viser, at den nederste fjerdedel af PE-noteringerne har et højere afkast, da den aktie 

med det højeste afkast i nedre kvartil for de øvrige noteringer er -36%, mod  

-15% for børsnoteringer initieret af kapitalfonde. PE-noteringerne har ligeledes et højere 

medianafkast, men dette kan ikke opveje for det lavere afkast i den øvre kvartil. For at en 

aktie kan blive en del af top 25% målt på afkast, skal afkastet som minimum være 152%. For 

PE-noteringer er dette tal kun 114%.  
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Da aktier er eksponeret for risiko, vil der være oftest værre større udsving i prisen på kort sigt 

end på lang sigt. Risikoen for tab falder jo længere tid aktien holdes. Det er derfor også 

nødvendigt at analysere og sammenligne afkastet for aktierne over samme tidsperiode 

(Brealey R, Meyers, S & Franklin, A 2020). Som tidligere nævnt er børsnoteringerne i 

datasættet ikke alle sammen foretaget på samme tid, og nogle af virksomhederne har derfor 

haft længere tid på børsen end andre. Tabel 6.2 viser derfor afkastet, inklusiv 

udbyttebetalinger, for de seneste 2 år op til 01-01-2021. 

Tabel 6.2, afkast 2 år til dato 

Børsnoteringer Afkast 2 år til dato 

PE-noteringer 35% 

Øvrige noteringer 70% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

 

Når børsnoteringerne sammenlignes over samme tidsperiode, opnås et mere retvisende 

resultat, da aktierne i de seneste to år bør være eksponeret for en mere ensartet 

markedsrisiko.  

Analysen viser, at børsnoteringerne initieret af kapitalfonde igen giver et dårligere afkast end 

afkastet på børsnoteringerne af privatejede virksomheder. Sidstnævnte børsnoteringer har 

de seneste to år givet 70% i afkast, mens de kapitalfondsinitierede børsnoteringer blot har 

givet 35% i afkast.  

Tabel 6.3, afkast fordelt på børsværdi 

  Første handelsdag 365 efter første handelsdag Børsværdi / EBITDA 

PE-noteringer 6% 9% 7.9 

Øvrige noteringer 17% 27% 4.8 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Udover at analysere afkastet for de seneste to år er det relevant at analysere afkastet for hhv. 

første handelsdag og 365 dage efter første handelsdag. Opgaven har til formål at undersøge, 

hvorvidt børsnoteringer initieret af kapitalfonde er en god eller dårlig investering, men svaret 

på dette spørgsmål afhænger i høj grad af investeringernes tidshorisont. Som vist i tabel 6.0 

har de øvrige børsnoteringer givet et langt bedre afkast, såfremt man investerede i alle 

noteringer fra dag ét, og solgte alle aktierne d. 01-01-2021.  
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Tabel 6.3 viser, at børsnoteringerne af kapitalfondsejede virksomheder i gennemsnit steg 6% 

på første handelsdag. Det  er 11 procentpoint lavere end børsnoteringerne af privatejede 

virksomheder, der i gennemsnitsteg 17% på første handelsdag. 

Afkastet på første handelsdag er også et udtryk for, hvor stor interessen har været for at 

deltage i børsnoteringen som investor. Når en virksomhed går på børsen, kan investorerne 

anmode om at købe aktier, som derefter fordeles på første handelsdag. Såfremt der er 

anmodet om flere aktier, end virksomheden udsteder til offentligheden, er børsnoteringen 

’overtegnet’. Hvis virksomheden udsteder 1,000,000 akter til offentligheden, og der i alt er 

anmodet om 2,000,000, vil aktien være overtegnet med 200%. Når en børsnoteringen er 

overtegnet vil aktiekursen som oftest stige kraftigt på første handelsdag.  

Det er dog ikke kun på første handelsdag, at børsnoteringerne af privatejede virksomheder 

stiger mest. Afkastet 365 dage efter første handelsdag viser, at børsnoteringerne foretaget af 

kapitalfonde endnu ikke har leveret et højere afkast end de privatejede børsnoteringer. Tabel 

6.3 viser, at kapitalfondes børsnoteringer efter 365 dage i gennemsnit havde givet et afkast 

på 9%. Det er er 3x lavere end afkastet for de privatejede virksomheder.  

Når børsnoteringerne foretaget af kapitalfonde ikke stiger ligeså meget som de privatejede 

børsnoteringer på første handelsdag, kan det være et udtryk for, at kapitalfonde prissætter 

deres børsnoteringer mere effektivt og præcist. Modsat kan den højere stigning på første 

handelsdag for de privatejede børsnoteringer skyldes, at forventningerne til fremtidig vækst 

er større for disse børsnoteringer.  

Prisen på en aktie baseres ved børsnoteringen primært på virksomhedens nuværende 

nøgletal, finansielle situation samt forventningerne til fremtidige cash flows. Den effektive 

markedshypotese antager, at alle investorer er rationelle, men kan kritiseres for ikke at tage 

højde for de menneskelige impulser, der ikke altid er rationelle (Malkiel, Burton, G. 2003). 

Indenfor Behaviroual Finance forklares det, at opfattelse af prisen på en aktie i høj grad 

påvirker menneskers følelser, specielt hos privatinvestorer.  

Hvorvidt en børsnotering er prissat højt eller lavt, analyseres ved nøgletallet (BØRSVÆRDI / 

EBITDA) (Brealey R, Meyers, S & Franklin, A 2020).  
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Nøgletallet er et udtryk for hvor mange gange, man som investor skal betale for 

virksomhedens EBITDA. Jo højere multipel, desto dyrere er børsnoteringen. Børsnoteringerne 

foretaget af kapitalfonde  blev i gennemsnit børsnoteret til en multipel på 7.9, mod en 

multipel på 4.8 for de øvrige børsnoteringer.  

OW Bunker skandalen kastede et negativt lys på kapitalfonde og deres børsnoteringer. I en 

artikel i Berlingske beskrives det, hvordan konkursen har efterladt en mistro til børsnoteringer 

af kapitalfondsejede virksomheder, og at disse må forvente lavere udbudspriser såfremt 

danske investorer skal udnytte børsnoteringerne (Kolby, M 2014). 

Ud fra tabellen ses det, at kapitalfonde generelt prissætter deres børsnoteringer til næsten 

det dobbelte af de øvrige noteringer. Denne store forskel understøtter Johnny Madsens tese 

om, at kapitalfonde lever af at sælge dyrt, hvorfor det generelt set ikke er en god 

investeringscase for den almene privatinvestor. Samtidig påvirker den markant højere pris for 

på kapitalfondenes børsnoteringer afkastet på første handelsdag.  

Teorien om underprissætning forklarer hvorfor, virksomheder prissætter deres aktier lavere 

end deres maksimale værdi.  Tabel 6.3 indikerer, at teorien kommer til udtryk ved 

børsnoteringer af privatejede virksomheder, da disse er prissat lavere og oplever et højere 

afkast på første handelsdag. Når kapitalfonde prissætter deres børsnoteringer dyrere end de 

øvrige børsnoteringer, og herefter oplever lavere afkast, understøtter det udtalelsen i artiklen 

fra Berlingske Tidende (Kolby, M 2014), om at kapitalfonde må forvente lavere udbudspriser 

såfremt danske investorer skal udbytte børsnoteringerne. 

Opgaven har nu sammenlignet to porteføljer fordelt på ejerskab ved børsnoteringen og 

sammenlignet afkast for hele perioden, afkastet for to vægtede porteføljer og afkastet for de 

seneste to år. I alle tilfælde slår børsnoteringer af privatejede virksomheder kapitalfondes 

børsnoteringer.  

Opgaven vil nu sammenligne afkastet målt mod afkastet for forskellige benchmarks.  
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Først udregnes afkastet for hver af kategorierne fordelt på børsværdi ved børsnoteringen. 

Tabel 6.4 viser, at børsnoteringer initieret af kapitalfonde i segmentet small cap har et 

gennemsnitligt afkast på 91%, mod 64% og 54% i afkast for hhv. large og mid cap noteringer. 

En forklaring på hvorfor kapitalfondes small cap børsnoteringer leverer det højeste afkast, 

kan findes i teorien om kapitalfondes værdiskabelse, hvor det beskrives, at kapitalfonde 

skaber værdi ved at udnytte et stort og professionelt netværk. Det kan betyde,  at 

kapitalfondene koncentrerer deres aktiviteter i få industrier og virksomhedstyper. Derudover 

lever kapitalfonde af at købe og sælge virksomheder, og det vil kræve store kapitaltilsagn for 

kapitalfondene at skulle købe og udvikle large cap virksomheder på fast basis.  

Selvom kapitalfondene koncentrerer deres aktiviteter i få industrier og 

virksomhedsstørrelser, formår de dog ikke at levere et højere afkast end de øvrige privatejede 

virksomheder.  De privatejede børsnoterede virksomheder har i alle segmenter slået de 

kapitalfondsinitierede børsnoteringer målt på afkast. 

Tabel 6.4, afkast fordelt på børsværdi 

Afkast Large cap Mid Cap Small Cap 

PE-noteringer 64% 54% 91% 

Øvrige noteringer 161% 125% 154% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

 

I afsnittet om udviklingen på de nordiske aktiemarkeder og benchmarks er det gennemsnitlige 

årlige afkast anvendt som sammenligningsgrundlag. Afkastet for børsnoteringerne i dataen 

er udregnet som forskellen på udbudskursen og kursen d. 01-01-2021,   

 

((aktiekurs 01-01-2021 / aktiekurs ved notering) -1), 

 

hvorfor der i følgende afsnit anvendes det totale afkast i tidsperioden for hhv. børsnotering 

og benchmark, når der sammenlignes afkast. 

