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Ágrip 

Í maímánuði árið 2007 tilkynnti Novator, eignarhaldsfélag í eigu Björgólfs Thors 

Björgólfssonar að félagið hygðist gera yfirtökutilboð í allt hlutafé í samheitalyfjafyrirtækinu 

Actavis Group. Í hönd fóru stærstu viðskipti í sögu íslensks viðskiptalífs sem og skuldsettasta 

yfirtaka sem nokkurn tímann hefur verið framkvæmd með íslenskt félag. Heildarverðmæti 

viðskiptanna nam um 5,3 milljörðum evra en alls fengust um 4,1 milljarður að láni, að 

langstærstum hluta hjá Deutsche Bank.  

Ljóst er að rekstraráætlanir Novator um yfirtöku Actavis gengu ekki eftir því félagið lenti 

fljótlega í miklum greiðsluerfiðleikum og var í lok 2009 komið undir stjórn Deutsche Bank. 

Markmið þessarar ritgerð er að greina hvað olli því að áætlanir Novator gengu ekki eftir og 

hvort Actavis hafi í raun verið fýsilegur kostur til jafn skuldsettrar yfirtöku af þeirri 

stærðargráðu sem hér um ræðir. 

Verðmat og ítarleg greining á rekstri Actavis leiddu í ljós að raunveruleg tækifæri til 

verðmætasköpunar voru til staðar hjá félaginu í gegnum skuldsetta yfirtöku. Engu að síður 

má leiða líkum að því að félagið hafi verið yfirverðlagt á markaði. Það kann að vera megin 

ástæða þess að Novator greiddi of hátt verð fyrir félagið auk þess sem rekstur þess gat ekki 

borið þá miklu skuldabyrði sem fylgdi í kjölfar yfirtökunnar. 

Lykilorð: Actavis, Novator, skuldsett yfirtaka, verðmat. 
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Inngangur 

Þann 10. maí árið 2007 sendi Novator, félag í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar, frá sér 

tilkynningu um að óskráð félag, Novator eignarhaldsfélag ehf. einnig í eigu Björgólfs, 

hygðist gera tilboð í allt hlutafé Actavis Group hf. sem ekki var í eigu félaga tengdum 

Björgólfi eða Actavis Group. Félög í eigu Björgólfs áttu þá tæplega 1,3 milljarða hluta í A-

flokki hlutafjár Actavis, sem nam um 38,5% af útgefnu hlutafé í A-flokki (Landsbankinn, 

2007). Yfirtökutilboð var birt í maí 2007 sem hljóðaði upp á 0,98 evrur á hlut en var svo 

hækkað upp í 1,075 evrur á hlut sem samsvaraði rúmum 92 íslenskum krónum (Sigrún Rósa 

Björnsdóttir, 2007) miðað við gengi Seðlabanka Íslands þann sama dag („Gengisskráning“, 

e.d.). Þegar félagið var skráð af markaði í ágúst 2007 hafði Novator tryggt sér alls um 99,6% 

hlut í félaginu (Björgólfur Thor Björgólfsson, e.d.-a). Óhætt er að fullyrða að yfirtakan á sér 

fáar sem engar hliðstæður í sögu íslensks viðskiptalífs.  

Samkvæmt grein á persónulegri vefsíðu Björgólfs Thors nam heildarverðmæti þessara 

viðskipta um 5,3 milljörðum evra. Það sem einkennir þessi viðskipti er umfang samningsins 

og hversu gífurlega stór hluti kaupverðsins fékkst að láni. Novator lagði einungis inn rúmar 

935 milljónir evra auk þess sem aðrir samstarfsaðilar og íslenskir bankar lögðu til 260 

milljónir evra. Þá standa eftir rúmir 4,1 milljarðar evra sem teknir voru að láni hjá þýska 

bankanum Deutsche Bank. Allt kom þetta saman í að skapa stærstu skuldsettu yfirtöku 

Íslandssögunnar (Björgólfur Thor Björgólfsson, e.d.-b). 

Í janúar 2010 greinir Vísir.is frá því að Actavis lúti ekki lengur stjórn Björgólfs Thors heldur 

hafi Deutsche Bank tekið við stjórnartaumum félagsins. Enn fremur segir í 

fréttartilkynningunni að fyrirtækið hafi verið komið í söluferli en ekki hafi fengist viðunnandi 

tilboð í félagið („Actavis lýtur nú stjórn Deutsche Bank“, 2010). Málin þróuðust þó þannig að 

í apríl 2012 skrifaði Björgólfur Thor undir samning við Watson Pharmaceuticals um kaup 

félagsins á Actavis. Samkvæmt frétt sem birt var í Viðskiptablaðinu nam kaupverð um 4,25 

milljörðum evra. Stór hluti kaupverðs fól í sér samkomulag um niðurgreiðslu skulda til 

lánadrottna Novator. Stærsti hluti kaupverðs rann til Deutsche Bank en lán tengd yfirtökunni 

á Actavis voru þau umsvifamestu í lánabókum bankans („Watson kaupir Actavis“, 2012).  

Ef marka má skrif Björgólfs Thors í ótal pistlum um viðskiptin sem og ummæli hans í 

ársskýrslum Actavis í aðdraganda efnahagshrunsins voru væntingar og áætlanir Novator og 

þáverandi stjórnarmanna í Actavis af allt öðrum toga en raun bar vitni. Ljóst er að ákvörðun 
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Björgólfs Thors að selja Actavis var einungis mikilvægur hlekkur í persónulegu 

skuldauppgjöri við lánadrottna Novator fremur en að ákvörðunin væri tekin í hagnaðarskyni. 

Ritgerð þessi verður í grófum dráttum byggð upp með þeim hætti að fyrst verður stiklað á 

stóru yfir sögu Actavis, helstu áfanga félagsins og þá þætti sem einna helst stuðluðu að 

mikilli velgengni félagsins í upphafi þessarar aldar. Því næst verður fjallað um sögulega 

þróun hlutabréfaverðs félagsins ásamt fræðilegri umfjöllun. Þar á eftir verður fjallað um þá 

markaðsaðstöðu sem Actavis stóð frammi fyrir um það leyti sem viðskiptin fóru fram. Því 

næst verður stuttlega fjallað um einkenni skuldsettra yfirtakna og í kjölfarið fjallað um þau 

einkenni er eiga við viðskiptin með Actavis. Síðan verður gerð ítarleg úttekt á fýsileika 

félagsins til skuldsettrar yfirtöku. Að lokum verður fjallað um hinar ýmsu verðmatsaðferðir 

sem henta aðstæðum fyrirtækja misvel hverju sinni auk þess sem framkvæmd verða verðmöt 

á félaginu, næmnigreining, niðurstöður kynntar og vangaveltum hent fram til að varpa ljósi á 

það sem raunverulega gerðist í kjölfar yfirtökunnar. 

Saga Actavis er athyglisverð fyrir þann árangur og stefnu sem félagið hefur beitt í gegnum 

tíðina. Með tilkomu Róberts Wessman sem framkvæmdarstjóra félagsins árið 1999 hóf 

félagið mikla útrás og í lok árs 2007 var Actavis orðið eitt af fimm stærstu 

samheitalyfjafyrirtækjum heims með veltu uppá rúman milljarð evra (Björgólfur Thor 

Björgólfsson, e.d.-b). Það er ef til vill fyrir þessa miklu velgengni félagsins sem Novator 

lagði af stað í svo veigamikil viðskipti þegar að félagið var tekið af markaði í ágúst 2007. 

Spurningin er hins vegar, hvort sú staðreynd að viðskiptin áttu sér stað aðeins rétt rúmu ári 

fyrir hrun bankakerfisins á Íslandi hafi verið veigamesti þátturinn í því að áætlanir Novator 

gengu ekki eftir og einnig hvort kaupverð Novator endurspeglaði raunverulegt virði Actavis. 

Var Actavis í raun fýsilegur kostur til skuldsettrar yfirtöku af þeirri stærðargráðu sem raun 

bar vitni?   

Til þess að svara þessum spurningum var framkvæmt verðmat á Actavis Group til þess að 

meta réttlætanlegt virði félagsins á þeim tíma sem yfirtakan átti sér stað. Leitast var við að ná 

að endurspegla réttlætanlegt virði félagsins við aðstæður yfirtökunnar og var í þeim efnum 

notast við nokkrar verðmatsaðferðir en þær eru fjármagnsflæðisaðferð (e. capital cash flows, 

hér eftir CCF), aðferð byggð á aðlöguðu núvirði (e. adjusted present value, hér eftir APV), 

aðferð sem byggir á því að reikna aðlagað núvirði afturvirkt (e. recursive adjusted present 

value, hér eftir recursive APV) auk kennitöluverðmats. Þegar niðurstöður verðmats lágu fyrir 

voru þær bornar saman við niðurstöður „recursive APV“ aðferðarinnar. Að lokum verða 
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niðurstöður greiningarvinnunnar bornar saman við það sem raunverulega gerðist í kjölfar 

fjármálakreppunnar á Íslandi og ályktanir dregnar fram um réttmæti þessara viðskipta.  

1 Actavis Group 

Actavis Group var leiðandi fyrirtæki á sviði samheitalyfja sem á sínum tíma var metið á 

meðal fimm stærstu samheitalyfjafyrirtækja heims. Félagið gekk í gegnum gríðarlegt 

vaxtartímabil á árunum 1999 til 2007 og þá sér í lagi með aðkomu Róberts Wessman og 

Björgólfs Thors Björgólfssonar að félaginu. Sem fyrr segir festi félag Björgólfs Thors kaup á 

Actavis í heild sinni árið 2007 en í kjölfar fjármálakreppunnar seldi hann félagið til Watson 

Pharmaceuticals. Sameinað félag Actavis Group og Watson Pharmaceuticals starfar nú undir 

nýju merki Actavis (Adams, 2012). 

