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Begivenheder i 2018

   MARTS

NFS-jubilæum

DVCA afholder den 14. og 15. marts den 10. udgave af 
Nordic Fundraising Summit (NFS) i København. Her 
mødes investorer fra hele verden med nordiske venture- 
og kapitalfonde for at indgå nye samarbejder, der kan 
medføre milliardinvesteringer i danske virksomheder.

   MAJ

Forbedrede regler for 
medarbejderaktier

Folketinget ændrer reglerne om aktieløn i ligningslovens 
§ 7 P. Loftet over, hvor stor en del af sit vederlag en 
medarbejder kan modtage som aktieløn, hæves fra 10% 
til 20% – betinget af, at adgangen til at erhverve aktier 
er tilgængelig på lige vilkår for mindst 80% af virksom-
hedens ansatte. I 2019 indføres desuden forbedrede 
regler for startups med op til 50 medarbejdere, hvor 
ansatte kan modtage 50% af vederlaget som aktieløn.

   JUNI

NPES 2018

Nordic Private Equity Summit (NPES) afholdes i Køben-
havn. Keynote-talere er Jørgen Madsen Lindemann, MTG 
Group, og Peer Steinbrück, tidligere tysk finansminister. 

DVCA’s årsskrift 2017/18 

For 10. år i træk udkommer DVCA’s årsskrift for kapital-
fonde. Udvalgte nøgletal for DVCA-medlemmernes 
danske porteføljevirksomheder i 2017 er: nettoomsæt-
ning 74 mia. kr., organisk vækst 6,0%, antal ansatte 
globalt 43.000 personer, samlet skattebidrag 6,4 mia. 
kr., samlet købspris for nye virksomheder 17 mia. kr.    

   AUGUST 

Flere kapitalfonde i Danmark

Antallet af aktive kapitalfonde i Danmark er tredoblet på 
15 år. Det viser en analyse foretaget af DVCA. I perioden 
fra 2005 til 2018 er 88 nye kapitalfonde kommet til i 
Danmark. En del har trukket sig ud igen, men netto er 
tilgangen på over 40 fonde.

Ejerledere tilvælger kapitalfonde

Flere ejerledere end nogensinde før gør klar til at sælge 
deres virksomhed. Flest ejerledere ser et salg til en 
konkurrent eller samarbejdspartner som den mest 
oplagte mulighed, men som noget nyt ser næstflest et 
salg til en kapitalfond som primær mulighed, viser en 
PwC-analyse. 

   NOVEMBER 

DVCA’s topmøde

DVCA’s topmøde afholdes i Nyborg. Årets kapitalfond 
bliver Polaris Private Equity for den stærke exit af Louis 
Poulsen. Ole Steen Andersen modtager som afgående 
bestyrelsesformand DVCA-prisen for sin store indsats 
for foreningen siden 2008.

Dansk investorfradrag

Folketinget vedtager en investorfradragslov, som skal 
flytte penge fra private lommer over til iværksættere. 
Fradraget udgør 59% af anskaffelsessummen. Investe-
rer man f.eks. op til 400.000 kr. i startups i 2019, er 59% 
af beløbet fradragsberettiget. Fradraget er dog ikke lige 
så omfattende som ordningen i Storbritannien, som 
ellers er inspirationskilde til ordningen.

Dansk aktiesparekonto

Folketinget vedtager en ny aktiesparekontolov, som 
giver danskerne adgang til at investere i aktier og inve-
steringsforeninger på gunstige skattevilkår. Der er et 
loft på 50.000 kr., som kan hæves hvert år frem til 2021. 
Sverige og Norge har tidligere indført en aktiespare-
konto. I de to lande er der imidlertid intet loft.
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Kapitalfonde gør en forskel

Kapitalfonde er investorer, som investerer midler fra f.eks. pensionskasser i mellemstore eller 
større, unoterede virksomheder med det formål at udvikle virksomhederne. De skaber produktivi-
tet og vækst i virksomhederne – og de sikrer samtidig et overskud til almindelige danskeres 
pensionsopsparinger. Pensionskasserne er nemlig den største investorgruppe i de danske kapital-
fonde, fordi fondenes investeringer giver et højere afkast end investeringer i børsnoterede aktier 
og obligationer.

Flere og flere danske virksomheder kommer i kapitalfondseje, når de ønsker at udvikle forret-
ningen. I dag hersker der en bred anerkendelse af, at kapitalfonde er én ejerskabsform blandt 
flere, som bl.a. viser sit værd, når virksomheder skal udvide internationalt eller klargøres til et salg 
på børsen. Investeringerne, som er med til at hjælpe og udvikle virksomhederne, kommer fra 
danskernes egne opsparinger. Danske pensionsmidler investeres i kapitalfonde, fordi afkastet 
typisk er højere. Så i bund og grund faciliterer kapitalfondene, at danske pensionsmidler støtter 
danske virksomheder.

Når fondene investerer i en ny virksomhed, overtager de majoriteten af aktierne og indgår et 
meget tæt samarbejde med ledelsen om, hvad en god virksomhed kan gøre endnu bedre. Derfor 
spiller de en vigtig rolle i det danske økosystem for iværksættere og SMV’er, da fondene f.eks. kan 
overtage virksomheder, der tidligere har været ejet af venturefonde.

I takt med at branchen øger sin samfundsmæssige betydning, stiger kravene til fondene også. 
Kapitalfonde anno 2019 er på forkant med ansvarlige investeringer. Det er nemlig en forudsæt-
ning for, at kapitalfonde kan drive forretning, at de lever op til høje standarder inden for bære-
dygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd – ofte benævnt ESG (Environmental, Social & 
Governance). Det gælder i forhold til kapitalfondene selv og i forhold til de selskaber, de investerer i. 

FN’s 17 Verdensmål bliver en driver for kapitalfondene fremadrettet, for de fonde, der kan levere 
resultater i forhold til Verdensmålene og gode afkast til deres investorer, bliver dem, der står med 
de største konkurrencefordele i fremtiden.

At branchen allerede er kommet langt med at have en bæredygtig forretningsmodel, illustreres 
bedst ved, at kapitalfondenes største investorgruppe er de store pensionskasser. Pensions-
kasserne forventer, at alle deres samarbejdspartnere har orden i penalhuset og lever op til god 
ansvarlighed i forhold til etik, medarbejdertrivsel og ansvarlig skat. Men det betyder ikke, at vi kan 
hvile på laurbærrene. 

Vi må hele tiden følge med samfundsudviklingen og udvikle kapitalfondsmodellen med fokus på 
både afkast, ansvarlighed og bæredygtighed. Det skylder vi de danske pensionsopsparere.
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Kapitalfonde gør en forskel

—

Kapitalfonde i Danmark administrerer 79 mia. kr. fra primært pensionskasser, 
forsikringsselskaber og banker. Danske fonde råder over 34 mia. kr. 

og internationale fonde 45 mia. kr.

• Kapitalfonde skaber højere vækst i omsætning, indtjening, beskæftigelse, 
organisk vækst etc. sammenlignet med den øvrige private sektor.

• Kapitalfondsejede virksomheder har en omsætning på 62 mia. kr. 
• Kapitalfondsejede virksomheder har 21.000 ansatte. 

• Kapitalfondsejede selskaber bidrog til samfundet med 6,2 mia. kr. 
i skatter og afgifter i 2018.
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Baggrunden herfor er stor konkurrence om de bedste virk-
somheder, lave og endog faldende renter, der skaber gode 
finansieringsvilkår, samt stabile vækstvilkår i det meste af 
verden. Men man kan ikke tage for givet, at det varer ved. 
Der er nogen afmatning i Kina, der er tiltagende globale 
handelsspændinger, og der er stigende usikkerhed om 
Brexit, der i særlig grad kan påvirke den finansielle sektor 
på grund af Londons nuværende position som globalt 
finanscentrum.

Situationen med faldende renter og stigende aktiekurser 
giver særlige fordele til kapitalfonde, som kan låne billigt 
og sælge dyrt. Derfor har der globalt i 2018 været mange 
transaktioner og en tendens til voksende transaktions-
størrelser, der ifølge McKinsey Global Institute steg med 
12% fra 2017 til 20181. Opgørelser viser, at halvdelen af stig-
ningen skyldes højere multipler, mens den anden halvdel 
skyldes, at fondene investerer i større virksomheder. 

Faldende renter og højere 
aktivpriser – kan det vare ved?

Selvom den økonomiske vækst i både Norden og resten af Europa aftog en smule i 2018, 
er det fortsat meget attraktivt at investere i danske virksomheder. På trods af korrek-
tionen på aktiemarkedet sidst i 2018 er vi inde i en historisk lang periode med stigende 
aktivpriser og dermed høje multipler. 
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FIGUR 2. TILSAGT KAPITAL TIL KAPITALFONDE 

I DANMARK 2005-2018

     Danske fonde      Internationale fonde

FIGUR 1. ANTAL OPKØB OG EXITS FORETAGET AF 

KAPITALFONDE I DANMARK 1999-2018

     Opkøb           Exits

70

60

50

40

30

20

10

0
‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06‘99 ‘07‘00 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18

Note: Baseret på tal fra DVCA. I opgørelsen medtages samtlige opkøb og exits 
foretaget af kapitalfonde på det danske marked, dvs. også fonde, som ikke 
er omfattet af DVCA’s retningslinjer. En liste over opkøb og exits foretaget af 
DVCA’s medlemmer findes på side 11.

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.

Mia. kr.Antal
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Både i Danmark og internationalt ses en tendens til, at 
fondene holder deres virksomheder i kortere tid. Median-
perioden for fondenes ejerskab faldt i 2018 til 4,5 år, efter 
at den toppede på 5,9 år i 2014 ifølge en opgørelse fra 
Bain Consulting2. Ønsket om at komme hurtigere af med 
virksomhederne afspejler en række forhold. For det første 
er der som nævnt en høj købelyst både blandt industrielle 
opkøbere og fonde. Dernæst er vi så langt henne i konjunk-
turcyklen, at det alt andet lige gør fondene mere tilbøjelige 
til at holde deres virksomheder i kortere tid. Og ved at rydde 
op i porteføljen kan fondene komme hurtigere i gang med 
at rejse en ny fond og dermed udnytte investorernes øje-
blikkelige appetit på aktivklassen.

