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Begivenheder i 2016

JANUAR

AUGUST

DVK II

Kapitalfondenes 2025-plan

Bestyrelsen for Dansk Vækstkapital II udpeges med
Ulrik Spork i spidsen. Dansk Vækstkapital II bidrager til
at stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt små
og mellemstore virksomheder med væsentligt vækstpotentiale gennem investeringer i venturefonde, smallog midcap- samt mezzaninfonde.

I begyndelsen af august lanceres publikationen “Investeringsland 2025” med ni konkrete bud på at øge
væksten, som er skrevet af DVCA’s kapitalfondsudvalg.
Det måske vigtigste budskab er, at Danmark har brug for
en reform af erhvervsbeskatningen, som giver aktieskatten et massivt hug nedad fra 42 til 25-30%, så Danmark
kommer på niveau med det øvrige Skandinavien.

MARTS

Nordic Fundraising Summit

Helhedsplan – for et stærkere
Danmark

DVCA afholder Nordic Fundraising Summit for ottende
gang. Over to dage afholdes en lang række møder
mellem fonde og investorer, som kan lægge fundamentet for nye investeringer i danske virksomheder. Investorer med sammenlagt 1.100 mia. kr. til investeringer
deltager.

I slutningen af august præsenterer V-regeringen den
såkaldte Helhedsplan med en række reformtiltag.
Planen indeholder flere DVCA-forslag, bl.a. ambitionen
om lavere kapitalbeskatning og investorfradrag for
iværksætterinvesteringer. Det lykkes imidlertid ikke
regeringen at få flertal for Helhedsplanen.

JUNI

NOVEMBER

Nordic Private Equity Summit

Topmøde

DVCA afholder sin anden årlige udgave af Nordic Private
Equity Summit i København med over 300 deltagere.
Blandt keynote-speakerne er den tidligere danske udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen.

DVCA afholder sit årlige topmøde på Hotel Hesselet i
Nyborg. Via Equity vinder prisen som årets kapitalfond,
og tænketanken Axcelfuture modtager DVCA-prisen.

Årsskrift
DVCA’s årsskrift viser, at kapitalfondsejede virksomheder, fraregnet outlieren DONG Energy, i 2015 havde en
organisk vækst på 9,6% sammenlignet med en omsætningsvækst på 2,2% i den private sektor. Årsskriftet
viser, at kapitalfondene i 2015 opkøbte hele 40 danske
virksomheder, hvilket er markant flere end årene forinden.

Regeringsudvidelse
I slutningen af november indtræder Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti i regeringen. Der er tale om
en VLAK-mindretalsregering med Dansk Folkeparti som
parlamentarisk grundlag.
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Høj aktivitet i omskiftelige
tider
Trods solide overraskelser på den verdenspolitiske scene i 2016 har de finansielle
markeder fortsat været stærke. Det har skabt et godt marked for salg af kapitalfondsejede selskaber, også i Danmark. Rentestigninger i USA tyder på, at vi langsomt er
på vej mod en normaliseret økonomisk situation – dog er væksten endnu ikke helt
fulgt med, hvilket afspejler en vis usikkerhed.

Stærke markeder trods politisk usikkerhed
Kun få havde forestillet sig, at 2016 skulle blive et så
specielt år, som det blev. Først valgte briterne den 23. juni
at stemme for brexit, Storbritanniens udmeldelse af EU.
Dernæst valgte amerikanerne den 8. november Donald J.
Trump som deres 45. præsident.
I første omgang fik de to valg overraskende lille betydning
på markederne. Men juryen er stadig ude, for de forestående brexitforhandlinger skaber usikkerhed om London
som Europas førende finansielle center, og Trump skaber
usikkerhed om den handelsmæssige adgang til verdens
største økonomi.
I 2017 er skæbnevalgene fortsat, hvor både det hollandske
parlamentsvalg, det franske præsidentvalg og senere på
året det italienske og tyske valg sætter fokus på EU. De
to første valg faldt ud til fordel for dem, der kan se fordelene af europæisk samarbejde, hvilket har skabt fornyet
optimisme på markederne. I USA er centralbankens renter
stigende. Og i Europa peger pilen formentlig snart i samme
retning.
De finansielle markeder har med andre ord modstået
betydelige politiske rystelser og sætter næsten dagligt
nye rekorder. Bedringen understreges af godkendte – men
bestemt ikke prangende – tal for BNP. I 2016 var BNPvæksten i EU-28 1,9%.
Bekymringen for kapitalfonde kan være, at væksten ikke
for alvor har indfundet sig endnu. Med høje priser på virksomheder, jf. børsmarkederne, så KAN man have købt for
dyrt, hvis væksten og dermed indtjeningen IKKE kommer.
Desuden skaber den nuværende udvikling med lav vækst
kombineret med lav inflation et usikkerhedsmoment. Dog
kan man forhåbentlig fæste sin lid til økonomiske prognoser for den europæiske og den globale økonomi, som
samstemmende tyder på vækstrater omkring 2% de
kommende år, hvilket bør danne grundlag for højere indtjening i virksomhederne.
Vi skal som branche være opmærksomme på lokale
danske faktorer, der kan ødelægge den positive konjunkturudvikling på eksportmarkederne. I Danmark er vi på vej
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mod fuld beskæftigelse med deraf følgende risiko for, at
flaskehalse kan bremse virksomhedernes vækst, medmindre arbejdsudbuddet øges yderligere. Samtidig
hæmmes vækstudsigterne af en langsom udvikling i produktiviteten. Produktivitetsstigninger er uløseligt forbundet
med investeringer og risikovillig kapital til at forny produktionsapparatet. Derfor har DVCA i dette årsskrift også
set på de danske pensionskassers involvering i de kapitalfonde, der er aktive i Danmark.
IPO-markedet stadig i krise
2016 var som 2015 et godt år for virksomhedssalg, og exitniveauet i Danmark steg med 28%. Året før var samme tal
13%. Mere bemærkelsesværdigt er det, at antallet af
investeringer fortsat er større end antallet af exits – hvilket
nok en gang vidner om et marked under opbygning.
Exitmarkedet er traditionen tro drevet af salg til industrielle spillere eller salg til en ny kapitalfond og kun i mindre
omfang af børsnoteringer. I 2016 blev kun tre ud af samlet
set 32 exits fra kapitalfonde solgt via børsnotering. De to
store, Nets og DONG Energy, blev børsført i Danmark, mens
Nordic Waterproofing blev børsnoteret i Sverige.

Vi skal som branche være
opmærksomme på lokale danske
faktorer, der kan ødelægge den
positive konjunkturudvikling på
eksportmarkederne.

”
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Nordic Waterproofings børsnotering i Sverige afspejler det
centrale problem på det danske IPO-marked. Sverige har
infrastrukturen til de mindre og mellemstore børsnoteringer: attraktive skatteregler, stærke investeringsbanker
og et lag af investorer, der kan løfte børsnoteringen. Det
mangler vi i Danmark. Derfor vil vi på denne plads nok en
gang gerne understrege behovet for en aktiesparekonto
til at kickstarte børsmarkedet for små og mellemstore
virksomheder i Danmark.
Kapitalfonde 2.0
Det er et uomtvisteligt faktum, at investorerne i kapitalfonde investerer i de personer, der skaber værdi, de såkaldte key men. Kapitalfondsbranchen i Danmark er ikke
gammel, alligevel har vi allerede nu set flere ledelsesskift,
hvor key men skiftes ud. I dette årsskrift vil vi se på nogle af
grundene bag og på, hvordan man får lavet et godt skift,
så det nye hold stadig kan tiltrække stærke investorer.

Vi håber derfor, at alle vil nyde årsskriftet, der foruden de
vigtigste nøgletal for branchen i år har fokus på ledelsesskift i kapitalfonde, markedet for børsnoteringer, værdien af
det aktive ejerskab i fondenes porteføljevirksomheder
og meget, meget mere.

God læselyst.
Ole Steen Andersen, formand, DVCA
Christian Frigast, næstformand, DVCA
Jannick Nytoft, adm. direktør, DVCA
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Fortsat optimisme og fremdrift
Også i 2016 blev der handlet virksomheder til høje priser på baggrund af stigende aktiekurser, fortsat forbedret indtjening og stor efterspørgsel efter sunde og veldrevne virksomheder.
Og da der fortsat er rigtig gode lånevilkår, blev der også i det forløbne år gennemført mange
transaktioner.
Danmark skiller sig efterhånden ud i Europa som et historisk godt investeringsområde. På trods af mange politiske
begivenheder, som kunne have trykket markedet, fortsatte
de gode takter, og det er årsagen til, at der også i 2016 blev
gennemført mange handler til rekordhøje priser.
Baggrunden for succesen er, at fonde, der opererer i Danmark, fortsat leverer høje afkast til investorerne gennem
deres aktive ejerskab. Det gør, at kapitalfonde længe har
kunnet afhænde deres virksomheder til fornuftige priser.
De lempelige lånevilkår og meget lave kapitalomkostninger
bidrager i et vist omfang hertil, men køberne ved godt, at
der kan være en udløbsdato på de nuværende lånekonditioner, og at man derfor må forvente, at en senere refinansiering kan give dårligere vilkår.

kan gøre det vanskeligt senere hen at realisere et passende
afkast, da kapitalfonde som bekendt skal sælge virksomheden igen inden for en kortere årrække. I de situationer
kan det være bedre at overlade processen til en strategisk
køber, der kan udnytte mulige synergier, og som ikke er
afhængig af en attraktiv lånepakke, fordi køberen selv kan
finansiere sit køb via sit cash flow.
Det skal også bemærkes, at kapitalfonde på ingen måde
kan kontrollere M&A-markedet, da deres markedsandel
historisk kun ligger på omkring 20%. M&A-markedet er
således domineret af strategiske opkøbere, der i disse år
har rigelig med kapital, og det er en vigtig årsag til, at priserne på finansielle aktiver stiger.

Det er baggrunden for, at nogle fonde vælger at trække sig
fra processer, hvor der tydeligvis opereres i et prisleje, der

Kapitalfonde må således i stigende grad vælge nye veje,
når der købes virksomheder, for at undgå at ende i den
såkaldte winner’s curse, som er situationen, hvor man har
vundet en auktion ved reelt at købe virksomheden for dyrt.

FIGUR 1. ANTAL OPKØB OG EXITS FORETAGET AF

FIGUR 2. TILSAGT KAPITAL TIL KAPITALFONDE
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Note: Baseret på tal fra DVCA. I opgørelsen medtages samtlige opkøb og ikke
kun opkøb og exits af virksomheder, der er omfattet af retningslinjerne. Listen
over opkøb og exits af virksomheder, der er omfattet af retningslinjerne, findes
på side 11.
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Note: I 2009 ændrede DVCA sin metode til opgørelse af den udenlandske
tilsagte kapital. Frem for at angive skøn over, hvor meget udenlandske fonde
kunne tænkes at investere i Danmark, har vi målt den investerede kapital ud fra
fondenes angivelser til Deloitte.
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Det store billede er, at lånemarkedet er afhængigt af rentepolitiske beslutninger truffet i Den Europæiske Centralbank, ECB, og amerikanske FED, hvor hensynet til en mere
holdbar pengepolitik med deraf følgende højere renter
hidtil er veget for kravet om en stabil, lav inflation og
ønsket om at kunne skabe øget vækst gennem en øget
pengemængde. Det har ført til en ophobning af kapital,
som leder efter et afkast, og det er baggrunden for, at
den finansielle regulering i disse år nødvendigvis må være
stram. Eksempelvis ser Finanstilsynet nu på udviklingen
i pensionskassers investeringer under den såkaldte markedsrenteordning, som hidtil ikke har været omfattet af
egentlige kapitalkrav, og som i disse år vokser på bekostning af de garanterede ordninger, hvor kapitalkravene er
forholdsvis stramme.

Fortsat interesse for kapitalfonde blandt investorer
Ser vi på det internationale landskab, viser Prequins Investor Outlook for 2017, at de institutionelle investorer er mere
positive over for private equity end nogensinde før.

Uanset hvad fremtiden måtte bringe, har kapitalfonde
under de nuværende markedsforhold en solid track-record
i forhold til at skabe bæredygtige afkast baseret på en
afgrænset risiko, og man må derfor gå ud fra, at pensionskassers og andre institutionelle investorers appetit efter
at investere i unoterede aktier gennem kapitalfonde vil
fortsætte.

I Danmark blev 2016 et moderat år, hvad fundraising angår,
med en tilgang i de danske fonde på ca. 2 mia. kr. Blue
Equity II og Via Equity Fond III har begge foretaget first
closing i 2016, mens Polaris’ fond IV havde final closing
med en mindre justering i 2016. Vurderet ud fra de seneste
fondsstørrelser er der rejst i alt ca. 15 mia. kr., og med en
egenkapitalandel på ca. 50 svarer det til, at disse fonde
har ca. 30 mia. kr. i opkøbskapacitet. Fondenes størrelse
varierer betydeligt. Danske fonde går i størrelse fra ca. 800
mio. kr. op til over 4 mia. kr.