1.1 Saga 

Félagið var stofnað árið 1956 undir merkjum Pharmaco og byrjaði að framleiða eigin lyf árið 

1960 („Milestones“, 2012). Árið 1972 fær Pharmaco leyfi sem umboðsaðili fyrir nokkra vel 

þekkta lyfjaframleiðendur, þar á meðal Astra Zeneca og Aventis. Seinna meir gerðu lög 

íslenskum lyfjafyrirtækjum kleift að skrá einkaleyfi á lyfjum.  

Árið 1981 stofnar Pharmaco nýtt framleiðslufyrirtæki undir nafninu Delta hf. í þeim tilgangi 

að framleiða þau lyf sem Pharmaco var með einkaleyfi á. Pharmaco fer með 2/3 hluta af 

hlutafé Delta hf. til ársins 1992. Pharmaco slítur síðar tengslum sínum við Delta til þess að 

koma í veg fyrir hagsmunaárekstra á milli lyfjaframleiðslu Delta annars vegar og 

lyfjainnflutnings Pharmaco hins vegar. 

Árið 1999 markar tímamót í sögu Pharmaco en félagið fer þá að hasla sér völl á erlendum 

mörkuðum en það gerist í samstarfi með Amber International Invest við kaup á búlgarska 

lyfjafyrirtækinu Balkanpharma en ári seinna sameinast Pharmaco og Balkanpharma.  

Árið 2002 líkur Pharmaco sölu á 80% eignarhlut íslenskrar starfssemi sinnar til nýlega 

stofnaðs fyrirtækis að nafni PharmaNor. Á sama ári eignast Pharmaco meirihluta hlutafjár 

Delta hf. en áður en þau kaup áttu sér stað hafði Delta tekið yfir Pharmamed á Möltu, UNP í 

Danmörku og sameinast Omega Farma á Íslandi. Samruni Pharmaco og Delta myndaði svo 

eitt stærsta fyrirtæki á Íslandi sem árið 2004 hlaut nafnið Actavis („Milestones“, 2012).  
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Segja má að uppgangur fyrirtækisins allt frá árinu 1999 eigi sér fáar hliðstæður. Hægt er að 

fullyrða að ákveðin þáttaskil hafi orðið í sögu félagsins með tilkomu Róberts Wessman í 

stöðu framkvæmdarstjóra. Fram kemur í grein Isenberg (2009) að stuttu eftir að Róbert 

byrjaði hafi hann komist að þeirri niðurstöðu að aðeins væri ein leið fyrir Actavis, sem þá hét 

Delta, að ná árangri. Sú leið væri að hasla sér völl sem leiðandi aðili á sviði samheitalyfja auk 

þess að búa yfir sterkri rannsóknar- og þróunardeild. Einnig er haft eftir Róberti að til þess að 

þetta væri raunhæfur möguleiki þyrfti að umbreyta fyrirtækinu algjörlega og hefja mikla 

útrás. 

1.2 Yfirtökur 

Árið 2003 eignast Pharmaco 86% hlutafjár í danska þróunarfyrirtækinu Colotech og opnaði 

skrifstofur í Bandaríkjunum og Svíþjóð („Milestones“, 2012). Sama ár eignast Pharmaco 

15% hlutafjár í serbneska lyfjadreifingaraðilanum Velefarm. 

Árið 2004 yfirtók Pharmaco tyrkneska lyfjafyrirtækið Fako og sama ár verður nafnbreyting á 

félaginu og Pharmaco Group verður að Actavis. Actavis selur svo 15% hlut í Velefarm aftur 

til fyrirtækisins sjálfs og festir kaup á pólska sölu- og markaðsfyrirtækinu Biovena. 

Í febrúar 2005 hóf Pharmaco stefnumótandi samstarf með indverska lyfjaframleiðandanum 

Emcure. Á sama ári yfirtók félagið annað indverskt fyrirtæki að nafni Lotus Laboratories, auk 

Pharma Avalanche í Tékklandi og Slovakíu, Amide í Bandaríkjunum, Keri Pharma í 

Ungverjalandi og Alpharma. Þar með var Actavis orðið eitt af fimm stærstu 

samheitalyfjafyrirtækjum heims. Árin 2006 til 2008 fór félagið í frekari yfirtökur og færði sig 

á nýja markaði. Snemma á árinu 2006 festi félagið kaup á rúmenska fyrirtækinu Sindan sem 

kom Pharmaco inn á svið læknavísinda. Í kjölfarið fylgdu yfirtökur á fyrirtækjunum Russian 

ZiO Zdorovje í Rússlandi, Abrika Pharmaceuticals í Bandaríkjunum auk verulegra 

fjárfestinga á Indlandi en í þeim fólust kaup á verksmiðju sem og stofnun þróunarstöðvar 

fyrir lyfjarannsóknir. Árið eftir festir félagið svo kaup á framleiðslufyrirtæki í Indlandi 

(„Milestones“, 2012). 

1.3 Lykillinn að árangri Actavis 

Meginþorri lyfja sem almenningur neytir að öllu jöfnu eru framleidd af fyrirtækjum sem 

sérhæfa sig í hagkvæmri framleiðslu lyfja í miklu úrvali (U.S. Food and Drug Administration, 

2012). Þessi lyf flokkast sem svokölluð samheitalyf. Samheitalyf eru fullkomnar 

staðkvæmdarvörur lyfja sem framleidd eru af einkarétthafa lyfjanna, sem venjulega er það 
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fyrirtæki sem fyrst er til að uppgötva og þróa slík lyf. Fyrirtæki sem einblína á framleiðslu 

samheitalyfja eiga það sameiginlegt að starfa á þeim grunni að framleiða einungis þau lyf 

sem ekki eru lengur vernduð af einkaleyfi (Gavura, 2012). 

Ef marka má ummæli Róberts Wessman í grein Isenberg (2009) var lykillinn að árangri 

Actavis í grunninn sú útrás sem farið var út í á árunum 1999 til 2007. Eftir að félagið hafði 

fjárfest í og tekið yfir aragrúa af lyfjafyrirtækjum og verksmiðjum um allan heim gat það nýtt 

sér stöðu félagsins í kjölfarið til að renna frekari stoðum undir þá þrjá þætti sem Róbert 

Wessman sagði að væru lykilinn að þessari gífurlegu velgengi. Þessir þrír þættir snéru allir að 

rekstrarlegu umhverfi félagsins. Fyrsti þátturinn var að sú spönn lyfja sem fyrirtækið hafði í 

fórum sínum var mjög víð og snéri að flestum sviðum læknavísindanna. Annar þátturinn var 

að félagið náði að nýta sér stærðarhagkvæmni sína til fulls sem gerði því kleift að draga úr 

kostnaði eins mikið og kostur var á. Meirihluti kostnaðar við framleiðslu og rannsóknarvinnu 

féll til við innkaup á hráefnum og við framkvæmd á svokölluðum hráefna rannsóknum (e. 

bioequivalency studies) en slíkum rannsóknum er ætlað að tryggja að samheitalyfin sem 

félagið framleiðir innihaldi sömu hráefni og upprunalega lyfið. Fyrirtækið lækkaði kostnað 

tengdan hráefna innkaupum og rannsóknum með því að einblína á magnframleiðslu á ódýrum 

lyfjum og minnka þar með kostnað á hverja einingu. Þriðji þátturinn sem ef til vill var sá 

mikilvægasti var að hafa hraðar hendur þegar kom að markaðssetningu samheitalyfja 

félagsins eftir að einkaleyfi upprunalegu lyfjanna hafði runnið út (Isenberg, 2009). 

Það var fyrst og fremst sú staða á markaði sem Actavis hafði skapað sér með kaupum á 

fjöldanum öllum af fyrirtækjum sem gerði félaginu kleift að skapa sér gífurlega öflugt 

samkeppnisforskot. Nánar tiltekið fólst þetta forskot í því að framleiðsla félagsins hafði náð 

til fjölmargra landa þar sem einkaleyfi runnu oft og tíðum út á mismunandi tímum. Þar af 

leiðandi gat félagið hafið framleiðslu einstakra lyfja mun fyrr en ella sem skapaði 

grundvöllinn fyrir því að félagið gat án mikillar fyrirhafnar verið fyrst á markað með lyf eftir 

að einkaleyfin höfðu runnið út. Actavis naut oft 50% markaðshlutdeildar til nokkra ára í þeim 

tilfellum þar sem þeir voru fyrstir á markað með tiltekið lyf. Ef seinkun varð á 

markaðssetningu lyfs gat það í sumum tilfellum þýtt að sum lyf áttu aldrei eftir að ná meira 

en 5% markaðshlutdeild (Isenberg, 2009). Vart þarf að taka fram að þó svo að styrking á 

stöðu félagsins hvað varðar stefnumótun hafi verið einn af drifkröftunum í útþenslunni voru 

aðrir þættir einnig hafðir til hliðsjónar svo sem gífurleg stærðarhagkvæmni og ekki síst nýting 

á staðbundinni þekkingu sem bjó innan veggja þeirra fyrirtækja sem félagið tók yfir. Það er 
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því alveg ljóst að bróðurpartur þeirra viðskipta sem félagið átti á árunum 1999 til 2007 styrkti 

félagið til frambúðar. 

Þess má geta að þau markmið sem Róbert einblíndi á voru ekki einungis rekstrarlegs eðlis 

heldur einnig það andlega viðhorf sem hann innleiddi hjá fyrirtækinu. Stuttu eftir innkomu 

Róberts innleiddi hann ný gildi fyrir félagið sem hann kallar „formúlu sigurvegaranna“. Hún 

byggist upp á fjórum þáttum sem má útlista í stuttu máli sem storkandi hugafar til að yfirstíga 

hindranir, auka við spönn framleiddra lyfja og bæta markaðssetningu þeirra, frumkvæði í að 

halda kostnaði í lágmarki og nota sterka markaðsstöðu og staðbundna þekkingu til að byggja 

upp samkeppnisforskot (Isenberg, 2009). Það var ef til vill ekki síst þessi þáttur sem skipaði 

veigamikið hlutverk í velgengni félagsins sem og auknu virði þess á markaði. 