For kapitalfonde, der opererer på tværs af konjunkturcykler, 
handler det om at forberede sig på, at markedsforholdene 
kan ændre sig drastisk i løbet af kort tid. Der er en forhøjet 
”vintagerisiko” for fonde rejst inden for de seneste 4-5 år, 
for med de høje multipler, vi har set det seneste år, vil et 
markant tilbageslag, der fører til markant faldende aktie-
kurser, gøre det vanskeligt at skabe gode afkast. De fleste 
fonde har den seneste nedtur i 2008 i frisk erindring, og 
læringen fra dengang var ikke til at tage fejl af. Det handler 
først og fremmest om, at man opnår en tilstrækkelig grad 
af markedsmæssig og geografisk spredning i sin portefølje, 
og at man i tide sørger for at ruste sine virksomheder, så de 
organisatorisk og finansielt er klar til at imødegå en lavere 
efterspørgsel. 

Set i forhold til andre aktivklasser er der fortsat en stærk 
tilstrømning af kapital til kapitalfonde, selvom væksten 
aftog noget i 2018. Investorerne anser det for en moden 
aktivklasse, som det er nødvendigt at være eksponeret i for 
at få adgang til globale vækstvirksomheder, og stadigt flere 
fonde ser dagens lys. For investorerne må det også have 
betydning, at kapitalfonde siden 2000 ifølge McKinsey 
Global Institute har skabt dobbelt så meget værdi som 
aktiemarkederne.  

Med stabil vækst kommer der også mere modenhed i 
branchen, og fondene tilbyder i dag langt mere fleksibili-
tet og raffinement i forhold til udvælgelse af de rigtige 
virksomheder og med hensyn til, hvordan de efterfølgende 
udvikles. Samtidig betyder reguleringen af branchen, at 
fondene i højere grad arbejder med risikostyring, govern-
ance og øget transparens i forhold til omverdenen. Så 
selvom den omfattende regulering har haft sine omkost-
ninger, indebærer den også fordele og åbner døre i forhold 
til bestemte investortyper.

Båndet mellem investorer og fonde er desuden styrket i 
de senere år, ved at udvalgte investorer tilbydes adgang 
til at co-investere med fondene. Det bidrager til at ned-
bringe investorernes omkostninger, fordi de ikke skal betale 
management fee ved co-investeringer. Prisen for denne 
besparelse er dog en højere eksponering i forhold til enkelt-
investeringer, og det må investorerne kompensere for ved i 
højere grad at sætte sig ind i de konkrete co-investerings-
muligheder. 

Fortsætter tilgangen af kapital til kapitalfonde i de kom-
mende år, må det formodes, at afkastene vil falde, sim-
pelthen fordi multiplerne vil fortsætte op i takt med den 
øgede konkurrence om aktiverne. Det er allerede tilfældet 
på det noterede marked, og det kan brede sig, men det er 
endnu for tidligt at sige.

Opkøb og frasalg i 2018
Også i 2018 var der et højt aktivitetsniveau i Danmark med 
49 opkøb og 27 frasalg, hvor kapitalfonde var involveret. En 
lang række af disse transaktioner er ikke medtaget i rappor-
ten, fordi det er mindre transaktioner. Aktiviteten er noget 
mindre end tidligere, hvilket navnlig afspejler, at de store 
internationale og nordiske fonde har været mindre aktive i 
2018 end i årene før.

Ser vi på de større transaktioner, der er omfattet af DVCA’s 
retningslinjer, blev der opkøbt 15 virksomheder og foretaget 
13 frasalg. På opkøbssiden kan nævnes Altors køb af 
Fitness.dk, Catacaps køb af underholdningsvirksomheden 
Rekom, EQT’s køb af Saxo Payments Services, Polaris’ køb 
af Prodata Consult og Axcels køb af designvirksomheden 
GUBI. Der blev samlet set indskudt knap 10 mia. kr. i egen-
kapital i de 15 transaktioner. I løbet af 2019 er der ligeledes 
sket en del opkøb, bl.a. gik EQT’s opkøb af Widex igennem, 
så der kunne gennemføres en fusion med Sivantos, hvilket 
førte til dannelsen af WS Audiology. 

Blandt frasalgene skal nævnes FSN’s børsnotering af 
Netcompany, Polaris’ salg af Louis Poulsen og Advents 
salg af KMD. Desværre kunne branchen også notere en 
større konkurs, da EQT-ejede Top-Toy desværre måtte dreje 
nøglen om i slutningen af året.

I 2019 har Axcel gennemført fire frasalg, bl.a. af EG og 
Conscia, og Triton har solgt Nordic Tankers til MOL Chemi-
cal Tankers. 

Udenlandske fonde, der investerer i Danmark, er blevet 
større
2017 var et usædvanligt travlt år, hvad angår fundraising 
blandt danske fonde, med en tilgang på over 8 mia. kr., 
og det er derfor ikke overraskende, at der i 2018 ikke blev 
rejst nye kapitalfonde i Danmark – fraregnet CataCap II og 
Capidea Kapital III, der allerede blev annonceret i sidste års 
årsskrift. Til gengæld var der meget stor aktivitet blandt 
DVCA’s infrastrukturfonde. Copenhagen Infrastructure 
Partners rejste CI III på 26 mia. kr. og A.P. Møller Capital 
rejste 6,3 mia. kr. til infrastrukturopkøb i Afrika. Den gen-
nemsnitlige fundraising for DVCA’s kapitalfonde har over  
en længere periode været på ca. 3 mia. kr. om året i 
Danmark, men fonde rejses normalt kun hvert femte år, 
så det er ikke usædvanligt, at de gennemsnitlige niveauer 
varierer betydeligt. Ser vi på udenlandske fonde, der inve-
sterer i Danmark, var der imidlertid stor travlhed.

EQT rejste EQT VIII, der blev på ca. 82 mia. kr. Fondens 
geografiske fokus er Nordeuropa, herunder Danmark. Hvis 
det antages, at fonden i alt investerer i knap 20 selskaber, 
vil det typiske egenkapitalindskud blive på ca. 4 mia. kr., 
hvilket er betydeligt mere, end danske fonde normalt kan 

Solvency II kan styrke private equity
I marts 2019 foreslog Europa-Kommissionen æn-
dringer af Solvency II-reglerne for at gøre det mindre 
bekosteligt for forsikringsselskaberne at investere i 
private equity. Hvis reglerne godkendes, vil Europas 
største institutionelle investorgruppe med aktiver 
for omkring 10 billioner euro kunne øge sin alloke-
ring til private equity. 

1 McKinsey Global Private Markets Review 2019.
2 Bain Private Equity Report 2019.
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TABEL 1. NETTOOMSÆTNING I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER

Mia. kr.  2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsætning  62        60            74          70           63 

Heraf i DK  26           29            26            32            30 

Organisk vækst 3,0          4,0           5,5           6,0           8,2

Organisk vækst i % (alle) 4,0%    6,0%          7,9%  0,1% 13,7%

Omsætningsvækst i midcap-selskaber  3,2%  7,4% 0% 4,9% 3,2%

Omsætningsvækst i den private sektor  5,6%  5,5% 4,0% 2,2% 1,2%

Note: Der indgår i alt 50 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

  2018 2017 2016 2015 2014

EBIT i mia. kr.  5,0 5,5 7,5 7,8 4,4

EBIT-margin  7,4% 7,3% 10,2% 11,1% 7,0%

EBIT-margin i midcap-selskaber 6,2% 8,9% 6,1% 6,8% 5,7%

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. 2018 2017 2016 2015 2014 2013  2012  2011 2010    2009 2008 

Købspris  9,9 16,6 20,2 36,5 32,0  8,7  10,9  2,0  2,5  4,1 5,2

investere. Fonden har foreløbig foretaget én investering i 
Danmark, nemlig høreapparatvirksomheden WS Audiology.

Også Nordic Capital rejste en ny fond, Nordic Capital Fund 
IX, som blev på 32 mia. kr. Fondens geografiske fokus er 
Norden og de tysktalende lande i Europa. Nordic Capital 
Fund IX har foreløbig foretaget én investering i Danmark, 
nemlig Conscia, der blev erhvervet fra Axcel.

Altor, der også er repræsenteret i København, og som 
derudover har fokus på de øvrige nordiske lande, etable-
rede i februar 2019 sin femte fond, der blev på knap 19 mia. 
kr. Endelig skal nævnes, at Triton i 2018 rejste en fond på 
37,5 mia. kr. Fonden har fokus på hele Europa og har fore-
løbig investeret i én virksomhed i Danmark, nemlig Dantaxi 
4x48.

Omsætningen i de kapitalfondsejede virksomheder blev i 
2018 på 62 mia. kr., hvilket er lidt over niveauet i 2017, hvis 
man sammenligner den organiske vækst. Dog er omsæt-

ningen samlet set i forhold til året før faldet, fordi en række 
større virksomheder ikke længere er ejet af kapitalfonde. 
Det drejer sig bl.a. om KMD, Top-Toy, Netcompany, 
Sitecore, Unifeeder og Ball Group. Disse virksomheder 
repræsenterer tilsammen en omsætning på ca. 17 mia. kr. 

Ser vi på den samlede organiske vækst, ligger den på 4% i 
2018, hvilket er noget lavere end året før, bl.a. på grund af 
nogle enkeltstående tilfælde af markant negativ vækst i 
omsætningen. Fjerner man de yderste percentiler – altså 
både i top og bund – stiger den organiske vækst til 6%, 
hvilket er på niveau med sidste år og nogenlunde på sam-
me niveau som den private sektor set under ét.

Udviklingen i den gennemsnitlige EBIT-margin lå på 7,4%, 
hvilket svarer til niveauet sidste år. Til gengæld er indtjenin-
gen i midcap-selskaberne faldet til 6,2%, og vi er dermed 
tilbage til det normale billede, som er, at kapitalfondsejede 
selskaber klarer sig en smule bedre end børsnoterede 
midcap-selskaber.
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TABEL 4. BESKÆFTIGELSE I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER

  2018 2017 2016 2015 2014

Antal ansatte globalt (1.000)  34 32             39              36              42

Gns. antal ansatte i DK (1.000)  21 20 21 21 22

Gns. vækst i kapitalfondsejede selskaber globalt (%) 6,0% 2,0% 15,6% 5,2% 5,8%

Beskæftigelsesvækst i DK 1,9% 1,6% 1,0% 0,9% 1,5%

Beskæftigelsesvækst, privat sektor i DK 1,8% 2,3% 1,9% 1,0% 2,5%

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

TABEL 5. SKATTEBETALINGER I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER

 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat før skat i mia. kr.  1,6 2,9 6,1 5,8 4,3

Aktuel skat i mia. kr.  0,4 0,5 1,0 0,9 1,6

Skatteprocent 27,0% 16,0% 17,0% 29,0% 23,9%

Samlet selskabsskatteprovenu i mia. kr. 59,8 60,0 49,7 47,5 45,3

Kilde: Selskabsskatteprovenuet er baseret på oplysninger fra Skatteministeriet.