Opkøb og exits i 2016
I 2016 var der en historisk høj aktivitet i kapitalfondsbranchen, navnlig på opkøbssiden. Der var i alt 42 opkøb
og 32 exits, hvor kapitalfonde var involveret, men en lang
række af disse transaktioner er ikke omfattet af DVCA’s
retningslinjer – i de fleste tilfælde fordi der har været tale
om mindre transaktioner.
Der blev således kun opkøbt 11 virksomheder omfattet
af DVCA’s retningslinjer i 2016. Ser vi på de 11 opkøb, skal
fremhæves IK Investment Partners’ køb af Ellab og TCM,
Axcels køb af Frontmatec og Danmarks Skibskredit, Polaris’ køb af Configit, FSN’s køb af Netcompany og 3i’s køb af
BoConcept. Den samlede købspris for de 11 transaktioner,
der blev foretaget i 2016, var på ca. 20 mia. kr. I løbet af
2017 er der foretaget fire yderligere opkøb: Global Connect,
TP Aerospace, Fertin Pharma og TDC Hosting.
Der var i 2016 16 exits omfattet af retningslinjerne. Det var
bl.a. Maj Invests frasalg af hele syv virksomheder, herunder
Pierre.dk, Bramming Plast-Industri og Medicom Innovation
Partner. Fremhæves skal også Advent og Bains børsnotering af Nets og Silverfleets salg af Cimbria.
Der var som nævnt også en række mindre transaktioner,
som viser, at aktiviteten i 2016 igen var forholdsvis høj –
både hvad angår antal og størrelse. Globalt voksede markedet også, hvilket afspejler, at kapitalfonde er en stærk
aktivklasse.
Sammenlignes det danske marked med det svenske, viser
det sig ifølge den svenske brancheforening SVCA, at der i
Sverige i 2016 blev gennemført i alt 36 transaktioner til en
equity-værdi på ca. 11 mia. danske kroner.
På trods af at den svenske økonomi er større end den
danske, og at flere kapitalfonde opererer i Sverige end i
Danmark, blev der samlet set indskudt betydeligt mere
egenkapital i Danmark, hvilket betyder, at det danske
marked volumenmæssigt var markant større end det svenske i 2016.

I december 2016 rapporterede 84% af de institutionelle
investorer, at de så positivt på aktivklassen mod kun 59%
for to år siden. De seneste år har branchen oplevet en god
fremgang, som har ført til høje afkast. På globalt plan
udbetalte private equity-fonde godt 257 mia. USD i 1. halvår
2016 efter at have sat rekord med 472 mia. USD i 2015.
Som følge heraf har 95% af investorerne rapporteret, at
deres afkastkrav er mødt. Næsten halvdelen af investorerne forventer at øge deres allokering til private equity,
mens kun 6% planlægger at reducere den.

Man skal dog være opmærksom på, at niveauet for fundraising varierer meget fra år til år, da fondene ikke er lige
store og normalt kun rejser en ny fond hvert femte år. Set
over en længere periode ligger den gennemsnitlige fundraising blandt danske kapitalfonde på 2,5 mia. kr. om året.
Præstationer i de kapitalfondsejede selskaber
Omsætningen i de kapitalfondsejede selskaber blev i 2016
på 143 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til året før på
2 mia. kr. At stigningen i omsætningen ikke har været større
kan navnlig henføres til, at omsætningen i DONG Energy er
faldet som følge af, at aktiviteter inden for fossile energikilder er blevet udskilt. I de øvrige selskaber (ekskl. DONG
Energy og Nets) var der set over en bred kam en fin udvikling, hvilket understreges af en organisk vækst (dvs.
væksten i omsætningen fraregnet tilkøb) i de kapitalfondsejede selskaber på 7,9% i 2016 – langt over væksten i
såvel de børsnoterede midcap-selskaber som i den private
sektor set under ét. Dermed bidrog kapitalfondsejede
selskaber endnu en gang positivt til at skabe vækst i dansk
erhvervsliv.
Mens beskæftigelsen i kapitalfondsejede selskaber samlet
set ligger på 50.000, er den lokalt i Danmark på godt
28.000 personer, hvilket svarer til 2% af beskæftigelsen i
den private sektor. Virksomhederne har set under ét øget
deres beskæftigelse betragteligt, og det gælder navnlig
internationalt, hvor beskæftigelsen er øget med 2,9%. I
Danmark er beskæftigelsen også øget – med hele 5,8%.
Det er klart højere end væksten i den private sektor set
under ét, som i 2016 var på knap 2%, og det understreger,
at kapitalfondsejede virksomheder er gode til at skabe
arbejdspladser.
Udviklingen i den gennemsnitlige EBIT-margin lå klart
højere end året før og var på 15,7%. Fraregner man de store
selskaber, ligger indtjeningen dog knap så højt, idet underskoven af kapitalfondsejede selskaber samlet set havde en
EBIT-margin på 10,2%. I de sammenlignelige midcap-
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TABEL 1. NETTOOMSÆTNING I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER
Inkl. DONG Energy og Nets
Mia. kr.

Ekskl. DONG Energy og Nets

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

143

141

130

211

209

74

70

63

60

45

45

50

52

64

32

26

32

30

27

25

2

9,8

4,0

17

23

5,5

6,0

8,2

7,7

1,4

1,4%

7,6%

1,9%

10,9%

14,7%

7,9%

9,6%

13,7%

3,1%

6,8%

Omsætningsvækst i midcap-selskaber 						

0%

4,9%

3,2%

-1,3%

6,7%

Omsætningsvækst i den private sektor 						

4%

2,2%

1,2%

0,3%

2,6%

Nettoomsætning
Heraf i DK
Organisk vækst
Organisk vækst i %

Note: Der indgår i alt 59 virksomheder i undersøgelsen.
Omsætningstal kan kun sammenlignes ét år tilbage, da der løbende købes og sælges virksomheder. For at kunne beregne væksten er omsætningstallene
beregnet med udgangspunkt i de samme virksomheder, således at nye og frasolgte virksomheder ikke tæller med.

TABEL 2. INDTJENING I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER
Inkl. DONG Energy og Nets

Ekskl. DONG Energy og Nets

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

22,4

14,9

9,4

12,2

8,8

7,5

7,8

4,4

5,9

4,1

15,7%

10,6%

7,2%

5,7%

4,2%

10,2%

11,1%

7,0%

10,0%

9,0%

EBIT-margin i midcap-selskaber						

6,1%

6,8%

5,7%

6,8%

7,4%

EBIT i mia. kr.
EBIT-margin

Note: EBIT-marginen er beregnet på baggrund af udviklingen i de selskaber, som både har indrapporteret regnskabsoplysninger for indeværende
og forrige regnskabsår.

TABEL 3. SAMLET KØBSPRIS FOR KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER
Mia. kr.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Købspris

20,2

36,5

32,0

8,7

10,9

2,0

2,5

4,1

5,2

15,0

6,3

selskaber var den 6,1%, og dermed klarer kapitalfondsejede selskaber sig fortsat flot i sammenligning med deres
peers rent indtjeningsmæssigt, hvilket afspejler værdien af
det aktive ejerskab.
Det skal tilføjes, at midcap-selskabernes indtjening er
steget med ca. 33% i forhold til sidste år, og enkelte af
selskaberne har taget et pænt dyk i markedsværdi, således
at indekset samlet set er faldet med 10%.
Skattebetalinger i kapitalfondsejede selskaber
I 2016 betalte kapitalfondsejede selskaber 3,12 mia. kr. i
skat, svarende til en skatteprocent på 15,8. Kapitalfondsejede selskabers skattebetalinger kan imidlertid variere,
således at skatteprocenten i nogle år ligger klart over den
generelle sats på 22, mens den altså som i år også kan
komme under.
Antages det, at fondenes skattebetalinger i Danmark udgør
ca. 55%1 af de samlede skattebetalinger, bliver der betalt
ca. 1,7 mia. kr. i selskabsskat i Danmark. Skattebetalingerne
fra kapitalfondsejede selskaber modsvarer dermed 3,5%
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af det samlede selskabsskatteprovenu på knap 50 mia. kr.,
hvilket er noget over beskæftigelsesandelen i den private
sektor i Danmark på 2%.
Stigende egenkapitalandel
Når en kapitalfond investerer i en virksomhed, er det
normalt, at en del af købesummen lånefinansieres. I 2016
blev gennemsnitligt 43% af den samlede købspris afregnet
med egenkapital i kapitalfondstransaktioner, hvilket ligger
lidt over sidste år.
Afkast i kapitalfondsejede selskaber
Afkastanalysen i Tabel 7 er foretaget af ATP-PEP på baggrund af rapportering fra de enkelte kapitalfonde (DVCAmedlemmer), som er blevet bedt om at levere afkastdata
(cash flow) for alle de investeringer, der er fuldt realiseret
efter 31. december 1999.
1

Der er normalt god overensstemmelse mellem andelen af beskæftigede i
Danmark og den andel af selskabsskatten, der bliver betalt i Danmark. 		
Arbejder halvdelen af de beskæftigede i en virksomhed i Danmark, betales
halvdelen af selskabsskatten normalt også i Danmark.
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TABEL 4. BESKÆFTIGELSE I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER
Inkl. DONG Energy og Nets
Mia. kr.

Ekskl. DONG Energy og Nets

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

Antal ansatte globalt (1.000)

50

48

43

579

569

42

39

36

30

34

Gns. antal ansatte i DK (1.000)

28

27

26

30

26

22

21

21

17

17

2,9%

13,9%

-3,2%

0,5%

0,5%

5,8%

15,6%

5,2%

10,8%

11,1%

Beskæftigelsesvækst i DK					

1,5%

1,0%

0,9%

0%

0%

Beskæftigelsesvækst, privat sektor i DK						

2,5%

1,9%

1,0%

0%

-1,0%

Gns. vækst i kapitalfondsejede
selskaber globalt

Note: Beskæftigelsestal kan kun sammenlignes ét år tilbage, da der løbende købes og sælges virksomheder. For at kunne beregne væksten er beskæftigelsestallene beregnet med udgangspunkt i de samme virksomheder, således at nye og frasolgte virksomheder ikke tæller med.

TABEL 5. SKATTEBETALINGER I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER
Inkl. DONG Energy og Nets

Resultat før skat i mia. kr.
Aktuel skat i mia. kr.
Skatteprocent

Ekskl. DONG Energy og Nets

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

2014

2013

2012

19,8

10,9

7,0

6,4

4,0

6,1

5,8

4,3

5,6

3,7

3,1

2,4

2,2

2,0

1,5

1,0

0,9

1,6

1,2

0,8

15,8

21,7

32,9

30,6

37,0

17,0

29,0

23,9

21,6

22,0

49,7

47,5

45,3

44,9

39,9

Samlet selskabsskatteprovenu i mia. kr.					
Kilde: Selskabsskatteprovenuet er baseret på oplysninger fra Skatteministeriet.

TABEL 6. EGENKAPITALANDEL I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER PÅ KØBSTIDSPUNKT

Egenkapitalandel

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

43%

38%

53%

44%

45%

48%

64%

51%

43%

33%

37%

TABEL 7. AFKAST I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER
2016

2015

2014

2013

2012

2011

Metode 1

29,2%

30,1%

30,2%

29,8%

28,6%

29,5%

Metode 2

36,4%

37,7%

38,2%

35,7%

30,4%

36,0%

Note: Der indgår i alt 115 virksomheder i undersøgelsen. Datasættet strækker sig tilbage til 1990.

Datasættet antages at indeholde langt størstedelen af den
samlede volumen på det danske marked inden for analysens fokusområde: investeringer realiseret efter 31. december 1999. Datasættet indeholder ikke ventureinvesteringer,
men det har været op til de enkelte kapitalfonde at vurdere,
hvilke transaktioner der på denne baggrund ikke blev medtaget i analysen. DVCA har imidlertid været i dialog med
de enkelte fonde om, hvilke udvælgelseskriterier der skulle
anvendes.

IRR er beregnet ved hjælp af to forskellige metoder:
1. En lang pengestrøm, som følger de faktiske tidspunkter.
Investeringstidspunkterne er dermed forskellige og
varierer fra 1990 til 2006 (jf. ovenstående).
2. Alle investeringer antages at være foretaget på samme
tidspunkt, “år 0”.
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Aktivt ejerskab giver
ekstra skatteprovenu
Selskabsskatten udgør ca. 5% af det samlede skatteprovenu, der er på ca. 950 mia. kr., og DVCA har løbende
dokumenteret, at kapitalfondsejede selskaber betaler
deres selskabsskat som alle andre virksomheder. Men
andre skattekilder spiller også en rolle, og hvis man kan få
virksomheder til at vokse, vil det øge skatteprovenuet. Det
er baggrunden for, at DVCA fokuserer på, i hvor høj grad
organisk vækst bidrager til at øge de samlede skatteindtægter. For at belyse denne sammenhæng har vi gennemført en beregning af, hvad kapitalfondsejede selskaber
bidrager med af samlede skatteindtægter. Ud fra disse
beregninger viser det sig, at aktivt ejerskab medvirkede til
at øge skatteindtægterne i Danmark med over 700 mio. kr.
i 2016.

Der tages udgangspunkt i følgende skattekilder:
• Selskabsskat
• A-skat fra ansatte i de kapitalfondsejede selskaber
• Moms genereret fra salg fra de kapitalfondsejede
selskaber
• Energiafgifter og andre afgifter
Lægges disse poster sammen, viser det sig, at kapitalfondsejede selskaber i 2016 samlet betalte 9,2 mia.
kr. i skat.

TABEL 8. SKATTEPROVENU FRA KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER
Skattepost

Beregningsmetode

Provenu

Selskabsskat

Indberettet fra Deloitte Online. Samlet beløb er 3,12 mia. kr. Det antages, at 45% heraf betales i Danmark. 1,4 mia. kr.

A-skat

De 28.000 ansatte modtager ca. 250 kr. i timen i gennemsnit, hvilket giver en gennemsnitlig årsløn
på 400.000 kr. Det giver en samlet lønsum på 10,5 mia. kr. Der betales 43% heraf i personskat.

4,8 mia. kr.

Moms

Det samlede momsprovenu var 200 mia. kr. i 2016. Der beregnes 1,3% heraf.

2,6 mia. kr.

Energiafgifter

De samlede energiafgifter, der betales af det private erhvervsliv, er vurderet til ca. 17 mia. kr. (kilde: DI).
For at finde ud af, hvor stor en andel der betales af kapitalfondsejede selskaber, sættes det i forhold
til beskæftigelsesandelen på 2,0%.

Andre afgifter

340 mio. kr.

Det vurderes konservativt, at erhvervslivet betaler 3 mia. kr. i øvrige afgifter. Der tages 2,0% heraf,
da disse afgifter hovedsageligt betales af det private erhvervsliv.