 

 



58 
 

 

Tabel 6.5, absolut afkast fordelt på benchmark 

Benchmark Kurs 2010 Kurs 2018 Afkast 

S&P 500 940 2882 207% 

Nordic Mid cap 103 222 115% 

Nordic Small cap 34 59 74% 

MSCI World 957 1,642 72% 

Euro Stoxx 600 276 415 50% 

Nordic Large cap 1,160 1,681 45% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

De første benchmarks, der sammenlignes med, er  MSCI World, der repræsenterer det globale 

aktiemarked, S&P500 der repræsenterer det amerikanske aktiemarked, og EUROSTOXX 600, 

der repræsenterer det europæiske aktiemarked. Endeligt repræsenterer Nordic large, mig og 

small cap de øvrige nordiske aktiers performance.  

Tabel 6.5 viser, at S&P500 har givet det største afkast siden 2010. S&P500 er steget med 207% 

siden 2010. Både de nordiske mid og small cap aktier har i perioden slået MSCI World 

indeksets afkast, mens de nordiske large cap aktier har leveret det laveste afkast.  

Tabel 6.6, absolut afkast sammenlignet med benchmark 

Benchmark PE-noteringer Øvrige noteringer 

S&P500 -142% -60% 

Nordic Mid cap -50% 32% 

Nordic Small cap -9% 73% 

MSCI World -7% 75% 

Euro Stoxx 600 15% 97% 

Nordic Large cap 20% 102% 

Gennemsnit forskel -29% 53% 

Eksklusiv S&P500 -6% 76% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Når de absolutte afkast for børsnoteringerne i tidsperioden 2010-2018 sammenlignes med de 

absolutte afkast for de udvalgte benchmarks, kan det ses, at hverken kapitalfondenes eller de 

privatejede børsnoteringer formår at slå afkastet for S&P500. Børsnoteringerne af privatejede 

virksomheder kommer tættest på, men er stadigvæk 60% procentpoint lavere end S&P500’s  

afkast på 207%, hvilket fremgår af tabel 6.6. 
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Det høje afkast for S&P500 har i 2010’erne især været drevet af teknologiaktier som 

Facebook, Amazon, Netflix og Alphabet (Google). Disse aktier steg i perioden 1900% og udgør 

tilsammen 17% af S&P500 indekset3. Ekskluderes S&P500 fra tabel 6.6 har børstningerne af 

de privatejede virksomheder slået samtlige benchmarks i perioden.  

Både de privatejede børsnoteringer og dem foretaget af kapitalfonde har leveret det højeste 

merafkast sammenlignet med de nordiske large cap aktier. Det laveste afkast er for begge 

slags børsnoteringer lavest, når der sammenlignes afkast med de nordiske mid cap aktier. Den 

gennemsnitlige afvigelse målt mod hver af de udvalgte benchmarks er for PE-noteringerne 

 -29% og for de øvrige børsnoteringer +53%. Selvom S&P500 ekskluderes fra tabellen, formår 

PE-noteringerne stadig ikke at slå det totale benchmark, da den gennemsnitlige afvigelse her 

er -6%. De øvrige noteringer leverer et gennemsnitligt merafkast på 76% når S&P500 

ekskluderes. 

Tabel 6.7 og 6.8 viser børsnoteringernes afkast sammenlignet med benchmark og fordelt på 

market caps.  

Når market caps tilføjes som parameter i sammenligningen, giver det en ekstra dybde i 

analysen. I tabel 6.7 fremgår det, at de kapitalfondsinitierede børsnoteringer af small cap 

virksomheder i gennemsnit har formået at slå bechmarks med 20%, hvis S&P500 udelades. 

Dette er interessant, da det af tabel 6.6 fremgik, at de kapitalfondsinitierede børsnoteringer 

i gennemsnit tabte til benchmarks selv uden S&P500. Tabel 6.7 understøtter derudover tabel 

6.4, der viste totale afkast fordelt på børsværdi, da begge tabeller viser, at børsnoteringer af 

small cap aktier leverer et højere afkast. PE-noteringer af small cap virksomheder formår at 

slå næsten alle benchmarks. I tabel 6.6 tabte PE-noteringerne til næsten alle benchmarks, 

hvilket beviser, at metoden, der bruges til at sammenligne afkast, kan påvirke konklusionerne.  

Ud fra tabel 6.6 ville det ikke være attraktivt at investere i PE-noteringer, medmindre 

alternativet var at investere i et indeks, der følger Euro Stoxx 600 eller nordiske large cap 

virksomheder. Ud fra tabel 6.7 er det mere attraktivt at investere i PE-noteringer, såfremt det 

er en børsnoteringen af en small cap virksomhed. Her slår afkastet både de nordiske small 

cap aktier, MSCI World, Euro Stoxx 600 og nordiske large cap aktier.  

 
3 https://portfolioslab.com/portfolio/fang 
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Tabel 6.7, absolut afkast sammenlignet med benchmark, fordelt på størrelse 

PE-noteringer Large Cap Mid Cap Small Cap 

S&P 500 -143% -153% -116% 

Nordic Mid cap -51% -61% -24% 

Nordic Small cap -10% -20% 17% 

MSCI World -8% -18% 19% 

Euro Stoxx 600 14% 4% 41% 

Nordic Large cap 19% 9% 46% 

Gennemsnit forskel -17% -23% -3% 

Eksklusiv S&P500 -7% -17% 20% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Børsnoteringer initieret af kapitalfonde  vil ikkefremstå attraktive, hvis investoren laver 

samme analyse med de øvrige børsnoteringer. I tabel 6.8 kan det ses, at de øvrige 

børsnoteringer, slår benchmarks i samtlige kategorier, når S&P500 udelades. Derudover slår 

de øvrige børsnoteringer, som vist i tabel 6.4, PE-noteringer med 97% i large cap segmentet, 

71% i mid cap segmentet og 63% i small cap segmentet.  

Tabel 6.8, absolut afkast sammenlignet med benchmark, fordelt på størrelse 

Øvrige noteringer Large Cap Mid Cap Small Cap 

S&P 500 -46% -82% -53% 

Nordic Mid cap 46% 10% 39% 

Nordic Small cap 87% 51% 80% 

MSCI World 89% 53% 82% 

Euro Stoxx 600 111% 75% 104% 

Nordic Large cap 116% 80% 109% 

Gennemsnit forskel 67% 31% 60% 

Eksklusiv S&P500 90% 54% 83% 

Øvrige vs. PE  97% 71% 63% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Opgaven har tidligere konkluderet, at kapitalfonde børsnoterer virksomheder i de samme få 

industrier, og  jf. teorien om kapitalfondes værdiskabelse skyldes det, at kapitalfonde forsøger 

at skabe værdi for deres porteføljevirksomheder ved at udnytte et stort og professionelt 

netværk.  

Det er derfor relevant også at analysere og sammenligne afkastet for børsnoteringerne i hver 

industri. Der er ikke foretaget PE-noteringer i industrierne IT, Real Estate og Utilities, hvorfor 

disse er udeladt i analysen.  
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Tabel 6.9 viser merafkastet for de to kategorier i hver industri. Merafkastet er udregnet ved 

(afkast for børsnoteringen – afkast i industrien). 

Energisektoren har som eksempel haft et afkast på -50% siden 2010, hvor PE-noteringer af 

energiselskaber har givet et afkast på 114%. Dette giver et merafkast på +164%, men det er 

ikke et udtryk for, at børsnoteringerne har givet et afkast på 164%. Merafkastet viser hvordan 

børsnoteringerne har præsteret sammenlignet med de øvrige aktier i industrierne. 

Tabel 6.9, merafkast sammenlignet med afkastet pr. industri 

  
Communication 
Services 

Consumer 
Discretionary 

Consumer 
Staples Energy Financials Healthcare Industrials Materials Technology 

PE-
noteringer 26% 39% 84% 164% -22% -146% -46% +300% -376% 

Øvrige 
noteringer 42% 55% 100% 180% -6% -130% -30% -68% -305% 

Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger 

Tabellen viser, at de øvrige børsnoteringer klarer sig godt i forhold til dette benchmark. I fire 

af de ni nævnte industrier har de øvrige børsnoteringer klaret sig markant bedre.  

Kun i én ud af de ni industrierne, materials, har PE-noteringerne klaret sig bedre end de øvrige 

noteringer. I tabel 5.1 blev det belyst, at kapitalfondene har børsnoteret de fleste af deres 

virksomheder i industrierne ’Industrials’ og ’Consumer Discretionary’. I forlængelse af dette 

blev kapitalfondenes værdiskabelse, navnlig deres netværk, nævnt som en primær årsag til 

dette. Tabel 6.9 viser derimod, at kapitalfondene ikke formår at slå benchmark i de industrier, 

de primært operer i.  

Det er vigtigt at huske på, at en kapitalfonden oftest ikke længere er en del af virksomheden 

efter en børsnotering, hvorfor fonden godt kan slå benchmark under deres ejerskab, men der 

er ikke bevis for, at dette fortsætter, efter kapitalfonden har foretaget sit exit.  