TABEL 6. EGENKAPITALANDEL I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER PÅ KØBSTIDSPUNKT

 2018 2017 2016 2015 2014 2013  2012  2011 2010    2009 2008

Egenkapitalandel  45% 44% 43% 38% 53%  44%  45%  48%  64%  51% 43% 

TABEL 7. AFKAST I KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER

 2018 2017 2016 2015 2014 2013    

Metode 1  29,2%  29,2%  29,2% 30,1% 30,2% 29,8%

Metode 2  36,6%  36,4%  36,4% 37,7% 38,2%  35,7%

Note: Der indgår i alt 134 virksomheder i undersøgelsen. Datasættet strækker sig tilbage til 1990.

Skattebetalinger i kapitalfondsejede selskaber
I 2018 betalte kapitalfondsejede selskaber ca. 400 mio. kr. 
i skat, hvilket svarer til en skatteprocent på 27. Skatte-
betalingerne kan imidlertid variere fra år til år, men i gen-
nemsnit ligger andelen ikke langt fra den aktuelle selskabs-
skattesats på 22.

Uændret egenkapitalandel i forhold til sidste år
Når en kapitalfond investerer i en virksomhed, er det 
normalt, at en del af købesummen lånefinansieres. I 2018 
blev ca. 45% af den samlede købspris afregnet med egen-
kapital, hvilket er lidt over niveauet for året før.

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. 6% af det samlede skattepro-
venu, der er på knap 1.000 mia. kr., og DVCA har løbende 
dokumenteret, at kapitalfondsejede selskaber betaler 
deres selskabsskat som alle andre virksomheder – men 
også, at provenuet varierer fra år til år. 

Andre skattekilder spiller også en rolle, og hvis man kan få 
virksomheder til at vokse, vil det øge skatteprovenuet. 
Kapitalfondsejede virksomheder vokser de fleste år mere 
end deres børsnoterede ”peers”, og det er baggrunden for, 
at DVCA fokuserer på, i hvor høj grad organisk vækst bidra-
ger 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 ca. 50 mio. kr. i 2018.

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 kapital-
fondsejede selskaber i 2018 samlet betalte 6,2 mia. kr. i 
skat. 

TABEL 8. SKATTEPROVENU FRA KAPITALFONDSEJEDE SELSKABER

Skattepost Beregningsmetode Provenu 

Selskabsskat Indberettet fra Deloitte Online. Samlet beløb er 500 mio. kr. Det antages, at 45% heraf betales i Danmark.  180 mio. kr.

A-skat De 21.000 ansatte i Danmark modtager ca. 250 kr. i timen i gennemsnit, hvilket giver en gennemsnitlig 

 årsløn på 400.000 kr. Det giver en samlet lønsum på 8,8 mia. kr. Der betales 43% heraf i personskat.  3,6 mia. kr.

Moms Det samlede momsprovenu var 215 mia. kr. i 2018. Der beregnes 1% heraf.  2,1 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 1,4%. 240 mio. kr.

Andre afgifter Det vurderes konservativt, at erhvervslivet betaler 3 mia. kr. i øvrige afgifter. Der tages 1,4% heraf, 

 da disse afgifter hovedsageligt betales af det private erhvervsliv. 40 mio. kr.

I alt  6,2 mia. kr.

Organisk vækst Den organiske vækst er den vækst, der fremkommer i de kapitalfondsejede selskaber uden tilkøb.  4,0%

Vækst I børs- Væksten i midcap-selskabernes omsætning er beregnet. Det antages, at det er den vækst,  3,2%

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 

 selskaber (midcap-selskaber) (4,0% minus 3,2%). 0,8%

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

til skat i 2018 de kapitalfondsejede selskaber (0,8% af 6,2 mia. kr.) 50 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 2018 arbejdede 21.000 personer i de kapitalfondsejede selskaber. Da der i alt er ca. 2,3 mio. fuldtidsbeskæftigede personer, svarer det til, at 0,9% af 
arbejdsstyrken arbejder i et kapitalfondsejet selskab. Da der er 1,5 mio. fuldtidsbeskæftigede i den private sektor, svarer det til, at 1,4% 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 i 2018/2019 
– DVCA’s medlemmer

SELSKAB

Opkøb 2018

Fitness dk
Budweg Caliper
Rekom
Prodata Consult
Good Food Group
Søgemedier 

GUBI
Omada 

BB-Fiberbeton
F. Junckers Industrier
Saxo Payments Banking 
Circle 
Menu
Elogic Systems
RelyOn Nutec
Helgstrand Dressage
Flexoprint
Dantaxi 4x48
Continia Software

Exits 2018

Netcompany
Norisol
KMD
Louis Poulsen Lighting
IT Relation
Unifeeder
Kabooki
Unwire
SubC Partner

NGI
DK Foods
JSB Group

LESSOR Group
Mita-Teknik

Continia Software

Opkøb (1. halvår) 2019

Conscia
Phase One
WS Audiology
All Things Live
European Sperm Bank
Adform
MobilHouse
European House of Beds
T.A.P.

Exits (1. halvår) 2019

Ball Group
Nordic Tankers

EG
Phase One
Conscia

BRANCHE

Fitness
Renovation af bremsekalibre
Bar og diskotek
Forretnings- og IT-konsulenter
Fødevarer og emballage
Digitalt rådgivnings- og 
mediebureau
Produktdesign og -udvikling
IT

Specialbeton
Massive gulve
Finansiering, forsikring og 
tekniske serviceydelser
Design og interiør
Elektriske paneler
Sikkerhedskurser og træning
Opdræt af topdressurheste
Selvklæbende etiketter
Taxaservice
Softwareløsninger

IT-service
Isolation og byggeteknik
IT-service, -udvikling mv.
Designlamper
IT-outsourcing
Dynamisk logistik til skibsfart
Design og salg af børnetøj
IT-kommunikation
Inspektion/vedligeholdelse af 
offshorevind/olie/gas
Certificerede maskinfødder
Fødevareproduktion
Underleverandør til vind-
energisektoren
Løn- og personalesystemer
Styringssystemer til vind-
møller mv.
Softwareløsninger

IT-infrastruktursløsninger
Fotograferingssystemer
Høreapparater
Koncerter mv.
Sædbank og fertilitetsklinik
Reklameteknologi
Mobile kontorer
Senge og madrasser
Kosttilskud

Modetøj
Transport af petroleum, olie 
og kemikalier
IT-servicevirksomhed
Fotograferingssystemer
IT-infrastruktursløsninger

INVOLVERET KAPITALFOND 

Altor
Capidea
Catacap
Polaris
Maj Invest Equity
Adelis Equity

Axcel
Gro Capital, CVC Capital 
Partners
Jysk-Fynsk Kapital
Jysk-Fynsk Kapital
EQT 

Polaris
VIA Equity
Polaris
Waterland
Capidea
Triton
VIA Equity

FSN Capital
Maj Invest Equity
Advent International
Polaris
Adelis Equity
Nordic Capital
Jysk-Fynsk Kapital
Maj Invest Equity
Maj Invest Equity

Adelis Equity
Maj Invest Equity
Verdane

Axcel
Axcel

Vækst-Invest Nordjylland

Nordic Capital
Axcel
EQT
Waterland
Axcel
Gro Capital
Adelis Equity
Capidea
Capidea

Axcel
Triton

Axcel
Silverfleet Capital
Axcel

OMSÆTNING (MIO. KR.)

397
95*
161*
957
1.200
200

167*
37*

35*
449
120

42*
39*
760
154*
75*
142*
42*

2.053
427
5.192
582
556
3.215
32*
34*
52*

120*
75*
103*

240*
45*

42*

1.700
486
12.792
625
70*
506
61*
48*
57*

591
905

1.221
469
1.700

* Bruttofortjeneste. 
** Estimeret omsætning af EQT. Kilde: https://www.eqtpartners.com/Investments/Current-Portfolio/wsaudiology3/
Ovenstående liste viser opkøb og exits af danske virksomheder foretaget af DVCA’s kapitalfondsmedlemmer. Virksomheder, der er ejet af kapitalfonde, og som minimum 
er store klasse C-selskaber, skal indarbejde DVCA’s guide for god corporate governance. Virksomheder med regnskabsklasse i mellemstor c-klasse  er også opgjort.

Continia Software har regnskabsklasse B, men er indeholdt i opgørelsen, da Continia Software var inkluderet i sidste års årsskrift.

Download den fulde liste over kapitalfondes opkøb og exits i Danmark under DVCA’s analyseunivers: www.dvca.dk

Note: Omsætningstal er baseret på senest offentliggjorte årsregnskaber.
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”Vi skal først og fremmest sikre vores mere end 700.000 
medlemmer et fornuftigt afkast på deres pensionsopspa-
ring. Vi forsøger samtidig at leve op til vores ansvar i forhold 
til de store globale udfordringer, som er sammenfattet i 
FN’s 17 Bæredygtighedsmål – SDG’erne. Ambitionen er på 
samme tid at ’do good and do well’, og vi har særligt haft 
fokus på mulighederne inden for klima,” siger Torben Möger 
Pedersen. 

PensionDanmark har over de seneste 10 år investeret 
omkring 20 mia. kr. i vedvarende energiinfrastruktur rundt 
omkring i verden i form af vindmølleparker, biomassekraft-
værker, solcelleparker og transmissionsanlæg. Pension-
Danmark ejer nu mere end 3.000 MW grøn elkapacitet 
– svarende til det samlede årlige elforbrug for medlem-
merne. På tilsvarende vis har PensionDanmark investeret 
andre 20 mia. kr. i ejendomme i Danmark, hvoraf hoved-
parten bliver bæredygtighedscertificeret. PensionDanmark 
var den første bygherre, der tilbage i 2012 tog den beslut-
ning, som i dag er ved at blive mainstream. 

”Vi har naturligvis også investeringer i obligationer, kredit 
og aktier, både børsnoterede og i private equity-strukturer,” 
fortsætter Torben Möger Pedersen. ”Også her forsøger vi 
at fremme bæredygtighedsdagsordenen, for det er vores 
faste overbevisning, at de virksomheder, der tager bære-
dygtighedsdagsordenen alvorligt og ser forretningsmulig-
hederne heri, er de langsigtet bedste investeringer. 