2 Þróun hlutabréfaverðs og yfirverð 

Í þessum kafla verður fjallað um það sem í daglegu tali er kallað yfirverð á hlutabréfum, bæði 

almenn umfjöllum sem og ítarleg úttekt á viðskiptunum með Actavis.  

Yfirverð er skilgreint sem upphæð sem fjárfestir er reiðubúinn til að greiða umfram 

markaðsvirði í þeim tilgangi að komast yfir ráðandi hlut í fyrirtæki (Jarrell, Brickley og 

Netter, 1988) og er oft á bilinu 16 til 30 prósent umfram markaðsvirði (Jensen og Ruback, 

1983). Almennt séð má segja að röksemdarfærslan á bak við skuldsettar yfirtökur byggir á 

betri nýtingu auðlinda fyrirtækis í kjölfari yfirtökunnar. Hin almenna skýring á tilvist 

yfirverðs í yfirtökum er einna helst að finna í þessari forsendu (Lichtenberg og Siegel, 1990). 

Að sjálfsögðu eru aðrir þættir sem hér hafa áhrif og eru þeir af ýmsum toga. Ein skýringin 

sem sett hefur verið fram snýr einfaldlega að stjórnendum fyrirtækja sem átt hafa velgengni 

að fagna á tímabilinu áður en yfirtaka á sér stað og hættir þeim til að ofmeta eigin hæfni og 

leggja upp með óraunhæfar áætlanir sem skila sér í of háu kaupverði (Hayward og Hambrick, 

1997).  

Sagan sýnir að hlutabréfaverð eiga það til að hækka strax og orðrómur um yfirvofandi 

yfirtöku kemst af stað. Enn fremur sýndi rannsókn frá árinu 1987 að hlutabréfaverð hækkaði 

um allt að 30% á 40 daga tímabili fyrir tilkynningu um viðskipti og um 22% á síðustu tveim 

dögum fyrir útgáfu tilboðs (DeAngelo og DeAngelo). 
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2.1 Kaup Novator á Actavis 

Eins og fram kom í inngangi nam kaupverð Novator 1,075 evrum á hlut sem samsvaraði 

rúmum 90 íslenskum krónum samkvæmt gengi Seðlabanka Íslands þann 22 júní 2007 

(„Gengisskráning“, e.d.). Novator hafði þá vikið frá fyrra tilboði sem hljóðaði upp á 0,98 

evrur á hlut (Landsbankinn, 2007). Á mynd 1 hér að neðan má sjá meðaltal lokagengis 

hlutabréfa þrjá mánuði, sex mánuði og eitt ár aftur í tíman frá afskráningu Actavis af 

íslenskum hlutabréfamarkaði þann 9. ágúst 2007.  

 

Mynd 1. Meðaltal lokagengis hlutabréfa og yfirverð þess 

Umtalsverð hækkun varð á hlutabréfaverði Actavis eins og sjá má á mynd 2 hér á eftir eða 

um 23,5% á árstímabili fyrir tilkynningu tilboðsins. Vert er að nefna að ekki var tilkynnt 

formlega um áætlanir Novator fyrr en yfirtökutilboð var birt ef marka má pistil á persónulegri 

síðu Björgólfs Thors (Björgólfur Thor Björgólfsson, e.d.-b). Hins vegar má ganga út frá því, 

þó ekki með vissu, að orðrómur um yfirvofandi viðskipti hafi skapað þau áhrif sem fjallað var 

um í upphafi kaflans og skýri að mestu leyti þá verðhækkun sem átti sér stað. Í samræmi við 

rannsókn DeAngelo og DeAngelo (1987) þá á mikill hluti hækkunar sér stað 40 

viðskiptadögum fyrir tilkynningu tilboðs eða um 10,8% af heildarhækkun árstímabilsins í 

tilfelli Actavis. Hvað yfirverðið varðar má sjá að það er aðeins um fjögur prósent yfir 

lokagengi hlutabréfa félagsins þann 9. ágúst 2007 sem kann að sýnast lágt miðað við 

niðurstöður Jensen og Ruback (1983). Skýringuna er ef til vill einna helst að finna í því á 

hvaða forsendum yfirtakan á Actavis var framkvæmd. Hafa þarf í huga að ekki var um 
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stefnumótandi rekstrarlega aðgerð að ræða heldur einungis yfirfærsla á stjórn fyrirtækis frá 

einum aðila til annars sem nánar er fjallað um í fimmta kafla.  

 

Mynd 2. Þróun hlutabréfaverðs Actavis 15 mánuðum fyrir afskráningu 

Actavis af hlutabréfamarkaði 

3 Markaðsgreining 

Mikill vöxtur einkenndi lyfjamarkað á fyrsta áratug þessarar aldar. Enn fremur hafði vöxtur á 

samheitalyfjamarkaði verið meiri en á lyfjamarkaðnum í heild sinni (Actavis, 2005). Hins 

vegar má sjá á sögulegum gögnum  að greiningaraðilar virðast hafa verið á einu máli hvað 

varðar framtíðarhorfur iðnaðarins á þessum tíma. Í grein sem birtist í tímaritinu Journal of 

Generics and medicine árið 2006 lýsti höfundur skoðunum sínum um að fyrirtæki í 

samheitalyfjageiranum, sem fram að þessum tímapunkti höfðu gengið í gegnum mikinn ytri 

vöxt gegnum yfirtökur og samruna, færu nú að draga saman seglin og einbeita sér að lækkun 

lyfjaverðs í enn meira mæli en áður (Karwal, 2006). Greiningaraðilar  Landsbankans komust 

að svipaðri niðurstöðu í opinberri verðmatsskýrslu frá árinu 2005 en skýrslan greinir frá 

samdrætti í vexti samheitalyfjafyrirtækja frá árslokum 2005 (Landsbankinn, 2005). 

Undirstaða samheitalyfjaiðnaðarins byggir á því að koma lyfjum á markað á lægra verði en 

áður og þannig er opnað fyrir aðgengi fjölda fólks að lyfjum á lægra verði en upprunalyfinu 

sem það hafði ekki kost á að kaupa á upprunalegu verði þess (Barei, 2013). Síðastliðnir 

áratugir hafa einkennst af gífurlegum uppgangi millistéttar í heiminum og er það einna helst 

að þakka uppgangi í upprennandi efnahagskerfum heimsins (Kharas, 2010). Sem gott dæmi 
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um þessa þróun má nefna mikinn uppgang í Kína þar sem árið 1985 töldust 99,3% 

þjóðarinnar vera undir fátæktarmörkum. Samkvæmt spám munu 70,9% af íbúum Kína 

tilheyra millistétt landsins árið 2015 (Farrell, Gersch og Stephenson, 2006). Sífellt fleira fólk 

hefur aukið fjármagn á milli handanna og hefur í fyrsta sinn ráð á því að kaupa lyf sem áður 

gátu aðeins talist sem munaðarvörur. Sömu sögu er að segja um Indland. Í skýrslu frá árinu 

2007 greinir frá álíka fjölgun í millistétt landsins. Skýrslan spáir því að á árunum 2007 til 

2027 fari millistétt landsins úr því að vera 50 milljónir í 583 milljónir (Beinhocker, Farrel og 

Zainulbhai, 2007). 

Þessi þróun ætti að skýra velgengni á samheitalyfjamarkaði undanfarinn áratug að einhverju 

leyti auk þess að renna stoðum undir áætlanir um að einblína á innri vöxt til framtíðar. 

4 Skuldsettar yfirtökur 

Á degi hverjum fer fram fjöldinn allur af viðskiptum með fyrirtæki um allan heim, hvort sem 

um er að ræða fyrirtæki í heild sinni, ákveðinn hluta reksturs eða minni eignarhluti svo sem 

almenn hlutbréfaviðskipti á markaði. Margur háttur er hafður á svona viðskiptum. Í þessum 

kafla verður fjallað sérstaklega um eitt tiltekið form viðskipta sem í daglegu tali er nefnt 

yfirtökur og einkum eitt form þeirra, skuldsettar yfirtökur.  

Yfirtaka er hugtak sem lýsir viðskiptum þar sem stjórn fyrirtækis færist frá einum fjárfesti til 

annars. Yfirtökum má skipta í þrjá meginflokka en þeir eru bein kaup á fyrirtæki með 

einhvers konar hætti, færsla á umboðsrétti hluthafa til ákveðins aðila og afskráning félaga af 

hlutabréfamarkaði (Hillier, Clacher, Ross, Westerfield og Jordan, 2011). 

Líkt og með öll viðskipti er færsla á fjármagni forsenda þess að yfirtökur geti átt sér stað og 

geta þær verið fjármagnaðar með margvígslegum hætti. Ein leiðin er einfaldlega að fjárfestir, 

hvort sem um einstakling eða fyrirtæki er að ræða, greiði fyrir viðskiptin með peningum en sá 

háttur er ekki algengur nema þegar verið er að versla með mjög litar einingar (Moeller, 

Schlingemann og Stulz, 2004). Mun algengara er að fjárfestar fjármagni kaup á fyrirtækjum 

með útgáfu nýs hlutafjár, útgáfu skuldabréfa eða með lántöku frá bönkum eða öðrum 

lánveitendum (Martynova og Renneboog, 2006).  