Børsnoteringer initieret af kapitalfonde formår dog at slå benchmark i industrien materials, 

men det er drevet af én børsnotering, Chr. Hansen Holdings, med et afkast på 498% siden 

børsnoteringen. Udfordringen ved at sammenligne afkast for industrierne er, at der i enkelte 

industrier kun er børsnoteret en eller få virksomheder af en kapitalfond. Merafkastet bør 

derfor kun anvendes til at sammenligne virksomhederne i opgaven og ikke til at konkludere 

på generelle og historiske børsnoteringen udenfor datasættet.  
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Udviklingen i nøgletal for kapitalfondes- og privatejede virksomheders børsnoteringer mellem 

2010-2018 i Norden 

Opgavens formål er at undersøge, om børsnoteringer foretaget af kapitalfonde er mindre 

succesfulde end børsnoteringer af andre privatejede virksomheder, og har indtil nu fokuseret 

på det afkast, som børsnoteringerne har leveret.  

I følgende afsnit vil opgaven analysere, hvordan værdiskabelsen i virksomhederne udvikler 

sig, efter virksomheden børsnoteres. Afsnittet vil analysere hvorvidt, det tidligere ejerskab og 

kapitalfondes måde at drive porteføljevirksomhederne på påvirker virksomhedernes nøgletal 

på sigt. Udviklingen i nøgletal indgår i vurderingen af, om en børsnotering er succesfuld,  da 

virksomhedernes finansielle udvikling i teorien bør afspejles i aktiekursen.  

Tidligere afsnit kan konkludere, at børsnoteringer foretaget af en kapitalfond ikke formår at 

levere et højere afkast end de øvrige børsnoteringer eller et højere afkast end benchmarks. 

Hvorvidt en børsnotering er succesfuld, kommer ikke kun an på afkast til investorerne, men 

også om virksomheden formår at forbedre sine nøgletal og værdiskabelse efter en 

børsnotering.  

Til at måle udviklingen i værdiskabelsen for virksomheden analyseres først udviklingen i dele 

af resultatopgørelsen.  

Tabel 7.0 viser den gennemsnitlig omsætning for de to kategorier for hhv. 12 måneder før og 

12 måneder efter børsnoteringen. Det fremgår af tabellen, at de kapitalfondsinitierede 

børsnoteringer i gennemsnit har øget deres omsætning med 9% fra året før til året efter 

børsnoteringen. Derimod har de øvrige børsnoteringer mistet 3% af deres omsætning fra et 

år før børsnoteringen til et år efter de børsnoteres. 

Tabel 7.0, omsætning før og efter børsnotering 

Omsætning (EUR) PE-noteringer Øvrige noteringer 

12 måneder før børsnotering 1,123,317,073 429,817,048 

12 måneder efter børsnotering 1,222,586,801 418,365,502 

01-01-2021 1,321,549,497 409,349,569 

Ændring før - efter 9% -3% 

Ændring før - 2021 18% -5% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  
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Der kan være flere årsager til denne udvikling. Udviklingen i omsætningen er målt over en 

relativ kort periode, hvor større udsving kan påvirke dataen i en højere grad, end hvis 

observationen er foretaget over en længere årrække. Det er dog opsigtsvækkende, at de 

øvrige børsnoteringer oplever et fald i omsætningen det første år, da analysens tidligere afsnit 

har vist, at aktiekursen for disse virksomheder har slået både kapitalfondenes børsnoteringer, 

samt  de fleste benchmarks. Når udviklingen i omsætningen analyseres fra  året før 

børsnoteringen til og med regnskabsåret 2020 viser tabel 7.0, at tendensen fortsætter. Når 

omsætningen for året før børsnoteringen sammenlignes med omsætningen d. 01-01-2021, 

viser tabellen, at de øvrige børsnoteringer i gennemsnit har mistet 5% af deres omsætning, 

mens kapitalfondenes børsnoterede virksomheder i gennemsnit har øget omsætningen med 

18%.   

Det er udover omsætningen relevant at analysere udviklingen i EBITDA efter børsnoteringen. 

EBITDA viser indtjening før renter, skat, afskrivning og nedskrivninger, og  er et udtryk for 

virksomhedens finansielle situation, da det viser indtjeningen før denne påvirkes af renter og 

andre finansielle omkostninger (Sørensen, O 2017).  

Derudover afspejler EBITDA til en vis grad virksomhedens cash flow, og i hvor høj grad 

virksomheden kan imødekomme den langfristede del af gældsforpligtelserne.  

Tabel 7.1, EBITDA før og efter børsnotering 

EBITDA (EUR) PE-noteringer Øvrige noteringer 

12 måneder før børsnotering 191,124,364 74,005,930 

12 måneder efter børsnotering 213,749,966 66,504,427 

01-01-2021 237,878,910 68,005,007 

Ændring før – efter 12% -10% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

 

Hvor tabel 7.0 udtrykker udviklingen i virksomhedens omsætning, viser tabel 7.1 udviklingen 

i EBITDA. Tabel 7.1 viser, at børsnoteringer initieret af kapitalfonde formår at øge deres 

EBITDA med 12% i gennemsnit fra 12 måneder før til 12 måneder efter børsnoteringen.  

Dette er et udtryk for, at tidligere kapitalfondsejede virksomheder styrker deres finansielle 

situation efter børsnoteringen og ikke kun formår at øge deres omsætning. Derimod må de 

øvrige børsnoteringer se deres EBITDA falde med i gennemsnit 10%.  
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De første to tabeller, 7.0 og 7.1, danner et billede af, at børsnoteringer initieret af 

kapitalfonde formår at øge værdien af virksomheden efter børsnoteringen, på trods af at de 

ikke leverer et højere afkast på deres aktier. 

EBITDA er et godt nøgletal at sammenligne, da det fjerner irrelevante påvirkninger af 

overskuddet, hvilket gør sammenligningsgrundlaget stærkere (Sørensen, O 2017). 

EBITDA kan dog bedst anvendes, når virksomhederne, der sammenlignes, er ens, dvs. 

opererer i samme industri eller har samme forretningsmodel. Dette skyldes, at virksomheder 

med mellem til lav kapitalintensitet kan have andre strategiske fokusområder end netop 

EBITDA. Andre strategiske fokusområder kan være omsætningshastigheden i en kombination 

med EBITDA. Det er primært virksomheder med en høj kapitalintensitet, der har EBITDA som 

et strategisk fokus (Sørensen, O 2017). Derudover bør EBITDA analyseres i forhold til 

omsætningen.  

I tabel 7.0 kan det ses, at omsætningen for PE-noteringer stiger 9%, mens EBITDA stiger 12%. 

For de øvrige børsnoteringer falder omsætningen med -3%, og EBITDA falder med -10%. Dette 

giver et rimeligt billede af udviklingen i de finansielle situationer for de to kategorier, men det 

er nødvendigt også at analysere EBITDA marginalen for at konkludere hvorvidt, udviklingen i 

EBITDA afspejler udviklingen i omsætningen. Hvis EBITDA stiger med 500.000, og 

omsætningen stiger med 1.000.000, er EBITDA marginalen for denne stigning 50%. Men hvis 

EBITDA stiger med 500.000, og omsætningen stiger med 10.000.000, udgør marginalen kun 

5%. Alt efter hvor høj eller lav EBITDA marginalen var før, omsætningen steg, kan det 

analyseres, i hvilken grad stigningen i omsætningen påvirker marginalen. 

Tabel 7.2 viser EBITDA-marginalen 12 måneder før og 12 måneder efter børsnoteringen.  

Tabel 7.2, EBITDA-marginal før og efter børsnotering 

EBITDA-marginal PE-noteringer Øvrige noteringer 

12 måneder før børsnotering 17.0% 17.7% 

12 måneder efter børsnotering 17.5% 16.2% 

01-01-2021 18% 16.6% 

Ændring før - efter -0.5% -1.5% 

Ændring før - 2021 1% -1.1% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  
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I tabellen fremgår det, at EBITDA-marginalen for de privatejede virksomheder, 12 måneder 

inden børsnoteringstidspunktet, er højere end for de kapitalfondsejede virksomheder. 12 

måneder efter børsnoteringen er EBITDA-marginalen for begge kategorier dog faldet, med 

hhv. 0.5% og 1.5% sammenlignet med marginalen 12 måneder før noteringen.  

Tabel 7.2 viser, at den tidligere ejerskabsstruktur påvirker udviklingen i EBITDA-marginalen 

det første år på børsen. EBITDA resultatet er til en vis grad sværere at forbedre end 

omsætningen, når tidshorisonten kun er ét år. Omsætningen i ét regnskabsår kan hurtigere 

påvirkes af større enkelte ordrer. Tabel 7.2 viser derfor også EBITDA-marginalen rapporteret 

for regnskabsåret 2020.  

Virksomheder tidligere ejet af en kapitalfond forbedrer EBITDA-marginalen med 1%, fra 12 

måneder før børsnoteringen til og med år 2020. De tidligere privatejede virksomheder formår 

ikke at forbedre EBITDA-marginalen, der falder med 1.1%. Det kan ud fra tabel 7.2 

konkluderes, at kapitalfondenes børsnoteringer slår de øvrige målt på udviklingen i EBITDA-

marginal. 