Den gamle tilgang til rollen som ansvarlig investor var at 
opstille lange eksklusionslister og sælge aktierne i de 
virksomheder, som ikke levede op til vores krav og forvent-
ninger. Det er for længst afløst af version 2.0, hvor fokus 
er på engagement og aktivt ejerskab. Gennem dialog med 
virksomhedernes ledelse får vi skubbet dem i den rigtige 
retning, og dermed både understøtter vi den langsigtede 
værdiskabelse i virksomhederne og hjælper dem over på 
et bæredygtigt spor. Alene i 2018 har vi i PensionDanmark 
været i dialog med omkring 400 selskaber om emner som 
miljø, klima, arbejdstager- og menneskerettigheder og – 
især – governance. 

Vores erfaring er, at virksomhederne med en god govern-
ancestruktur oftest også har en god performance inden for 
miljø og sociale parametre. I dag er vi på vej til en version 
3.0 i begrebet om ansvarlig investoradfærd med fokus på 

impact investing, hvor der måles på, hvordan vores inve-
steringer påvirker gennemførelsen af FN’s Verdensmål,” 
siger Torben Möger Pedersen. 

Ideen om, at institutionelle investorer skal udvise aktivt 
ejerskab, er blevet forankret i lovgivningen gennem EU’s 
Shareholder Rights Directive, som bl.a. tager fat på, hvilke 
forpligtelser aktionærer har i forhold til virksomhederne. 
Det er en af årsagerne til, at der i dag er mere aktivitet på 
virksomhedernes generalforsamlinger og i den løbende 
dialog mellem ledelse og de større aktionærer. Nogle af de 
store temaer i disse år er virksomhedernes tilslutning til 
Paris-aftalen om klima, om topchefers lønpakker afspejler 
den sociale kontrakt mellem virksomhed og samfund, samt 
om virksomhedernes digitale parathed. Det er tydeligt, 
at de institutionelle investorers mere aktive ejerskab har 
været med til at flytte mange virksomheder.

”Hidtil har der især været fokus på de børsnoterede virk-
somheder, bl.a. fordi de i højere grad er i offentlighedens 
søgelys, og fordi vi som investorer har mulighed for at 
være i dialog, møde op på deres generalforsamlinger osv. 
Senest har vi set, at Nasdaq har offentliggjort en vejledning 
i, hvordan man som børsnoteret virksomhed kan rappor-
tere om ESG. Også de familiefondsejede virksomheder 
er kommet rigtig langt – og mange er faktisk frontløbere. 
Min vurdering er, at den bevægelse, der har været på det 
børsnoterede område og i de fondsejede virksomheder, 
er på vej ind i de kapitalfondsejede virksomheder. Mange 
er allerede godt i gang, men der er også en del, der er 
fløjet under radaren, hvad ESG angår. Det vil ændre sig, 
fordi LP’erne i stigende grad vil stille krav til forvalterne af 
PE-fondene om at have fokus på ESG-dimensionen,” siger 
Torben Möger Pedersen. ”Derfor går vi ikke ind i en kapital-
fond i dag, uden at ESG-politikken er en del af vores due 
diligence. Vi spørger ind til, hvordan fonden arbejder med 
ESG som en del af det aktive ejerskab. Det skal gerne være 
mere end nogle flueben i et skema!” siger han.

SDG’erne giver nye forretningsmuligheder
”Historisk har ESG været opfattet som en afdækning af 
især omdømmerisici. Men i dag er det klart for mange, 
at ESG – især når det fortolkes som opbakning til FN’s 
Verdensmål, SDG’erne – er en meget attraktiv forretnings-
mulighed. SDG’erne bliver ikke realiseret gennem traditio-
nel offentlig udviklingsbistand. Det er først og fremmest 

PensionDanmark stiller krav 
til kapitalfonde
Med en samlet formue på godt 240 mia. kr. er PensionDanmark en af Danmarks helt 
store investorer. Hvad er PensionDanmarks egen investeringsstrategi, hvilke krav stiller 
PensionDanmark til investeringer i kapitalfonde, og hvordan udmønter det sig i praksis? 
Det fortæller PensionDanmarks CEO, Torben Möger Pedersen, om her. 

Tema 1 | Torben Möger Pedersen: Vi stiller krav til kapitalfonde
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privat kapital i stor skala, der skal til for at levere løs-
ningerne inden for sunde fødevarer, rent vand, bæredygtige 
byer og grøn energi. Jeg vil derfor gerne opfordre alle kapi-
talfonde til at se nærmere på, hvordan FN’s Sustainable 
Development Goals kan integreres i fondenes investerings-
politik. Vi har selv opnået en førende position som investor i 
bæredygtigt byggeri og i vedvarende energiinfrastruktur og 
kan dokumentere, at det giver et attraktivt afkast på niveau 
med og nogle gange faktisk bedre end de børsnoterede 
markeder, og at det samtidig bidrager til at gøre verden til 
et bedre sted. Det er vores erfaringer, bl.a. med vores inve-
steringer via Copenhagen Infrastructure Partners, som 
PensionDanmark var med til at søsætte tilbage i 2012, og 
som nu med tilsagn på 55 mia. kr. er blevet en af verdens 
største og mest succesfulde kapitalfonde inden for ved-
varende energi,” siger Torben Möger Pedersen.

Danmark er et Kinderæg inden for bæredygtighed
”Vi vil meget gerne investere mere her i Danmark og ser 
mange muligheder i lyset af vores klimamål og vores til-
slutning til Verdensmålene. Danmark har en rigtig god 
position – ja, man kan vel nærmest kalde os et Kinderæg 
inden for bæredygtighed. 

For det første er Danmark en nation, hvor de grønne og 
bæredygtige løsninger allerede er implementeret. Vi kan 
invitere folk til Danmark og vise dem bæredygtige byer, 
hvor man kan bade i havnen, og hvor meget af persontrans-
porten foregår på cykel. Vi kan vise dem løsninger inden for 
fjernvarme, affaldshåndtering, vand, sunde fødevarer og 
grøn energi, som er implementeret og fungerer. 

For det andet har vi stærke klynger af virksomheder, der 
kan levere løsninger – både hardware i form af f.eks. vind-
møller, pumper og fjernevarmeteknologi og hele system-
løsninger, som bl.a. Ørsted og Copenhagen Infrastructure 
Partners er blandt verdens bedste til på energiområdet, og 
hvor også vores dygtige rådgivervirksomheder er med helt 
fremme.

Og for det tredje har vi en af verdens stærkeste pensions-
sektorer, der kan levere langsigtet kapital til fuldt finan-
sierede turnkey-løsninger, som vi har set det mest tydeligt 
inden for offshore-vind, men som også kan anvendes på 
mange andre områder. 

Når man ser ned i de enkelte landes nationale handlings-
planer for gennemførelse af Verdensmålene, er det som 
at åbne et kæmpestort eksport- og investeringskatalog 
for danske virksomheder og investorer. Vi inviterer meget 
gerne kapitalfondene med på denne rejse,” slutter Torben 
Möger Pedersen.

PensionDanmark investerer i Verdensmålene 
PensionDanmark var sammen med den danske stat 
og IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) i 
2018 med til at lancere The Danish SDG Investment 
Fund, der skal foretage investeringer, der bidrager til 
realiseringen af FN’s Verdensmål. PensionDanmark 
investerer 400 mio. kr., og sammen med investe-
ringer fra andre investorer og staten giver det et 
samlet kapitaltilsagn på 5 mia. kr., som vil ende som 
en del af investeringer på op til 30 mia. kr. 

Arbejdsmarkedets parter skabte verdens bedste 
pensionssystem
Den såkaldte Fælleserklæring fra 1987 lagde linjerne 
for på samme tid at få løst Danmarks udfordringer 
med dårlig konkurrenceevne, underskud på beta-
lingsbalancen og et forældet pensionssystem. Der 
blev etableret obligatoriske pensionsordninger for 
store grupper af lønmodtagere, der indtil da alene 
havde folkepension og ATP. Den samlede pensions-
formue er i dag på over 4.000 mia. kr., hvoraf 4-6% 
er investeret i kapitalfonde – langt hovedparten i 
udlandet.

Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark ”

Danmark har en 
rigtig god position 
– ja, man kan vel 

nærmest kalde os et 
Kinderæg inden for 

bæredygtighed.    

Torben Möger Pedersen
CEO, PensionDanmark 
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vigtigt element i investeringsbeslutningen. Samtidig med 
at investorer fokuserer på ESG-spørgsmål, er EU i gang 
med at gennemføre en ambitiøs handlingsplan for at 
finansiere bæredygtig vækst i Europa, der også får betyd-
ning for private equity. Det gælder ikke kun ny lovgivning 
om bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt krav og 
forventninger til bl.a. private equity- og venturefonde, men 
også ændringer af AIFMD-direktivet med henblik på at 
integrere bæredygtighedsrisici i fondenes afrapportering. 
Det falder sammen med de forpligtelser, der er skitseret i 
FN’s Paris-aftale om klimaændringer, som der også er ved 
at være fuldt fokus på.

Kapitalfonde har som noget helt naturligt et mål om at 
skabe stærkere virksomheder, både hvad angår indtjening 
og bæredygtighed, og de ønsker også at dokumentere 
fremdriften i deres arbejde – eksempelvis ved brug af ”key 
performance indicators” (KPI’er). Her indgår forbedringer 
relateret til ESG som noget helt naturligt, hvilket bidrager til 
at reducere risici ved fondenes investeringer. Mange oplever 
dog også, at kapitalfondsejede virksomheder af egen drift 
tager bæredygtighedstemaer op, simpelthen fordi det pas-
ser ind i deres forretningsmodel.

Tilgangen til ESG er dog ikke ens i alle fonde. Nogle har 
tilsluttet sig formelle fora som UN PRI og UN Global 
Compact, mens andre har udviklet deres egne retningslin-
jer i dialog med deres interessenter. Der findes ikke nogen 
færdig facitliste, men der er et fælles ønske om, at kapital-
fondsejede virksomheder bidrager til at gøre en reel forskel 
via arbejdet med ESG.