60 mio. kr.

I alt		

9,2 mia. kr.

Organisk vækst

Den organiske vækst er den vækst, der fremkommer i de kapitalfondsejede selskaber uden tilkøb.

Vækst i børs-

Væksten i midcap-selskabernes omsætning er beregnet. Det antages, at det er den vækst,

noterede midcap-

der alligevel ville have været i selskaberne, hvis ikke de var blevet overtaget af en kapitalfond.

virksomheder

(Baseret på tilgængelige regnskaber. Beregning kan fås ved henvendelse til DVCA).

Nettovækst

Nettovæksten er den mervækst, der skabes af kapitalfondsejede selskaber i forhold til sammenlignelige

7,9%

0%

selskaber (midcap-selskaber) (7,9% minus 0).

7,9%

Kapitalfondsbidrag

Kapitalfondsbidraget fremkommer ved at gange nettovæksten på det skatteprovenu, som betales af

til skat i 2016

de kapitalfondsejede selskaber (7,9% af 9,2 mia. kr.).

727 mio. kr.

Note 1: Som gennemgået i forrige afsnit indberetter de kapitalfondsejede selskaber en lang række oplysninger til Deloitte Online. Af disse opgørelser fremgår det,
at der i 2016 arbejdede 28.000 personer i de kapitalfondsejede selskaber. Da der i alt er 2,2 mio. fuldtidsbeskæftigede personer, svarer det til, at 1,3% af arbejdsstyrken arbejder i et kapitalfondsejet selskab. Da der er 1,38 mio. fuldtidsbeskæftigede i den private sektor, svarer det til, at 2,0% af de privatansatte arbejder i et
kapitalfondsejet selskab.
Note 2: Den gennemsnitlige personskatteprocent for lønmodtagere i Danmark er ca. 43 inkl. AM.
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Opkøb og exits 2016/2017
SELSKAB
BRANCHE
		

INVOLVERET
KAPITALFOND

OMSÆTNING
(MIO. KR.)

Opkøb 2016
BoConcept
Bramming Plast-Industri

Designmøbler
3i
Industrielle
SE Blue Equity
skumplastprodukter
CASA A/S
UdviklingsCataCap
og entreprenørselskab
Configit A/S
IT-udvikling
Polaris
Danmarks Skibskredit
Finansiering i
Axcel
skibsbranchen
DK FOOD’S
Fødevareproduktion
Maj Invest Equity
Ellab A/S
Termiske
IK Investment Partners
valideringsløsninger
Frontmatec
Produktion af slagterimaskiner
Axcel
Netcompany A/S
IT-service
FSN Capital
Sitecore
Customer experience
EQT
management software
TCM
Køkkenproduktion
IK Investment Partners
			
Exits 2016
			
Atchik-Realtime A/S
IT-udvikling
Maj Invest Equity
Interbuild ApS
Byggematerialer
Maj Invest Equity
BB Electronics
Produktion til
Axcel
elektronikindustrien
Bramming Plast-Industri
Industrielle
Maj Invest Equity
skumplastprodukter
Cimbria
Kornhåndteringsudstyr
Silverfleet Capital
Connected Wind Services
Danmark
Service af vindmøller
Polaris
EXHAUSTO
Ventilationsløsninger
Axcel
Fairwind
Vindmølleinstallation
SE Blue Equity
Ferrosan Medical Devices
Produktion
Altor
J. Hvidtved Larsen
Mobile oprensningsanlæg
Maj Invest Equity
(JHL Holding)
Medicom Innovation
IT-udvikling
Maj Invest Equity
Partner A/S
Nets
Betalingssoftware
Advent International,
		
Bain Capital
Pierre.dk Autolakering A/S
Autolakering
Maj Invest Equity
Scan Global Logistics
Service
BWB Partners
SFK Leblanc
Produktion af slagterimaskiner
Maj Invest Equity
KK Wind Solutions 	
Vindmøllestyringer
Maj Invest Equity
			
Opkøb 2017			

1.200
258

Global Connect A/S
TP Aerospace A/S
Fertin Pharma A/S
TDC Hosting
Nissens A/S

Datakommunikation
EQT
Salg af flyhjul og -bremser
CataCap
Medicinsk tyggegummi
EQT
IT-drift og -service
Maj Invest Equity
Køleløsninger til automobilAxcel
og vindmølleindustrien
Holmris Group
Udvikling og salg af
BWB Partners
indretningsløsninger
			
Exits 2017			

607
408
855
448
1.400

Avanti WSH A/S

750

Stiger, lifte og sikkerhedsPolaris
løsninger til vindmøller
DONG Energy A/S
Energiproduktion
Goldman Sachs
Union Engineering A/S
Kulsyre- og CO2-anlæg
Capidea
Bach Composite Industry
Kompositløsninger til
BWB Partners
vindmølleindustrien
			

1.098
127
849
49*
131*
1.300
900
1.500
563

15*
431
400
258
1.262
171
469
448
420
443
146

7.385
134*
3.200
644
1.500

678

61.201
533
419

* Bruttofortjeneste.			
Ovenstående liste viser opkøb og exits af virksomheder omfattet af DVCA’s retningslinjer i 2016/2017. Download den fulde liste på DVCA’s analyseunivers på: www.dvca.dk
Note: Omsætningstal er baseret på senest offentliggjorte årsregnskaber.
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Tema 1 | Ledelsesskift i kapitalfonde

Det udfordrende
ledelsesskift
Christian Frigast, Axcel. Viggo Nedergaard Jensen, Polaris. To prominente herrer, der
begge har skabt vækst og imponerende resultater i erhvervslivet gennem de respektive
kapitalfonde, de har bygget op fra grunden. I dag har de givet det daglige ledelsesansvar
videre. Men arvtagerne bygger klogeligt videre med afsæt i både deres erfaringer og
netværk. Og med hjælp og vejledning.

”Alle grønspættebøger inden for ledelse foreskriver, at den
gamle leder skal ud af vagten, før den nye træder til. Det
duer bare ikke i en kapitalfond.”
Jan Johan Kühl er Managing Partner i Polaris Equity. Sætningen er henvendt til den lidt yngre mand til venstre for
ham, Christian Schmidt-Jacobsen, netop tiltrådt Managing
Partner i Axcel. Ud over en fælles, omend ikke overlappende, fortid hos tagpapproducenten Icopal har de to
direktører det til fælles, at de begge har overtaget posten
efter grundlæggeren. Ledelsesskiftet i Polaris blev gennemført for godt 10 år siden; i Axcel er det stadig igangværende, selvom processen blev indledt for snart to år
siden.

ment, er Viggos fortjeneste. Han gjorde alt for at sikre, at
vores samarbejde fungerede upåklageligt.”
En tillidsbranche
I både Polaris og Axcel har der i en periode på godt ni
måneder været to chefer. Det handler om at skabe tillid. Og
ikke i partnerkredsen eller organisationen i øvrigt, for det
blev i begge tilfælde klappet af på forhånd, men derimod
blandt investorerne.
Både i Polaris 10 år tilbage og for nylig i Axcel skete ledelsesskiftet som led i ledelsesmæssigt at være klar til
rejsningen af en ny fond i milliardklassen. Og her er det
midlertidige parløb af afgørende betydning, forklarer
Christian Schmidt-Jacobsen.

Christian Schmidt-Jacobsen nikker sigende.
”Det var klart fra starten, at der ikke ville blive tale om et
clean cut, hvor Christian stod af, når jeg kom anstigende.
Det ville på ingen måde være hensigtsmæssigt for forretningen. Diskussionen blev i stedet, hvordan Axcel bedst
fortsat kan gøre brug af de mange ting, Frigast har at
bidrage med – uden at dette kompromitterer min mulighed
for at træde i karakter som den person, der tegner butikken
fremover.”

”I forhold til fundraising er Christian Frigasts fortsatte
engagement utrolig vigtigt. Processen fungerer ikke alene
som en løbende overdragelse af investornetværket til den
nye ledende partner, men også som en måde at skabe
tryghed og fortsat tillid blandt investorerne. Kontinuitet
og stabilitet er af afgørende betydning for dem, og det
signalerer man bedst ved at skabe total tryghed om ledelsesskiftet.”
Jan Johan Kühl samtykker:

Rammerne mellem den afgående og den tiltrædende
Christian er blevet aftalt over mange kopper kaffe. Og
glas vin. Og det har fungeret. Men det kunne kun lade sige
gøre, fordi de to kendte hinanden godt i forvejen. Christian
Schmidt-Jacobsen var ansat i Axcel under Frigasts ledelse
fra 1999 til 2005 og kendte således både chefen, forretningen og en del af de tilbageværende folk.

”Af samme grund var det også vigtigt for os at fortælle
vores investorer, at Viggo Nedergaard Jensen også var
med fremadrettet, omend i en noget mere tilbagetrukket
position.”

For Jan Johan Kühl var det anderledes. Han blev headhuntet til stillingen og kendte derfor hverken mennesker
eller organisation i Polaris.

Turen rundt blandt eksisterende og nye investorer bliver
i høj grad brugt som platform, hvor den nye direktør får
lejlighed til at fortælle om den nye dagsorden, vedkommende sætter for virksomheden. Og præsentere den nye
strategi, som er lagt i samarbejde med partnerkredsen.

”Det faktum, at den afgående direktør skulle sidde med ved
partnerbordet, var lige ved at sætte en stopper for, at jeg
overhovedet underskrev kontrakten. Men i stedet endte vi
med detaljeret at nedfælde, hvilke ting Viggo måtte blande
sig i. For jeg ville være helt sikker på at have ledelsesretten.
At hverken han eller jeg aldrig igen kiggede på det doku-

”Jeg brugte aftener og weekender i otte måneder på at
gå alle tidligere deals igennem med partnerkredsen og
identificere, hvad vi havde opnået, og hvad vi havde lært
– og på det fundament bygge en strategi for fremtiden.
Jeg ville være helt sikker på, jeg havde alles tillid og omvendt. For det er enormt følsomt at tiltræde som direktør i
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Jeg ville være helt sikker på, jeg havde alles tillid og omvendt.
For det er enormt følsomt at tiltræde som direktør i en kapitalfond.
Hvis du kommer ind som en bombe som ny Managing Partner,
så sidder du alene efter ganske kort tid.
Jan Johan Kühl
Managing Partner i Polaris Equity

”

Managing Partner Christian Schmidt-Jacobsen, Axcel (til venstre),
og Managing Partner Jan Johan Kühl, Polaris.
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Tema 1 | Ledelsesskift i kapitalfonde

I forhold til fundraising er Christian Frigasts fortsatte
engagement utrolig vigtigt. Processen fungerer ikke alene som
en løbende overdragelse af investornetværket til den
nye ledende partner, men også som en måde at skabe tryghed
og fortsat tillid blandt investorerne.
Christian Schmidt-Jacobsen
Managing Partner i Axcel

”

en kapitalfond. Hvis du kommer ind som en bombe som ny
Managing Partner, så sidder du alene efter ganske kort tid,”
fortæller Polaris-direktøren.

“Din evne til at sammensætte det rigtige hold er af helt
afgørende betydning. Og det er ikke nødvendigvis en fordel
at overtage en stribe succesrige medarbejdere og partnere,” forklarer Christian Schmidt-Jacobsen og fortsætter:
”Axcel havde haft en fantastisk succesrig fond III – den
med Pandora – og mange af partnerne var kommet rigtig
godt ud af den. Og så blev spørgsmålet, om de kunne
give et tilsagn til at arbejde stenhårdt for partnerskabet
og investorerne de næste 10 år, som jo er løbetiden for en
kapitalfond.”
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Både i Polaris og Axcel medførte generationsskiftet også
en styrkelse af partnerkredsen. Nye kræfter i organisationen bidrager ikke kun med kompetencer og perspektiv, men
i høj også grad til en revitalisering af sammenholdet, er de
to direktører enige om.
Og de ønsker sig også begge, at deres evner til at identificere, erhverve og udvikle ikke kun handler om virksomheder, men også om talenter til organisationen.
For det er nu engang nemmere at krone den næste regent,
hvis kronprinsen – eller -prinsessen – allerede bor på
slottet.
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Fra Odin til BWB med
ny ledelse
Reorganisering af investorkredsen, etablering af nye fonde og ny ledelse har skabt ro
til at skabe resultater i BWB Partners (det tidligere Odin Equity Partners).

Odin Equity Partners blev etableret i 2005 af Esben Bay
Jørgensen, Jesper Wadum Nielsen og Bernd Petersen. I
en ung partnerkreds var Bernd Petersen den mest erfarne
– han havde været aktiv inden for private equity siden
1980’erne, før begrebet rigtig var slået an i Danmark. Som
den mest profilerede blev han set som frontfiguren, selvom ledelsen reelt lå hos alle tre i forening.
”Generationsskiftet lå implicit i kortene fra starten. Bernd
var 10 år ældre end resten af partnergruppen og havde
løbende andre interesser, som gradvis fyldte mere og
mere,” fortæller Jacob Bergenholtz, der selv kom til Odin
i 2006 og i dag er Managing Partner i efterfølgeren, BWB
Partners.
Generationsskiftet skete løbende: I 2014 trådte Bernd
Petersen ud af ledelsen i managementselskabet, men blev
som medejer. I efteråret 2015 trådte han så ud af ejerkredsen, men blev i bestyrelsen for et par porteføljeselskaber;
disse poster er nu under afvikling. I stedet tog Jacob
Bergenholtz over i en mere traditionel rolle som Managing
Partner.