Hér víkur sögunni að hugtakinu „skuldsett yfirtaka“. Skuldsett yfirtaka lýsir viðskiptum þar 

sem hópur fjárfesta festir kaup á ráðandi eignarhlut í fyrirtæki að stórum hluta með lánsfé 

sem oftast fást að láni gegn veði í framtíðarfjárflæði fyrirtækis (Arzac, 1992). Eftirstöðvar 

kaupverðs eru greiddar með fé sem lagt er til af þeim sem standa að viðskiptunum hverju 
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sinni (Kaplan og Strömberg, 2008). Sá hópur sem stofnar til viðskiptanna er oft og tíðum 

settur saman bæði af utanaðkomandi aðilum sem og fyrirliggjandi stjórn fyrirtækisins. Í þeim 

tilvikum þar sem stjórn fyrirtækis skipar veigamikinn hluta hópsins er talað um yfirtöku 

stjórnar (e. management buyout) (Arzac, 2008). Skuldsettri yfirtöku fylgir mikil áhætta þar 

sem rekstur þess fyrirtækis sem í hlut á þyngist mjög sökum mikillar fjárhagslegrar byrgðar 

sem hlýst af vaxtakostnaði og niðurgreiðslu lána. Skuldsettar yfirtökur hafa þó verið 

framkvæmdar í ýmis konar tilgangi svo sem að komast yfir eignir og önnur efnahagsleg 

verðmæti eða ná fram stærðarhagkvæmni svo dæmi séu tekin (Opler og Titman, 1991).  

Skuldsettar yfirtökur geta hentað hvort sem er með fyrirtæki á markaði eða einkaeigu. Það 

sem greinir viðskipti af þessu tagi frá öðrum fyrirtækjaviðskiptum er að fjárfestar leita oft og 

tíðum eftir ávöxtun á fé sitt í gegnum svo kallaða útgönguleið (e. exit strategy) úr 

viðskiptunum (Olsen, 2003). Samkvæmt Rosenbaum og Pearl (2009) eru til þrjár megin 

aðferðir við að ná fram þessari ávöxtun en þær eru í fyrsta lagi að einfaldlega selja félagið 

öðrum fjárfestum sem einnig sjá tækifæri til aukinnar verðmætasköpunar þar sem þeir meta 

verðmæti rekstursins meira en aðrir. Að skrá félag á markað er önnur leið sem nefnd er og 

getur skilað fjárfestum væntri ávöxtun í gegnum sölu meirihluta félagsins á 

hlutabréfamarkaði. Oft heldur fjárfestir eftir stærsta einstaka eignarhlutanum í von um að 

aðrir fjárfestar geri honum tilboð í hlut sinn. Þriðja leiðin sem fjallað er um í bók Rosenbaum 

og Pearl felur í sér að fjárfestirinn segi ekki skilið við fyrirtækið heldur tekur lán að nýju í 

þeim tilgangi að greiða sér út arð. Slík arðgreiðsla á sér þó stað einungis stað einu sinni. Að 

þeirra mati er þessi leið að mörgu leyti betri en þær tvær fyrrnefndu þar sem fjárfestirinn 

heldur eftir öllum eignarhlut sínum í félaginu en hefur þó alltaf möguleika á hlutafjárútboði 

eða mögulegum tilboðum frá öðrum fjárfestum. 

4.1 Virðissköpun og áhætta 

Viðskipti byggja á þeirri forsendu að þau feli í sér virðissköpun fyrir alla aðila sem að þeim 

koma (Walter, Ritter og Gemünden, 2001) sama í hverju virðissköpunin felst. Viðskiptum 

fylgir þó oft einhver áhætta sem mikilvægt er að vega og meta áður en farið er af stað í 

framkvæmd þeirra. Þessum kafla er ætlað að fjalla stuttlega um helstu þætti er viðkoma 

virðissköpun og áhættu í skuldsettum yfirtökum.  

4.1.1 Virðissköpun 

Erfitt getur verið að gera grein fyrir ýmsum virðisskapandi þáttum í skuldsettum yfirtökum 

svo sem samlegðaráhrifum eða stærðarhagkvæmni þegar yfirtökur eru framkvæmdar í þeim 
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tilgangi einum að færa eignarhald á milli aðila en ekki að sameina rekstur tveggja fyrirtækja 

(Hillier o.fl., 2011). Virðisskapandi þættir geta samt sem áður verið nokkrir í þess konar 

tilvikum. Til dæmis má taka lækkun á fjármagnskostnaði með aukinni skuldsetningu. Sú 

ávöxtunarkrafa sem gerð er til fyrirtækis hefur mikið að segja um verðmat þess eins og nánar 

verður fjallað hér á eftir, auk þess sem skuldsetning hefur í för með sér auknar vaxtagreiðslur 

sem koma til lækkunar á hagnaði og skapa þannig skattalegt hagræði (Loos, 2006). Auk þessa 

hefur lækkandi eigin fjárhlutfall það í för með sér að arðsemi eigin fjár verður eðli hlutarins 

samkvæmt hærra en ella (Edmonds, 2011). 

Einn þáttur sem ef til vill er ekki eins áþreifanlegur er í tilvikum þar sem stjórnendur 

fyrirtækis eru virkir þátttakendur í yfirtökunni sjálfri. Þá skapast hvati meðal þeirra innan 

fyrirtækisins til að vinna hörðum höndum að aukinni skilvirkni í rekstri til að ná fram hraðari 

niðurgreiðslu skulda (Lichtenberg og Siegel, 1990). Eftir því sem skuldsetning minnkar 

skapast aukið svigrúm í fjárflæði sem eigendur geta ráðstafað svo sem í gegnum arðgreiðslu 

eða aukins eignarhlutar. Við þessar aðstæður minnkar áhættan á svokölluðum umboðsvanda 

sem í þessu samhengi felur í sér að stjórnendum hættir til að fara óvarlega með það umfram 

fjármagn sem þeir hafa á milli handanna (Jensen, 1986). Átti stjórnendur sig á því að þeir 

þurfa að hafa sig alla við að mæta afborgunum af lánum eyðist þessi vandi auk þess sem 

aukin skilvirkni gerir vart við sig í kjölfar skuldsettrar yfirtöku (Hillier o.fl., 2011).  

Eins og áður sagði er einnig algengt að fjárfestar sækist eftir ávöxtun á fé sitt í skuldsettum 

yfirtökum í gegnum svokallaðar útgönguleiðir. 

4.1.2 Áhætta 

Sú áhætta sem fyrirtæki standa frammi fyrir í kjölfar skuldsettrar yfirtöku getur verið 

margvísleg. Áhættan felst fyrst og fremst í hættu á því að lenda í vanskilum og ef allt fer á 

versta veg, gjaldþroti. Þó svo að vaxtagreiðslur geti verið mjög virðisskapandi í gegnum 

skattalegt hagræði eins og áður segir, hafa þær það þó í för með sér að arðvænleg fyrirtæki 

verða óarðvænleg þar sem fjárflæðið þarf að standa straum af vöxtum sem og afborgun 

höfuðstóls (Hillier o.fl., 2011). Í slíkum tilvikum þarf stjórn félagsins að bregðast við 

aðstæðum annað hvort með aukinni sölu eða lækkun kostnaðar til þess að halda rekstrinum 

réttum megin við núllið svo ekki komi til vanskila á lánum. 
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5 Var Actavis fýsilegur kostur til skuldsettrar yfirtöku? 

Í þessum kafla fer fram greining á því hvort Actavis hafi í raun og veru geta talist fýsilegur 

kostur til skuldsettrar yfirtöku. Ljóst er að ekki er auðvelt að draga ályktun í þeim efnum en 

hér á eftir eru taldir upp nokkrir þættir sem greiningaraðilar hafa sammælst um að geti skipt 

miklu máli við mat á fýsileika fyrirtækja til skuldsettrar yfirtöku (Rosenbaum og Pearl, 

2009). 

5.1 Áreiðanlegt fjárflæði og tekjur 

Eitt af þeim grundvallaratriðum sem þurfa að vera til staðar þegar farið er út í viðskipti af 

þessu tagi er öflugt fjárflæði sem byggir á sterkum grunni sem hægt er að viðhalda til 

framtíðar. Enn fremur þarf fjárflæðið að standa undir öllum kostnaðarliðum og skapa 

nægjanlegt svigrúm til þess að greiða niður skuldir samkvæmt áætlunum stjórnenda. Það er 

því ljóst að þegar farið er út í viðskipti að þessu tagi þurfa áætlanir um hagnað og fjárflæði 

sem nota á til niðurgreiðslu skulda að vera áreiðanlegar og ekki eingöngu byggðar á bestu 

mögulegu aðstæðum sem kunna að vera fyrir hendi þar sem alltaf þarf að gera ráð fyrir 

ákveðnu svigrúmi vegna samdráttar eða öðrum þáttum sem geta haft neikvæð áhrif á afkomu 

fyrirtækisins. Enn fremur hefur sagan margoft sýnt í ljósi áhættunnar og þeim afleiðingum 

sem fylgja ef geta til niðurgreiðslu bregst að þá þurfa áætlanir að vera því mun áreiðanlegri 

eftir því sem skuldsetning fyrirtækja eykst (Almeida, Campello og Weisbach, 2002). 
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fyrirtækisins ef horft er til framtíðar þar sem söluvöxtur tók mikinn kipp árið 2006. Skýringar 

á þessum mikla tekjuvexti er einna helst að finna í kaupum félagsins á Alpharma sem 

tvöfaldaði umfang félagsins (Actavis, 2005) en kaupverð nam 672,3 milljónum evra 

(„Actavis kaupir Alpharma“, 2005) miðað við gengi Seðlabanka Íslands þann 17. október 

2005 („Gengisskráning“, e.d.). Hafa ber þó í huga að það að viðhalda svo mikilli sölu kallar á 

fjárútlát í formi fjárfestinga sem hefur neikvæð áhrif á framtíðarfjárflæði félagsins. Af því 

leiðir að þó svo að fjárflæði félagsins hafi verið byggt á sterkum grunni hafði það haft 

töluverð fjárútlát í för með sér á uppgangsárunum fyrir yfirtökuna. Hins vegar þarf einnig að 

líta til þess að markmið félagsins í kjölfar yfirtökunnar gæti einna helst legið í lækkun á 

kostnaði gegnum ýmis konar hagræðingu í rekstri sem þannig yki hlutfall rekstrarhagnaðar af 

tekjum. Það má því draga þá ályktun að hafi félagið haft raunhæfar áætlanir um að halda 

fjárfestingum til viðhalds í lágmarki og að horfur um framtíðarsölu rætist, að félagið hafi þá 

að því leytinu til að geta talist fýsilegur kostur til skuldsettrar yfirtöku. 