I de senere år har det udviklet sig, fra at porteføljeselska-
berne har fulgt basale retningslinjer og lovgivning, til at 
man i dag har en langt mere proaktiv tilgang, hvor ESG er 
indlejret i fondenes investeringsstrategi og porteføljesty-
ring. Der arbejdes professionelt med ESG-screening af 
mulige investeringer, og der gennemføres grundige due 
diligence-procedurer op til konkrete investeringer. Desuden 
er flere fonde ved at tage FN’s 17 Verdensmål til sig i erken-
delse af, at det i høj grad er virksomhederne og deres ejere, 
der kan gøre en forskel i forhold til at indfri mål, hvad angår 
eksempelvis klima, miljø, sundhed og infrastruktur.

Denne tilgang er delvist udløst af, at de fleste investorer 
i dag har ESG stående højt på deres liste over krav og 
forventninger til fondene og deres virksomheder. Der har 
i mange år været skarpt fokus på ESG i de børsnoterede 
virksomheder, men der har ikke været det samme pres 
på unoterede virksomheder, bl.a. fordi de ikke på samme 
måde er i mediernes søgelys. Men da en meget stor del af 
fondenes investorer er pensionskasser eller lignende, er 
det indlysende, at de også må stille krav om, at den del af 
deres investeringer, som ikke er børsnoteret, følger samme 
tilgang som børsnoterede virksomheder.

At der er kommet langt større fokus på ESG, bekræftes 
af Invest Europes globale Investment Decision Makers 
Survey fra efteråret 2018, der viste, at 80% af de inter-
nationale investorer anser bæredygtighed for at være et 

Tema 2 | Sådan arbejder kapitalfonde med ESG

Kapitalfonde arbejder med 
ESG
Allerede i 2011 blev det i DVCA’s retningslinjer anbefalet, at kapitalfonde, der investerer i 
Danmark, burde formulere retningslinjer for ESG. Siden er udfordringen taget op, og langt 
de fleste fonde har i dag politikker og procedurer på området. 

FAKTA OM ESG
–

ESG er en forkortelse for de 
engelske termer Environmental, 

Social og Governance. 
Forkortelsen omfatter temaer 

som miljø, klima, arbejdstager-
rettigheder og social 

ansvarlighed.

”

I Polaris har vi igennem en 
længere periode oplevet, 

at både investorer og øvrige 
interessenter sætter mere 

fokus på ESG.  

Henrik Bonnerup
CFO og partner, Polaris Equity
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Polaris rykker på ESG
”I Polaris har vi igennem en længere periode oplevet, at 
både investorer og øvrige interessenter sætter mere fokus 
på ESG, og vi har derfor forstærket vores indsats betydeligt 
gennem de senere år,” siger Henrik Bonnerup, partner i 
Polaris Private Equity, der investerer i mellemstore virksom-
heder i Norden.

”Vi besluttede i 2014 at følge principperne i UN PRI, men 
undlod dog direkte at tilslutte os, fordi vi på daværende 
tidspunkt – på linje med en række danske investorer – ikke 
mente, at organisationen levede op til gængse principper 
for god corporate governance. Vi overvejer dog løbende at 
tilslutte os UN PRI,” siger Henrik Bonnerup. 

”Mere end halvdelen af vores investorer er internationale, og 
vi kan klart mærke, at interessen for ESG er stigende – det 
er efterhånden kun et fåtal, der ikke er. Det mærker vi bl.a. 
ved, at investorerne stiller spørgsmål og vil have forskellige 
oplysninger om os som fond og om vores virksomheder. 
Men det er også tydeligt, at vores virksomheder selv ønsker 
at arbejde med disse problemstillinger, fordi det i stigende 
grad er relevant for deres forretning,” fortsætter han.  

”Vi ser meget grundigt på ESG-spørgsmål, når vi gennem-
fører opkøb. Vi har også udviklet en håndbog, som vores 
virksomheder skal følge, så vi har styr på deres indsats i 
forhold til ESG. Det er helt naturligt for os, at vi skal aflevere 
virksomhederne i en bedre stand, når vi engang sælger dem 
– også hvad dette angår.

Vi er også opmærksomme på FN’s 17 Verdensmål og deres 
betydning for vores investeringer. Det er indlysende, at vi 
som investorer er nødt til at gå forrest for at påvirke verden 
i en mere positiv retning. Men skal jeg være ærlig, famler 
vi fortsat en anelse i forhold til at operationalisere vores 
indsats på dette område.

I det konkrete arbejde er vi startet på at arbejde med lige-
stiling og reduktion af CO2-udledning, som er konkrete og 
målbare indsatsområder. Det er en lang rejse, men nu har vi 
forpligtet os på at vise resultater, så det vil vi gøre,” slutter 
han. 

Om Polaris Equity
Polaris er en førende nordisk kapitalfond med base i 
København, der investerer i mellemstore virksomheder. 
Siden grundlæggelsen i 1998 er der rejst over 1 mia. euro 
fordelt på fire fonde. Polaris har omfattende erfaring på det 
nordiske mid-marked, fra service til produktion, fra lokalt 
til globalt, fra fysisk til immaterielt og fra offline til online. 
Polaris’ virksomheder har base i Norden, men har ofte en 
international rækkevidde.

CFO og partner Henrik Bonnerup, Polaris Equity
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Ansvarlighed og afkast hænger sammen for FSN
For Thomas Broe-Andersen og FSN Capital hænger afkast 
og ansvarlighed sammen. Norske FSN Capital, der også er 
repræsenteret i Sverige, Danmark og Tyskland, er bygget 
på et værdisæt, som både understøtter bæredygtighed og 
sund forretningsdrift.

”Det starter, før vi påtager os ejerskabet,” siger Thomas 
Broe-Andersen. ”Vi analyserer og kortlægger, hvor der 
er risici i virksomhederne, og her indgår ESG som en helt 
naturlig del. Vi ser på, hvordan vi kan tackle de forskellige 
risici, så tingene kan blive rettet op om nødvendigt,” siger 
han og tilføjer:

”Vi opdeler selskabets udfordringer. Nogle risici er eksterne, 
som vi ikke kan påvirke. Andre er til at arbejde med. Det 
gælder f.eks. leverandørkæder og interne procedurer. Her 
kan vi gøre en forskel. 

Visse brancher har FSN fravalgt, eksempelvis våbenindu-
strien. Det er helt i overensstemmelse med mange af de 
institutionelle investorer, som FSN Capital arbejder sam-
men med.

FSN Capital har heller ikke investeringer i olieindustrien. Det 
skyldes dog ikke etiske overvejelser, men den indbyggede 
volatilitet i olieprisen, som gør den slags investeringer for 
risikobetonede,” siger Thomas Broe-Andersen.

For FSN Capital handler det mere om at identificere virk-
somheder med potentiale for udvikling, hvor den knowhow, 
som kapitalfonden og dens 35 investeringseksperter besid-
der, kan gøre en forskel. 

Nogle ESG-relaterede problemstillinger kan være kompli-
cerede og f.eks. handle om arbejdstagerrettigheder eller 

forurening, men i realiteten er udfordringerne ofte håndter-
bare. Og der kan tit være en direkte linje mellem at løse et 
ESG-relateret problem og virksomhedens økonomi. 

”Da vi f.eks. blev medejere af bagerkæden Lagkagehuset, 
så vi, at der blev smidt mange varer ud på grund af overpro-
duktion. Vi fik ændret procedurerne og reducerede dermed 
spildet fra 10 til 3%. Det er bedre for indtjeningen, og det er 
bedre for miljøet, fordi ressourceforbruget faldt,” fortæller 
Thomas Broe-Andersen. 

Han anerkender, at verden ikke er sort-hvid, og at ESG-
problematikker ikke altid er så simple at gå til som oven-
nævnte eksempel. Det klassiske og alvorlige eksempel er jo 
virksomheder, som køber varer i eller outsourcer produktion 
til lande, hvor der er problemer med f.eks. arbejdsmiljø eller 
børnearbejde. 

Begge dele er i høj grad noget, som FSN Capital målretter 
indsatsen mod, fortæller han. Men i Thomas Broe-
Andersens optik er det vigtigt, at det ikke kun er den aktive 
ejer, der skal gå ind og løse udfordringerne. Det handler om 
at lære virksomhederne selv at gøre det. 

”Vi giver dem de redskaber, de skal bruge for selv at tackle 
problemerne, som er baseret på al den viden, vi har akku-
muleret gennem FSN’s levetid. I sidste ende gør det dem til 
bedre og mere værdifulde virksomheder,” siger han. 

At indsatsen giver bonus på bundlinjen, er ikke altid krystal-
klart. Men i en verden, hvor der løbende bliver stillet større 
krav til virksomheders ageren – fra private partnere såvel 
som offentlige myndigheder – så har det værdi, at der er 
fuldstændig styr på de mange elementer, som falder ind 
under ESG. Det vil den nye ejer, som en kapitalfond i sidste 
ende sælger virksomheden videre til, også kunne se.

”Vores primære fokus i ESG har indtil videre været børne-
arbejde, arbejdsmiljø og korruption. Næste fase er at gøre 
noget ved virksomhedernes klimapåvirkning, for vi kan 
se, at investorerne i stigende grad efterspørger fonde, der 
arbejder systematisk også på dette område,” siger han og 
tilføjer:

”Det vil skabe et udskilningsløb blandt fondene. Jeg tror, at 
ESG vil fylde mere og mere – ikke bare fordi investorerne 
vil have det, eller fordi virksomhederne vil have det. Det 
handler i sidste ende om, at vi alle vil have det.”

Om FSN Capital Funds
FSN investerer i mellemstore virksomheder i Nordeuropa 
og understøttes af en bred vifte af førende nordiske og 
internationale investorer, hvilket giver mulighed for at 
skabe en bæredygtig, langsigtet udvikling i porteføljesel-
skaberne. FSN er repræsenteret i Norge, Danmark, Sverige 
og Tyskland. Siden 2000 har FSN investeret mere end 
1 mia. euro fordelt på 70 transaktioner. De fire aktive FSN-
fonde har tilsammen 2.141 mia. euro under forvaltning.

Tema 2 | Sådan arbejder kapitalfonde med ESG

Thomas Broe-Andersen, FSN Capital
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Ansvarlighed er en del af EQT’s værdisæt
Therése Lennehag har været hos EQT siden 2009 og leder 
ansvaret for Sustainability på tværs af EQT’s fonde.

”EQT’s værdier, kultur og forretningsmodel er drevet af am-
bitionen om at være en ansvarlig investor og ejer,” fortæller 
Therése Lennehag. ”Vi ønsker at tilføre porteføljeselska-
berne operationel ekspertise til selv at kunne klare deres 
udfordringer, men vi har også klare forventninger til dem og 
opstiller ambitiøse mål, som de skal sigte efter at nå.”