Reorganiseringen skete på baggrund af, at flere porteføljeselskaber var kommet dårligt ud af finanskrisen. Siden
reorganiseringen har BWB Partners gennemført tre hele
eller delvise exits, hvilket har returneret mere end halvdelen
af den kapital, som konsortiet investerede i BWB Partners.
Samtidig har BWB tilkøbt to virksomheder. Og selvom Odin
er fortid, så lægger Jacob Bergenholtz vægt på, at de positive ting i Odin lever videre i BWB:
”Der brændte allerede dengang en stærk ild i medarbejderkredsen. Vi er en lille skare på 11 personer, og vi brænder
alle sammen intenst for at skabe værdi i små og mellemstore virksomheder. Det er i den type virksomheder, du som
kapitalfond for alvor får mulighed for at bringe alle dine
kompetencer i spil – også på det operationelle niveau. Det
tankesæt tog vi med fra Odin over i BWB,” siger han.
Og selvom det har været hårdt undervejs, klynker han ikke:
”Jeg er den type person, der går ind i og igennem den slags,
fordi jeg VIL lykkes. Jeg giver ikke op, før vi er kommet godt
ud på den anden side, og jeg kan stå tilbage, velvidende at
det var alt besværet og alle tæskene værd, ” slutter Jacob
Bergenholtz.

”Den kollektive ledelse drev det gamle Odin fremad og var
på mange måder en styrke, men vi så et behov for at
tydeliggøre ansvaret for en række processer ved at lægge
dette ansvar hos en Managing Partner,” siger Jacob
Bergenholtz.
Dermed havde managementselskabet fremtidssikret sin
ledelses- og ejerstruktur, da der i efteråret 2015 skete en
reorganisering af investorkredsen i Odin Equitys to fonde. I
en proces tilrettelagt af Lazard fik eksisterende investorer
mulighed for at træde ud af fondene på markedsvilkår, og
nye investorer fik mulighed for at købe sig ind. Et konsortium bestående af seks investorer (fire eksisterende og
to nye) valgte at købe de ejerandele, der kom til salg, og
videreføre alle virksomhederne i to nye fonde. Endvidere
tilførte konsortiet knap 400 mio. kr. i ny kapital.
”Vi stod med to nye fonde, et nyt managementselskab, en
ny partnergruppe, en ny investorkreds, nye tidshorisonter
og meget bedre muligheder for at udvikle de 12 selskaber i
fondene. Målt på alle parametre var det en ny start, og det
føltes rigtigt at markere det ved også at skifte navn,” siger
Jacob Bergenholtz. Odin blev dermed til BWB, og de nye
fonde fik navnene BWB Partners I og BWB Partners II.
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Tema 2 | Kapitalfondes børsnoteringer slår markedet

Kapitalfondes børsnoteringer
slår markedet
Fondsbørsen er en god exitmulighed for kapitalfonde, og der er nu gryende tendenser til,
at danske investorer vil øge deres appetit efter IPO’er, også fra mindre og mellemstore
virksomheder. IPO’er fra kapitalfondsejede virksomheder giver et højere afkast, uanset
om man går til Danmark eller Sverige.

Det nordiske IPO-marked er i fremdrift
I Danmark har markedet for børsnoteringer af virksomheder med en markedsværdi på under 1,5 mia. kr. stort set
været lukket de senere år, og alt for få nye virksomheder
er kommet på børsen. Sverige har i perioden 2014-2016
børsnoteret 197 virksomheder. I samme periode har vi i
Danmark kun haft 10 regulære børsnoteringer.

Kapitalfonde vil gerne sende virksomheder på børsen
Kapitalfonde er traditionelt storleverandører af IPOkandidater, og derfor er det interessant at se på, om
virksomheder, der er børsnoteret af kapitalfonde, giver et
konkurrencedygtigt afkast i forhold til investeringer i det
generelle marked.

Ser vi på det nordiske marked generelt, kan der i løbet af
andet halvår 2017 forventes over 20 nye børsnoteringer.
Desværre vil kun et fåtal være danske. De fleste vil ligge i
Sverige, men der er også gode børskandidater i Norge og
Finland.

Kapitalfonde bliver ikke desto mindre fra tid til anden
kritiseret for at sende virksomheder på børsen, som efterfølgende ikke giver det store afkast. Men ser man samlet
på investeringerne, holder kritikken ikke. Børsnoterede
virksomheder, der tidligere var ejet af kapitalfonde, har
historisk givet højere afkast end gennemsnittet.

Meget tyder imidlertid på, at det danske marked kan være
på vej mod optøning. Dels vil Vækstfonden sætte ressourcer ind på at understøtte de mindre børsnoteringer, og
dels har ATP også øget sit fokus på området. Sammen med
mulige forbedringer i de erhvervsøkonomiske rammebetingelser kan det give grobund for flere danske børsnoteringer
– også blandt virksomheder med en markedsværdi på
under 1,5 mia. kr.

Siden 2010 har kapitalfonde noteret syv virksomheder på
fondsbørsen i København: Chr. Hansen, Pandora, TDC,
Matas, ISS, OW Bunker og Nets. Ser man bort fra OW
Bunker, har der været et moderat kursfald i Nets og en
beskeden fremgang for Matas og TDC siden deres børsnotering. Det opvejes imidlertid af en positiv udvikling i
kursen på ISS samt på Pandora og Chr. Hansen, der ligger
helt i top blandt C20-aktier med kursstigninger på over

Nordic Waterproofing blev en succes på den svenske børs
Nordic Waterproofing blev i sin nuværende form etableret i 2011 af Axcel ved et såkaldt carve-out af tagdækningsaktiviteterne i svenske Trelleborg AB og finske Lemminkäinen Oy. Selskabet er i dag en ledende nordisk aktør inden
for tagdækningsindustrien med en omsætning på knap 1,7 mia. svenske kroner.
I løbet af Axcels og co-investoren KIRKBI’s ejerperiode har Nordic Waterproofing mere end fordoblet sin indtjening
(EBITDA) til 204 mio. svenske kroner i 2015.
Børsnoteringen af Nordic Waterproofing i Sverige med en indtjeningsmultipel på 9,6x viser, at det svenske IPOmarked er meget velfungerende. Selskabet fik således 6.000 retail-investorer og over 100 institutionelle investorer
fra Norden, EU og USA. Og med tre betydelige svenske corner-investorer, der samlet tegnede sig for 23% af aktiebogen, har Nordic Waterproofing nu en solid investorbase.
Nordic Waterproofing blev børsnoteret til kurs 71 og lå i maj 2017 i kurs 103,5.
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Børsnoterede virksomheder, der tidligere var ejet af kapitalfonde,
har historisk givet højere afkast end gennemsnittet.

”

Oprindelig investering

Værdi i dag

Afkast i %

1.000 kr.
1.000 kr.

2.478 kr.
1.721 kr.

147,8%
72,1%

Kapitalfondsejede virksomheder
C20-selskaber

hhv. 250 og 450% siden deres børsnotering. Hvis en investor for syv år siden havde investeret 1.000 kr. i kapitalfondes børsnoteringer og geninvesteret eventuelle udbytter, ville investoren i dag have 2.478 kr. på lommen. Hvis
investoren i stedet havde investeret i OMX C20 GI som
helhed, ville den samlede formue derimod kun være på
1.721 kr.1

haft mere stabile og højere afkast efter både ét og fem
år end de virksomheder, der er børsnoteret af ejere, der
ikke er kapitalfonde. Det viser nedenstående opgørelse,
som KPMG i Sverige har foretaget på baggrund af svenske
børsnoteringer siden 20013.

Samme udvikling i Sverige
Tendensen til, at IPO’er fra kapitalfondsejede virksomheder giver et højere afkast, ses også i Sverige. Svenske
virksomheder børsnoteret af kapitalfonde har således

Præstation
Efter 1 år
Kapitalfondsi forhold til 		
IPO
markedet			
Svag
Neutral
God

20
8
46

6
6
34

IkkeEfter 5 år
Kapitalfondskapitalfonds-		
IPO
IPO			
14
2
12

20
1
53

IkkekapitalfondsIPO

9
1
36

11
17

Note: Gruppen af svage børsnoteringer omfatter virksomheder, der ligger 5% dårligere end markedet generelt. De neutrale ligger på niveau – dvs. i spændet fra 5%
dårligere til 5% bedre. De gode ligger 5% over det generelle marked.

Krav til den gode børsnotering
Disse betingelser skal gerne være opfyldt, for at man kan gennemføre en vellykket børsnotering:
1.
2.
3.
4.

Virksomheden skal kunne stå på egne ben og være markedsledende inden for sit segment.
Der skal være en spredt kundebase, så der ikke er for stor risiko.
Virksomheden skal have en stærk finansiel track-record.
Der skal være en solid ledelse, der kan vokse med virksomheden. Ledelsen skal være åben og tilgængelig
og interesseret i at kommunikere med aktiemarkedet.
5. Der skal kunne udbydes aktier for mindst 4-500 mio. kr., og det skal gerne være muligt på forhånd at tiltrække
sig opmærksomhed fra en eller flere tunge institutionelle investorer. Kan man ikke det, bliver det svært
at overbevise private investorer om, at de skal gå med.

1
2
3

OMX C20 GI er konstrueret således, at udbytter geninvesteres i indekset. Der er taget udgangspunkt i effektive kurser: lukkekurs 30.05.2017.
Der er taget udgangspunkt i en vægtet metode, dvs. jo større volumen af en børsnotering, des mere vægt har virksomheden i den samlede udregning.
KPMG (2017): “Study of Swedish IPO performance (2001-2016) – Does the prior investor matter?”
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Tema 3 | Goldman Sachs’ investering i DONG Energy

Goldman Sachs’ grønne
strategi medvirker til statslig
profit på 44 mia. kr. i DONG
Energy
Da staten i 2013 solgte en del af DONG Energy til Goldman Sachs, ATP og PFA, vakte det
opsigt både politisk og i medierne. Centralt i diskussionen var, hvilken rolle kapitalfonde
og internationale investorer som Goldman Sachs skal spille i forhold til privatisering af
statslige virksomheder.
INVESTERINGER I DONG ENERGY FORDELT PÅ FORRETNINGSOMRÅDER
100%
83

Et afgørende svar på det spørgsmål er effekten af aktivt
ejerskab, for da Henrik Poulsen tiltrådte som CEO i DONG
Energy i 2012, var selskabets strategi at fokusere på to hovedforretningsområder: Exploration and Production (dvs.
olie- og gasudvinding) samt vindenergi. Det aktive ejerskab
var en medvirkende årsag til, at den strategi blev revideret.

17

45

50%

45

75%

10

25%

0

I 2013 blev der investeret lige meget i vind og olie-/gasefterforskning, men fejlslagne boringer i bl.a. Hejrefeltet
kombineret med prisfald på olie og gas har tydeliggjort, at
det var en forkert prioritering. Så da der ikke var udsigt til,
at aktiviteterne kunne gøres rentable, er olie- og gasaktiviteterne i dag helt afviklet, efter at Goldman Sachs indtrådte som aktionær og aktiv ejer i bestyrelsen. I henhold
til 2016-regnskabet repræsenterer vindenergi 83% af den
investerede kapital og 62% af indtjeningen. Dermed har
DONG Energy en position som den største kommercielle
vindoperatør globalt med en samlet driftsindtjening på 19,1
mia. kr. i 2016.

0%
Vindenergi
I dag

Olie og gas

Andre forretningsområder

Før Goldman Sachs indtrådte i 2013

Note: Olie- og gasaktiviteterne blev indstillet i løbet af 2016 og endeligt frasolgt
i maj 2017.

HVAD SKETE DER I DONG ENERGY OP TIL BØRSNOTERINGEN?
2004-2008

2012

2013

Der indgås politisk
aftale om at
privatisere DONG
Energy i 2004. Alle
partier er enige
herom bortset fra
Enhedslisten.
I 2008 skal
DONG Energy
børsnoteres, men
det bliver aflyst i
sidste øjeblik af
finansministeren.

Gaspriserne falder,
og investeringsniveauet stiger,
hvilket medfører
et underskud på
4 mia. kr.

Goldman Sachs,
ATP og PFA
indskyder 11 mia. kr.
Andre aktionærer
indskyder 2 mia. kr.
DONG Energy er
herefter 44,8 mia.
kr. værd.
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2014

Folketingets
Finansudvalg godkender kapitaludvidelsen støttet
af Socialdemokraterne,
Radikale Venstre,
DONG Energy
SF, Venstre, De
nedgraderes af
Konservative og
Standard & Poor’s. Staten ejer 58,8%, Liberal Alliance.
Goldman Sachs
Fortsat politisk
17,9% og ATP og
SF forlader regerinflertal for, at ny
PFA hhv. 4,9% og gen på grund af
kapital skal
2%.
uroen om salget af
komme fra private
aktier, som partiet
investorer.
har lagt stemmer
til.

2015

2016

Partierne bag den
oprindelige aftale
fra 2004 minus
Dansk Folkeparti
beslutter i september, at DONG Energy skal børsnoteres
hurtigst muligt.

DONG Energy
sælger sit danske
gasdistributionsnet til Energinet.dk.
Børsnoteringen
finder sted i juni til
en værdi af 98,2
mia. kr.

DONG Energy
vinder en række
17,4% af aktiekapistore kontrakter på talen bliver udbudt
vindområdet.
til salg. Heraf
sælger staten halvdelen og ejer
herefter 50,1% af
aktierne.
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Tre årsager til værdistigningen
Planen om at børsnotere DONG Energy er ikke ny. Allerede
i 2004 blev beslutningen truffet af et flertal i Folketinget
bestående af den daværende VK-regering og Dansk
Folkeparti samt Radikale Venstre, Socialdemokraterne og
SF. Baggrunden var et ønske om at transformere DONG
Energy fra at være en statslig styrelse, der også fungerede
som et energipolitisk redskab, til at være en rigtig virksomhed, som staten kunne sælge helt eller delvist.
Børsnoteringen blev dog afblæst i 2008 af den daværende
finansminister – officielt på grund af faldende aktiekurser
globalt. Fra 2008 og frem til kapitaltilførslen i 2013 blev
værdien af selskabet ca. halveret som følge af faldende
multipler på energiaktier, faldende gaspriser og fejlslagne
investeringer i bl.a. Hejrefeltet og elbilprojekter.

