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Fairness Opinion 

 

Fairness Opinion af de regionale transmissionsnet (herefter betegnet "RTN") 

 

 

Klima- og Energiministeriet 

Stormgade 2-6 

1470 København K   

 

 

 

De har anmodet KPMG's Corporate Finance (herefter betegnet "KCF") om at 

udarbejde en  Fairness Opinion, hvori vi på det eksisterende grundlag 

vurderer, hvorvidt Energinet.dk's afgivelse af endeligt bud på de regionale 

eltransmissionsnet (herefter benævnt "Transaktionen") ud fra et finansielt 

synspunkt vurderes at være fair for Energinet.dk (herefter betegnet 

"Selskabet"). 

 

Det skal understreges, at KCF ikke fremkommer med anbefalinger i relation til 

selve Transaktionen, og at Selskabet alene har ansvaret for sådanne 

beslutninger, som måtte blive truffet på baggrund af nærværende Fairness 

Opinion.  

 

 

Præmisser for vurdering af fair markedsværdi 

 

Præmisserne for fastsættelse af fair markedsværdi er baseret på notat 

udarbejdet af Kammeradvokaten den 19. november 2010, hvoraf det bl.a. 

fremgår, at:  

■ værdien ikke kan overstige en erstatning fastsat af de takserende 

myndigheder efter ekspropriationsprocesloven. 

■ udgangspunktet for værdifastsættelse vil være brugs- eller handelsværdien 

beregnet efter Discounted Cash Flow-metoden (DCF). 

■ der i værdiansættelsen i et vist omfang kan indregnes synergier. Det er dog 

centralt, at synergier, der er specifikke for Energinet.dk, ikke kan indregnes.  

Afgrænsning af Fairness Opinion 

 

Baseret på økonomiske, markedsmæssige, regulatoriske og andre forhold, 

som er gældende, og de informationer, der er stillet til vores rådighed, har vi for 

at kunne fremkomme med en vurdering foretaget sådanne analyser, som vi 

anser som værende nødvendige og hensigtsmæssige, herunder: 

■ DCF-analyse af den regulerede eltransmissionsvirksomhed. 

■ DCF-analyse af drifts- og anlægssynergier ved etablering af 

entreprenørmodel. 

Vores Fairness Opinion er baseret på de informationer, som Selskabet og dets 

rådgivere har stillet til vores rådighed og skriftligt har verificeret som værende 

præcise og fuldstændige og ikke misvisende fremstillet, og som dermed 

antages at udgøre et pålideligt grundlag for vores arbejde. 

Nærværende Fairness Opinion er efter aftale med Klima- og Energiministeriet 

udarbejdet til brug for vurdering af Selskabets afgivelse af endeligt bud på 

RTN.  

Nærværende Fairness Opinion er udarbejdet under forudsætning af, at 

Kammeradvokaten har afgivet opinion omkring Transaktionens juridiske 

forhold. 
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Fairness Opinion 

  

Det estimerede værdiinterval afspejler den entrepriseværdi, som kan 

forhandles/opnås i et åbent marked mellem en kyndig og villig - men ikke 

ivrig - køber og en kyndig og villig - men ikke ivrig - sælger, som begge 

handler på markedsbaserede vilkår, og uden at der indgår betragtninger om 

synergier, der vurderes at være specifikke for Energinet.dk. 

 

I nærværende Fairness Opinion, som er baseret på ovenstående 

forudsætninger og begrænsninger, vurderes entrepriseværdien af RTN til at 

ligge i niveauet DKK 4.600 mio. til DKK 5.700 mio. opgjort pr. 1. januar 

2012. 

 

Sammenligning med endelig budsum (entrepriseværdi) 

 

Værdispændet på DKK 4.600 mio. til DKK 5.700 mio. skal ses i relation til 

det endelige bud på RTN på DKK 5.700 mio. korrigeret for 

købesumsreguleringer på DKK 23 mio. på baggrund af forhandlinger og 

findings i due diligence-processen. Således skal den vurderede værdi 

sammenholdes med et samlet bud på enterprise niveau (ekskl. korrektion 

for nettorentebærende gæld, arbejdskapital og udlodning) på DKK 5.677 

mio.   

 

 

KPMG 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

København d. 27. juni 2012 

 

Jacob Erhardi 

Partner 
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Forudsætninger og begrænsninger 

  

Forudsætninger 

Uden selvstændig verifikation har vi ved udarbejdelse af nærværende Fairness Opinion 

forudsat:  

■ Rigtigheden og fuldstændigheden af alle oplysninger og informationer i rapporterne 

udarbejdet af PwC "Projekt Transform - Værdiansættelse af transmissionsnet" 

dateret 22. juni 2011, 28. juni 2011 og 6. juni 2012 samt finansiel due diligence- 

rapport " Projekt Transform - Finansiel- og skattemæssig due diligence" dateret 30. 

maj 2012. 

■ Findings i forbindelse med finansiel due diligence gennemført af PwC er fuldt ud 

reflekteret i den modtagne information og fuldt ud reflekteret i ovennævnte rapport 

pr. 6. juni 2012 samt ved angivne købesumsreguleringer. KPMG har ikke udført 

selvstændig due diligence.   

■ Rigtigheden og fuldstændigheden af den kommercielle og regulatoriske vurdering af 

en række problemstillinger, som Selskabet har stillet til vores rådighed, og de 

erklæringer og svar på opfølgende spørgsmål stillet af KPMG, Energistyrelsen og 

Kammeradvokaten m.v., som vi har modtaget fra Selskabet i forbindelse med de 

forudsætninger, der ligger til grund for de budgetterede informationer, og som vi ikke 

kan stilles til ansvar for. 

■ Rigtigheden og fuldstændigheden af alle andre oplysninger og informationer, som vi 

har modtaget fra Selskabet eller på anden vis har evalueret, eller som er offentligt 

tilgængelige. 

■ Udvalgte finansielle og regulatoriske forudsætninger, som angivet i bilagssektionen 

til nærværende Fairness Opinion. 

Begrænsninger  

■ Det vil have en betydelig indvirkning på vores Fairness Opinion, såfremt en eller flere 

af de i bilagssektionen angivne forudsætninger viser sig ikke at være korrekt(e). 

■ Vores vurdering af markedsværdien er baseret på økonomiske, regulatoriske og 

andre sådanne forhold, som var gældende den 27. juni  2012, og de informationer, 

der blev stillet til vores rådighed i perioden frem til ovennævnte dato.  

 

 

 



Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af et emne, 

som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om. Selvom fejl og 

mangler i præsentationen er forsøgt undgået, kan KPMG ikke påtage sig noget 

ansvar for dispositioner, som foretages uden vores forudgående rådgivning. 
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