EQT’s indsats med ESG startede oprindelig i 2010, og i 
dag orienterer EQT sig i høj grad mod FN’s 17 Verdensmål 
(SDG’erne). Det handler om at styrke virksomhederne, så 
de kan bidrage til at løfte disse Verdensmål.

For at styrke arbejdet yderligere har EQT ud over sit 
Sustainability-team et tocifret antal Sustainability-
ambassadører blandt sine investeringsansvarlige, der er 
trænede eksperter i EQT’s principper, og som sikrer, at 
bæredygtighed er en integreret del af organisationen.

”Det er i høj grad med til at lette vores arbejde, for som 
stabsfunktion kan vi ikke være alle steder og deltage i alle 
de processer, som EQT er involveret i. Vores ambassadører 
er med i frontlinjen, hvor beslutningerne tages, og de er 
med til at sikre, at vi i det daglige arbejde lever op til vores 
egne målsætninger,” siger hun.

”Vi har intet ønske om at detailstyre porteføljeselskaberne, 
men Sustainability betragtes som en integreret del af inve-
steringsarbejdet, og derfor har vi ud over vores Responsible
Investment & Ownership Policy udviklet en model til at 
styre og overvåge bæredygtighedsfaktorer i hele vores 
investeringsperiode. Modellen kalder vi EQT Sustainability 
Blueprint, og den vejleder og stimulerer virksomhederne til 
at skabe et innovativt og strategisk perspektiv på bæredyg-
tighed. Det er også her, vores forventninger til porteføljesel-
skaberne fremgår, som eksempelvis hvordan man udvælg-
er og rapporterer om relevante key performance indicators 
– KPI’er. Nogle KPI’er er fælles for alle EQT-ejede selskaber, 
mens andre er specifikke for hvert enkelt selskab. EQT 
Sustainability Blueprint opdateres løbende i takt med den 
samfundsmæssige udvikling og den specifikke udvikling i 
de industrier, som EQT er involveret i.

FN’s Bæredygtighedsmål har givet os en rigtig god ramme 
til at gøre målene konkrete og inspirerende for portefølje-
selskaberne, fordi de kan tilpasses deres forretningsmodel 
– nærmest uanset hvilken industri de tilhører. Og ved at 
måle fremdriften kan EQT motivere virksomhederne til at 
forbedre sig. Og selv hvis vores virksomheder måtte have 
en negativ indflydelse på SDG’erne, kan EQT bistå med til-
tag, der kan neutralisere effekten og endog gøre den posi-
tiv.

EQT prioriterer i høj grad at gøre en indsats mod klima-
forandringer. EQT overvejer klimarelaterede risici, når der 
ses på investeringsmuligheder, og desuden gennemføres 
en miljøvurdering af virksomhederne for at øge deres 
bevidsthed om vigtige miljøspørgsmål. CO2-udledning er 
en af de KPI’er, som er fælles for alle EQT-ejede selskaber, 

og med princippet om at skulle ’lead by example’ har EQT 
siden 2015 offentliggjort sit CO2-regnskab i en særlig 
Emmissionsrapport og modregnet sin egen udledning, 
der ikke kan undgås eller reduceres, gennem støtte til for-
skellige initiativer,” fortsætter Therése Lennehag.

”Vi har fået ret godt styr på at udvikle vores virksomheder 
og kan se, at det giver resultater, når vi opstiller mål og 
sørger for at motivere dem til at gøre en indsats.  Vi kunne 
godt tænke os at være mere transparente på yderligere 
ESG-relaterede områder, men det er også vigtigt ikke at 
drukne vores interessenter i rapporter, som de færreste 
alligevel læser. Det handler om at sikre sig, at omverdenen 
kan se, at vi gør en indsats,” slutter Therése Lennehag. 

Om EQT
EQT er en førende investeringsvirksomhed med over 61 
mia. euro i rejst kapital fordelt på 29 fonde og ca. 40 mia. 
euro i aktiver under forvaltning. EQT’s fonde har portefølje-
selskaber i Europa, Asien og USA med en samlet omsæt-
ning på over 21 mia. euro og ca. 127.000 medarbejdere. EQT 
arbejder tæt sammen med sine porteføljeselskaber med 
henblik på at opnå bæredygtig vækst, operationel eksper-
tise og en markedsledende position.

Therése Lennehag, EQT
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Hvad betyder det at være bæredygtig, når man er en 
kapitalfond?
Kapitalfonde skaber resultater ved at opbygge stærkere og 
mere modstandsdygtige virksomheder, som skaber afkast 
til pensionsopsparere, øget beskæftigelse, flere skatteind-
tægter mv. Kernen er et stærkt, effektivt ejerskab, der gør 
os i stand til at gennemføre forandringer i vores virksomhe-
der. Vi skal turde at være ambitiøse på vores virksomheders 
vegne, og vi skal gennem bestyrelsesarbejdet sætte præg 
på virksomhederne, så det bliver klart, hvad de skal opnå. 
Og en afgørende del af det arbejde består i dag af ESG. Det 
har udviklet sig hen over årene, men nu tror jeg, alle er klar 
over, hvor vigtigt det er.

Hvorfor er ESG-faktorer så vigtige for kapitalfonde? 
Som bekendt er det sådan, at ingen kan gøre alt, men alle 
kan gøre noget, så derfor skal PE-branchen naturligvis også 
bidrage, hvor vi kan. Vi skal deltage som ”good corporate 
citizens”.

Dernæst kan vi se, at de virksomheder, vi investerer i i dag, 
er anderledes end tidligere. Der er langt flere IT-virksom-
heder, og der er også i et vist omfang virksomheder, der 
arbejder med klimaløsninger. Vi skal være opmærksomme 
på, hvor de nye muligheder opstår, og rette vores opmærk-
somhed mod de områder, som om fem år vil være tone-
angivende. I den forbindelse er jeg sikker på, at man skal 
tage sine ESG-briller på.

Endelig er det sådan, at vores investeringshorisont er for-
holdsvis lang, fordi vi også skal tage hensyn til de frem-
tidige ejere af vores virksomheder. Det betyder, at eventu-
elle økonomiske risici, som er indlejret i virksomhedernes 
drift, bliver afgørende at håndtere. Vi skal kunne interagere 
med det øvrige samfund, kunder og medarbejdere. Vi skal 
gøre os klart, hvilke effekter vores forretning har på de 
forskellige ESG-faktorer, for kortsigtede gevinster kan blive 
til langsigtede forpligtelser, hvis ikke man er opmærksom i 
tide.

Derfor er investeringsarbejde og risikostyring to sider af 
samme sag. Det giver ikke mening at vurdere det frem-
tidige afkast uden at se på, hvilken risiko man løber. Kan vi 
kontrollere risikoen og samtidig udvikle forretningen, giver 
det også et bedre afkast.

Kan du fortælle om, hvordan danske fonde arbejder med 
ESG?
Hvis vi starter hos Axcel, som jeg kender bedst, har vi haft 
det på agendaen siden 2010, hvor vi besluttede at gå med 
i UN Global Compact – ikke bare os som fond – men også 
vores virksomheder. Det var en stor beslutning dengang, 
fordi kun få vidste, hvad det indebar, og fordi vi skulle stille 
nogle meget konkrete krav til vores virksomheder – og det 
er ikke noget, man bare lige gør med et fingerknips. Eksem-
pelvis har det været nødvendigt at sætte ESG-procedurer 
ind i virksomhedernes årshjul, udpege operationelle ESG-
ansvarlige, udarbejde rapporter og meget andet, som gør, 
at vores virksomheder efterhånden bruger en del ressour-
cer på det. På fondsniveau er vi tilsluttet UN PRI, og derud-
over er vi løbende i dialog med en række af vores investorer 
om ESG, for efterhånden har en del af disse helt specifikke 
spørgsmål, som vi skal svare på.

Senest har vi opgraderet vores due diligence-producerer, 
og det betyder, at vi virkelig går i dybden, inden vi investe-
rer i en virksomhed, dels med interviews med ledelsen og 
dels med grundige markedsanalyser, hvor risici og mulig-
heder bliver kortlagt. 

Bæredygtighed er afgørende 
for vores langsigtede 
resultater

Hvorfor er ESG blevet en så afgørende faktor for PE-branchen, og hvordan har arbejdet 
udviklet sig hen over årene? Hvad kan vi forvente os fremover? Det har vi talt med 
DVCA’s formand, Christian Frigast, om.

Tema 3 | Christian Frigast: Bæredygtighed er afgørende for de langsigtede resultater

”

Senest har vi opgraderet vores 
due diligence-producerer, 

og det betyder, at vi virkelig 
går i dybden, inden vi 

investerer i en virksomhed. 

Christian Frigast
Formand, DVCA
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Christian Frigast, formand, DVCA
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Tema 3 | Christian Frigast: Bæredygtighed er afgørende for de langsigtede resultater

Ser vi på de større udenlandske fonde, der opererer i 
Danmark, kan man se, at de længe har taget ESG dybt 
seriøst, og at de er med til at sætte en dagsorden på om-
rådet, hvilket er meget betryggende. Det er også mit 
indtryk, at andre danske fonde er opmærksomme på pro-
blemstillingen og arbejder dedikeret med ESG. 

Hvad kan I gøre bedre?
Vi skal forbedre os, hvad angår rapportering og åbenhed, 
så omverdenen kan få indsigt i, hvad vi egentlig gør. Og så 
skal vi være bedre til at opstille mål på baggrund af rigtige 
KPI’er. I den proces kan vi læne os op ad Nasdaqs nye 
guidelines for ESG-rapportering. De er naturligvis målrettet 
de børsnoterede selskaber, men jeg er ikke i tvivl om, at de 
også vil smitte af på os. Vi er i fuld gang med at studere 
dem og vil undersøge, om de kan inspirere os i forhold til 
vores egne retningslinjer.

Vi er også på vej med et skattekodeks, der skal gøre det 
tydeligt, at kapitalfonde, der arbejder i Danmark, ikke 
beskæftiger sig med aggressiv skatteplanlægning. Vi er 
ikke helt på plads med alle detaljer, for det er en kompli-
ceret problemstilling, men ambitionen er helt klar: Kapital-
fonde skal ikke bidrage til at erodere det samlede skatte-
provenu. 