Der er tre hovedårsager til den store værdistigning i DONG
Energy efter kapitaltilførslen i 2013:
• Større global efterspørgsel efter vindenergi som følge
af et afgørende skift i retning af bæredygtige energikilder,
navnlig efter COP15, som på mange markeder førte til
flere og mere stabile støtteordninger.
• DONG Energys afvikling af tabsgivende aktiviteter, navnlig
inden for olieefterforskning, samt videreudvikling af
vindenergi, der bl.a. har gjort det muligt at opstille
havvindmølleparker, der er rentable uden offentlig støtte.
• Stigende aktiekurser generelt. Danske aktier er over en
bred kam steget med over 65% i perioden.
Disse tre faktorer har ført til en langt højere forrentning af
den investerede kapital, som det fremgår af nedenstående
tabel.

Ved kapitaltilførslen i 2013 blev DONG Energy værdiansat
til 31,8 mia. kr., hvilket afspejlede, at selskabet var i en
yderst kritisk situation. Herefter blev der tilført 13 mia. kr.
i ekstern kapital, hvoraf de 2 mia. kr. kom fra en kreds af
hidtidige aktionærer, mens resten kom fra Goldman Sachs
og ATP/PFA. Efter to et halvt år blev selskabet børsnoteret
til en markedsværdi af 98,2 mia. kr. Ultimo maj 2015 var
DONG Energy 121 mia. kr. værd.

AFKASTET AF DEN INVESTEREDE KAPITAL I DONG ENERGY (ROCE)
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

24,4%

5,9%

4,7%

0,5%

-7,9%

6,3%

10,2%

6.1%

Note: Det er ikke relevant at sammenligne driftsindtjeningen i DONG Energy over tid, da selskabet har ændret sig fundamentalt, men man kan sammenligne
afkastet af den investerede kapital.

I 2012 var afkastet af den investerede kapital negativt, men i 2016 var det vokset til 24,4%.

SÅ MEGET HAR STATEN, GOLDMAN SACHS OG ATP/PFA TJENT SIDEN KAPITALUDVIDELSEN
Mia. kr.

Staten

A: Værdi af aktier ved kapitaludvidelse i 2013 (kurs 107)		26,3
Nuværende ejerandel
50, 1% (58,8%)
(oprindelig ejerandel i 2013 i parentes)
Værdi af aktier ved IPO (kurs 235)		 57,7
C: Værdi af aktiebeholdning ultimo maj (kurs 291)
60,6
D: Salgsprovenu af løbende aktiesalg		 8,7
E: Udbyttebetaling i marts 2017		 1,3
Værdiforøgelse siden kapitaludvidelse ((C-A)+D+E)		44,3

Goldman Sachs

ATP/PFA

8,02
4,5% (17,9%)

3,1
5% (7,5%)

17,6
5, 4
14			
0, 3
1 1, 7

7,2
6,1
2
0,1
5,2

Note: Goldman Sachs har siden børsnoteringen løbende solgt ud af sine aktier og har i dag en ejerandel på 4,5%. Staten solgte 8,7% af den samlede mængde
aktier ved børsnoteringen og har i dag en ejerandel på 50,1%.

Goldman Sachs har tjent ca. 11,7 mia. kr. siden kapitalforhøjelsen. Staten har imidlertid tjent mere, nemlig 44,3 mia. kr.
ATP og PFA har tjent over 5 mia. kr. Det betyder, at staten næsten har tjent fire gange så meget som Goldman Sachs siden
børsnoteringen.
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Tema 4 | Virksomheder og aktivt ejerskab

Fra familie- til
kapitalfondsejet
CataCap har haft held til at mane fordomme
om kapitalfonde i jorden med sin professionalisering af den tidligere familieejede materieludlejer GSV.

I 21 år har Dan Protin arbejdet i GSV. Han startede på gulvet,
i dag er han CEO og brancheformand for materielsektionen
under Dansk Byggeri. Han er vokset op i en familieejet virksomhed, så det var ikke uden bekymringer, da den 78-årige
hovedaktionær sendte ham og bestyrelsesformanden i
byen for at gå i dialog med forskellige kapitalfonde om at
overtage virksomheden.
”Pressen kan jo bedst lide at skrive om udfordringer og om
de kapitalfonde, der er lidt uldne i kanten. Så det er ikke
nogen hemmelighed, at jeg var lidt forbeholden,” smiler
Dan Protin og fortsætter:
”Det var virkelig vigtigt for mig, at vi fik nogen med om bord,
der var i stand til at se mere end et Excel-ark. For vi er en
’people business’, og den fremtidige ejer måtte forstå, at en
videreudvikling af GSV måtte ske med afsæt i vores kerneforretning – vores medarbejdere.”
Og opgaven med at skabe tillid blandt medarbejderne blev
ikke mindre af, at den entrerende kapitalfond, CataCap,
samtidig købte den nærmeste ”konkollega” Pitzner med
henblik på at lægge de to virksomheder sammen.
”Det danske marked var fuldstændig ukonsolideret i forhold til andre markeder. Så med hjælp fra to medinvestorer,
Danica og franske Access, lavede vi en dobbelt-deal og
skabte med det samme en markedsleder. De to selskaber
supplerede hinanden helt fantastisk, da de nærmest ikke
havde nogen overlappende produkter,” forklarer Peter Ryttergaard, partner i CataCap.
Professionalisering
Direktørens forbehold blev med det samme gjort til
skamme. Han beskriver selv oplevelsen som ”en professionalisering af ledelsen”.

”Da vi tidligere tog beslutninger, var de primært baseret på
mine erfaringer og min mavefornemmelse og oftest relativt
kortsigtede. Nu kom fonden ind med analyser og datasæt –
fakta og viden – og satte ikke bare mig i stand til at træffe
bedre og mere langsigtede beslutninger, men ydede også
et fantastisk bidrag med at sætte det rette team til at klare
både de talrige fusioner og massive markedsudvidelser,”
fortæller Dan Protin.
Siden CataCap fusionerede Pitzner ind i GSV for blot to år
siden, er to andre selskaber kommet til, Bramsnæs og Bilsby. CataCap havde allerede forud for opkøbet identificeret
en række andre attraktive opkøbskandidater, der potentielt
kunne være med til at skabe den væsktkomet, som GSV er
blevet på bare to år.
”Det er gået helt fantastisk, men derfor er vi også meget
opmærksomme på ikke at blive ’fartblinde’. Vi ønsker at
fortsætte den vækst, vi har startet nu, med fortsat fokus
på det danske marked. For den største barriere for vækst
er evnen til at få organisationen til at følge med. Det er
supervigtigt at holde fokus på ren, rå ledelse,” siger Peter
Ryttergaard.
CEO Dan Protin har de seneste år været vidne til en rekordhurtig indfrielse af de ambitioner, som ikke kun han, men
også den stiftende familie, havde på virksomhedens vegne:
udvikling og vækst.
”Det er et privilegium at sidde i spidsen for denne virksomhed, der uden sammenligning har de bedste medarbejdere
i branchen og stadig har held til at tiltrække flere,” slutter
han.

Om GSV Materieludlejning
GSV udlejer materiel som maskiner, skurvogne og pavilloner til både industrien,
bygge- og anlægssektoren og den offentlige sektor.

Mio. kr.

Virksomheden blev stiftet i 1964 og er en af de ældste danske virksomheder i
branchen.

Resultat før skat

GSV var familieejet helt frem til 2015, hvor CataCap sammen med Danica og
Access købte virksomheden og en anden materieludlejer, Pitzner, og fusionerede de to til en dominerende spiller.

2014

2015

2016

304

644

863

35

40

53

Egenkapital

74

405

515

Medarbejdere

117

256

398

Omsætning

Siden har GSV købt to andre aktører i Danmark og er klart markedsledende.
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Husbygger på
kapitalfondsfundament
HusCompagniet er med tre kapitalfondsejere
på otte år et godt eksempel på, hvordan man
kan udvikle virksomheder med adgang til det
rette miks af kapital og kompetencer.

”I 2006 købte Axcel typehusproducenten FM-Søkjær i
Horsens. Allerede dengang prikkede Frigast lidt til mig
for at få mig med om bord. I 2007 tog jeg så mod til mig
og smed tøjlerne til NCC og startede HusCompagniet på
Axcels fundament,” fortæller Steffen Baungaard, CEO i
landets største husproducent.
HusCompagniet leverede høj vækst og profitabilitet i krisen
gennem billigere adgang til arbejdskraft og bedre eksekvering i byggeprocessen. På bare tre år formåede selskabet
at etablere sig som klar markedsleder, og HusCompagniet
gik i Danmark fra en markedsandel på 3 til ca. 30%. I 2011
solgte Axcel til FSN Capital, der solgte videre til EQT i 2015.
”Jeg plejer at sige, at vi konsoliderede markedet med Axcel,
blev danmarksmestre med FSN og nu er klar til at vinde
Champions League med EQT,” griner Steffen Baungaard.
Virksomheden har de seneste tre år leveret en årlig toplinjevækst på mere end 20% og forventer at levere mere end
1.300 huse alene til hjemmemarkedet i indeværende år.
Forklaringen på den fortsatte succes er ifølge direktøren
evnen til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.
”Mine kunder – nybyggere – er de mest krævende i hele
verden. Men hvis du håndterer det, kan du gøre en forskel
og adskille dig positivt. Det er ikke specielt vanskeligt at
bygge et hus, men det er tæt på umuligt at levere lige
præcis det hus, den enkelte familie har drømt om. Og det er
det, vi hele tiden stræber efter at være mestre i,” forklarer
direktøren.
Samarbejde
Som direktør for HusCompagniet har Steffen Baungaard
kontinuerligt haft fokus på at få det meste ud af partnerskabet med sine forskellige ejere, og under EQT’s nuværen-

de ejerskab har den tætte, nærmest daglige, dialog stor
betydning for både selskabet og Steffen selv.
”Det kan lyde omfattende, at ledelsen i en virksomhed har
daglig dialog med sin ejer. Men det er sådan, vi opererer.
Vi hjælper virksomheden med at vokse ved ikke alene at
tilføre kapital, men også ved at aktivere vores netværk på
tværs af landegrænser og hjælpe med at få de rigtige
kompetencer ind i virksomheden – både på bestyrelsesniveau og i resten af organisationen,” fortæller Mads
Ditlevsen, partner i EQT.
HusCompagniet har ikke en decideret opkøbs- eller konsolideringsstrategi for det fragmenterede nordeuropæiske
marked, men selskabet monitorerer kontinuerligt relevante
muligheder, og sammen med EQT er de parate til at eksekvere på fremtidige attraktive akkvisitioner. Seneste eksempel på dette er akkvisitionen af VårgårdaHus i Sverige.
”HusCompagniet har netop købt en producent af træhuse,
VårgårdaHus, og er dermed langt bedre rustet til at møde
det svenske marked med de produkter, som man efterspørger her. HusCompagniet producerede indtil for nylig
alene murstenshuse, men de tegner sig for mindre end 10%
af nybyggede huse i Sverige,” forklarer Mads Ditlevsen.
HusCompagniets organiske ekspansion i Tyskland fortsætter, hvor strategiens fundament bygger på en fortsat etablering af lokale salgskontorer i relevante byer.
”Vi er pragmatiske. Selvom vi ser nogle spændende
muligheder i Europa for HusCompagniet, er det vigtigt, at
vi giver Steffen og resten af ledelsen rum og tid til at gøre
det, der har gjort dem til en succes på hjemmemarkedet: at
have et nærmest religiøst fokus på kundetilfredshed,” siger
EQT-partneren.

Om HusCompagniet
HusCompagniet er på blot otte år vokset til at være Danmarks største producent af typehuse med salgskontorer i hele landet.

Mio. kr.

2014

2015

2016

Omsætning

1.775

2.228

2.747

Virksomheden står for tegning og salg af typehuse i både mursten og træ,
mens underleverandører tager sig af opførelsen.

EBITDA

189

229

251

Egenkapital

648

1.451

1.533

231

260

315

I hele virksomhedens levetid har aktiemajoriteten ligget hos kapitalfonde,
Axcel, FSN Capital og senest EQT.

Medarbejdere

I samarbejde med EQT vil HusCompagniet vokse organisk gennem Europa med
en konsolidering af markedet på fastlandet.
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Tema 4 | Virksomheder og aktivt ejerskab

Molslinjen i smult
vande
Efter en årelang sejlads med kraftig blæst fra
medierne og røde tal i logbøgerne har Molslinjen med brændstof fra Polaris Equity sat kurs
mod vækst og overskud.

For bare tre år siden havde Molslinjen endnu ikke fundet vej
ud af finanskrisens tunge tåger. Selvom passagertallene
steg, var kreditvurderingerne fortsat negative. Skuderne var
så at sige vendt og sejlede ikke længere mod strømmen,
men der var kun lige brændstof nok til at holde dem på
søen. Ikke til at drive dem ud under nye og mere lovende
himmelstrøg.
”Da vi møder Molslinjen, er de lige kommet ud af en meget
hård tid. Der er truffet nogle kloge beslutninger, men
virksomheden er hæmmet af en ejerkreds, der for trefjerdedels vedkommende ikke er langsigtet. Langt størstedelen af ejerkredsen er på det tidspunkt finansielle aktører,
der er kommet ind på pant i Molslinjen-aktier,” fortæller Jan
Johan Kühl, Managing Partner i Polaris Equity.
Ejerkredsen glimrede således ved sit fravær af ægte
interesse i at drive og udvikle Molslinjen. De fleste var
mest interesserede i at få deres investeringer hjem. Og her
øjnede Polaris en mulighed for at hjælpe superbrandet på
de danske farvande godt videre fra den netop overståede
turnaround.
”Molslinjen har historisk spillet en betydelig rolle i den
danske infrastruktur og sammenhængen mellem Øst- og
Vestdanmark. Der var netop købt nye færger, og vi så et
potentiale i at trykke endnu hårdere på det produkt, der
fungerede godt i forvejen: muligheden for både at slappe af
og spare tid og penge på rejser mellem landsdelene,” siger
Jan Johan Kühl.
I foråret 2015 indledte Polaris forhandlinger med aktionærerne om at købe det hæderkronede rederi for en lille
halv milliard kroner og ultimativt afnotere selskabet fra
børsen.

