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SpareBank 1 SR-Bank kan levere et komplett tilbud av finansielle produkter og tjenester

Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett produkt- og tjenestetilbud. På den måten kan vi sikre at våre kunder mottar rådgivning og
leveranser som er skreddersydd kundens behov

Vi vet at det kreves betydelig innsats fra konsernets side for å forstå kundens rammebetingelser, marked, konkurransesituasjon,
muligheter og utfordringer. Vi mener likevel det er verdifullt å investere i et langsiktig samarbeid og at totalleveranser sikrer effektivitet
og kvalitet i leveransene. Til beste for kunden for å identifisere, utvikle og realisere verdier

Totalleverandør av finansielle tjenester – Èi dør inn
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Øyvind Dale Spørck

• Senior finansanalytiker SpareBank 1 SR-Bank Markets
– Offshore supply, shipping og seismikk

• Megler Fearnley Fonds
• Konsulent PA Consulting Group

• Siviløkonom 
– Arizona State University
– Harvard University

• Mobil: 92 444 777
• Epost: ods@sr-bank.no
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• En verdsettelse er en objektiv jakt på enn «sann» verdi
– Alle verdsettelser vil påvirkes av subjektive faktorer

• Spørsmålet er hvor mye, og i hvilken retning

• Dess mer komplisert og kvantitativ modell, dess riktigere blir verdien
– Flere variabler, gir flere potensielle feilkilder
– Forståelse av marked, bransje, drivere og selskap langt viktigere

• En god verdsettelse gir en nøyaktig verdi
– Verdien er det kjøper er villig til å kjøpe for, og selger er villig til å selge for

Noen vanlige misforståelser rundt verdsettelse

• Ingen fasit

• Verdt hva selger er 
villig til å selge for 
og hva kjøper er 
villig til å betale
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• Verdsettelse av eiendeler
– Hva er bygninger, maskiner og lignende verdt?

• Mest relevant når bedriften skal ut av bransjen eller ved sammenslåing

• Relativ verdsettelse
– Diverse multipler som for eksempel P/E eller EV/EBITDA-multipler i forhold til sammenlignbare 

selskaper
– Enterprise value, omsetningsutvikling, aksjekursutvikling

• Inntektsbasert verdsettelse
– Verdsetter selskapet inntektstrømmer

• Diskontert kontantstrøm
– EBIT-multipler

– Normaljustert, kontantstrøm, eps, 
– Ekstraordinære inntekter

• Opsjonsverdsettelse
– Ledelsen vil ha mange valg i årene fremover

• Forsøke å prise verdien på disse

• Verdsettelse av immatrielle eiendeler
– Basert på kostnad?
– Markedsverdi?
– Økonomisk verdi?

Metoder for verdsettelse

• Hvilke man velger 
avhenger av 
formålet til 
analysen, og 
selskapet man skal 
se på

• Normalt benyttes en 
kombinasjon av 
flere metoder

TidVekst Modning

Akkumulert
kontantstrøm

RestruktureringEtableringIdéutvikling Vekst Modning RestruktureringEtablering

• Forretningsmodelleringer

• Finansiell strategi

• Emisjon

• Emisjon

• Strategiutvikling

• Exit

• Kjøp

• Snuoperasjon

• Exit

• Kjøp

• Generasjonsskifte

Idéutvikling
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Verdsettelse av eiendeler – Flere alternative metoder

• Havila Shipping rapporterer om NAV 
per aksje på 98 kroner 
– Dette tilsvarer en pris/NAV på 0,34 

• Våre beregninger tilsier om lag 90 
kroner per aksje
– Tilsvarer pris/NAV på 0,37

• Bokført egenkapital per aksje er 69 
kroner
– Tilsvarer pris/bok på 0,48
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• Historisk har aksjen handlet på en 
pris/NAV rundt 0,45
– Dagens prising er fremdeles billig

Siste kurs 33 kr
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Store forskjeller i hvordan markedet verdsetter selskapene – Pris / bok
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• Finansielle
– P/E
– EV/Sales
– EV/EBIT
– EV/EBITDA (evt. EBITA)

• Operasjonelle
– EV/kunde
– EV/hotellseng

• Hvor sammenlignbare er selskapene? 
– Bransje, konsern vs. selskap, utviklingsstadium, vekstforventninger, geografisk beliggenhet, 

finansiering, forretningsmodell, likviditetsrabatter, IFRS

• Ser vi på samme verdi? 
– Egenkapital/Totalkapital, før/etter skatt

• Er tallene sammenlignbare? 
– Definisjon, årstall, valuta

Relativ verdsettelse - Enkelt, men ofte for enkelt?