Udover omsætning, EBITDA og EBITDA-marginal er nettoindkomsten efter SKAT en vigtig del 

af resultatopgørelsen, da nøgletallet kan bruges til at analysere virksomhedens profitabilitet 

(Sørensen, O 2017). 

Tabel 7.3 viser udviklingen i gennemsnittet af nettoindkomsten efter skat for de to kategorier.  

Tabel 7.3, netto overskud før og efter børsnotering 

Nettoindkomst efter SKAT (EUR) PE-noteringer Øvrige noteringer 

12 måneder før børsnotering 115,392,308 50,397,448 

12 måneder efter børsnotering 135,910,432 40,471,679 

01-01-2021 141,851,024 51,657,524 

Ændring før - efter 18% -20% 

Ændring før - 2021 23% 3% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Når udviklingen i nettooverskuddet analyseres, viser dataen, at de tidligere privatejede 

virksomheder efter børsnoteringen har oplevet en nedgang på 20% i overskud efter skat. 

Modsat har kapitalfondenes børsnoteringer formået at øge overskuddet med 18% i samme 

periode. De øvrige børsnoteringer øger nettoindkomsten efter skat med 3% fra 12 måneder 

før børsnoteringen til og med 2020. De øvrige børsnoteringer forbedrer nettoindkomsten på 

sigt, men de kapitalfondsinitierede børsnoteringer forbedrer nøgletallet med 23%.  
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Som med EBITDA bør nettoindkomsten efter skat sammenlignes i forhold til omsætningen, 

da tallet er svært at sammenligne, når det står alene. Overskuddet efter skat geninvesteres 

enten i virksomheden, udbetales som udbytte eller anvendes til 

aktietilbagekøbsprogrammer, hvorfor det er relevant at se på overskuddet efter skat som en 

andel af den totale omsætning. (Sørensen, O 2017) 

Tabel 7.4 viser udviklingen i nøgletal og (nettoindkomst / omsætning) for de to kategorier. 

Tabellen viser, at nettoindkomsten som andel af omsætningen er højest for de privatejede 

virksomheder. Disse virksomheder havde inden børsnoteringen i gennemsnit et overskud 

svarende til 14.7% af omsætningen. Kapitalfondsejede virksomheder havde i samme periode 

et overskud svarende til 10.3% af den totale omsætning. 12 måneder efter børsnoteringen 

stiger overskuddet til 11.1% af omsætningen for kapitalfondenes børsnoteringer, mens det 

falder til 12.1% for de øvrige. Dette svarer til hhv. en stigning på 0.8% og et fald på 2.6%. På 

trods af dette har de øvrige noteringer et højere overskud ift. omsætningen i det første år 

efter noteringen.  

I regnskabsåret 2020 er det gennemsnitlige overskud ift. omsætningen faldet til 10.7% for de 

tidligere kapitalfondsejede virksomheder. Dette er lidt højere end før, virksomhederne blev 

børsnoteret. De øvrige noteringer har derimod i samme periode, fra 12 måneder før 

børsnoteringen til 2021, formået at øge overskuddet ift. omsætningen fra 14.7% til 15%. Hvis 

der sammenlignes med tallet fra 12 måneder efter børsnoteringen har de øvrige noteringer 

formået at øge overskud ift. omsætning fra 12.1% til 15%.  
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Tabel 7.4, udvikling i nøgletal 

12 måneder før børsnotering PE-noteringer Øvrige noteringer   

Omsætning 1,123,317,073 429,817,048   

EBITDA 191,124,364 74,005,930   

EBITDA-marginal 17% 17.7%   

Nettoindkomst efter SKAT 115,392,308 50,397,448   

Nettoindkomst efter SKAT / Omsætning 10.3% 14.7% Udvikling  

12 måneder efter børsnotering PE-noteringer Øvrige noteringer 
Delta før -efter 

PE 
Delta før - efter 

Øvr. 

Omsætning 1,222,586,801 418,365,502 9% -3% 

EBITDA 213,749,966 66,504,427 12% -10% 

EBITDA-marginal 17.5% 16.2% -0.5% -1.5% 

Nettoindkomst efter SKAT 135,910,432 40,471,679 18% -20% 

Nettoindkomst efter SKAT / Omsætning 11.1% 12.1% 0.8% -2.6% 

01-01-2021 PE-noteringer Øvrige noteringer Delta før - 2021 Delta før - 2021 

Omsætning 1,321,549,497 409,349,569 18% -5% 

EBITDA 237,878,910 68,005,007 11% 2% 

EBITDA-marginal 18% 16.6% 1% -1.1% 

Nettoindkomst efter SKAT 141,851,024 51,657,524 23% 3% 

Nettoindkomst efter SKAT / Omsætning 10.7% 15.0% 0.4% 0.3% 

Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger 

Endvidere, sammenligner tabel 7.4 udviklingen i de enkelte nøgletal for de to kategorier 

yderst til højre. Det fremgår af tabellen, at de øvrige børsnoteringer forværrer alle af de 

udvalgte nøgletal, når der sammenlignes med 12 måneder før og 12 måneder efter 

børsnoteringen. Nettoindkomsten efter skat er det nøgletal, der falder mest i denne periode.  

Derimod har virksomhederne børsnoteret af kapitalfonde forbedret alle nøgletal på nær 

EBITDA-marginalen, der er faldet med 0.5%.  

De privatejede virksomheder formår dog efter børsnoteringen at forbedre flere af deres 

nøgletal. EBITDA forbedres, således at det er steget med 2% i regnskabsåret 2020 

sammenlignet med året før børsnoteringen. Nettoindkomsten efter skat er i året efter 

børsnoteringen 20% lavere end året før, men er i regnskabsåret for 2020 3% højere end året 

før noteringen.  

På trods af at de øvrige børsnoteringer formår at forbedre nøgletallene over tid, præsterer de 

kapitalfondsinitierede børsnoteringer bedre. Dette er opsigtsvækkende, da analysen tidligere 

har vist, at afkastet for de øvrige børsnoteringer langt overstiger afkastet for de 

kapitalfondsinitierede børsnoteringer. 
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Det kan skyldes, at de kapitalfondsinitierede børsnoteringer er næsten dobbelt så dyre som 

de øvrige, jf. tabel 6.3, hvorfor de øvrige stiger mest på første handelsdag og i tiden efter 

børsnoteringen.  

Analysen har indtil nu fokuseret på udviklingen i nøgletal i resultatopgørelsen og vist, at 

tidligere kapitalfondsejede virksomheder efter en børsnotering formår at øge deres 

omsætning, EBITDA og nettooverskud, mens de tidligere privatejede virksomheder efter 

børsnoteringen må se samme nøgletal falde. Opgaven vil nu analysere udviklingen i nøgletal 

på virksomhederne balance, herunder værdiskabelse og kapitalomkostninger. 

Afkastet på den investerede kapital, ROIC (Return on Invested Capital), måler virksomhedens 

evne til at skabe afkast. For at virksomheden er værdiskabende, kræver det grundlæggende, 

at ROIC er større end de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) (Søren, O 

2017). Hvis en virksomhed betaler mere for sin kapital end det afkast, der generes på 

kapitalen, vil virksomhed ikke skabe værdi. Den værdiskabelse, der generes, når ROIC er større 

end WACC, tilfalder virksomhedens ejere og investorer. 

Som beskrevet i teoriafsnittet er kapitalfonde oftest meget fokuseret på udviklingen i 

nøgletallene, da de på et tidspunkt skal sælge virksomheden for mere, end de har købt den 

for. Dette kommer også til udtryk i tabel 7.4, hvor det tydeligt kan ses, at de virksomheder, 

der tidligere har været ejet af en kapitalfond, formår at forbedre deres nøgletal. Det indikerer, 

at det store fokus på effektivitet og nøgletalsforbedring fortsætter, efter kapitalfonden har 

foretaget sit exit og børsnoteret virksomheden.  

Tabel 7.5, Afkast på investeret kapital  

ROIC PE-noteringer Øvrige noteringer 

12 måneder før børsnotering 6.9% 7.2% 

12 måneder efter børsnotering 7.1% 7.3% 

01-01-2021 8.4% 8.8% 

Ændring før - efter 0.2% 0.1% 

Ændring før - 2021 1.5% 1.6% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Tabel 7.5 viser afkast på den investerede kapital for de to kategorier. De privatejede 

virksomheder har et højere absolut afkast på den investerede kapital 12 måneder inden 

børsnoteringen foretages.  
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Når ROIC ét år efter børsnoteringen analyseres, kan det ses i tabellen, at de tidligere 

privatejede virksomheder forbedrer ROIC med 0.1%, mens de virksomhederne børsnoteret af 

kapitalfonde  forbedrer ROIC med 0.2%.  

ROIC forbedres med 1.5% for virksomhederne børsnoteret af kapitalfonde, når afkastet 12 

måneder før børsnoteringen sammenlignes med afkastet d. 01-01-2021. I samme periode har 

de tidligere privatejede virksomheder forbedret ROIC med 1.6%.  

Tabel 7.5 viser, at de tidligere privatejede virksomheder har et højere afkast på deres kapital 

end virksomhederne børsnoteret af kapitalfonde. Selvom ROIC er højest for de privatejede 

virksomheder, betyder det ikke, at disse virksomheder skaber mest værdi. Som tidligere 

beskrevet ligger værdiskabelsen i forskellen mellem afkastet og omkostningen på kapitalen, 

således at ROIC > WACC (Sørensen, O 2017).  