Milliardinvesteringer
Siden er det kun gået fremad for Molslinjen – godt hjulpet
på vej af massive investeringer. På mindre end to år er der
besluttet investeringer for ca. 1,6 mia. kr. i nye færger, hvoraf
den første, Express 3 med plads til 415 biler, netop er taget i
drift pr. 1. juni. De øvrige sættes i drift, når Molslinjen overtager operationen af Bornholmstrafikken i september
næste år. Årligt sejler Molslinjens udgaver af verdens
største og hurtigste katamaranfærger næsten 2,8 millioner
passagerer frem og tilbage over Kattegat.
”Det er den slags springbræt, der åbner sig med en ny ejer,
der både forstår, hvad det vil sige at drive virksomheder, og
har kapital i ryggen til at foretage de nødvendige investeringer,” forklarer Carsten Jensen, der overtog CEO-stolen
i Molslinjen, da Søren Jespersen som led i købet valgte at
trække sig fra posten.
Han mente, at hans arbejde med at redde selskabet ud
af krisen var fuldbyrdet, og indtager nu i stedet næstformandsstolen i bestyrelseslokalet. Carsten Jensen har
dermed et solidt fundament at bygge forretningen videre
på og adgang til al den knowhow, der har gjort det muligt.
”Alle, der har spillet Matador, kender Molslinjen. Danskerne
forbinder os med noget positivt, og vi har en fantastisk og
nærmest unik kendskabsgrad rundt om i Danmark. Samtidig har vi en bæredygtig forretningsmodel og fintunet
platform, der kan skaleres ud over en større operation. Det
er det, vi er i gang med nu,” fortæller CEO’en, der ikke vil
løfte sløret for eventuelle planer om at overtage andre ruter
i fremtiden.
”Vi har mange ting på bordet, som jeg ikke kan fortælle
nærmere om lige nu. Men vi har klart større ambitioner for
virksomheden,” slutter han.

Om Molslinjen
Molslinjen blev oprindelig stiftet som et folkeaktieselskab i 1963 med byrådet
i Ebeltoft og de lokale sogne som de bærende kræfter.

Mio. kr.

2014

2015

2016

Omsætning

611,9

670,8

721,3

Siden 1964 og frem til børsnoteringen i 1994 har selskabet haft flere ejere og
tumulte perioder som følge af både hård konkurrence og opførelsen af Storebæltsbroen. I september 2015 overtog Polaris ledelsen af selskabet fra
hovedaktionærerne.

Resultat efter skat

34,5

74,3

118,9

Egenkapital

40,2

87,1

318,8

237

232

252

Medarbejdere

Ca. 1,2 millioner personbiler tager årligt Molslinjens færger mellem Sjælland og
Jylland. I september 2018 overtager Molslinjen driften til Bornholm.
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IT-service på vej
mod børsen
Netcompany har sat flueben ved de første
1.000 medarbejdere og får nu hjælp af FSN
Capital til at realisere det næste mål.

”Ordet ‘børsintroduktion’ vejer ikke så tungt, når du siger
det kun et år inde i virksomhedens levetid. I dag tager folk
mig noget mere alvorligt.”
André Rogaczewski stiftede og er i dag 16 år senere stadig
CEO i Netcompany, der udvikler, styrer og servicerer ITsystemer til både offentlige og private kunder. Hans drøm
har altid været en børsintroduktion. Ikke en lille en af
slagsen, men en af dem, der giver genlyd verden over. Og da
Netcompany som den første virksomhed i 20 år har rundet
1.000 medarbejdere, må de siges at være rigtig godt på vej.
”Vi er en af landets største IT-virksomheder, og vi spiller en
betydelig rolle i digitaliseringen af Danmark både i forhold
til borgere og virksomheder. Det perfekte fremtidige ejerskab af Netcompany vil derfor være os alle sammen. Der er
noget fantastisk og grandiost i at sige, at det selskab, man
selv har stiftet, nu er ejet af danskerne,” fortæller André
Rogaczewski og påpeger selv det temmelig højttravende i
den melding.
”Det handler for mig om eftermæle; om at give noget
tilbage fra sit liv. Det er vist en følelse, der kommer med
alderen. Medmindre der virkelig er noget galt med én.”

”Her er tale om en virkelig stærk kapitalfondscase,” forklarer Thomas Broe-Andersen, partner i FSN Capital:
”Jeg tror faktisk ikke, der er noget sted på planeten, hvor
Netcompany ikke kan spille en rolle. Selskabet leverer kontinuerligt komplekse løsninger til tiden, og det er der behov
for alle steder. Kunsten bliver derfor at vælge de rigtige
markeder på det rigtige tidspunkt at bygge videre på. Og
det er netop her, vi har vores kompetencer.”
Buy and build
Strategien for introduktionen af Netcompany på nye markeder hedder opkøb. Virksomheden har netop købt norske
Mesan, der tæller godt 100 medarbejdere.
”Vi kigger rigtig meget på de folk, der er i en given virksomhed på et nyt marked, som vi kan bygge vores ekspansion
videre på. Der skal være en kerne af mennesker, der har lyst
til at tage rejsen sammen med os. Og så kan det godt være,
at virksomheden i forvejen har et produkt eller en service,
den har succes med, men det er mindre vigtigt. Det afgørende er, at vi kan implementere ‘Netcompany-ånden’ og
krydssælge vores ydelser i disse nye salgskanaler,” forklarer
André Rogaczewski.

IT- og pengefolk
André Rogaczewski kommer ligesom langt størstedelen af
de ansatte i virksomheden fra en teknisk baggrund. Med
målet for øje var det derfor helt naturligt at afsøge markedet for en mulig kapitalfondsinvestor. Først har Axcel
hjulpet Netcompany frem mod en dominerende position
på hjemmemarkedet; nu hjælper FSN dem videre ud over
landets grænser.

Netcompany har forsøgt sig med organisk vækst ud over
landets grænser. Men det er uhyre vanskeligt at etablere sig
som ny aktør på dette stærkt konkurrenceprægede marked.
Dog ikke umuligt.

Om Netcompany
Netcompany er stiftet i 1999 af André Rogaczewski, Claus Jørgensen og
Carsten Gomard. Alle tre er stadig en del af virksomheden.

Mio. kr.
Omsætning

Virksomheden sælger ikke produkter, men individuelt tilpassede løsninger, ofte
på andre leverandørers systemer, til både offentlige og private kunder.

Resultat før skat
Egenkapital

Ifølge direktøren er der ingen af de ansatte, der arbejder med programmering –
de arbejder med at bygge systemer, der sikrer, at lønudbetalinger sker til tiden,
at ambulancer ikke kører forkert ved udrykning, og meget andet.

Det har bare hverken stifter eller ejere tålmodighed til. Der
må kapital til, så børsintroduktionen ikke ligger årtier, men
blot år ude i fremtiden.

Medarbejdere

2014

2015

2016

629,2

758,1

899,6

149,8

207,6

203,4

212,6

300,3

227,5

485

598

874
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Tema 5 | Pensionskassers investeringer i kapitalfonde

Hvilke danske pensionskasser
har investeret mest i danske
kapitalfonde?
DVCA gennemførte sidste år en undersøgelse af pensionskassers afkast i kapitalfonde.
Resultatet var, at pensionskasser får et højere afkast af investeringer i kapitalfonde end i
andre aktivformer, inklusive aktier. Den danske pensionssektor har på den baggrund øget
andelen af investeringer i kapitalfonde væsentligt over de seneste 10-15 år, hvilket i høj
grad kan tilskrives et behov for effektive afkastkilder og et ønske om øget diversificering.

Nu ønsker DVCA at følge op på denne undersøgelse ved
at se på, hvilke pensionskasser der er mest aktive på det
danske kapitalfondsmarked. Det behøver ikke nødvendigvis at være de absolut største pensionskasser, der også
investerer mest i Danmark, da nogle pensionskasser er
mere tilbøjelige til at investere uden for Danmark end andre. Ser man på pensionskasser over en bred kam, er deres
porteføljestrategi meget forskellig, hvilket navnlig afspejler
et forskelligt miks i andelen af garanterede produkter og
markedsprodukter, kundernes risikoprofil og den enkelte
pensionskasses investeringsfilosofi.
Generelt har danske pensionskasser øget deres allokering
til kapitalfonde betydeligt over de senere år, således at
gennemsnittet for de største pensionskasser ligger på
omkring 6% af den samlede aktivmasse. Under 15% af
det samlede tilsagn til kapitalfonde er imidlertid placeret
i Danmark, og den andel er faldet i de senere år, fordi den
øgede allokering navnlig er gået til udenlandske fonde.
Netop dette forhold gør det relevant at se på, hvilke danske
pensionskasser der er mest aktive på det danske kapitalfondsmarked, og det er undersøgt ved at spørge danske
kapitalfonde, hvem deres største investorer er blandt
pensionskasserne.

Kapitalfondes investorer
Danske kapitalfondes investorer er typisk:
• Pensionskasser
• Funds of funds
• Virksomheder
• Erhvervsdrivende fonde
• Banker/forsikringsselskaber
• Familier
• Sovereign wealth funds
• Enkeltpersoner
De større danske kapitalfonde har op imod halvdelen af
deres kapital fra udenlandske investorer, herunder pensionskasser, mens de mindre fonde, som ikke er reguleret
under AIFM-direktivet, slet ikke har udenlandske investorer. De er således helt afhængige af danske investorer,
herunder danske pensionskasser.
Pensionskasser er afgørende for danske PE-fonde
Da danske pensionskasser efterhånden er meget store på
grund af øgede pensionsindbetalinger og konsolidering i
branchen, er det normalt, at de ønsker at investere fra 100
mio. kr. og op til 4-500 mio. kr. ad gangen i kapitalfonde.
For de fleste danske kapitalfonde betyder det, at pensionskasserne bliver forholdsvis store investorer, og det betyder

PENSIONSKASSERS INVESTERINGER I DANSKE KAPITALFONDE
Selskab

Størrelse

Største absolutte investorer

Største relative investorer

ATP

750 mia. kr.

ATP

2 ,1 mia. kr.

Pensam

0,53 %

PFA

500 mia. kr.

Danica

1 ,6 mia. kr.

Danica

0,42 %

Danica

380 mia. kr.

PFA

0,9 mia. kr.

PKA

0,32 %

PKA

250 mia. kr.

Pensam

0,8 mia. kr.

ATP

0,28%

Pensam

1 5 0 mia. kr.

PKA

0,8 mia. kr.

PFA

0,18%

Note: Allokeringer fra de enkelte pensionskasser til Dansk Vækstkapital er ikke medregnet i tabellen.
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Generelt har danske pensionskasser øget deres allokering til
kapitalfonde betydeligt over de senere år, således at gennemsnittet
for de største pensionskasser ligger på omkring 6% af den
samlede aktivmasse.

”
også, at visse pensionskasser som regel ikke investerer i de
mindre kapitalfonde, da de i givet fald kommer til at fylde
for meget. Det er således en god tommelfingerregel, at en
enkelt investor ikke fylder mere end 10-12% i en kapitalfond, så den kan bevare sin uafhængighed. Undtaget fra
denne hovedregel er f.eks. Gro Fund I, hvor Danica er eneste
ekstern investor.
Undersøgelsen, der omfatter alle danske kapitalfonde,
der er medlem af DVCA med pensionskasseinvestorer om
bord, viser helt overordnet, at pensionskasser står for ca.
50% af den tilsagte kapital i den seneste fond. Ser man på
de samme fondes forrige fonde, var tallet 46%. Det viser,
at pensionskasser er afgørende for, at danske kapitalfonde
kan rejse tilstrækkelig kapital. Danske fondes pensionskasseandel er generelt en del højere end udenlandske
fondes pensionskasseandel.

”arm” til at foretage investeringerne, nemlig ATP-PEP, hvortil der er allokeret en formue på 62 mia. kr., hvoraf altså
langt hovedparten, nemlig 60 mia. kr., er placeret i kapitalfonde uden for Danmark.
Ser man i stedet på, hvem der har investeret mest i forhold
til størrelse, viser det sig, at Pensam er mest eksponeret i
danske kapitalfonde med en samlet allokering på 0,53% af
selskabets pensionsformue.

De største danske fonde er også de mest aktive i
PE-markedet
Undersøgelsen viser endvidere, at det er de største danske
pensionskasser, der investerer mest i danske kapitalfonde.
Ikke så overraskende er ATP den største investor, men
det skal også ses på baggrund af, at ATP samlet set administrerer en formue på ca. 750 mia. kr. og har en dedikeret

Pensionskasser og investeringer i kapitalfonde
Fortsat lave renter og volatile aktiemarkeder gør det relevant for pensionskasser at øge deres engangement i
alternative investeringer som f.eks. kapitalfonde. De største danske pensionskasser har derfor i de senere år udvidet
deres kompetencer inden for direkte investeringer i både unoterede aktier, infrastruktur og kredit – og nogle har
etableret særlige enheder som ATP-PEP og PKA AIP. Pensionskasser har også adgang til at investere sammen
med PE-fondene som co-investorer. Dermed eksponerer de sig direkte i enkeltinvesteringer, men undgår omkostningerne ved at investere gennem PE-fonden.
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Tema 6 | Prissætning af virksomheder

Både købere og sælgere
tror på fremtiden
Det er attraktivt at finansiere virksomhedshandler i øjeblikket, og det bidrager til højere
priser på virksomheder. Men hvad er de finere nuancer i spillet om virksomhedernes
gunst? Og er der andet end prisen, der indgår i overvejelserne, når en virksomhed skal
sælges?