• Er det 
sammenlignbart, 
eller fremstår det 
bare som 
sammenlignbart

• Hvilke multipler som 
er viktige, avhenger 
av bransje, selskap 
og hvor man er i 
syklen



- 9 -

0

5

10

15

20

25

Deep Sea
Supply Plc

DOF ASA Eidesvik
Offshore

ASA

Farstad
Shipping

ASA

Havila
Shipping

ASA

Siem
Offshore

Inc.

Solstad
Offshore

ASA

Bourbon
SA

GulfMark
Offshore,

Inc.

Hornbeck
Offshore
Services

Inc

Seacor
Hldgs Inc

Tidewater
Inc.

Forskjellene er store også her – Eksempel P / E
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• Hvilken risikojustert avkastning vil selskapet gi?
– Kontantstrøm
– Normaljustert
– Utbytte
– Superprofitt 

• Resultat utover en definert avkastning på kapital bundet i selskapet (alternativ avkastning)
• EVA-metoden (Economic Value Added)

– Verdi definert som en sum av bokført egenkapital og nåverdi av fremtidig superprofitt

Inntjeningsbaserte verdsettelsesmetoder

• Hva legger man til 
grunn for et 
teknologiselskap 
med voldsomme 
vekstforventninger?
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År 1 År 2 År 3 År 4 År 5
Resultat etter skatt
+ avskrivninger
‐ investeringer
‐ endringer i arbeidskapital
+ netto låneopptak
= Kontantoverskudd 100 200 100 250 300 950

Neddiskonteringsfaktor 10% 1,00 1,10 1,21 1,33 1,46

Nåverdi 100 182 83 188 205 757

Kontantstrømsbaserte metoder

• Neddiskontering av 
fremtidige 
kontantstrømmer

• Skal reflektere 
risikoen ved å 
investere i dette 
selskapet kontra 
alternativer
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Sensitivitetsanalyse på viktige variabler - Scenarioer

• En varig nedgang i 
kontraktsrater, 
kombinert med en 
halvering i forventet 
late-sales vil i dette 
tilfellet drastisk endre 
selskapets 
kontantbeholdning og 
soliditet
– Gir store utslag på 

verdien
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• Estimer «normalresultat» basert på selskapets ressurser
• Estimer usikkerhet vedrørende fremtidige resultater

– Bedriftsspesifikk risiko i form av et avkastningskrav

• Estimer avkastningsverdien av den ordinære virksomheten
Justert i forhold til usikkerheten

• Estimer verdiene av «ikke-driftsrelaterte» eiendeler

Normalresultatmetoden

• Hvor går trenden 
over flere år?
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A BBB BB B CCC Dolphin Del-
rating

Størrelse på balanse
$8-12 mrd. $4-8 mrd. $2-4 mrd. $0,5-2 

mrd.
< $0,5 
mrd.

$0,5-2 mrd. B

Produkt diversifisering Mer enn 3 produktlinjer over 
min. 2 industrisegmenter

Mer enn en produktlinje, men 
sterkt avhengig av en En 

produktlinje
En 

produktlinje CCC

Geografisk diversifisering
Posisjonert i minst 3 

markeder og størrelse 
proposjonalt til borreaktivitet

Posisjonert i minimum to 
store produserende regioner

Fokus på et 
marked

Posisjonert i 
minimum to 

store 
produserende 

regioner

BB - B

Markedsposisjon En av fem dominerende
selskap globalt

En av fem dominerende
selskap i minst to markeder

Regional 
eller 

nisjespiller

En av fem 
dominerende 

globalt
B

EBITR/Eiendeler justert
11-15% 8-11% 5-8% 2-5% < 2% 13% A

EBITR/Rente-kostnad + 
leasingkostnader 7,5 - 10,0x 5,0 – 7,5x 2,5 -5,0x 1,5 – 2,5x < 1,5x 1,9x B