5.2 Hæft stjórnarteymi og réttar áherslur í rekstri 

Án hæfrar stjórnar fyrirtækja sem í hlut eiga er ekki hægt að gera ráð fyrir að skuldsettar 

yfirtökur séu líklegar til árangurs. Eins og komið var inn á hér á undan er gífurlega mikilvægt 

fyrir fyrirtæki sem hafa verið yfirtekin með skuldsetningu að þau búi yfir sterku fjárflæði til 

niðurgreiðslu á skuldum í samræmi við áætlanir og getur stjórn fyrirtækis haft þar mikið að 

segja um framtíðarhorfur þess (Kester og Luehrman, 1995). Hver maður ætti að sjá það í 

hendi sér að stjórn fyrirtækis sem ekki hefur djúpan skilning á fjárhagslegri uppbyggingu 

þess eða leggur ekki kapp á að viðhalda flæði á handbæru fé til niðurgreiðslu skulda er ekki í 

stakk búinn til þess að leiða fyrirtækið í gegnum erfiða tíma á fyrstu árunum eftir yfirtöku. 

Eins og áður hefur verið sagt markaði tilkoma Róberts Wessman í framkvæmdastjórastólinn 

þáttaskilum í sögu félagsins. Undir stjórn hans tók félagið miklum stakkaskiptum. Þegar litið 

er yfir feril Róberts er erfitt að draga hæfni hans sem framkvæmdastjóra í efa. Stjórn Actavis 

á þeim tíma skipuðu auk Róberts þeir Birgir Már Ragnarsson, Andri Sveinsson og Björgólfur 

Thor Björgólfsson sem formaður stjórnar. Það er ljóst að engir aukvisar voru þarna á ferð en 

Birgir er til að mynda með meistaragráðu í fjármálarétti frá Harvard háskólanum í Boston auk 

þess sem hann starfaði sem yfirlögfræðingur hjá Fjármálaeftirlitinu samhliða stjórnarsetu í 

Actavis. Andri var á þessum tíma framkvæmdarstjóri Amber International en félagið lagði 

Actavis til fé til að festa kaup á Balkanpharma. Þar á undan hafði Andri starfað sem 

yfirmaður á fjármálasviði Kaupþings auk þess sem að hann sat í stjórn Landsbankans frá 
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árinu 2003. Björgólf Thor þarf vart að kynna en umsvif hans á sviði alþjóðaviðskipta eru vel 

þekkt en þar má helst nefna aðkomu hans að Pharmaco í kjölfar sölu á bruggverksmiðju í 

Rússlandi, stjórnarsetu í BTC auk þess sem að hann fór með stóran eignarhlut í gamla 

Landsbankanum (Actavis, 2008).  

Ef stjórnarmenn í Actavis eru skoðaðir út frá viðskiptasögu þeirra er ljóst að hér var á ferð 

hópur manna með yfirgripsmikla þekkingu á sviði fjármála og reksturs fyrirtækja. Einnig ber 

að nefna mikinn fjölda farsælla yfirtakna af hálfu Actavis með þá Andra, Róbert og Björgólf 

Thor í stjórn félagsins. Fyrirtækið hefði því átt að vera vel í stakk búið að því leyti til að 

ráðast í þetta mikla verkefni sem var fyrir höndum. 

Stefna félagsins fram að þessu hafði einkennst af gífurlegri þenslu og fjárfestingum víða um 

heim. Til þess að mögulegt væri að standa straum af öllum þeim greiðslum sem í vændum 

voru á komandi árum er ljóst að breyta þyrfti um stefnu og nota bróðurpart þess fjármagns 

sem fyrirtækið aflaði til niðurgreiðslu á skuldum. Félagið hugði greiða niður megnið af þeim 

lánum sem tekin voru í þeim tilgangi að fjármagna yfirtökuna í lok árs 2015 eins og fram 

kemur í ársskýrslu félagsins frá árinu 2007. 

5.3 Tækifæri fyrir samlegðaráhrif 

Samlegðaráhrif (e. synergy) eru þau virðisaukandi áhrif sem falla til við samruna fyrirtækja 

og eru helsta forsenda þess að sameining á sér stað, það er að segja að virði sameiginlegs 

félags sé hærra en samanlagt virði þeirra einstöku eininga sem sameinaðar eru (Hillier o.fl., 

2011). 

Samrunum fyrirtækja má skipta í tvær megin tegundir, yfirtökur og sameiningar (Hillier o.fl., 

2011). Í báðum tilvikum er einblínt á fjóra lykil þætti til að mæla aukið virði í kjölfar 

samruna. Þessir þættir eru tekjur, kostnaður, skattar og fjárfestingarþörf. Sem dæmi um þætti 

sem hafa áhrif á tekjur í samruna má nefna aukna markaðshlutdeild og stefnumótandi 

ávinning. Varðandi hagræðingu í kostnaði eru þættir eins og stærðarhagkvæmni, ávinningur 

við lóðrétta sameiningu,millifærsla á þekkingu, aukning auðlinda og niðurskurður á 

óskilvirkri stjórn dæmi um þætti sem geta skilað virðisaukningu. Nýting á skattalegu tapi, 

ónýttum lánatækifærum og umfram sjóði eru dæmi um þætti sem skapa aukið virði undir hatti 

sameinaðs félags í formi skattalegs hagræðis. 

Viðskipti Actavis á þenslutímabilinu sem félagið gekk í gegnum í upphafi aldarinnar 

einkenndust af miklum samlegðaráhrifum sem gerðu viðskiptin enn fýsilegri en ella. Hvað 
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varðar kaup Novator á Actavis samstæðunni er ekki að sjá að þau hafi verið stunduð í þeim 

tilgangi að skapa aukið virði í gegnum samrunann heldur voru áformin einungis að afskrá 

félagið af markaði og koma því í einkaeigu. Ef viðskiptin eru skoðuð út frá þeim forsendum 

er hægt að draga þá ályktun að Novator hafi ekki litið á viðskiptin sem 

skammtímafjárfestingu heldur hafi frekar ætlað að ná fram ávöxtun í gegnum væntan vöxt 

Actavis frekar en að skapa aukið virði innan félagsins með samlegðaráhrifum. Það er enn 

fremur rökrétt ályktun þar sem Novator er einungis fjárfestingarfélag sem skapar sér tekjur í 

gegnum kaup og sölu á fyrirtækjum og öðrum eignum en ekki í gegnum eiginlegan 

fyrirtækjarekstur. Það er því ljóst að samlegðaráhrif hafi ekki verið einn af þeim þáttum sem 

horft var til varðandi fýsileika Actavis til skuldsettrar yfirtöku. 

5.4 Sterk staða á markaði sem hægt er að viðhalda 

Til þess að hægt sé að viðhalda varanlegu fjárflæði sem er nægilega öflugt til að standa undir 

miklum niðurgreiðslum skulda er ljóst að staða slíks fyrirtækis á markaði þarf að vera sterk. 

Ef hægt á að vera að gera raunhæfar áætlanir um stöðugt og vaxandi tekjustreymi er afar 

mikilvægt að staða fyrirtækisins á markaði sé ekki bara sterk til skemmri tíma heldur sé að 

hún sé viðvarandi til lengri tíma (Srivastava, Shervani og Fahey, 1997). Það væri því í 

flestum tilfellum ekki ráðleg að ráðast í skuldsettar yfirtökur á fyrirtækjum sem sjá fram á að 

staða sín á markaði fari versnandi, með þeim samdrætti í tekjum sem því myndi fylgja. 

Dæmi um öfluga stöðu Actavis á markaði er kaup félagsins á samheitalyfjaframleiðslu 

Alpharma árið 2005 en eftir þau kaup var Actavis orðið fjórða tekjuhæsta 

samheitalyfjafyrirtæki í heimi, með um 4% af heildarsölu markaðsins (Actavis, 2005). Með 

kaupum félagsins á hluta af rekstri Alpharma var Actavis að leggja grunn að gríðarlega 

sterkri markaðsstöðu og um leið að renna stoðum undir öflugt framtíðartekjustreymi. Þegar 

horft er á heildarmyndina og hversu öflug samstæðan var orðin var ekki mikið sem benti til 

þess að staða Actavis myndi veikjast í nánustu framtíð og félagið hafi að því leytinu til geta 

talist góður kostur til skuldsettrar yfirtöku. 

5.5 Fjárfestingar- og fjárbindingarþörf 

Þegar farið er út í skuldsettar yfirtökur hlýtur ein aðaláhersla stjórnenda að vera að einblína á 

að hafa nægjanlegt fjármagn á milli handanna á hverjum tíma til að standa undir afborgunum 

af skuldum. Það gefur auga leið að ef fyrirtæki eru í þeirri stöðu að þurfa að fjárfesta í miklu 

mæli  til að viðhalda stöðu sinni á markaði og tekjustreymi að þá dregur það verulega úr getu 
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þess til þess að greiða niður skuldir og þar með dregur úr fýsileika þess til skuldsettrar 

yfirtöku (Rosenbaum og Pearl, 2009). 