Et ROIC på 15% kan være dårligere end et ROIC på 12%, hvis WACC for den første virksomhed 

er 17%, og for den anden er 10%. I dette tilfælde vil virksomheden med et afkast på 12% skabe 

værdi, mens virksomheden med et afkast på 15% ikke vil skabe værdi. Det er derfor 

nødvendigt at analysere ROIC i forhold til virksomhedernes kapitalomkostninger for at kunne 

konkludere på selve værdiskabelsen.  

En virksomheds gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger udregnes ved: 

WACC = ( 
𝐸𝐾

𝑉
∗ 𝑅𝑒𝑘) + ( 

𝐹𝐾

𝑉
∗ 𝑅𝑓𝑘 ∗ (1 − 𝑇𝑐)) 

Hvor; 

EK = markedsværdi af egenkapital, FK = markedsværdi af fremmedkapital, V = EK+FK, Rek = 

Egenkapitalomkostning, Rfk = Fremmedkapitalomkostning, Tc = Virksomhedsskattesatsen.  

Tabel 7.6, Afkast på investeret kapital og WACC 

12 måneder før børsnotering ROIC WACC Delta 

PE-noteringer 6.9% 4.3% 2.6% 

Øvrige noteringer 7.2% 5.3% 1.9% 

12 måneder efter børsnotering ROIC WACC Delta 

PE-noteringer 7.1% 4.3% 2.8% 

Øvrige noteringer 7.3% 5.3% 2.0% 

01-01-2021 ROIC WACC Delta 

PE-noteringer 8.4% 4.4% 4.0% 

Øvrige noteringer 8.8% 5.7% 3.1% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  
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Tabel 7.6 understøtter, at det er nødvendigt at analysere ROIC i forhold til WACC. På trods af 

at virksomhederne børsnoteret af kapitalfonde i gennemsnit har et lavere afkast på den 

investerede kapital, skaber de mere værdi, når de vægtede kapitalomkostninger (WACC) 

trækkes fra ROIC. I året før børsnoteringen var forskellen mellem ROIC og WACC for 

kapitalfondenes virksomheder i gennemsnit 2.6% mod 1.9% for de privatejede virksomheder. 

Grundet de lavere kapitalomkostninger i kapitalfondenes porteføljevirksomheder skaber 

disse den højeste værdi.  

Når virksomhederne børsnoteres, stiger ROIC for begge kategorier i året efter. WACC forbliver 

uændret det første år. Efter børsnoteringen skaber virksomhederne børsnoteret af 

kapitalfonde stadigvæk mest værdi, hvilket stadigvæk skyldes en lavere kapitalomkostning.  

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger påvirkes af andelen af fremmedkapital (lån) 

og prisen på den. Som beskrevet i teoriafsnittet gearer kapitalfonde oftest deres 

porteføljevirksomheder for at styrke corporate governance samt de eksterne 

kontrolmekanismer. Når en virksomhed øger sin anden af fremmedkapital,  falder de vægtede 

kapitalomkostninger ligeledes, da afkastkravet til egenkapital er højere end afkastkravet til 

fremmedkapital (Brealey R, Meyers, S & Franklin, A 2020). 

Det giver derfor mening, at virksomheder børsnoteret af en kapitalfond har en lavere 

kapitalomkostning, da disse i højere grad er finansieret med fremmedkapital fremfor 

egenkapital. De øvrige virksomheder er tidligere privatejede, og har tendens til i højere grad 

at være egenfinansieret med egenkapital, jf. afsnittet om forskellen mellem privatejede og 

kapitalfondsejede virksomheder.  

Når ROIC og WACC analyseres for regnskabsåret 2020, har begge kategorier formået at øge 

deres ROIC, mens WACC er steget en smule. I 2020 har virksomhederne børsnoteret af 

kapitalfonde i gennemsnit leveret et ROIC 4% højere end WACC mod 3.1% for de øvrige 

noteringer. Fra året før børsnoteringen til 2020 stiger ROIC med 1.5% for kapitalfondenes 

børsnoteringer og med 1.6% for de tidligere privatejede virksomheder. Selvom tabel 7.5 viste, 

at de tidligere privatejede virksomheder har det højeste afkast på den investerede kapital, er 

det altså de kapitalfondenes børsnoteringer, der formår at skabe den største værdi, da disse 

i højere grad anvender billigere fremmedkapital som finansiering.  
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Da formlen for ROIC er (EBIT / investeret kapital), kan virksomhederne enten forbedre EBIT 

eller mindske den investerede kapital for at forbedre deres afkast. Analysen viser, at 

virksomhederne i høj grad forbedrer deres EBIT resultat, og i mindre grad mindsker den 

investerede kapital. De virksomheder, der formår at øge ROIC ved at mindske andelen af 

investeret på balancen, gør det primært ved at nedbringe andelen af arbejdskapital.  

Arbejdskapital består i datasættet af tilgodehavender fra salg af varer, lagerbeholdning og 

gæld til leverandører og udregnes ved (tilgodehavender + lagerbeholdning – leverandørgæld).  

Analysen viser, at virksomheder, der nedbringer arbejdskapital, primært nedbringer andelen 

af tilgodehavender fra kunder. Tilgodehavender fra kunder kan fjernes fra en virksomheds 

balance, hvis risikoen overføres til en tredjepart. Det kan f.eks. være en bank eller et 

finansieringshus, der finansierer de udestående fakturaer og derved tager den fulde risiko fra 

virksomhedens balanceregning.  

At de kapitalfondenes børsnoteringer over tid formår at skabe et ROIC, der er væsentligt 

højere end deres WACC, fremgår ligeledes at tabel 7.7, hvor forskellen på ROIC og WACC er 

inddelt i kvartiler. Værdierne er udregnet som værdien den 01-01-2021, og derfor efter 

virksomheden er børsnoteret.  

Tabel 7.7, ROIC – WACC, kvartiler 

ROIC - WACC PE-noteringer Øvrige noteringer 

Nedre kvartil 2.0% 1.0% 

Median 2.7% 1.8% 

Øvre kvartil  3.2% 2.7% 

Højeste værdi  15.5% 12.5% 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Når værdiskabelsen inddeles i kvartiler, fremgår det tydeligt, at de tidligere kapitalfondsejede 

virksomheder formår at skabe en højere merværdi på den investerede kapital. Den højeste 

værdi af den nedre kvartil for PE-noteringer skaber 2% merværdi, mens merværdien for de 

øvrige børsnoteringer er 1%. Ligeledes er både medianen, den øvre kvartil og den højest 

observeret værdi højere for de kapitalfondsinitierede børsnoteringer.  

Gældende for alle sammenligninger i opgaven er udfordringen ved sammenligningsmetoden, 

da ikke alle virksomheder har været børsnoteret i lige lang tid. Det kan antages, at 

virksomheder, der har været længst tid på børsen, har formået at forbedre parametrene, der 
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måles på, bedst. Tabel 7.8 viser, hvor mange år virksomhederne i datasættet for de to 

kategorier i gennemsnit har været børsnoteret.  

Tabel 7.8, Antal år på børsen 

 År på børsen 

PE-noteringer 6.1 

Øvrige noteringer 5.5 
Datakilde: Thomson Reuters, baseret på egne beregninger  

Virksomheder børsnoteret af kapitalfonde har i datasættet i gennemsnit været på børsen i 

6.1 år. Dette er 0.6 år længere end de øvrige virksomheder. Det vurderes ikke, at denne 

forskel har betydelig indvirkning på resultaterne, da forskellen er relative få måneder.  

Delkonklusion 

Virksomhedernes tidligere ejerskab påvirker i et vist omfang præstationer på børsen. 

Analysen viser, at kapitalfondenes børsnoteringer ikke formår at levere et højere absolut 

afkast end de tidligere privatejede virksomheder. 

I en portefølje vægtet ud fra børsnoteringens værdi har porteføljen med de tidligere 

privatejede virksomheder et absolut afkast på 132% højere end for porteføljen med 

kapitalfondenes børsnoteringer.  

Når afkastet for de seneste to år analyseres, præsterer kapitalfondenes børsnoteringer 

dårligere end de tidligere privatejede virksomheder. Afkastet for de seneste to år har for de 

tidligere privatejede virksomheder været 70% mod kun 35% for kapitalfondenes 

børsnoteringer.  

Forskellen i præstationerne på børsen kan skyldes, at kapitalfondenes børsnoteringer 

generelt er dyrere. Teorien om underprissætning bevises ved de tidligere privatejede 

virksomheder, der grundet en lavere udbudspris, skaber afkast på første handelsdag. Disse 

børsnoteringer er derudover steget mest i værdi 365 dage efter første handelsdag. Den højere 

pris for kapitalfondenes børsnoteringer kan skyldes, at kapitalfonde ikke vurderer, at  

signalværdien er af væsentlig betydning, såfremt virksomheden skal rejse ny kapital i 

fremtiden.  
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En tidligere privatejet virksomhed, der eventuelt skal rejse ny kapital inden for et par år, 

tænker derimod mere på vigtigheden af, at aktiekursen stiger i tiden efter børsnoteringen, da 

det vil gøre det mere attraktivt for nye investorer at investere ved udstedelse af nye aktier. 

Kapitalfondene skal selvfølgelig tænke på hvilket signal, de sender, til næste gang de 

børsnoterer en virksomhed.  