Netto rentebærende gjeld + 
Leasingforpliktelser /EBITDAR 1 -2x 2 – 3x 3 – 4x 4 – 6x > 6x > 6x CCC

Netto rentebærende gjeld + 
Leasingforpliktelser /Justert 
kap. 15-20% 25-35% 35-55% 55-70% > 70% 60% B

Indikasjon Rating B

Tilnærmet automatiserte rammeverk – For tilbakeskuende?

• Brukes for å bedømme 
risiko, som påvirker 
diskonteringsfaktor 

Kilde: Moody’s, SpareBank 1 SR-Bank Markets



- 15 -

• Finansiell risiko
– Rentabilitet/lønnsomhet
– Kontantstrøm
– Likviditet
– Finansiell struktur
– Soliditet

• Forretningsmessig risiko
– Selskapsmessige forhold
– Markeder, kunder og produkter
– Produksjon, leverandører og samarbeidspartnere
– Ledelse, organisasjon, nøkkelpersoner og kompetanse
– Forpliktelser 

Noen variabler som påvirker verdivurderingen

Risiki Hva trekker opp eller ned?

• Verdiøkende forhold 
– Stabil og sikker kontantstrøm (+ vekst)
– Langsiktige kundeavtaler
– Patenter og sikrede rettigheter
– Dobbel dekning av kritiske funksjoner og god 

dokumentasjon
– I «fremtidsrettet» bransje
– «Orden i sysakene»

• Verdireduserende forhold 
– Avhengighet av nøkkelpersoner
– Avhengighet av noen få kunder
– Avhengighet av rammebetingelser, markedsforhold el.l.
– Leveranserisiko (endring ved ny eier?)
– Dårlig likviditet og krevende finansieringssituasjon
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• Ulempen ved mindre kontroll skal kompenseres
– Viktige grenser

• > 33,33%
• > 50%
• > 67,67%
• > 90%

• Omsetningsmuligheter normalt mer begrenset for en 
minoritetspost

Betalingsviljen avhenger i stor grad av kontrollen man oppnår

• «Alle aksjer har like 
stor verdi»

• I praksis er det ikke 
slik

Eierandel Rabatt
0-10% 50%

11-33% 40%

34-50% 30%

51-66% 20%

67% 10%
Det er veldig stor variasjon fra transaksjon til transaksjon
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• Kjøpers interesse
– Finne «riktig» objekt
– Gjøre en «god deal» (lav pris)
– Redusere risiko

• Unngå å kjøpe «katta i sekken»
• Unngå søksmål og erstatningsansvar
• Unngå at selskapet «forvitrer» 

– Ansatte, kompetanse, kunder

– Minimalisere skatt
• Innmat fremfor aksjer
• Earnout, bindingstid og selgerkreditt
• Betaling i aksjer

Et salg avhenger av to parter med forskjellig utgangspunkt

• Kjøper svartmaler 
og selger 
presenterer et 
glansbilde
– Det forventer i alle 

fall motparten

• Uavhengige 
rådgivere kan gjøre 
usikkerheten langt 
mindre, og prisen 
langt bedre

• Selgers interesse
– Gjøre en «god deal» (høy pris)
– Sikre at virksomheten forvaltes videre på 

en god måte
• Ikke sverte merkenavnet
• Ansatte får beholde arbeidsplass
• Hvordan blir hverdagen?