Í þessari umræðu má ekki gleyma að taka tillit til fjárbindingarþarfar í veltufjármunum. Sú 

þörf getur verið afar mismunandi og fer meðal annars eftir eðli rekstrarins hverju sinni. Ólíkt 

fjárfestingum í fastafjármunum sem þarf til reksturs, sem oft er hægt að stilla í hóf, þá verður 

ekki komist hjá fjárfestingu í veltufjármunum að því marki sem daglegur rekstur fyrirtækisins 

krefst til þess eins að geta haldið sér gangandi. Í tilfelli Actavis gæti það til að mynda verið 

aukin fjárfesting í hráefnum til lyfjaframleiðslu svo eitthvað sé nefnt hvort sem um er að ræða 

hækkun á aðfangaverði eða aukna framleiðslu. Líkt og með öll önnur útgjöld þá getur 

fjárfestingarþörf í veltufjármunum dregið úr getu fyrirtækja til þess að greiða niður skuldir. 

Í viðauka sem birtur er í ársskýrslu Actavis 2007 kemur fram að félagið skuldbindi sig til að 

takmarka fjárfestingar sínar til ytri vaxtar sem hefur í för með sér að framtíðar 

fjárfestingarþörf þess er mun minni en söguleg gögn benda til. Þörf félagsins ætti einungis að 

liggja í kostnaði til að viðhalda núverandi framleiðslugetu en ekki í fjárfestingum á öðrum 

félögum, auknum mannauð eða nokkru öðru sem flokkast gæti undir ytri vöxt félagsins. 

Að því leytinu til má segja að fjárfestingarþörf Actavis til framtíðar sé tiltölulega lítil sé tekið 

mið af rekstrarárinu 2006 og á það sama við um fjárbindingarþörf félagsins.  

Niðurstaða þessarar umræðu er sú að standist þær forsendur sem ræddar eru í þessum kafla 

ættu þær að renna stoðum undir fýsileika Actavis til skuldsettrar yfirtöku. Útreikninga á 

fjárfestingar- og fjárbindingarþörf má sjá í viðaukum C og E.  

5.6 Vaxtarmöguleikar 

Þegar fyrirtæki eru verðmetin er mikilvægt að horfa til þeirra vaxtatækifæra sem það stendur 

frammi fyrir. Mat á framtíðarvexti fyrirtækis er til að mynda einn þeirra þátta sem hafa hvað 

mest áhrif á lokaniðurstöðu verðmats. Það fer eftir stærð þess fyrirtækis sem verið er að 

verðmeta hverju sinni hversu mikil áhrif breyting á áætlunum getur haft. Ef félag er mjög 

stórt á markaði geta vaxtartækifærin verið fá en framtíðarvöxtur þess er einn af þeim þáttum 

sem mestu máli skipta varðandi fýsileika fjárfestingar í félagi (Pinto, Henry, Robinson og 

Stowe, 2010). Stærri fyrirtæki eiga oft og tíðum einna helst möguleika á að auka fjárflæði sitt 

með hagræðingu í rekstri eins og áður hefur verið nefnt (Einar Þór Steindórsson munnleg 

heimild, 4. apríl 2013). 
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Eins og komið var inn á í kaflanum hér á undan er ljóst að ytri vöxtur í gegnum fjárfestingar 

og mikil skuldsetning fer ekki vel saman og er því vöxtur félagsins takmarkaður við innri 

vöxt. Tímasetning viðskiptanna skiptir einnig höfuð máli. Ljóst er að í kjölfar þess gífurlega 

vaxtatímabils sem Actavis gekk í gegnum á árunum 1999 til 2006 má draga þá ályktun að ytri 

vaxtamöguleikar félagsins til framtíðar séu óverulegir, sérstaklega í ljósi þess að ekki er hægt 

að gera ráð fyrir því að félagið gæti borið þá miklu aukningu í skuldabyrði en myndi fylgja 

yfirtökunni. Gera má þó ráð fyrir að félagið hafi enn haft tækifæri til innri vaxtar. 

5.7 Áreiðanleg veð 

Eins og fram kom í inngangi fékk félagið um 4,1 milljarða evra að láni. Féð fékkst að 

langstærstum hluta að láni hjá Deutsche Bank eða rúmir fjórir miljarðar evra en 

Landsbankinn og Straumur fjármögnuðu afganginn (Einar Þór Steindórsson munnleg 

heimild, 4. apríl 2013).  

Til þess að hægt sé að ráðast í lánatökur og þá sér í lagi af þeim toga þar sem skuldabyrgði er 

mikil verður fyrirtækið að ráða yfir góðum veðum og þar með gæðamiklar eignir til þess að 

standa undir skuldbindingum fari svo að áætlanir um afborganir gangi ekki eftir og illa fari. 

Ljóst er að Actavis hafði yfir miklum auðseljanlegum eignum að ráða. Þar ber fyrst að nefna 

allan þann fjölda verksmiðja og samstæðna sem fyrirtækið hafði tekið yfir frá árinu 2003 og 

alla þá fjármuni sem í þeim fólust. Fram kemur í árskýrslu félagsins árið 2007 að mikið safn 

eigna þess hafði í raun verið lagt fram sem veð fyrir lántökum á árinu. Það má álykta að 

lánveitendur Novator hefðu ekki farið út í að fjármagna viðskiptin með Actavis með þeim 

hætti sem raun bar vitni nema að því gefnu að þeir teldu sig örugga um að eignasafn félagsins 

gæti staðið undir skuldum ef allt færi á versta veg. 

5.8 Eignir utan reksturs 

Órekstrartengdar eignir geta verið fjárfestum mjög verðmætar í skuldsettri yfirtöku félaga. Þó 

svo að þessar eignir bæti ekki beint virði rekstur félagsins er mögulegt að selja þessar eignir í 

þeim tilgangi að greiða niður skuldir hraðar en ella. Það er einnig hægt að hugsa um slíkar 

eignir sem varaskeifur ef fjárflæði félagsins stenst ekki áætlanir og þá er hægt að selja þessar 

eignir til þess að brúa bilið milli áætlaðs og raunverulegs fjárflæðis (Olsen, 2003). 

Eignir af þessu tagi er ekki að finna á efnahagsreikningi Actavis árið 2006 og er félagið að 

því leytinu til ekki góður kostur til skuldsettrar yfirtöku. 



18 
 

5.9 Efnahagleg útgönguleið 

Að lokum er vert að fjalla um mikilvægi þess að fjárfestar í skuldsettum yfirtökum hafi 

efnahagslega útgönguleið. Skuldsettar yfirtökur eru oftar en ekki framkvæmdar í þeim 

tilgangi að ná fram hærri ávöxtun en gengur og gerist í fjárfestingum í minna skuldsettum 

fyrirtækjum (Rosenbaum og Pearl, 2009). Viðmið fjárfesta fyrir efnahagshrunið 2008 var ef 

til vill ekki sama viðmið og notað er í viðskiptum nú á dögum en Rosenbaum og Pearl nefna 

að ekki var óeðlilegt að fara á fram á 20% ávöxtun á eigið fé.  Hafi fjárfestar ekki 

raunverulega útgönguleið úr viðskiptunum getur verið erfitt að ná þessari ávöxtun. Fjallað var 

um helstu leiðir til útgöngu í fimmta kafla en þær eru í megindráttum þrjár talsins; að skrá 

félagið á markað á nýjan leik, að selja það öðrum fjárfestum eða að endurskuldseta félagið og 

greiða út arð í einni greiðslu (e. special dividend). 

Í tilviki Actavis voru aðstæður ef til vill ekki hefðbundnar þar sem Björgólfur Thor stóð að 

mestum hluta sjálfur fyrir viðskiptunum en hann átti um 40% hlut í félaginu fyrir viðskiptin. 

Ekki er hægt að segja til um áform Björgólfs Thors í kjölfar yfirtökunnar en ef marka má 

áætlanir er vel hægt að sjá það fyrir sér að Novator hafi einfaldleg séð fram á að eiga félagið 

um ókomna tíð. 

5.10 Samantekt 

Ef tekið er mið af þeim þáttum sem ræddir hafa verið í þessum kafla er auðvelt að komast að 

þeirri niðurstöðu að í Actavis hafi falist raunveruleg tækifæri til virðissköpunar í gegnum 

skuldsetta yfirtöku. Segja má með nokkurri vissu að Actavis hafi í raun uppfyllt skilyrði 

fýsileika í sex af þeim níu þáttum sem fjallað var um hér á undan. Einna helst er hægt að 

vefengja fýsileika félagsins þegar kemur að innri vaxtamöguleikum þess. Sem fyrr segir má 

rekja getuleysi þess til umtalsverðs ytri vaxtar til mikils þenslutímabils á árunum 1999 til 

2006 fyrir utan þau skilyrði sem Deutsche Bank setti á lánsféð. Það sama má segja um 

tækifæri til samlegðaráhrifa. Þó ber að láta þann þátt ekki vega of mikið þar sem 

tilboðsgjafinn, Novator, er einungis fjárfestingarfélag en ekki fyrirtæki sem skapar virði í 

gegnum eiginlegan rekstur. Hvað efnahagslega útgönguleið varðar má ganga út frá því að hún 

hafi verið til staðar. Það er ómögulegt fyrir einhvern annan en þann eða þá sem að 

viðskiptunum stóðu að svara til um nákvæmar áætlanir umfram það sem fjallað var um í 

fræðilega hluta kaflans.  
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Það er fyrst og fremst mikilvægt að átta sig á þeim raunverulegu ástæðum sem liggja að baki 

þess að Novator vildi taka félagið af markaði. Ef til vill er bróðurpart skýringarinnar að finna 

í þeirri staðreynd að íslenskur hlutabréfamarkaður gat ekki stutt við vöxt félagsins til 

framtíðar þar sem langstærsti hluti tekna Actavis er í erlendum gjaldmiðli svo dæmi séu 

tekin. Þar að auki er auðveldara að einblína á daglega þætti reksturs sé félag í einkaeigu þar 

sem það ber þá enga skyldu gagnvart hluthöfum. 