Partner Thomas Broe-Andersen, FSN (til venstre),
og Managing Partner Johannes Vasehus, Deloitte Corporate Finance.

De høje priser på virksomheder har fået nogle til at rynke
brynene, for kapitalfonde skal sælge deres virksomheder
igen, og så skal man tro på, at de positive takter fortsætter.
Troen er der, for antallet af virksomhedshandler er steget
markant i forhold til året før, og virksomhederne er i fin
form. Men kan markedet bære det nye niveau, så fondene
også fremover kan levere et afkast?
Vi har talt med partner i FSN Capital Thomas BroeAndersen og Managing Partner Johannes Vasehus fra
Deloitte Corporate Finance. Thomas Broe-Andersen er
både køber og sælger af virksomheder i størrelsen fra
500 mio. kr. til 2 mia. kr. (målt som equity value) og har
senest investeret i virksomheder som Fitness World, EET
og Netcompany. Johannes Vasehus repræsenterer typisk
sælgerne, hvilket både kan være kapitalfonde, virksom-

26

heder og familier. I løbet af de sidste tre år har Deloitte
Corporate Finance rådgivet i forbindelse med 45 virksomhedshandler – heraf har knap 20, svarende til ca. 40%,
været salg til kapitalfonde. Dermed adskiller Deloitte sig fra
gennemsnittet, idet kapitalfondes andel af M&A-markedet
ligger på ca. 20%.
Thomas von Koch, der er Managing Partner hos EQT, har
peget på, at priserne i nogle tilfælde er ude af balance,
og at der skal udvises stor forsigtighed på grund af
risikoen for et tilbageslag. Er I enige i den betragtning?
”Man skal altid være forsigtig og opmærksom, når man
handler virksomheder. Den primære årsag til det højere
aktivitetsniveau er, at virksomhederne igennem en længere
periode har vist gode resultater. De nyder godt af de
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Tre afgørende parametre, der bestemmer en virksomheds multipel (pris ift. indtjening) ifølge Thomas Broe-Andersen og Johannes Vasehus:
· Virksomhedens kvalitet. Hvad gør virksomheden unik i forhold til dens konkurrenter? En stærk markedsposition, gode
produkter eller ydelser, god historisk vækst og en stærk indtjening kan gøre multiplerne højere.
· Virksomhedens fremtidige potentiale. Kan virksomheden stadig vokse på hjemmemarkedet? Er der et internationaliseringsspor? Kan man gå ind på nye markeder eller produktområder, enten på egen hånd eller via opkøb? Er det muligt
at gøre virksomheden mere lønsom?
• Ledelsens kvalitet, hvilket også indbefatter den brede ledergruppe i virksomheden. Hvis store dele af ledergruppen
skal skiftes ud som led i et generationsskift, eller for at man kan komme videre til næste niveau, så øger det risikoen i
virksomheden, og det vil påvirke prissætningen.

effektiviseringer og omkostningsbesparelser, som er gennemført i kølvandet på finanskrisen, og samtidig er der
gode økonomiske rammebetingelser i forhold til at skabe
vækst både i Norden og internationalt. Dermed er det også
et godt tidspunkt at handle virksomhed set med sælgers
øjne, og når M&A samtidig står højt på dagsordenen hos
strategiske købere, og kapitalfondene i stort omfang kan
hente nye penge, ja, så stiger aktivitetsniveauet, men det er
ikke crazy days,” siger Johannes Vasehus.
Thomas Broe-Andersen supplerer: ”Det er rigtigt, at aktiekurserne har bevæget sig højt op, men både køber og sælger ved, at virksomhederne skal sælges igen, og at man
inden da kan være i en anden konjunkturcyklus. Derfor
cykler priserne ikke bare op og ned som på det noterede
marked og kommer heller ikke lige så højt op.”
”Vi har over de seneste år set en stigning i antallet af kapitalfonde, som fokuserer på den nedre del af mid-markedet,
og samtidig er der en del kapitalfonde, som rejser større
fonde, hvilket afspejler, at kapitalfonde er en stadigt mere
attraktiv placeringsmulighed for investorerne,” tilføjer
Johannes Vasehus.
”FSN er en meget tydelig eksponent for den udvikling, da
de for hver fond er vokset med 50-60% og i deres seneste
fond har rejst 7,5 mia. kr. Hvis man som kapitalfond viser,
at man har en metodisk og gentagelig proces til at skabe
endnu bedre selskaber og dermed kan generere gode
afkast, så får man stor tillid fra investorerne,” siger Thomas
Broe-Andersen.
Hvordan oplever I konkurrencen mellem strategiske
købere og kapitalfonde? Er kapitalfondene begyndt at
fylde mere, i takt med at der rejses flere og større fonde?
”Strategiske købere kan have fordel af at kunne udnytte
synergier og kan i de tilfælde være konkurrencedygtige i
forhold til kapitalfonde. Men en stærk stand-alone-case
som Lagkagehuset, Netcompany eller Fitness World ligger
godt til en kapitalfond, navnlig fordi vi kan udvikle sådanne
virksomheder internationalt,” siger Thomas Broe-Andersen.
Johannes Vasehus supplerer: ”Kapitalfonde spiller en
meget vigtig rolle i forhold til at udvikle og internationalisere danske virksomheder. Kapitalfonde kan tilbyde noget
andet end strategiske købere, så det kommer meget an på

den konkrete situation, hvad der er den rigtige løsning for
en virksomhed, som ønsker et nyt ejerskab.”
Hvori ligger den mest markante forskel, når man handler
familieejede virksomheder i forhold til, når to kapitalfonde handler med hinanden? Og hvad betyder det for
prisen på virksomheden?
”I en familieejet virksomhed er det typisk sådan, at ejeren
også er administrerende direktør, hvilket gør, at køberen
typisk ønsker, at sælger bliver som investor, ligesom
psykologi og følelser spiller en klart større rolle. Det er
anderledes, hvis det er en kapitalfond, som er sælger, idet
præmisserne for en handel bliver mere enkle. Men for
den købende kapitalfond er det helt afgørende, at man
er komfortabel omkring ledelsesteamet og enige om den
fremadrettede strategi.” siger Johannes Vasehus.
Thomas Broe-Andersen supplerer: ”De familieejede virksomheder har ofte andre overvejelser end udelukkende
at maksimere prisen på selskabet. Ofte ønsker de at få en
kapitalfond med som medinvestor på den næste rejse,
og derfor afhænger det lige så meget om deres tro på, at
kapitalfonden faktisk har evnerne til at accelerere udviklingen af deres selskab, og om man har en god fælles kemi og
tillid. For køber er det også ofte en vigtig faktor, at sælger
fortsætter som aktionær. Det fjerner lidt af risikoen for
køber og giver sælger mulighed for at få del i den fremtidige
værdiskabelse, så det er en model, vi ofte anvender.”
Er børsmarkedet med til at diktere priserne på virksomheder? Hvad betyder det så, at det danske børsmarked
endnu ikke kan absorbere de mindre og mellemstore
virksomheder?
”I Sverige er multiplerne p.t. højere end i Danmark i vores
segment, fordi man har børssporet som et reelt alternativ.
I Danmark har det jo desværre været en udfordring i en
årrække at børsnotere mellemstore virksomheder. Derved
går man glip af en ellers oplagt mulighed, og man kan få
en skævhed i prisdannelsen, som er uhensigtsmæssig.
Heldigvis har der på det sidste været meget mere positive
drøftelser omkring børsintroduktioner af mellemstore virksomheder i Danmark, og det vil da være fantastisk, hvis der
endelig kan komme gang i dette marked,” slutter Thomas
Broe-Andersen.
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Tema 7 | Medarbejdertilfredshed i kapitalfondsejede virksomheder

Glade medarbejdere i kapitalfondsejede virksomheder
Helt generelt er medarbejdere i virksomheder med en kapitalfond i ejerkredsen lige en
tand mere tilfredse med deres professionelle tilværelse end befolkningen generelt.
Specielt er medarbejderne glade for ledelsen.

Arbejdsglæde. Motivation. Udfordringer. Udfoldelsesmuligheder. Spørger du de ansatte i kapitalfondes porteføljeselskaber om deres tilfredshed med arbejdet, svarer de positivt
tilbage. På stort set alle parametre er disse medarbejdere
gladere end arbejdsmarkedet i øvrigt, viser en ny undersøgelse foretaget af analysevirksomheden Enalyzer for DVCA.
Forklaringen er relativt enkel, vurderer direktør i DVCA
Jannick Nytoft:
”Det er populært at sige, at man investerer lige så meget
i dygtige mennesker som i dygtige virksomheder. Men det
er, fordi der klart er noget om snakken. Kapitalfonde er
knivskarpe på at finde det uforløste potentiale – i markedet
såvel som blandt medarbejderne. Deres succes er 100%
afhængig af deres evne til at få medarbejderne – fra gulvet
til bestyrelseslokalet – til at bringe værdi til virksomheden.
Det skaber både resultater på bundlinjen og stigende

tilfredshed blandt personalet, der typisk gerne vil være en
del af en succes.”
At tilfredsheden med ledelsen er den parameter, hvor
tilfredsheden blandt ansatte i kapitalfondsejede virksomheder adskiller sig mest positivt fra landsgennemsnittet,
overrasker ikke Jannick Nytoft. Udgangspunktet for realiseringen af det uforløste potentiale i en netop erhvervet
virksomhed tager altid afsæt i at sætte det rigtige hold på
direktionsgangen såvel som i bestyrelseslokalet.
”Forandringer og omstillinger er nogle af de processer, der
skaber mest utryghed i en personalegruppe. Men netop her
er kapitalfonde i deres natur eksperter. De lever af at udvikle selskaber og drive forandringsprocesser. De fokuserer
benhårdt på at få styr på organisationen; ikke mindst fordi
tilfredse medarbejdere er mere produktive medarbejdere,”
siger han.

UDVALGTE RESULTATER FRA DVCA’S MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017
Kapitalfondsejede virksomheder

Det private danske arbejdsmarked

TEMAOVERSIGT – TALLENE VISER DE GENNEMSNITLIGE SCORER FOR HVERT TEMA

7

5,9

5,7

5,1

5,0

5,3

5,4
5,1

5,3

5,5
5,2

5,1

5,1

5,3

5,4

5,3

5,8

5,9

5,8
5,5

5

5,6

6

4

3

2

1
Omdømme

Arbejdsopgaver

Effektivitet

Faglig
og personlig
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Kolleger og
samarbejde
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leder

Overordnet
ledelse

Forandring og
omstilling

Kundeorientering

Med undtagelse af udfordringer i forhold til arbejdsopgaver er ansatte i kapitalfondsejede virksomheder mere tilfredse
med deres arbejde end landsgennemsnittet.
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MOTIVATION OG TILFREDSHED | ENKELTSPØRGSMÅL | 5,6

Jeg glæder mig
til at komme på
arbejde

Jeg vil anbefale
andre at tage job
hos virksomheden

5,7
5,2

Jeg føler mig
motiveret i mit
daglige arbejde

5,2

5,6

5,0
2

3

4

6,1
5,8

5,9
5,7

Jeg leder sjældent
efter andet
arbejde uden for
virksomheden

5,1

1

5,1

Jeg vil også gerne
arbejde for
virksomheden
om et år

5,7

Virksomheden er
det ideelle sted at
være ansat

5,5

Jeg yder gerne en
ekstra indsats for
at hjælpe virksomheden med at
skabe de ønskede
resultater

5,7

Samlet set er jeg
tilfreds med at
være ansat hos
virksomheden

ENGAGEMENT OG LOYALITET | ENKELTSPØRGSMÅL | 5,8

5

6

7

5,5
5,5
1

2

3

4

5

6

7

Tilfredshed og motivation giver mere engagerede medarbejdere, der gerne løber en ekstra mil for deres arbejdsgivere.

NÆRMESTE LEDER | 5,8

OVERORDNET LEDELSE | 5,4

Min nærmeste
leder er generelt
en god leder

Den overordnede
ledelse er
troværdig

5,9
5,1

Min nærmeste
leder er en fagligt
dygtig leder

Den overordnede
ledelse er
handlekraftig

6,0
5,4

Min nærmeste
leder er god til
at inspirere og
motivere

5,4
5,1

Den overordnede
ledelse kommunikerer klart om mål
og resultater

5,5
4,8

Min nærmeste
leder er troværdig

5,4
5,0

5,2
4,8

1

6,0

2

3

4

5

6

7

6

7

5,4

FORANDRING OG OMSTILLING | 5,3
Min nærmeste
leder er
handlekraftig

5,9
5,2

Min nærmeste
leder kommunikerer klart om mål
og resultater

Virksomheden er
god til at nå de
fastsatte
målsætninger

5,7

5,4
5,2

5,0

Min nærmeste
leder er god til at
følge op på min
indsats (både ros
og ris)

Virksomheden
er god til at
omstille sig

5,5

5,3
5,0

4,8
1

2

3

4

5

6

7

Virksomheden
er god til at
forny sig

5,1
4,8

Virksomheden
har gode fremtidsudsigter på
længere sigt

5,7
5,2
1

I kapitalfondes porteføljeselskaber er medarbejderne
generelt en del mere tilfredse med ledelsen end i andre
virksomheder.

2

3

4

5

Kapitalfonde ernærer sig ved og er derfor mestre i at
omstille virksomheder og forandre dem til det bedre.
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Topmødet 2016
DVCA’s årlige Topmøde blev afholdt i november 2016 og tiltrak mere end 160 deltagere
fra kapital- og venturefonde, business angels samt branchens rådgivere.
Topmødet blev traditionen tro afholdt på Hotel Hesselet med unikke netværksmuligheder, oplæg fra industriens spillere, gallamiddag samt uddeling af DVCA-priser.