Når afkastet sammenlignes med udvalgte aktieindeks, slår de tidligere privatejede 

virksomheders afkast ikke blot kapitalfondenes børsnoteringer, men også afkastet for de 

udvalgte benchmarks.  

Der kan ikke ud fra analysen findes bevis for, at kapitalfondsinitierede børsnoteringer slår 

hverken markedet eller de øvrige børsnoteringer.  

Selvom de tidligere privatejede virksomheder leverer et bedre afkast end kapitalfondenes 

børsnoteringer, viser analysen, at disse virksomheder forværrer deres nøgletal efter 

børsnoteringen.  

Diskussion 
Formålet med opgaven var at undersøge og sammenligne virksomhedernes præstation på 

børsen ud fra ejerskabsstrukturen ved tidspunktet for børsnoteringen. 

Analysen viser, at kapitalfondenes børsnoteringer ikke leverer et højere absolut afkast end de 

øvrige noteringer. Konklusionerne fra analysen stemmer ikke overens med konklusionerne 

fundet i de lignende undersøgelser af området beskrevet tidligere i opgaven.  

DVCA’s analyse fra 2018 viser tydeligt, at kapitalfondenes børsnoteringer slår markedet samt 

børsnoteringerne af privatejede virksomheder. Analysen kan kritiseres for ikke tydeligt at 

redegøre for, hvordan virksomhederne, der analyseres, er udvalgt. Analysen fra DVCA vælger 

ti virksomheder fra hver kategori, men beskriver ikke hvordan, de ti virksomheder er valgt. 

Analysen i denne opgave medtager alle børsnoteringer i perioden og ikke blot et udpluk af 

dem, der har præsteret bedst. Derfor kan det ikke i denne opgave konkluderes, at 

kapitalfondes børsnoteringer slår markedet eller de øvrige børsnoteringer.  
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DVCA kan derudover have en interesse i at fremstille kapitalfondenes børsnoteringer som 

succesfulde i kraft af deres rolle som brancheforening for kapitalfondene. Forskellen mellem 

denne opgaves konklusioner og konklusionerne fra DVCA’s analyse understreger derudover 

også, hvordan valg af benchmarks påvirker de endelige resultater.  

Opgavens analyse og konklusioner er ligeledes forskellige fra konklusionerne af Lerner og Cao 

(2009) og fra Levis (2011), da opgaven bl.a. ikke understøtter, at kapitalfondes børsnoteringer 

konsistent overpræsterer. Både analyserne af Lerner og Cao (2009) og Levis (2011) 

konkluderer, at børsnoteringer af kapitalfonde overperformer grundet tiltag foretaget inden 

børsnoteringen. Analyserne i denne opgave har ikke behandlet hvorvidt og hvilke tiltag, der 

er taget før børsnoteringen, men i stedet undersøgt forskellen i corporate governance, og 

måden hvorpå virksomhederne ledes inden børsnoteringen. Den mere gennemarbejdede 

corporate governance hos kapitalfonde har dog ikke bevist at have en positiv indflydelse på 

aktiekursen efter børsnoteringen. At opgaven ikke kommer frem til samme konklusioner som 

disse undersøgelser kan også skyldes, at det geografiske område og tidsperioden for 

undersøgelserne er forskellig.  

Ifølge den effektive markedshypotese bør det ikke være muligt for en investor at slå markedet 

på længere sigt, da øget afkast kun kan opnås ved at påtage sig øget risiko (Harder, S 2008). 

En passiv investor vil derfor opnå det samme gennemsnitlige afkast som en aktiv investor. 

Eugene Famas teori om semi-stærk markedseffektivitet, som er accepteret som værende den 

mest universelle antagelse om markedseffektivitet, understreger, at aktiekursen afspejler al 

tilgængelig information, og aktiemarkedet vil derfor med det samme ligeledes reagere på ny 

information.  

Analysens resultater viser, at børsnoteringerne af privatejede virksomheder i tidsperioden har 

leveret et højere absolut afkast end kapitalfondenes børsnoteringer. At der er bevis for 

konstant højere afkast for virksomheder med en specifik ejerskabsstruktur stemmer ikke 

overens med Eugene Famas teori om semi-stærk markedseffektivitet. Analysen viser, at en 

investor til en vis grad kan forudsige, at de tidligere privatejede virksomheder vil levere et 

højere absolut afkast end kapitalfondenes børsnoteringer, og at overnormale afkast derfor 

kan forudsiges.  
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At opgavens resultater ikke stemmer overens med Eugene Famas teori, kan skyldes opgavens 

sammenligningsmetode, og at tidsperioden er begrænset til ni år. Derudover sammenligner 

opgaven afkast for nordiske børsnoteringer, og det begrænsede geografiske område kan 

ligeledes betyde, at resultaterne ikke afspejler teorien. Teorien kritiseres også for ikke at 

inddrage aspekter fra behavioural finance, hvilket kommer til udtryk i opgavens analyse, da 

kapitalfondenes høje pris på børsnoteringer påvirker afkastet.  

Virksomheder børsnoteret af en kapitalfond leverer et lavere afkast, men formår at forbedre 

nøgletallene, mens de øvrige forværrer deres nøgletal. Dette kan skyldes, at prisen på de 

kapitalfondsinitierede børsnoteringer er 2x dyrere end de øvrige noteringer, og at 

menneskelige mekanismer påvirker afkastet på sigt. Disse konklusionerne understøtter 

kritikken af teorien, og at man ikke kan antage, at alle investorer er rationelle, men også 

påvirkes af impulser og følelser.  

Den effektive markedshypotese siger derudover, at det ikke bør være muligt for en investor 

at finde en aktie, der er undervurderet og derfor prisfastsat forkert. På trods af den effektive 

markedshypotese kan børsnoteringer prisfastsættes forkert, da prisen pr. aktie i høj grad 

afhænger af forventninger til fremtidig vækst og estimater på værdien af de fremtidige cash 

flows. Teorien om underprissætningen er et eksempel på hvorfor, at teorien om effektive 

markeder ikke er gældende, når der undersøges nye børsnoteringer. På længere sigt vil 

markedet, ved semi-stærk markedseffektivitet, højst sandsynligt sikre, at alle aktier er 

prisfastsat korrekt.  

På trods af den højere pris på børsnoteringerne foretaget af kapitalfonde, er der ikke ud fra 

opgavens konklusioner bevis for, at problemstillingen fra ’The Lemon Problem’ forekommer i 

virkeligheden. Når afkast analyseres, kan det konkluderes, at investorerne til en vis grad 

vurderer de dyrere børsnoteringer fra kapitalfonde som værende ’dårlige’ og overvurderet. 

Det kommer til udtryk grundet forskellen på afkast og pris på børsnotering, hvor de billigere 

børsnoteringer skaber højere afkast. På trods af dette tilbyder kapitalfondene ikke en lavere 

aktiekurs. 

Det kan derudover diskuteres, hvor meget ejerskabsstrukturen påvirker selve præstationen 

på børsen, men analysen viser, at visse børsnoteringer konsekvent leverer et højere afkast.  
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Opgaven har ikke undersøgt, hvordan ejerskabsstrukturen helt konkret ser ud efter 

børsnoteringen, og der kan være stor forskel på, om en kapitalfond sælger 100% af sine 

ejerandele, og til hvem de privatejede virksomheder sælger sine andele. Demaria, Cyril (2010) 

argumenterer for, at virksomheder børsnoteret af kapitalfonde til tider stadigvæk ledes som 

en kapitalfondsejet virksomhed efter en børsnotering. Det kommer til udtryk, når udviklingen 

i nøgletal analyseres, hvor disse virksomheder har et større fokus på nøgletal og 

værdiskabelse.  

Endeligt er konklusionerne om afkast påvirket af forskellen i antallet af børsnoteringer, og at 

kapitalfondenes 39 børsnoteringer primært er foretaget i de samme to til tre industrier, 

hvorfor en portefølje bestående af disse aktier vil være underdiversificeret og eksponeret 

mod en større risiko.  

Konklusion  
Formålet med opgaven var at besvare problemformuleringen: Er børsnoteringer foretaget af 

kapitalfonde mindre succesfulde end børsnoteringer foretaget af privatejede virksomheder 

selv? Opgaven fokuserede på nordiske børsnoteringer fra 2010-2018, og hvordan det tidligere 

ejerskab påvirkede præstationerne på børsen efter en børsnotering. Opgaven identificerede 

og forklarede forskelle i præstationerne, efter virksomhederne blev børsnoteret. 

Analysen viste, at børsnoteringerne foretaget af kapitalfonde i gennemsnit leverede et lavere 

afkast, end børsnoteringerne af privatejede virksomheder. Opgavens datasæt var påvirket af 

faktorerne: børsnoteringernes værdi, industrier, og i hvor mange år virksomhederne havde 

været børsnoteret. Grundet disse faktorer anvendte analysen forskellige 

sammenligningsmetoder.  

Børsnoteringerne foretaget af kapitalfonde leverede et lavere afkast ved alle 

sammenligningsmetoder, når afkastet blev sammenlignet med afkastet for de privatejede 

børsnoteringer. Analysen viste dog, at kapitalfondenes børsnoteringer af mindre 

virksomheder leverede et højere afkast end børsnoteringerne af mindre privatejede 

virksomheder. Afkastet for kapitalfondenes børsnoteringer var gennemsnitligt lavere, fordi at 

børsnoteringerne af de privatejede virksomheder i segmenterne mid og large cap leverede 

meget høje afkast. Det højeste observerede afkast for kapitalfondes børsnoteringer var 504%, 

mens det for de privatejede virksomheder var 1606%.  