Þá er vert að taka fram að þær athugasemdir sem birtar eru í tengslum við félagið sjálft eru 

einungis byggðar á spám og getgátum eftir bestu getu eins og ef horft væri á málið frá 

sjónarhóli þeirra aðila sem stóðu fyrir viðskiptunum á vormánuðum 2007.  

6 Verðmat fyrirtækja 

Áður en haldið er út í viðskipti af einhverju tagi er eitt af grundvallaratriðunum að þekkja 

hvað verið er að versla með og hvað það kostar. Fyrirtæki eru þar engin undantekning. 

Verðmat fyrirtækja er því grundvöllur fyrir öllum viðskiptum sem eiga sér stað með hlutafé í 

fyrirtækjum. Verðlagning fyrirtækja getur verið flókið og vandasamt ferli. Það hvernig best er 

að gera það fer eftir aðstæðum hverju sinni, tegund viðskipta og eiginleikum þess fyrirtækis 

sem í hlut á en hér á eftir er fjallað ítarlega um þá þætti sem skipta máli við verðmat á 

fyrirtækjum auk þess sem fjallað verður um þær verðmatsaðferðir sem stuðst er við í þessari 

ritgerð. 

6.1 Ávöxtunarkrafa 

Ávöxtunarkröfu má skilgreina sem þá ávöxtun sem fjárfestir telur viðunnandi fyrir tiltekið 

fjárfestingarverkefni (Hillier o.fl., 2011). Því hærri áhætta sem fylgir verkefni því hærri 

ávöxtunarkröfu gerir fjárfestirinn.  
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Mynd 4. Samband milli áhættu og ávöxtunarkröfu 

Ávöxtunarkröfur eru reiknaðar út með mismunandi hætti en útfærslan ræðst af ýmsum 

þáttum, en þó sérstaklega þeirri verðmatsaðferð sem notast er við hverju sinni. 

Ávöxtunarkrafan er forsenda sem hefur mikið að segja varðandi lokaniðurstöður verðmats. 

Neikvæð fylgni er á milli ávöxtunarkröfu og verðs, það er að segja því hærri sem 

ávöxtunarkrafan er því lægra verð er fjárfestir til í að greiða fyrir tiltekið vænt fjárflæði. 

Formúla 6.1 útskýrir þessi tengsl nánar. 
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Mynd 5. Samband milli hreins núvirðis og ávöxtunarkröfu 

 

Hér næst verður fjallað á fræðilegan hátt um þá þætti er viðkoma mati á ávöxtunarkröfu 

hverju sinni. 

6.1.1 CAPM líkanið 

Við útreikning á ávöxtunarkröfu er jafnan notast við hið svonefnda CAPM líkan (e. capital 

asset pricing model). Sjá má formúlu fyrir líkanið í formúlu 6.2. 

 

            

         

                        

             

                     

 

Líkanið er tól sem er notað af fjárfestum til þess að meta ávöxtunarkröfu á það fjármagn sem 

þeir leggja til (Arzac, 2008), hvort sem það er í formi skulda eða eigin fjár (Ruback, 2002). Í 

líkaninu er tekið tillit til tvenns konar áhættu en áhættan skiptist í markaðsáhættu og 

fyrirtækjaáhættu. Fyrirtækjaáhættunni er hægt að eyða sé eignasafnið nógu vel dreift (Hillier 

o.fl., 2011). Markaðsáhættan er mæld í formi svokallaðs betagildis en nánar verður fjallað um 

það í kafla hér á eftir. Líkanið hefur notið vinsælda hjá fræðimönnum og fjárfestum á 

fjármálamarkaði í áratugi (Hitchner, 2006).  

(6.2) 
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6.1.1.1 Áhættulausir vextir 

Segja má að áhættulausir vextir marki upphafspunkt ávöxtunarkröfu hvers fjárfestis. Í þeim 

efnum er yfirleitt miðað við vexti á ríkistryggðum skuldabréfum þar sem fjárfestar hafa alltaf 

þann möguleika í hendi sér að fjárfesta í þeirri gerð skuldabréfa án umtalsverðar áhættu 

(Hillier o.fl., 2011). Yfirleitt er miðað við þá vexti sem fást á bréfum sem tryggð eru af 

ríkissjóði til tíu ára í þeim gjaldmiðli sem unnið er með hverju sinni (Magnús Gunnar 

Erlendsson munnleg heimild, 3. október 2012) 

6.1.1.2 Áhættuálag (e. risk premium) 

Áhættuálag er skilgreint sem mismunurinn á milli væntrar ávöxtunar á markaði og 

áhættulausara vaxta. Það þjónar mikilvægum tilgangi við mat á ávöxtunarkröfu þar sem 

fjárfestir væntir þeirrar ávöxtunar sem í boði er á hlutabréfamarkaði í samræmi við sögulegar 

mælingar (Fama og French, 2002).   

6.1.1.3 Betagildi 

Góður mælikvarði á áhættu einstaks verkefnis, eða fyrirtækis í samanburði við heildarfjölda 

fyrirtækja á markaði er svo kölluð betagildi (β). Beta mælir viðbragð verðbréfs við 

breytingum á markaðnum. Því hærra betagildi, því meira sveiflast tiltekið verðbréf í takt við 

breytingar á markaði og því áhættusamari er fjárfestingin (Hillier o.fl., 2011). Af þessari 

ástæðu er betagildið margfaldað með áhættuálaginu í líkaninu þar sem fjárfestir fer fram á 

aukna ávöxtun umfram markaðsáhættuálagið eða lægri ávöxtun sé betagildið minna en einn. 

Þessa skilgreiningu má heimfæra á fjármagn fyrirtækja, fjárflæði verkefna sem og 

greiðsluflæði af skuldum svo eitthvað sé nefnt. Formúla 6.3 sýnir hvernig betagildi er 

reiknað. 
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Almennt séð á betagildi fyrst og fremst við um kostnað eigin fjár en eins og fjallað var um í 

kaflanum um CAPM líkanið má styðjast við líkanið við útreikning á kostnaði skulda. Það 

felur þó í sér að styðjast verður við betu skulda í stað betu eigin fjár. Í því samhengi er 

mikilvægt að átta sig á því að sé beta skulda álitin vera núll jafngildir það því að draga þá 

ályktun að skuldir séu áhættulausar og beri því einungis áhættulausa vexti. Sjá formúlu 6.2. 

Þá víkur sögunni að því að hvernig betagildi eru fundin fyrir tiltekin fyrirtæki. Ef ekki er 

stuðst við aðhvarfsgreiningu við útreikning á betagildum er sá möguleiki fyrir hendi að 

nálgast betagildi fyrir tiltekinn iðnað í gagnasöfnum (Damodaran, 2002). Þá þarf að taka tillit 

til þess að þau betagildi endurspegla meðaltal iðnaðarins og því þarf að aðlaga betagildi 

iðnaðarins að tilteknu fyrirtæki.  

Hvað varðar útreikninga á bak við þessa aðlögun þá fer hún í grunninn fram í tveimur 

skrefum, það er að aðskilja áhrif skuldsetningar iðnaðarins frá betagildi hans og svo að 

endurstilla gildið á nýjan leik miðað við skuldahlutfall viðkomandi fyrirtækis (Pinto o.fl., 

2010). Skuldsetning hefur hækkandi áhrif á betagildi af þeim ástæðum að skuldsetningu 

fylgir áhætta og betagildi er, sem fyrr segir, mælikvarði á áhættu. 

Í grein frá árinu 2005 setja Stanton og Seasholes fram aðferð við endurstillingu á betagildi 

eigin fjár. Í greininni er rætt um tíðni endurstillingar þar sem gert er ráð fyrir að fyrirtæki 

borgi niður skuldir með tímanum og lækki þannig skuldahlutfall sitt og þar með áhættu. 
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Sökum þess að skuldahlutfall breytist með hverri afborgun af láni væri í raun rökrétt að 

álykta að best væri að fjöldi þeirra skipta sem endurstillt er (k) jafngiltu fjölda afborgana á 

ári. Hins vegar þarf einnig að líta til þess að skuldir fyrirtækja sem hlutfall af markaðsvirði 

þess er síbreytilegt og því væri í raun enn betra að endurstilla betagildið samfellt en þá birtist 

formúlan í þeirri mynd sem sjá má í formúlu 6.5.  
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Þó má leiða líkum að því að slíkar aðgerðir væru mjög tímafrekar og kostnaðarsamar og því 

er eðlilegt að styðjast við að endurstilling betagildisins fari fram einu sinni á ári. Sé gengið út 

frá því að skuldahlutfall fyrirtækja sé fast til eilífðar má færa rök fyrir því að eðlilegast sé að 

endurstilla betagildið aðeins einu sinni til eilífðar (e. perpetuity) en greiningaraðilar styðjast 

gjarnan við þá leið til einföldunar.  

6.1.1.4 Alpha 

Við ákveðnar aðstæður henta hefðbundin líkön á borð við CAPM illa við mat á viðeigandi 

ávöxtunarkröfu. Það er einkum vegna þess að líkönin ná ekki utan um sérstök tilvik þar sem 

óalgengir áhættuþættir eiga við, svo sem stærð eða sérstök fyrirtækjaáhætta af einhverju tagi 

(Pinto o.fl., 2010). Til þess að leiðrétta fyrir þessar sérstöku aðstæður sem kunna að vera til 

staðar er hægt að notast við sérstakt álag á ávöxtunarkröfuna sem oft er nefnt alpha (α). 

Álagið er þá lagt beint við ávöxtunarkröfuna (Hitchner, 2006) en það er í höndum 

greiningaraðila hverju sinni að leggja mat á hversu hátt viðunnandi álag er (Pinto o.fl., 2010).  