Arrangementet blev afholdt
på Hotel Hesselet, Nyborg
Strand

Michael Seifert,
adm. direktør, Sitecore

Ulrik Jørring, Managing
Partner, VF Venture
– årets venturefond

Kim Fournais, adm. direktør,
Saxo Bank
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Bob Berkowitz, tidligere
Senior White House
Correspondent, CNN

Jannick Nytoft, adm. direktør, DVCA, og Ole Krohn,
finanskommentator, TV 2

Christian Frigast,
bestyrelsesformand,
Axcelfuture –
årets DVCA-pris

Olof Hernell, Head of
Digitalization, EQT

Moderator Charlotte Beder,
studievært, TV 2 NEWS

John Helmsøe-Zinck,
Managing Partner,
VIA Equity
– årets kapitalfond
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DVCA’s retningslinjer
Rapport fra komiteen for god
selskabsledelse i kapitalfonde
Overholdelse på kapitalfondsniveau
I år er otte danske kapitalfonde fuldt omfattet af DVCA’s
retningslinjer for god selskabsledelse og aktivt ejerskab.
De otte danske fonde er Axcel, Polaris, Maj Invest, BWB
Partners, Capidea, CataCap, Blue Equity og Via Equity. Via
Equity er ny i forhold til sidste år.
Derudover er der i år 12 internationale fonde, som er delvist
omfattet af retningslinjerne, hvilket er uændret i forhold til
sidste år.
Kontrollen med overholdelse af retningslinjerne på fondsniveau har omfattet en gennemgang af de danske kapitalfondes hjemmesider med henblik på at vurdere, hvorvidt

de 15 elementer i anbefalingerne til information på kapitalfondens hjemmeside er opfyldt. Gennemgangen viste, at
alle de danske kapitalfonde efterlever retningslinjerne,
enten ved at være i ”comply” og dermed have informationerne tilgængelige på de danske kapitalfondes hjemmesider pr. 16. juni 2017 eller ved at forklare (”explain”),
hvorfor enkelte oplysninger er udeladt.
Derudover har kapitalfondene indrapporteret en vurdering
af, hvorvidt de mener, at retningslinjernes krav til kommunikation med interessenter ved køb og salg af virksomheden,
til kommunikation med investorerne samt relationer til
industrielt netværk er efterlevet. Resultatet heraf er positivt, idet fondene vurderer, at de i meget høj grad har levet
op til retningslinjerne.

Nedenstående skema viser overholdelse af retningslinjerne
på de enkelte områder for de øvrige kapitalfonde:
Forhold vedrørende managementselskabet
1.

Bekræftelse af, at kapitalfonden som helhed efterlever DVCA’s retningslinjer på kapitalfondsniveau

100% comply

– enten i form af ”comply” eller ”explain”. En evt. afvigelse skal begrundes.

2. Beskrivelse af managementselskabets historie, antal investeringsfonde under forvaltning,

100% comply

summen af kapitaltilsagn i aktive investeringsfonde.

3. Beskrivelse af managementselskabets team opdelt på investeringsteam, risikostyring,

100% comply

administration mv. Hvis selskabet har en bestyrelse, skal medlemmernes navn og stilling fremgå.

4. Oplysning om managementselskabets status under Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde,

100% comply

herunder om selskabet har: • Tilladelse – og dermed er fuldt omfattet af FAIF-loven og tilsyn
• Registrering – og dermed kun er begrænset omfattet af FAIF-loven

5. Overordnet beskrivelse af managementselskabets arbejdsmetoder i forhold til opkøb og udvikling

100% comply

af virksomheder.

6. Overordnet beskrivelse af managementselskabets investeringspolitikker i forhold til CSR og etik.

100% comply

Beskrivelsen kan være en henvisning til efterlevelse af Global Compact, PRI el.lign.

7.

Tilgængelig pressekontakt hos managementselskabet.

8. Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab.
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Kontaktinfo fremgår

100% comply eller explain
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Forhold vedrørende investeringsfonden

9. Oplistning af investeringskriterier i den enkelte investeringsfond, herunder:

100% comply

a. Geografisk fokusområde
b. Størrelsesniveau af virksomheder i investeringsfokus målt på enterprise value

10. Oplistning af navnene på investorerne i den enkelte investeringsfond samt den procentvise

Investorer fremgår

fordeling af investorer på type og land. Opdelingen kan med fordel være: • Danske pensions-

i grupper og for

selskaber • Øvrige danske finansielle investorer • Danske familiefonde/-formuer • Øvrige

visse fonde med

danske investorer • Udenlandske finansielle investorer • Øvrige udenlandske investorer

konkrete navne

11. Beskrivelse af medinvesteringsprogrammet (herunder carried interest) for den enkelte

100% comply

investeringsfond, hvis det afviger væsentligt fra det markedskonforme.

12. Information om, hvorvidt den enkelte investeringsfond er omfattet af FAIF-loven og dermed bl.a.

100% comply

har en depositar tilknyttet.

13. Mulighed for at downloade årsrapporten for den enkelte investeringsfond på hjemmesiden.

100% comply

		

eller explain

Forhold vedrørende porteføljevirksomhederne

14. Beskrivelse af den enkelte investeringsfonds porteføljevirksomheder med angivelse af:

100% comly

• Geografisk placering af hovedkontor • Branche (industri, service, teknologi, IT, detail, etc.)• Ansvarlig
investeringspartner hos managementselskabet og henvisning til virksomhedernes hjemmeside
• Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i det enkelte porteføljeselskab, suppleret med
nøgletal for virksomheden

15. Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne (eventuelt som et link til
porteføljeselskabets hjemmeside).

Mulighed for download
eller link til hjemmeside

		

Overordnet set er det komiteens konklusion, at de danske kapitalfonde har levet op til DVCA’s retningslinjer enten i form af comply eller explain.

Overholdelse på virksomhedsniveau
52 virksomheder var omfattet af retningslinjerne i 2016
mod 59 i 2015. Deloitte har kontrolleret, at virksomhedernes indrapportering af nøgletal og compliance er i overensstemmelse med de aflagte årsrapporter og oplysninger på
hjemmesiderne. Resultatet af vores undersøgelse viser, at
de indtastede svar i al væsentlighed er korrekte.
Årets undersøgelse viser, at den samlede efterlevelse af
retningslinjerne er steget marginalt fra 76% i 2015 til 78%
i 2016, hvilket komiteen betragter som et tilfredsstillende
niveau, specielt set i lyset af de mange nye selskaber i årets
analyse. Historisk har vi oplevet, at det typisk tager 1-2 år,
før selskaberne har indarbejdet anbefalingerne fuldt ud
i årsrapporterne og de årlige rutiner i bl.a. revisions-

udvalgene. Det er således fortsat komiteens vurdering,
at kapitalfondene og deres virksomheder generelt har et
højt fokus på efterlevelse af DVCA’s retningslinjer.
Samfundsansvar
DVCA’s retningslinjer anbefaler, at kapitalfondsejede virksomheder vedtager politikker for samfundsansvar. Hvis
anbefalingen følges, medfører dette, at virksomhederne i
henhold til årsregnskabslovens § 99a ligeledes i årsrapporten eller på hjemmesiden skal redegøre for, hvorledes de
omsætter politikkerne til handling, samt give en vurdering
af effekten heraf.
Selvvurderingen har vist, at ca. 80% af selskaberne har
taget initiativ til at vedtage et sæt politikker for samfunds-
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ansvar mod 76% sidste år. Det er komiteens konklusion, at
der også på dette område er en flot efterlevelse.
Ledelsesudvalg
Det anbefales, at virksomhederne etablerer et revisionsudvalg, som enten varetages af et underudvalg til bestyrelsen eller den samlede bestyrelse.
Ca. 40% af virksomhederne har valgt at etablere et revisionsudvalg – enten i form af den samlede bestyrelse eller
et decideret underudvalg til bestyrelsen. Dette er uændret i
forhold til tidligere år.
Risikostyring og intern kontrol
Det anbefales, at virksomhederne integrerer risikostyring
i det øverste ledelsesorgan og implementerer interne
kontroller til imødegåelse af de væsentligste risici. Derudover anbefales det, at virksomhederne rapporterer herom i

årsrapporten. Det fremgår af nedenstående tabel, at efterlevelsen omkring implementering af procedurer i virksomhederne og intern ledelsesrapportering omkring risikostyring er forbedret igennem alle årene og nu befinder sig
på et niveau, hvor mere end ni ud af 10 selskaber efterlever
retningslinjerne. I forhold til åbenhed i årsrapporten omkring implementerede risikostyringssystemer og interne
kontroller er der fortsat plads til forbedring, og komiteen
anbefaler, at der sættes yderligere fokus på dette område i
det kommende år.
Som en del af de opdaterede retningslinjer blev der sidste
år indarbejdet en anbefaling om, at bestyrelserne i de
kapitalfondsejede virksomheder skal tage stilling til, om
der skal etableres en whistleblowerordrning med henblik
på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig
rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom.
De indrapporterede data viser, at 54% af selskaberne har
taget stilling hertil, hvilket er en stigning fra 40%.

OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJERNE I PORTEFØLJESELSKABERNES ÅRSRAPPORTER

2016

2015

2014

78%

76%

78%

Samlet efterlevelse (inkl. forhold vedr. risikostyring og intern kontrol)

92%

90%

86%

Positivt nævnt i ledelsesberetningen, at selskabet er omfattet af retningslinjerne.

80%

80%

78%

Henvisning i ledelsesberetningen til DVCA’s hjemmeside.

70%

69%

59%

Årsrapport tilgængelig på virksomhedens hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen.

89%

88%

86%

Oplysning om finansielle og øvrige risici vedrørende kapitalstruktur.

73%

76%

62%

Oplysninger om medarbejderforhold, herunder antal ansatte primo og ultimo året samt 		

			

nyansættelser og afskedigelser i regnskabsåret.

61%

Corporate Governance, herunder: • Oplysning om, hvilken kapitalfond der ejer virksomheden

54%

N/A

			

og med hvilken ejerandel. • Oplysning om, hvem de enkelte medlemmer i det øverste ledel-

			

sesorgan (bestyrelsen) er indstillet af. • Oplysning om det enkelte bestyrelsesmedlems

			

aktuelle stilling. • Oplysning om det enkelte bestyrelsesmedlems øvrige ledelseshverv, 		

			

herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og

			

udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver. • Oplysning om det øverste

			

ledelsesorgans arbejde (antal bestyrelsesmøder, brug af bestyrelsesudvalg mv.). • Bestyrel-

			

sens og direktionens direkte aktiebeholdning som samlede grupper, hvis den overstiger 5%

			

på balancedagen.

Note: Procenten angiver, hvor stor en andel af de udvalgte selskaber der opfylder retningslinjerne.

ANBEFALINGER OM PROCESSER OG ÅBENHED FOR RISIKOSTYRING

2016

2015

2014

93%

96%

91%

Det centrale ledelsesorgan identificerer mindst én gang årligt de væsentligste forretnings-

			

mæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål

			

samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

80%

Det centrale ledelsesorgan rapporterer løbende til det øverste ledelsesorgan om udviklingen

88%

86%

			

inden for de væsentlige risikoområder og overholdelsen af eventuelle vedtagne politikker,

			

rammer mv. med henblik på, at det øverste ledelsesorgan kan følge udviklingen og træffe de

			

nødvendige beslutninger.
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Kapitalfonde omfattet
af retningslinjerne
Kapital under
forvaltning
(mia. kr.)

Antal danske
investeringer

Afhændede
virksomheder

Omsætning
i 2016
(mia. kr.)

Fondens
stiftelsessted

Ledende			
partner i DK

48,8

3

4

5,5

Storbritannien

Fredrik Karlsson

2,8

4

0

0,3*

Sverige

Steffen Thomsen

252,1

2

4

5,3

USA

James Brocklebank

41,9

3

5

8,2

Sverige

Søren Johansen

9,3

8

33

6,9

Danmark

Christian Schmidt-Jacobsen

300,3

0

1

0,0

USA

Robin Marshall

2,3

10

6

4,3

Danmark

Jacob Bergenholtz

1,5

9

7

0,5*

Danmark

Erik Balleby Jensen

1,1

8

0

4,2

Danmark

Vilhelm Hahn-Petersen,

						

Jens Hahn-Petersen

						

Peter Ryttergaard

403,3

1

6

1,9

Storbritannien

Christoffer Sjøqvist

135,7

9

13

20,3

Sverige

Morten Hummelmose

15,4

5

2

4,9

Norge

Thomas Broe-Andersen

256,0

2

1

0,7

USA

Michael Bruun

1,0

4

0

0,6

Danmark

Lars Dybkjær

44,5

3

5

1,7

Storbritannien

Mads Ryum Larsen

9,9

20

45

3,9*

Danmark

Erik Holm

39,4

2

3

0,6*

Storbritannien

Mads Hansen

69,2

3

7

8,3

Sverige

Lars Terney

8,1

8

12

5,0

Danmark

Jan Johan Kühl

1,2

11

2

0,9*

Danmark

Christian Møller

11,5

2

1

0,8

Storbritannien

Karl Eidem

52,5

2

2

2,6

Storbritannien

Christian Jarnov

9,4

3

0

0,6

Danmark

Pål Malmros

3,0

5

1

1,3

Danmark

John Helmsøe-Zinck

* Bruttoforjeneste 						
Note: Omsætningstal er baseret på senest offentliggjorte årsregnskaber. 					
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Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt
business angels
DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer
i Danmark og fokuserer på, at Danmark skal placere sig
endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt
og globalt.
Mere end 250 medlemmer
Foreningens mere end 250 medlemmer repræsenterer hele
investeringskæden fra individuelle business angels over
ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer
samt associerede medlemmer.
Mange års erfaring
DVCA er stiftet i år 2000 og har kontorer i Christian lV's
børsbygning over for Christiansborg.
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Børsen
Slotsholmsgade
1217 København K
www.dvca.dk
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