– Unngå krøll i etterkant
– Minimalisere skatt

• Aksjer fremfor innmat
• Ikke earnout, bindingstid og 

selgerkreditt
• Betaling i kontanter
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En bedrift kan være mer verdt for kjøper enn selger

• Asynkron 
informasjon gir 
forskjellig verdi

• Men størst er 
forskjellen på 
oppfattet risiko

Utgangspunkt Synergieffekter Strategisk
verdi

Restrukturerings-
kostnader

100%

20‐30%

10‐15% 5‐10%

125‐165%

Verdi for 
kjøper

Utgangspunkt Synergieffekter Strategisk
verdi

Restrukturerings-
kostnader

70% +‐ 30%

20‐50%

10‐25% 5‐60%
75‐130%

Verdi for 
kjøper
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‐30 % ‐20 % ‐10 % 10 % 20 % 30 %
EBIT  1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

EBIT‐multipel 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5

Verdsettelse selskap 4,9 6,4 8,1 10 12,1 14,4 16,9

Gjeld 2 2 2 2 2 2 2

Nettoverdi 2,9 4,4 6,1 8 10,1 12,4 14,9

Minoritetsrabatt 65 % 60 % 55 % 50 % 45 % 40 % 35 %

Justert verdsettelse 1,02  1,76  2,75  4,00  5,56  7,44  9,69 

Verdi av 25% aksjepost 0,25  0,44  0,69  1,00  1,39  1,86  2,42 

Sensitivitet i verdivurdering

• Man kan ofte få de 
verdiene ut som 
man ønsker 
avhengig av hvilke 
faktorer man 
tillegger vekt

• Kjøper og selger vil 
ha forskjellig 
motivasjon for å 
legge godviljen til

Et tenkt eksempel:

EBIT 2 millioner
Gjeld 2 millioner
Eierandel 25%



- 20 -

• Rydd opp i den finansielle situasjonen
• Gjennomgå operasjonelle forhold i bedriften

– Quick-wins

• Avklar juridiske- / kontraktsmessige forhold
• Få orden på protokoller / dokumentasjon
• Ha ledergruppe klar før salg
• Etabler hensiktsmessig kontroll- og rapporteringssystem
• Rydd opp i miljømessige problemer
• Shine opp fysiskie fasiliteter / lokaler
• Rydd opp forhold mellom eier og bedrift
• Sørg for dokumentasjon og referanser

– Kontrakter og avtaler
– Kundeuttalelser
– Patenter og rettigheter
– Testresultater
– Partneruttalelser

Forbredelser før salg, eller noe som alltid bør være på plass?

• Kan gi høyere verdi, 
men også bedre 
lønnsomhet og drift?

• Norsk anbefaling for 
eierstyring og 
selskapsledelse
– Likebehandle

aksjonærer
– Løpende 

virksomhet skal 
ikke forstyrres

– Tilstrekkelig 
informasjon til 
aksjonærene

– Generalforsamling 
må stemme over 
avhendelse
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• Eiere

• Ledelse

• Tillitsvalgte

• Bank

• Stakeholders

• Kunder

• Leverandører

• Revisor

• Advokat

Analysere, planlegge, beslutte og informere

Informere og forankre

• Sett av nok tid internt

• Lage en realistisk plan

• Nok ressurser (kapasitet og 
kompetanse) til å gjennomføre

• Lage en prosjektorganisasjon

• Forankre mål og strategi

• Plan B - forsinkelse

Planlegge og skaffe nok ressurser

• Kapitalmarkedet

• Det fundamentale markedet

• Bedriften

• Konkurrenter

• Kjøpere

• Konsekvens av å la være

• Vurdere salgsobjekt(ene) og juridisk 
struktur

• Beslutte salgsstrategi / 
emisjonsstrategi / finansieringstrategi

Analyse og beslutning

• Nøye vurdering ift verdi for 
transaksjonen

• Management er avgjørende ved salg

• Ansatte bør tas med på råd og/eller 
informeres hvis mulig

• Salg og/eller emisjoner kan ta tid

• Det er normalt at tidsplanen er 
ønsketenkning

• Uforutsette hendelser skjer nesten 
alltid

• Avhengigheten til tredjeparts prosess 
(kjøper, bank etc) er stor

• Analysen er fundamentalt annerledes 
ved salg enn ved vanlig drift

• Ekstrem variasjon i kvalitet (henger 
ofte sammen med modenhet i 
organisasjon)

• Viktig å være åpen for uventede utfall
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• Selskapsinformasjon
– Organisasjonskart, firmaattest, aksjeeierbok, styreprotokoller, 

generalforsamlingsprotokoll, aksjonæravtaler…

• Ansatteinformasjon
– Ansettelsesavtaler, opsjonsavtaler, pensjonsavtaler, bonus, tariffavtaler…

