
Hvordan skaper private equity fond verdi i norske selskaper?
Undersøkelsen er gjort blant norske selskaper eid av private equity fond. Den ser nærmere på utviklingen  
fra oppkjøpstidspunkt til og med 2015.

193 % økning i omsetning fra  
investeringstidspunktet frem 
til 2015

155 % økning i antall ansatte 
fra investeringstidspunktet 
frem til 2015

Selskapene har høyere omsetningsvekst og bedre EBITDA* marginer...                                                ...og skaper økt verdi og sysselsetting

Innovasjon

Bidrar ikke 12,5 %

Bidrar 87,5 %

33 % i det året private 
equity kom inn 

55 % i 2015
Bidrar ikke 8 %

Bidrar 92 %

54 % av selskapene oppfatter at 
eierne påvirker satsingen på klima 
og miljø i produkter og tjenester

Selskapene oppfatter at eierne bidrar til innovasjon...

Tillater at det avsettes ressurser til dette på bekostning  
av kortsiktig inntjening

Vi har fått ytterligere midler til FoU

Fokus på innovative produkter og markeder for å få mer vekst

“

““

Essensielt 7 %

Veldig viktig 7 %

Viktig 48 %

Ikke viktig 37 %

Produktivitet

Internasjonalisering

Etikk og samfunnsansvarGrønt skifte

67 % 84 %
av selskapene oppfatter at 
eierne påvirker utviklingen 
av policy og strategien for 
bærekraft

av selskapene rapporterer at  
eierne i stor grad påvirker  
opprettelsen og etterlevelse av  
etiske retningslinjer

Andel av omsetning mot utenlandske kunder øker......                                                                    ...som et resultat av støtte fra eierne

Det investeres i selskaper der grønne produkter og tjenester er viktig

...gjennom langsiktighet, finansiell kapasitet og fokus
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Omsetningsvekst

Vekst i EBITDA

EBITDA margin - 2015 

EBITDA margin - 2014
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Norske private 
selskaper

Private equity setter fokus på etikk og samfunnsansvar

* Driftsoverskudd før avskrivninger og nedskrivninger
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Om EY
EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt, avgift, forretningsjus, 
transaksjoner og rådgivning. Med 230 000 ansatte i 152 land bidrar 
vi gjennom våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape 
bærekraftig vekst. Hver dag sørger vi for at privat og offentlig virksomhet 
og arbeidsliv fungerer bedre – for våre ansatte, våre kunder og samfunnet vi 
opererer i.  
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