Den kyniske betragtning er, at I kun gør dette på grund af 
jeres investorer?
Vi gør alt for vores investorer, kan man vel roligt sige, for det 
ligger i vores DNA. Vi skaber et afkast, vi sørger for, at de 
bliver grundigt informeret, og så bidrager vi naturligvis også 
gerne til, at verden bliver et bedre sted gennem vores aktive 
ejerskab. Jeg synes, det er en positiv udvikling, og jeg ser 
ikke noget modsætningsforhold mellem at nå vigtige mål 
på ESG-området og skabe et solidt afkast.

Hvordan ser I FN’s Verdensmål influere på jeres virksom-
heder?
At skabe fremdrift i FN’s Verdensmål giver rigtig god 
mening for de fleste virksomheder, for alle kan bidrage på 
den ene eller anden måde. Det kan eksempelvis være ved 
at skabe adgang til sunde fødevarer, sundhedsydelser, 
ligestilling og uddannelse, og det kan være beskyttelse 
af arbejdskraft og sikring af menneskerettigheder. Og så 
er der naturligvis spørgsmålet om, hvordan vi håndterer 

klimaudfordringerne, som i afgørende grad er med til at 
definere spillepladen for os alle sammen i de kommende 
år. Her skal alle bidrage, hvis vi skal nå i mål.

Hvad kan kapitalfondsejede virksomheder gøre ved 
klimaet?
Vi ved, at klimaændringer udgør en eksistentiel trussel for 
vores liv på planeten, og at det er nu, vi skal sætte ind, hvis 
vi skal undgå alvorlige stigninger i den globale temperatur. 

Det har en helt konkret betydning, for vi kan se, at klima-
udfordringerne kan udfordre mange virksomheders forret-
ningsmodel på tværs af geografier og brancher. Varmen 
kan gøre det næsten ulideligt at opholde sig i bestemte 
regioner på visse årstider, og det kan have stor betydning 
for virksomheders indtjeningsmuligheder. En anden risiko 
er politiske tiltag, som kan ramme over en bred kam for 
at imødegå klimaudfordringerne. Det kan være højere 
CO2-emissionsskatter eksempelvis. Men det kan også være
pludselige ændringer i forbrugeradfærd eller reaktioner 
blandt medarbejdere, som kan ændre forretningsmulig-
hederne. Vi ser også en rivende teknologisk udvikling på 
eksempelvis klimaområdet, som kan give nye forretnings-
muligheder. Det kan være et gennembrud i ren energi-
produktion, nye transportformer eller lignende. Jeg tror, 
man skal være forberedt på lidt af hvert i forhold til klima-
udfordringerne.

Vi skal gøre os klart, hvilke effekter vores forretning har på de 
forskellige ESG-faktorer, for kortsigtede gevinster kan blive til lang-

sigtede forpligtelser, hvis ikke man er opmærksom i tide.

Christian Frigast
Formand, DVCA

”
Christian Frigast, formand, DVCA
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Tema 4 | Private equity er også for kvinder

Investeringsbranchen er ramt af samme skævhed, som 
man ser mange andre steder. Når man bevæger sig op i 
hierarkiet og ind i de taltunge afdelinger, så er det de sorte 
jakkesæt, der dominerer billedet. Der er mange mænd, og 
der er få kvinder. 

Det er måske ikke så overraskende. Men man kan faktisk 
argumentere for, at det er ekstremt paradoksalt. For i 
modsætning til andre brancher, hvor fokus ofte er kvalita-
tive mål, der i høj grad kan påvirkes af menneskers hold-
ninger og fordomme, så er private equity anderledes. Her 
er det nemlig ofte de målbare, kvantitative resultater, der 
afgør, hvem der gør det bedst. 

Den forskel bør tiltale kvinder med høje karriereambitioner. 
Sådan lyder det i hvert fald fra nogle ledelsesmæssige ak-
tører, der kender private equity-verdenen helt indefra. En af 
dem er Sanna Suvanto-Harsaae, der er en særdeles erfaren 
erhvervskvinde, som har været formand i over 10 private 
equity-ejede bestyrelser. Hun sidder i dag for bordenden i 
bl.a. BoConcept. 

”Inden for private equity er det i høj grad værdiskabelsen, 
der er i fokus. En del af arbejdet er selvfølgelig også for-
malia, organisation, corporate governance osv., men man 

bruger ikke meget tid på det i forhold til andre bestyrelses-
typer. Målet er simpelthen at skabe en god forretning. Det 
tiltaler mig,” siger hun og tilføjer:

”Faktisk er mit arbejde med private equity-ejede virksom-
heder noget af det bedste, der er sket i min karriere. Kvinder 
kan f.eks. have en anden ledelsesstil end mænd – men hvis 
man udelukkende bliver målt på ens resultater, så handler 
det ikke mere om ens stil. Det er tallene, der tæller. Det er 
fantastisk.”

Verdens bedste job
Der er dog også andre årsager til, at branchen burde være i 
kikkerten hos flere med høje karriereambitioner. Det mener 
Rikke Kjær Nielsen, der er partner i EQT Danmark. Hendes 
fokusområde er mellemstore virksomheder, og hun beteg-
ner simpelthen sit arbejde som ”verdens bedste job”. 

Rikke Kjær Nielsen fremhæver specielt, hvor ekstremt 
inspirerende og lærerigt det kan være at blive hvirvlet ind 
i private equity-verdenen som ung kvinde. Hun var selv i 
starten af 30’erne, da hun landede i EQT for 10 år siden.

”Du arbejder med nogle af de mest interessante virksom-
heder, der findes. Du spejler dig i de mest inspirerende 

Sanna Suvanto-Harsaae, Rikke Kjær Nielsen og Christina G. Sørensen har det til fælles, at de har 
valgt en karriere inden for private equity. De anbefaler andre kvinder at overveje det samme, bl.a. 
fordi branchens fokus er de målbare, kvantitative og dermed kønsneutrale resultater.

Gode grunde til, at flere kvinder 
bør overveje en karriere inden 
for private equity

”

Mit arbejde handler reelt om at 
forbedre tingenes tilstand gen-

nem samarbejde med andre 
mennesker. Det bør appellere til 

mange – kvinder som mænd.  

Christina G. Sørensen
Seniorpartner og medejer,

 Copenhagen Infrastructure Partners

Christina G. Sørensen, seniorpartner i og medejer af Copenhagen Infrastructure 
Partners, og Rikke Kjær Nielsen, partner i EQT
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Tema 4 | Private equity er også for kvinder

lederteams, du kan lære af de bedste bestyrelser, og du 
benytter dig af de dygtigste rådgivere. Hvis man ser et pro-
blem i en virksomhed, har man en forpligtelse til at løse 
det,” siger hun og tilføjer:

”Kollegerne er fantastisk dygtige. Det er regulært et kæmpe 
privilegium at arbejde med sådanne mennesker i en ung 
alder, og det er ekstremt lærerigt. Det budskab mener jeg vi 
bør blive bedre til at komme bredere ud med som branche.” 
Den observation nikker Christina G. Sørensen genkendende 
til. Hun er seniorpartner i og medejer af Copenhagen Infra-
structure Partners, som driver en række infrastrukturfonde 
med fokus på vedvarende energi. 

Selvom branchen er spændende og lærerig, så kræver den 
alt andet lige forhåndskvalifikationer. Det store fokus på 

målbare resultater og tal er en indbygget del af branchens 
DNA, men det mener hun ikke bør skræmme folk, der 
overvejer en karriere i branchen, væk. 

”Det er på sin vis den nemme del af mit arbejde. Tal er et 
redskab. Det er konstaterbare ting. Det er grundlæggende 
bare nogle faktuelle oplysninger, som man skal forholde sig 
til. Det gør jeg hver dag med mine investeringscases, for det 
er jo den måde, man kan sammenligne investeringer på og 
dermed skabe resultater – og det er jo i bund og grund det 
centrale for investorerne,” siger hun. 

Opgør med stereotyper
Når det handler om det taltunge element i private equity, 
så er vi inde på et af de områder, der ofte bliver udråbt til 
årsag til, at kvinder er underrepræsenterede i forhold til 

Christina G. Sørensen, seniorpartner i og medejer af Copenhagen Infrastructure 
Partners, og Rikke Kjær Nielsen, partner i EQT

”

Kollegerne er fantas-
tisk dygtige. Det er 
regulært et kæmpe 

privilegium at arbejde 
med sådanne men-

nesker i en ung alder, 
og det er ekstremt 

lærerigt. Det budskab 
mener jeg vi bør blive 

bedre til at komme 
bredere ud med som 

branche. 

Rikke Kjær Nielsen
Partner, EQT
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mænd i visse brancher. Den klassiske betragtning er, at 
matematikken tiltaler flere mænd end kvinder. 

Der er dog tale om en stereotyp skrøne. Den er ikke sand. 
I hvert fald ikke, når det handler om, hvorvidt ét køn skulle 
klare sig bedre til matematikeksamenerne end det andet. 
Den slags forudindtagede holdninger har alligevel konse-
kvenser. Ikke bare på selve arbejdspladserne, når kandi-
dater til forfremmelser skal findes og udnævnes – det 
starter langt tidligere. Samme holdninger florerer sim-
pelthen i de universitetsstuderendes hoveder, og det på-
virker deres karrierevalg. Det mener Christina G. Sørensen, 
man bør gøre op med.

”Myten siger, at denne branche bare er sorte jakkesæt og 
svære tal. Det er klart, at man ikke må være talforskrækket, 
når man arbejder her, men det er langt de fleste kvinder 
altså heller ikke. Mit arbejde handler reelt om at forbedre 
tingenes tilstand gennem samarbejde med andre menne-
sker. Det bør appellere til mange – kvinder som mænd,” 
siger hun.

Sanna Suvanto-Harsaae er enig i, at der er behov for et 
opgør med myterne. Det er ikke kun vigtigt for at ændre 
indstillingen i unges hoveder, så vi får uddannet flere 
kvinder i de discipliner, som private equity-branchen efter-

spørger – det handler i lige så høj grad om at fremtidssikre 
sektoren selv. 

”Diversificering er vigtig. Det gælder medarbejdernes køn, 
hjemland, religion osv. Branchen er præget af superkloge 
folk, men de minder ofte om hinanden. De er lidt for meget 
den samme type. Det kan være et problem. Det er essen-
tielt at få nye synsvinkler på udfordringer. Små forskelle og 
perspektiver kan være meget nyttige, når der skal træffes 
beslutninger,” siger hun. 

Grundlaget for den diversificering starter ved, at man får 
flere forskellige typer mennesker ind i branchen – deri-
blandt flere kvinder. Spørger man Rikke Kjær Nielsen fra 
EQT Danmark, så er vejen dertil, at branchen opper sig på 
kommunikationsfronten og bl.a. fortæller, hvad en typisk 
arbejdsdag rummer. 