77 
 

Opgaven analyserede derudover afkastet sammenlignet med seks udvalgte benchmarks og 

på tværs af størrelser og industrier.  

De tidligere privatejede virksomheder leverede siden deres børsnotering i gennemsnit et 

merafkast på 53% sammenlignet med de seks benchmarks. Dette afkast var markant højere 

end merafkastet for børsnoteringerne foretaget af kapitalfonde. De havde i gennemsnit et 

negativt afkast på -29% sammenlignet med benchmarks. Analysen viste derudover, at de 

privatejede virksomheder siden deres børsnotering har givet et højere afkast end fem ud af 

de seks benchmarks.  

Konklusionerne fra analysen besvarer til en vis grad Johnny Madsens (2011) spørgsmål i 

Berlingske Tidende om hvorvidt, det er attraktivt at købe aktier af  kapitalfonde, da de lever 

af at købe billigt og sælge dyrt. Opgaven analyserede ikke, om kapitalfonde køber billigt, men 

det konkluderes, at de sælger dyrt, da børsnoteringer af kapitalfondsejede virksomheder var 

dobbelt så dyre som de privatejede virksomheder. Selvom afkastet for kapitalfondenes 

børsnoteringer var lavere, kunne analysen ikke modbevise, at det ikke er attraktivt at 

investere i børsnoteringer foretaget af kapitalfonde. Siden kapitalfondene børsnoterede 

virksomhederne, har virksomhederne leveret et gennemsnitligt årligt aktieafkast på 65%. En 

investering i alle de privatejede børsnoteringer havde dog givet et gennemsnitligt aktieafkast 

på 147%. Det kan derfor konkluderes, at børsnoteringer af tidligere kapitalfondsejede 

virksomheder ikke er dårlige investeringer, men børsnoteringer af privatejede virksomheder 

synes mere attraktive baseret på afkastet.  

For at besvare problemformuleringen undersøgte opgaven derudover udviklingen i 

virksomhedernes nøgletal efter børsnoteringen. Virksomhederne, der tidligere var ejet af en 

kapitalfond, forbedrede deres nøgletal efter en børsnotering, mens de tidligere privatejede 

virksomheder forværrede de fleste af deres nøgletal. Konklusionerne fra denne del af 

analysen, bakker op om Cyril Demarias (2010) teori om, at virksomhederne børsnoteret af 

kapitalfonde oftest fortsat har et stærkt fokus på optimering og effektivisering af nøgletal, 

efter kapitalfonden har foretaget sit exit.   

Opgavens konklusioner stemmer ikke overens med konklusionerne fra de lignende 

undersøgelser af området. Denne opgaves konklusioner slår derudover tvivl om hvorvidt, den 

effektive markedshypotese er gældende.  
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Analysen viste, at en investor, der udelukkende investerede i nye børsnoteringer af 

privatejede virksomheder, på sigt kunne slå markedets afkast. Det betyder ligeledes, at en 

investor kan forudsige fremtidige afkast på trods af tilstedeværelsen af semi-stærk og stærk 

markedseffektivitet.  

Det konkluderes, at børsnoteringer foretaget af kapitalfonde målt på afkast, er mindre 

succesfulde end børsnoteringer foretaget af privatejede virksomheder selv, men målt på 

udviklingen i nøgletal og værdiskabelsen efter børsnoteringen er kapitalfondenes 

børsnoteringer mere succesfulde. 
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Bilag 
Bilag 1: Vægtet portefølje af øvrige børsnoteringer  

Virksomhed Børsværdi Vægt Investering Afkast Værdi 2021 

24SevenOffice Scandinavia AB 
                

38,988,602  0% 53 532% 
                   

336  

2cureX AB 
                  

8,654,385  0% 12 227% 
                     

39  

A City Media AB 
                

12,500,147  0% 17 150% 
                     

43  

Abelco AB 
              

633,936,946  1% 866 -97% 
                     

22  

Absolent Group AB 
                

71,692,958  0% 98 493% 
                   

581  

AcadeMedia AB 
              

446,183,207  1% 610 92% 
               

1,172  

Acarix AB 
              

262,476,142  0% 359 -93% 
                     

24  

Acconeer AB 
                

64,669,553  0% 88 7% 
                     

95  

Admicom Oyj 
                

42,044,881  0% 57 1022% 
                   

645  

Alligator Bioscience AB 
              

288,340,812  0% 394 -81% 
                     

74  

Altia Oyj 
              

285,214,246  0% 390 44% 
                   

562  

Ambea AB 
              

769,595,813  1% 1051 -10% 
                   

948  

Asiakastieto Group OYJ 
              

377,756,388  1% 516 115% 
               

1,109  

Azelio AB 
              

172,733,911  0% 236 189% 
                   

682  

Bactiguard Holding AB 
              

132,104,261  0% 180 255% 
                   

641  

Bambuser AB 
              

154,542,174  0% 211 201% 
                   

636  

BBS Bioactive Bone Substitutes Oy 
                

34,233,238  0% 47 -30% 
                     

33  

BerGenBio ASA 
              

243,801,740  0% 333 15% 
                   

384  

Better Collective A/S 
              

206,140,952  0% 282 354% 
               

1,278  

Borregaard ASA 
              

315,973,000  0% 432 464% 
               

2,433  

Boule Diagnostics AB 
              

120,069,381  0% 164 -1% 
                   

163  

Bygg Partner i Dalarna Holding AB 
                

45,474,861  0% 62 1879% 
               

1,230  

Calliditas Therapeutics AB(WAS 
71724F) 