• Lån og finansiering
– Låneavtaler, leasingavtaler, pantsettelser, sikkerhetsstillelser, 

kausjonsansvar…

• Virksomhet
– Produkter/tjenester, kunder, leverandører, konkurrenter, marked, 

samarbeidsavtaler…

• Avtaler
– Konkurranseregulerende avtaler, offentlige tillatelser, patenter, varemerker, 

logoer…

• Eiendom
– Faste eiendommer, pantsettelser, leieavtaler…

• Økonomi og regnskap
– Årsregnskaper, perioderegnskaper, revisorbrev, kundereskontro, 

leverandørreskontro, ordrereserve, budsjetter, markedsverdier/takster…

• Skatt og merverdiavgift
– Skatte og avgiftsrestanser, selvangivelse, omsetningsoppgave, 

bokettersynsrapporter…

• Rettstvister
– Aktuelle og forventede rettslige tvister, etterforskning, strafferettslige skritt…

• Etc.

Informasjonsbehov ved innledende analyse

Selskapsspesifikk informasjon Produkt- og markedsinformasjon

• Produktbeskrivelser
– Produktark, kataloger, salgspresentasjoner etc.

• Patenter
– Norske og internasjonale

• Produksjonsprosesser
– Beskrivelse av produksjonsprosessen

• Kundeprosesser
– Informasjon om kunder, targets, salgsprosessen, 

ordrebok etc

• Markedsinformasjon
– Trender, ny teknologi

• Konkurrentinformasjon
– Marginer, prising, verdsettelser etc
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Investorsøk – bred eller smalt?

• Avhenger av type 
bedrift
– Industriell?
– Teknologisk?
– Liten? 
– Stor?

Finansiell 
investor

Aksjonær

Bank

Bank

Nasjonalt

Internasjonalt

Kunde

Konkurrent

Innovasjon 
Norge

Styremedlem

Familie

Megler

Lokalt

Advokat

Leverandør

Investor

Ansatte

Gründer

Industriell 
investor

Forskningsmiljø

Private Equity Fond
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Prosess ved søk etter nye eiere

• Identifiserer potensielle 
interessenter på 
bakgrunn av en grundig 
analyse av aktørene i 
bransjen

• Virksomhetens 
strategiske verdi

• Initierer kontakt med 
de mest relevante 
interessenter

• Gjennomføre 
innledende 
forhandlinger

• Strukturerer, 
forhandler, 
dokumenterer og 
forestår oppgjør av 
transaksjonen med 
fokus på å optimalisere 
målsetningene til 
klienten 

• Koordinere ”due-
diligence” prosessen 

• Bistå ved 
avtaleutarbeidelse 

1-3 måneder

• Verdivurdering basert 
på regnskaper og 
budsjetter

• ”Benchmarks” som 
benyttes internt som 
utgangspunkt for 
forhandlinger

• Finansiell tilpasning og 
optimalisering

• Utarbeidelse av 
presentasjonsmateriell 
og eventuelt prospekt

1-5 måneder

• Innledende utredninger 
og analyse av 
selskapet, og deres 
produkter, 
markedsposisjon, 
markedssituasjon og 
muligheter

• Intern analyse

• Ekstern analyse

Forhandling og closingInnledende
analyse og vurderinger

Verdivurdering og 
presentasjon Interessenter

1 måned1 måned
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Dette er utarbeidet av SpareBank 1 SR-Bank ASA, Markets (heretter benevnt SR-Bank Markets).

Innholdet er kun ment for bruk av personer og/eller selskapet som har fått tilgang til informasjonen fra SR-Bank Markets. Enhver form for reproduksjon/gjenbruk
av hele eller deler av innholdet må ikke finne sted uten etter forutgående samtykke fra SR-Bank Markets. Innholdet må ikke på noen måte gjøres tilgjengelig for
allmennheten.