”Private equity er ikke løsningen på alle verdens problemer, 
men som aktiv ejerskabsform kan den alligevel noget unikt. 
Vi skal blive bedre til at fortælle om de jobs, vi skaber, og 
den velstand og velfærd, det medfører. Vi øger ikke køns-
diversificeringen i vores branche ved at sige ’kom og arbejd 
for os’ til de unge kvinder. Vi gør det ved at fortælle, hvad vi 
i virkeligheden går og laver,” siger hun.

Sanna Suvanto-Harsaae, erhvervskvinde

”

Diversificering er 
vigtig. Det gælder 
medarbejdernes 

køn, hjemland, 
religion osv. Branchen 

er præget af super-
kloge folk, men 

de minder ofte om 
hinanden. De er lidt 

for meget den 
samme type.

Sanna Suvanto-Harsaae
Erhvervskvinde
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Overholdelse på kapitalfondsniveau 
I år er syv danske kapitalfonde fuldt omfattet af DVCA’s 
retningslinjer for god selskabsledelse og aktivt ejerskab. 
De syv danske fonde er Axcel, Polaris, Maj Invest, BWB 
Partners, Capidea, Catacap og Via Equity. 

Derudover er der i år 13 internationale fonde, som er delvist 
omfattet af retningslinjerne, hvilket er fire mere end sidste år. 

Kontrollen med overholdelse af retningslinjerne på fonds-
niveau har omfattet en gennemgang af de danske kapital-
fondes hjemmesider med henblik på at vurdere, hvorvidt 
de 15 elementer i anbefalingerne til information på kapital-
fondens hjemmeside er opfyldt. Gennemgangen viste, at 

alle de danske kapitalfonde efterlever retningslinjerne, 
enten ved at være i ”comply” og dermed have informatio-
nerne tilgængelige på de danske kapitalfondes hjemme-
sider pr. 28. juni 2019 eller ved at forklare (”explain”), 
hvorfor enkelte oplysninger er undladt. 

Derudover har kapitalfondene indrapporteret en vurdering 
af, hvorvidt de mener, at retningslinjernes krav til kommu-
nikation med interessenter ved køb og salg af virksom-
heden, 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.

DVCA’s retningslinjer
Rapport fra komiteen for god 
selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema viser overholdelse af retningslinjerne 
på de enkelte områder:

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 Kontakt-info fremgår

8.   Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab 100% comply 
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Overholdelse på virksomhedsniveau
Der er 50 virksomheder, som er omfattet af retningslinjerne 
i 2018, hvilket er uændret i forhold til sidste år.  

Deloitte har kontrolleret, at virksomhedernes indrapporte-
ring 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 fra 76% i 2017 til 79% i 2018, 
hvilket komiteen betragter som et tilfredsstillende niveau. 
Selvom antallet af selskaber i analysen er uændret, er der 
sket en udskiftning af ca. 20% af selskaberne, og årets 
analyse viser i lighed med tidligere år, at det typisk tager 1-2 
år at få implementeret retningslinjerne fuldt ud i årsrap-
porten og de årlige rutiner i bl.a. revisionsudvalget. Det er 
således fortsat komiteens vurdering, at kapitalfondene og 
deres virksomheder generelt har skarpt fokus på efter-
levelse af DVCA’s retningslinjer. 

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 investorer i de enkelte investeringsfonde samt procentvis  Investorer fremgår

 fordeling af investorer på type og land. Opdelingen kunne 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 porteføljevirksomherderne

 

14.  Beskrivelse af den enkelte investeringsfonds porteføljevirksomheder med angivelse af: 100% comply

 • Geografisk placering af hovedkontor • Branche (industri, service, teknologi, IT, detail, etc.) • Ansvarlig 

 investeringspartner hos managementselskabet og henvisning til virksomhedens hjemmeside  

 • Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i de enkelte porteføljeselskaber suppleret med 

 nøgletal for virksomheden

 

15.  Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne Mulighed for download

 (eventuelt som et link til porteføljeselskabets hjemmeside) eller link til hjemmesider

Samfundsansvar
DVCA’s retningslinjer anbefaler, at kapitalfondsejede virk-
somheder vedtager politikker for samfundsansvar.

Hvis anbefalingen følges, medfører dette, at virksom-
hederne i henhold til årsregnskabslovens § 99a ligeledes 
i årsrapporten eller på hjemmesiden skal redegøre for, 
hvorledes virksomheden omsætter politikkerne til handling 
samt give en vurdering af effekten heraf. 

Selvvurderingen har vist, at 92% af selskaberne har taget 
initiativ til at vedtage et sæt politikker for samfundsansvar 
mod 80% sidste år. Det er komiteens konklusion, at der 
også på dette område er en flot efterlevelse. 

Ledelsesudvalg
Det anbefales, at virksomhederne etablerer et revisions-
udvalg, som enten varetages af et underudvalg til besty-
relsen eller af den samlede bestyrelse.
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Omkring 43% af virksomhederne har valgt at etablere et 
revisionsudvalg – enten i form af den samlede bestyrelse 
eller et decideret underudvalg til bestyrelsen. Dette er et 
fald på 14% i forhold til sidste år. Den negative udvikling 
skyldes udskiftningen i de selskaber, som er omfattet af 
analysen, idet hovedparten af de selskaber, der har forladt 
porteføljen, havde implementeret revisionsudvalg, mens 
de nytilkomne endnu ikke har etableret et udvalg.  

Risikostyring og intern kontrol
Det anbefales, at virksomhederne integrerer risikostyring 
i det øverste ledelsesorgan og implementerer interne 
kontroller til imødegåelse af de væsentligste risici. Der-
udover anbefales det, at virksomhederne rapporterer 
herom i deres årsrapport. Det fremgår af nedenstående 
tabel, at efterlevelsen omkring implementering af proce-
durer i virksomhederne og intern ledelsesrapportering om 
risikostyring er blevet forbedret igennem alle årene og nu 

OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJERNE I PORTEFØLJESELSKABERNES ÅRSRAPPORTER

2018 2017 2016  

79% 76% 78% Samlet efterlevelse (inkl. forhold vedr. risikostyring og intern kontrol)

84% 84% 92% Positivt nævnt i ledelsesberetningen, at selskabet er omfattet af retningslinjerne.

68% 68% 82% Henvisning i ledelsesberetningen til DVCA’s hjemmeside.

60% 69% 72% Årsrapport tilgængelig på hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen.

82% 91% 93% Oplysning om finansielle og øvrige risici vedrørende kapitalstruktur.

82% 80% 73% Oplysninger om medarbejderforhold, herunder antal ansatte primo og ultimo året samt   

   nyansættelser og afskedigelser i regnskabsåret.

66% 64% 61% Corporate Governance, herunder oplysning om: • Hvilken kapitalfond der ejer virksomheden  

   og med hvilken ejerandel • Hvem de enkelte medlemmer i det øverste ledelsesorgan 

   (bestyrelsen) er indstillet af • Det enkelte bestyrelsesmedlems aktuelle stilling • Det enkelte  

   bestyrelsesmedlems øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og 

   tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske virksomheder samt krævende  

   organisationsopgaver • Det øverste ledelsesorgans arbejde (antal bestyrelsesmøder, brug 

   af bestyrelsesudvalg mv.) • Bestyrelsens 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

2018 2017 2016  

94% 90% 93% 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.

93% 90% 80% Det centrale ledelsesorgan rapporterer løbende til det øverste ledelsesorgan om udviklingen  

   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.

befinder sig på et niveau, hvor ni ud af 10 selskaber efter-
lever 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 bestyrelsen i kapital-
fondsejede virksomheder skal tage stilling til, om der skal 
etableres en whistleblowerordning med henblik på at give 
mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering 
af alvorlige forseelser eller mistanke herom. De indrappor-
terede data viser, at 65% af selskaberne har taget stilling 
hertil, hvilket er en stigning fra 20%.
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 Kapital under Antal danske Afhændede Omsætning Fondens Danske   
 forvaltning  investeringer  virksomheder  i 2018  stiftelsessted repræsentanter
 (mia. kr.)   (mia. kr.)

  Ikke omfattet af DVCA’s retningslinjer Danmark Kim Fejfer

 7,1 4 2 0,24* Sverige Steffen Thomsen  

 385,0 1 6 2,58 USA Thomas Joachim Hansen 

 62,9 5 6 5,68 Sverige Søren Johansen  

 5,2 7 41 4,57* Danmark Christian Schmidt-Jacobsen 

 2,3 10 7 5,50 Danmark Jacob Bergenholtz  

 2,3 10 11 1,90 Danmark Erik Balleby Jensen  

 2,9 9 0 3,65* Danmark Vilhelm Hahn-Petersen

      Jens Hahn-Petersen 

      Peter Ryttergaard 

      Rasmus Lokvig  

  Ikke omfattet af DVCA’s retningslinjer Danmark Jakob Baruël Poulsen

 449,0 1 6 0,15* Storbritannien  Christoffer Sjøqvist  

 350,2 9 15 32,27 Sverige Mads Ditlevsen

      Rikke Kjær Nielsen  

 15,2 4 4 5,30 Norge Thomas Broe-Andersen 

 240,1 2 1 0,49* USA Michael Bruun  

 2,9 7 0 1,94 Danmark Lars Dybkjær  

 42,6 2 6 0,12* Storbritannien Thomas Klitbo  

 0,5 5 2 0,99* Danmark Per Kristensen  

 3,3 12 57 3,94* Storbritannien Erik Holm 

 115,7 4 8 5,50 Sverige Lars Terney

 8,1 10 14 6,30 Danmark Jan Johan Kühl  

 11,5 2 2 0,38 Storbritannien Karl Eidem   

 93,4 2 1 0,70* Storbritannien Oscar Mosgaard 

      Urich Witt 

 0,1 11 8 0,22* Danmark Søren Mølgaard Kristensen 

 0,3 6 0 0,04* Danmark Anders Tveggard

      Jon Risvig

      Klaus Bülow Davidsen 

 12,2 4 3 2,04 Norge Martin Welna 

 3,0 9 13 1,14* Danmark John Helmzøe-Zinck

 42,4 2 0 1,05 Holland Kaspar Kristiansen

* Blanding af omsætning og bruttofortjeneste.         

Note: Omsætningstal er baseret på senest offentliggjorte årsregnskaber.

Kapitalfonde omfattet af retningslinjerne
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