              
215,409,158  0% 294 191% 

                   
856  

Cefour Wine & Beverage Partihandel 
AB 

                  
1,390,213  0% 2 744% 

                     
16  

Cellink AB 
              

177,533,295  0% 243 1060% 
               

2,813  

Conferize A/S 
                

39,477,814  0% 54 -96% 
                       

2  

Crayon Group Holding ASA 
              

128,695,217  0% 176 761% 
               

1,513  
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cXense AS 
              

347,325,865  0% 475 -90% 
                     

46  

Detection Technology Oy 
                

78,407,022  0% 107 383% 
                   

517  

DNA Oyj 
           

1,336,265,350  2% 1826 106% 
               

3,767  

DONG Energy A/S 
           

9,825,197,447  13% 13423 447% 
             

73,447  

Edgeware AB 
                

74,846,962  0% 102 -93% 
                       

7  

Elkem ASA 
           

2,202,414,771  3% 3009 -6% 
               

2,826  

Enersense International Oy 
                

78,219,794  0% 107 37% 
                   

147  

Entra ASA 
           

1,362,728,186  2% 1862 139% 
               

4,456  

Episurf Medical AB 
              

112,216,311  0% 153 -32% 
                   

104  

Evolution Gaming Group AB 
           

1,838,640,281  3% 2512 1211% 
             

32,923  

Fellow Finance Oyj 
                

52,662,791  0% 72 -62% 
                     

27  

Ferratum Oyj 
              

310,613,361  0% 424 -59% 
                   

176  

FIT Biotech Oy 
           

5,328,399,648  7% 7280 -100% 
                       

1  

Fjordkraft Holding ASA 
              

404,385,666  1% 552 82% 
               

1,005  

FM Mattsson Mora Group AB 
                

94,798,010  0% 130 123% 
                   

289  

Fondia Oy 
                

30,902,375  0% 42 -5% 
                     

40  

Gofore Oyj 
              

112,216,208  0% 153 186% 
                   

438  

GomSpace Group AB 
                

57,186,453  0% 78 39% 
                   

109  

Handicare Group AB 
              

310,191,891  0% 424 -7% 
                   

396  

Happy Helper A/S 
                

16,384,315  0% 22 -62% 
                       

9  

Havyard Group AS 
                

59,548,482  0% 81 -37% 
                     

51  

Heeros Oyj 
                

12,453,501  0% 17 129% 
                     

39  

Hoegh LNG Holdings Ltd 
              

573,971,229  1% 784 -69% 
                   

243  

Hoist Finance AB 
              

550,492,111  1% 752 -35% 
                   

489  

Hypefactors A/S 
                  

9,290,836  0% 13 -2% 
                     

12  

Iconovo AB 
                

27,878,471  0% 38 55% 
                     

59  

Indentive AB 
                

12,142,321  0% 17 -47% 
                       

9  

Industrial Solar Holding Europe AB 
                  

7,704,684  0% 11 -7% 
                     

10  

InfraCom Group AB 
                

21,748,052  0% 30 196% 
                     

88  

Infront ASA 
              

123,557,186  0% 169 37% 
                   

232  

Inhalation Sciences Sweden AB 
                  

4,174,906  0% 6 109% 
                     

12  
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Inission AB 
                

49,004,849  0% 67 14% 
                     

76  

Integrum AB 
                

33,788,439  0% 46 158% 
                   

119  

IRRAS AB 
              

322,412,368  0% 440 -87% 
                     

57  

Jetpak Top Holding AB 
                

58,311,234  0% 80 84% 
                   

147  

Jetty AB 
                

10,342,720  0% 14 -86% 
                       

2  

Kamux Oyj 
              

278,607,908  0% 381 98% 
                   

753  

Kid ASA 
              

128,864,997  0% 176 195% 
                   

520  

LeoVegas AB 
              

364,395,328  0% 498 17% 
                   

584  

Lifco AB 
           

1,747,120,112  2% 2387 1428% 
             

36,465  

Lime Technologies AB 
                

71,233,014  0% 97 590% 
                   

671  

LINK Mobility Group ASA 
              

563,352,014  1% 770 120% 
               

1,697  

Magnolia Bostad AB 
              

139,641,222  0% 191 57% 
                   

300  

Maha Energy AB 
              

174,866,603  0% 239 -26% 
                   

178  

Medicover AB 
              

388,050,277  1% 530 234% 
               

1,773  

MIPS AB 
              

113,675,390  0% 155 1326% 
               

2,215  

Munters Group AB 
           

1,088,141,917  1% 1487 28% 
               

1,902  

Napatech A/S 
              

558,411,642  1% 763 -75% 
                   

193  

Nepa AB 
                

38,200,812  0% 52 -27% 
                     

38  

Nexstim Oyj 
           

3,104,418,680  4% 4241 -99% 
                     

62  

Nilsson Special Vehicles AB 
                

34,229,532  0% 47 -90% 
                       

5  

Nobina AB 
              

369,236,774  1% 504 75% 
                   

884  

Nordic Iron Ore AB 
                  

2,086,891  0% 3 533% 
                     

18  

Nordic Waterproofing Holding A/S 
           

1,919,342,664  3% 2622 70% 
               

4,467  

Norway Royal Salmon ASA 
              

122,513,322  0% 167 642% 
               

1,242  

Obstecare AB 
                

18,585,640  0% 25 -67% 
                       

8  

Odfjell Drilling AS 
           

1,388,615,505  2% 1897 -64% 
                   

692  

Odico A/S 
                

19,662,677  0% 27 54% 
                     

41  

Oncopeptides AB 
              

278,203,820  0% 380 266% 
               

1,391  

Orava Asuinkiinteistorahasto Oyj 
                

93,277,499  0% 127 -60% 
                     

52  

Ovzon AB 
              

242,787,799  0% 332 22% 
                   

405  

Parans Solar Lighting AB 
                

57,714,156  0% 79 66% 
                   

131  
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PharmaLundensis AB 
                  

6,678,661  0% 9 -61% 
                       

4  

Piippo Oyj 
                  

9,839,524  0% 13 -50% 
                       

7  

Projektengagemang Sweden AB 
                

87,307,357  0% 119 -52% 
                     

58  

Q-Linea AB 
              

184,290,384  0% 252 114% 
                   

540  

Risk Intelligence A/S 
                  

6,838,364  0% 9 22% 
                     

11  

Rovio Entertainment Oy 
              

901,055,728  1% 1231 -41% 
                   

721  

Scandi Standard AB 
              

297,303,264  0% 406 38% 
                   

560  

Scape Technologies A/S 
                

23,143,315  0% 32 -46% 
                     

17  

Seafire AB 
                

10,353,068  0% 14 102% 
                     

29  

SeaTwirl AB 
                  

9,797,314  0% 13 238% 
                     

45  

Self Storage Group ASA 
              

126,436,868  0% 173 60% 
                   

277  

SenzaGen AB 
                

56,397,209  0% 77 -40% 
                     

46  

SERNEKE Group AB 
              

267,471,610  0% 365 -55% 
                   

163  

Smart Eye AB 
                

75,011,064  0% 102 390% 
                   

502  

Sparebank 1 Nordvest 
                

29,150,706  0% 40 -8% 
                     

36  

Statoil Fuel & Retail ASA 
        

17,463,375,300  24% 23859 216% 
             

75,293  

StenoCare A/S 
                

12,258,435  0% 17 119% 
                     

37  

Stillfront Group AB 
           

1,320,711,663  2% 1804 139% 
               

4,309  

Suomen Hoivatilat Oyj 
           

1,600,000,000  2% 2186 369% 
             

10,247  

Tempest Security AB 
                

18,419,544  0% 25 85% 
                     

47  

Terveystalo Oy 
           

1,317,076,170  2% 1799 11% 
               

1,999  

The Lexington Co AB 
                

25,291,316  0% 35 -58% 
                     

14  

THQ Nordic AB 
              

203,994,688  0% 279 -100%                       -    

Tobii AB 
              

229,747,490  0% 314 164% 
                   

828  

Tobin Properties AB 
           

1,616,583,071  2% 2209 27% 
               

2,797  

Veloxis Pharmaceuticals A/S 
                

81,646,197  0% 112 1606% 
               

1,903  

Verkkokauppa.com Oyj 
              

949,718,208  1% 1298 -57% 
                   

552  

Volati AB 
              

973,388,972  1% 1330 -8% 
               

1,229  

Webstep ASA 
                

78,291,430  0% 107 -3% 
                   

104  

Western Bulk ASA 
                

42,487,899  0% 58 18% 
                     

69  

Wilson Therapeutics AB 
              

158,097,748  0% 216 336% 
                   

943  
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Zealand Pharma A/S 
              

472,750,586  1% 646 133% 
               

1,506  

Zordix AB 
                  

7,787,261  0% 11 642% 
                     

79  

Zutec Holding Ab 
                

86,605,134  0% 118 -74% 
                     

30  

 

        
73,194,999,132  100% 100000   302387 

 

Bilag 2: Vægtet portefølje af PE- børsnoteringer  

Virksomhed Børsværdi EUR Vægt Investering Afkast Værdi 2021 

 Actic Group AB             90,309,315  0%                  307  -68% 97 

 Ahlsell AB        2,027,791,347  7%               6,886  13% 7759 

 Arcus ASA           335,539,841  1%               1,140  -10% 1027 

 Attendo AB           925,016,959  3%               3,141  -15% 2667 

 Bravida Holding AB           853,601,487  3%               2,899  152% 7313 

 Bridge Energy ASA           169,994,734  1%                  577  -47% 306 

 Bufab AB           195,061,548  1%                  662  320% 2785 

 Byggmax Group AB           331,254,577  1%               1,125  11% 1250 

 Chr Hansen Holding A/S        1,644,967,119  6%               5,586  498% 33407 

 Com Hem Holding AB        1,141,723,876  4%               3,877  114% 8305 

 Consti Yhtiot Oy             79,130,622  0%                  269  34% 359 

 Coor A/B           424,487,370  1%               1,442  42% 2040 

 Dometic Group AB        1,724,486,177  6%               5,856  118% 12745 

 Dustin Group AB           405,060,929  1%               1,376  62% 2234 

 Eltel AB        1,130,711,352  4%               3,840  -63% 1417 

 Europris ASA           861,251,217  3%               2,925  -6% 2739 

 EVRY ASA        1,200,944,811  4%               4,078  15% 4687 

 FinnvedenBulten AB             65,861,406  0%                  224  82% 408 

 Green Landscaping Holding AB             76,524,382  0%                  260  136% 613 

 Harvia Oyj             90,094,239  0%                  306  504% 1848 

 Humana AB           348,891,298  1%               1,185  2% 1204 

 Inwido AB           429,200,966  1%               1,458  67% 2439 

 ISS A/S        3,966,685,671  13%             13,471  -32% 9164 

 Matas A/S.           590,532,175  2%               2,005  -29% 1420 

 MQ Holding AB             35,440,659  0%                  120  -74% 32 

 Nordax Group AB           293,827,806  1%                  998  18% 1177 

 OW Bunker A/S           815,702,082  3%               2,770  -99% 28 

 PANDORA A/S        3,021,701,239  10%             10,262  192% 29976 

 Pihlajalinna Oy           210,000,000  1%                  713  3% 734 

 Resurs Holding AB        1,279,887,276  4%               4,347  -24% 3309 

 Saferoad Holding ASA                   802,739  0%                       3  -2% 3 

 Sanitec Oy           408,083,077  1%               1,386  194% 4075 

 Scandic Hotels Group AB        1,053,018,996  4%               3,576  -53% 1669 

 Silmaasema Oyj                   966,000  0%                       3  -13% 3 

 TCM Group A/S           122,018,728  0%                  414  59% 658 

 Thule Group AB           868,836,543  3%               2,951  343% 13071 
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 Tokmanni Group Oy           424,803,560  1%               1,443  159% 3738 

 Transmode Holding AB           160,845,837  1%                  546  104% 1112 

 Troax Group AB           423,723,781  1%               1,439  -1% 1426 

 XXL ASA        1,163,678,105  4%               3,952  -73% 1048 

 Zalaris ASA             53,499,279  0%                  182  106% 374 

    29,445,959,122                   170,666  

 
 
 
Bilag 3: Top 5 PE-noteringer målt på absolut afkast  

Virksomhed 
Børsværdi ved IPO 

EUR Afkast % 

Harvia Oyj 90094238.72 504% 

Chr Hansen Holding A/S 1644967119 498% 

Thule Group AB 868836543.4 343% 

Bufab AB 195061547.6 320% 

Sanitec Oy 408083076.8 194% 

 

Bilag 4: Top 5 øvrige noteringer målt på absolut afkast  

Virksomhed 
Børsværdi ved IPO 

EUR Afkast % 

Veloxis Pharmaceuticals A/S 81646196 1606% 

Lifco AB 1747120112 1428% 

MIPS AB 113675390 1326% 

Evolution Gaming Group AB 1838640281 1211% 

Cellink AB 177533294 1060% 

Admicom Oyj 42044880 1022% 
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