Denne rapporten må anses som markedsføringsmateriale med mindre den er utarbeidet i henhold til krav for investeringsanalyse, jf Forskrift til
verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. SR-Bank Markets gjør sitt ytterste for at informasjonen skal være så korrekt og fullstendig som mulig, og
informasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men SR-Bank Markets kan på ingen måte innestå for at informasjonen er korrekt, presis eller
fullstendig, og/eller egnet for kundens formål med å innhente informasjonen. Det skjønn som eventuelt kommer til uttrykk i dokumentet må ikke oppfattes som
garanti, forsikring eller løfte. SR-Bank Markets fraskriver seg ett hvert økonomisk ansvar for tap, både direkte eller indirekte tap eller kostnader, som helt eller
delvis skyldes beslutninger, handlinger og/eller unnlatelser foretatt med utgangspunktet i den informasjon som følger av dokumentet. Uttalelsene i dokumentet
gir uttrykk for SR-Bank Markets oppfatninger på det tidspunkt dokumentet ble utarbeidet, og oppfatningen vil kunne være gjenstand for endringer uten særskilt
varsel.

Lovbestemmelser og/eller internt regelverk om taushetsplikt vil kunne være til hinder for utveksling av informasjon mellom selskaper, avdelinger og ansatte i
SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet. Det vil si at det kan foreligge informasjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA konsernet som kan ha betydning for den informasjon
og de oppfatninger som fremkommer i dette dokument, men som ikke har vært tilgjengelig for vedkommende som har utarbeidet dokumentet.

SpareBank 1 SR-Bank ASA og/eller datterselskap av banken og/eller ansatte i konsernet kan være markedspleier (market maker) i, handle med eller ha
posisjoner i omtalte markeder og/eller finansielle instrumenter, eller ha sikkerhet i omtalte eller beslektede finansielle instrumenter, eller yte finansielle råd eller
banktjenester til og innenfor de samme områder/markeder.

Informasjonen skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter (eller valuta) eller posisjonstaking i omtalte markeder,
og verken hele eller deler av informasjonen kan brukes som grunnlag for inngåelse av noen form for kontrakt eller forpliktelse.
Vennligst ta kontakt med SR-Bank Markets for ytterligere informasjon vedrørende denne rapport, slik som eierskap, offentlig kjente corporate oppdrag og øvrig
informasjon relatert til Lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og Forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876. Informasjon om SR- Markets
Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside www.sr-bank.no.

SR-Bank Markets, en divisjon i SpareBank 1 SR-Bank ASA - organisasjonsnummer NO 937 895 321 i Foretaksregisteret, er medlem av Norges
Fondsmeglerforbund og underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

SpareBank1 SR-Bank ASA, Markets

Disclaimer
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Hvorfor søke etter nye eiere?

• Motivasjonsfaktorer 
i korthet
– Høste verdier
– Sikre verdier
– Skape nye verdier

Høste verdier; 30%

Porteføljefokus; 25%
Industriell partner; 

15%

Generasjonsskifte; 15%

Kapitalbehov; 
10%

Trøtt og lei; 5%

Motivasjon for å søke  nye eiere
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I hvilken  fase er selskapet?

• Forskjellige 
investorer er på jakt 
etter forskjellige 
typer selskap

• Verdivurdering og 
valg av 
verdivurderingsmodell

TidVekst Modning

Akkumulert
kontantstrøm

RestruktureringEtableringIdéutvikling Vekst Modning RestruktureringEtablering

• Forretningsmodelleringer

• Finansiell strategi

• Emisjon

• Emisjon

• Strategiutvikling

• Exit

• Kjøp

• Snuoperasjon

• Exit

• Kjøp

• Generasjonsskifte

Idéutvikling
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• Kartlegge, dokumentere, sikre og utvikle verdiene
– Hva er verdien av selskapet?
– Hva er bedriftens nøkkelressurser?
– Hva er selskapets sterke og svake sider?
– Hvor ligger potensialet?
– Hvilke risikoelementer ser vi i selskapet?
– Når er riktig tidspunkt å iverksette salget på?

• Noen potensielle utfordringer
– Karantenekrav og konkurranse-klausuler
– Krav om ansatte skal fortsette

• Management buy-out
– Problem at ledelsen konkurrerer med andre kjøpere?

Planlegging av salgsprosessen