 

 

 

(6.5) 
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6.1.2 Kostnaður eigin fjár og skulda 

Fyrirtæki geta fjármagnað sig með tvennum hætti, annað hvort með eigin fé eða skuldum. 

Fjármagnskostnaður fellur því til á tvennan hátt, annað hvort í gegnum ávöxtunarkröfuna sem 

fjárfestar gera á fé sitt eða í gegnum vaxtagjöld sem greiða þarf af skuldum. Undir eðlilegum 

kringumstæðum er vaxtakostnaður skulda lægri en kostnaður eigin fjár einkum vegna þess að 

lánveitendur standa almennum fjárfestum framar í veðréttaröðinni. Þeir gera því lægri 

ávöxtunarkröfu á fé sitt en almennur fjárfestir sökum þess að lánveitandinn fær fyrst allra 

greitt úr þrotabúi fari svo illa að skipta þurfi eignum fyrirtækja upp á milli fjármögnunaraðila 

(Modigliani og Miller, 1958). Af þessum ástæðum mætti draga þá ályktun að farsælast væri 

fyrir fyrirtæki að fjármagna sig alfarið með skuldum ekki síst þar sem skattalegt hagræði 

hlýst af skuldsetningu þar sem vextir eru gjaldfærðir í rekstrarreikning og koma til lækkunar á 

hagnaði. Þó þarf að taka með í reikninginn að kostnaður skulda hækkar með aukinni 

skuldsetningu þar sem líkur á gjaldþroti aukast. Því er farsælast að finna hinn gullna 

meðalveg og skuldsetja aðeins upp að því marki sem hagkvæmast er fyrir rekstur fyrirtækja á 

hverjum tíma.  

6.1.3 Veginn fjármagnskostnaður 

Veginn fjármagnskostnaður (e. weighted average cost of capital, hér eftir WACC) er 

mælikvarði á fjármagnskostnað fyrirtækja á hverjum tímapunkti að teknu tilliti til skattalegs 

hagræðis sem hlýst af skuldsetningu (Miles og Ezzell, 1980). Í þeim tilgangi að taka hvort 

tveggja tillit til kostnaðar eigin fjár og skulda í „WACC“ er kostnaðurinn vegin miðað við 

skulda- og eigin fjár hlutfall fyrirtækja. Sjá formúlu fyrir „WACC“ hér á eftir. 

(6.6) 



26 
 

 

       
 

(   )
   

 

(   )
(   ) 

         

                            

                    

                         

                      

                

 

6.1.4 Ávöxtunarkrafa eigna 

Samræmi á milli þess að núvirða óskuldsett fjárflæði með „WACC“ annars vegar og að 

núvirða óskuldsett fjárflæði auk skattalegs hagræðis með vegnum fjármagnskostnaði áður en 

tekið er tillit til skattalegs hagræðis (e. pre-tax WACC) er löngum þekkt. Ruback sýnir í grein 

sinni frá árinu 2002 fram á að vegin fjármagnskostnaður áður en tekið er tillit til skattalegs 

hagræðis jafngildir ávöxtunarkröfu eigna og að hún er sú sama óháð skuldastöðu (Arzac, 

2008).  
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Með því að endurraða formúlunni er hægt að sýna fram á með tiltölulega einföldum hætti að 

þegar áhættuálag skulda er leitt út er óþarfi að tiltaka hlutfall skulda á hverjum tímapunkti 

fyrir sig við útleiðslu á virði fyrirtækja og þar með að ávöxtunarkrafa eigna sé viðeigandi við 

núvirðingu á fjárflæði óháð skuldastöðu sem fyrr segir. Að sama skapi sýnir höfundur fram á 

að óskuldsett beta jafngildir betu eigna og því er ávöxtunarkrafa eigna fundin með því að 

stinga betu eigna inn í CAPM líkanið (Ruback, 2002). 

(6.8) 

(6.7) 
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Þetta skýrist einna helst af því að hlutfall eigin fjár hækkar við niðurgreiðslu skulda og 

lækkar við lántökur. Þannig flyst áhættan á milli fjárfesta og lánveitenda eftir því sem við á 

og báðir aðilar aðlaga ávöxtunarkröfu sína til samræmis við aðstæður hverju sinni eins og sjá 

má á mynd 6 (Arzac, 2008). Af því má draga að eignir fyrirtækis beri alltaf sömu áhættu óháð 

fjármagnsskipan. 

 

 

Mynd 6. Samband ávöxtunarkröfu eigna, „WACC“ og 

kostnað eigin fjár og skulda (Bienfait, e.d.) 

6.2 Verðmatsaðferðir 

Til þess að greina aðstæður og eiginleika fyrirtækisins sem á að verðmeta þarf góð 

greiningarvinna að hafa átt sér stað og er það grundvallarskilyrði fyrir því að verðmat geti 

talist áreiðanlegt (Pinto o.fl., 2010). Það er aðeins þegar greiningaraðilar hafa góða 

heildarmynd af starfssemi félagsins sem og góða þekkingu á ytra umhverfi þess að þeir geta 

(6.9) 
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hafist handa við að velja þá verðmatsaðferð sem þeir telja við hæfi. Til eru ótal 

verðmatsaðferðir sem öllum er ætlað að þjóna sama tilgangi en þeim mismunar þó í 

framkvæmd og geta því oft skilað mismunandi niðurstöðum. Hér á eftir verða aðeins taldar 

upp nokkrar af þeim helstu aðferðum sem hvað oftast er stuðst við í verðmats útreikningum 

og verður fjallað framkvæmd þeirra ásamt því að skoða kosti og galla þeirra. 

6.2.1 Kennitöluverðmat 

Kennitöluverðmat er verðmatsaðferð sem byggir á því að finna og reikna út lykilkennitölur 

sambærilegra félaga og þess félags sem verðmeta skal og nota síðan þessar kennitölur til að 

draga ályktun um á hvaða bili virði félagsins sem verið er að verðmeta liggur.  

Sumar kennitölur hafa í gegnum tíðina notið meiri vinsælda en aðrar hjá greiningaraðilum og 

ber þar helst að nefna hlutfall markaðsverðs félags og hagnaðar þess (e. price per earnings) 

eða V/H hlutfall, rekstrarvirði félags (e. enterprise value, hér eftir EV) á móti hagnaði fyrir 

vexti, skatta, afskriftir og virðisrýrnun (hér eftir EV/EBITDA), EV/Sala og rekstrarvirði á 

móti hagnað fyrir vaxtagjöld og skatta eða EV/EBIT. Allir hafa þessir margfaldarar sína kosti 

og galla en þó eiga allir EV margfaldarar það sameiginlegt að skila niðurstöðum um 

rekstrarvirði félaga á meðan V/H margfaldarinn inniheldur hlutabréfaverð og skilar 

niðurstöðu um virði eigin fjár. EV margfaldarar eiga rétt á sér innan flestra atvinnugeira þar 

sem þeir eru óháðir fjármagnsskipan en hafa verður í huga að EV/Sala margfaldarinn segir 

frekar til um umfang félags en eiginlegt virði þess. Ein helsta ástæða fyrir því að 

EV/EBITDA margfaldarinn er valinn fram yfir EV/EBIT er að hann er háður afskriftum og 

virðisrýrnun sem í mörgum tilfellum greinir á milli samanburðarfélaga (Rosenbaum og Pearl, 

2009). Þeir hafa þó þá galla að þeim hættir til að ofmeta sjóðstreymi ef fjárfestingar eru 

miklar þar sem fjárfestingar hafa ekki áhrif á EBITDA (Pinto o.fl., 2010). Hvað V/H 

margfaldarann varðar komust Boatsman og Baskin (1981) að þeirri niðurstöðu í rannsókn 

sinni að hann ætti einkum vel við ef samanburðarfyrirtæki eru valin á grundvelli sögulegs 

hagnaðar og vexti fremur en þegar þau eru valin af einhvers konar handahófi innan tiltekins 

geira. Það er ekki síst sökum þess að hann inniheldur hlutabréfaverð sem felur í sér væntingar 

á markaði (Pinto o.fl., 2010). Einnig þarf að hafa í huga við notkun á V/H margfaldaranum að 

honum hættir til að hækka ef samdráttur verður hjá fyrirtækjum og ofmetur hann þannig virði 

félaga. Það orsakast af því að samdráttur í tekjum skilar sér oft ekki nægilega hratt út í 

hlutabréfaverð til þess að markaðsverð gefi rétta mynd af aðstæðum. 
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Hafa ber í huga að það henta ekki öll fyrirtæki til kennitöluverðmats. Það félag, sem verið er 

að verðmeta, þarf að búa yfir sömu rekstrarlegu og fjárhagslegu eiginleikum, deila þeim 

þáttum sem hafa áhrif á afkomu (e. performance drivers) og standa frammi fyrir sömu áhættu 

og samanburðarfélögin (Rosenbaum og Pearl, 2009). Það sem kennitöluverðmat hefur fram 

yfir aðrar verðmatsaðferðir er að það endurspeglar núverandi stöðu á markaði sem og 

framtíðarvæntingar í þeim tilvikum þar sem kennitalan inniheldur hlutabréfaverð. 

Kennitöluverðmat á því oft og tíðum frekar við en til að mynda aðferðir sem byggja á núvirtu 

fjárflæði félaga. Hins vegar þarf að hafa í huga að oft endurspeglar markaðurinn ekki 

endilega raunvirði félaganna sem skráð eru á markaði. Einnig þarf að hafa í huga að engin tvö 

félög eru alveg eins svo að það getur oft verið erfitt að bera fram fullyrðingar um eitt félag 

byggt á staðreyndum um annað félag (Rosenbaum og Pearl, 2009). Kennitöluverðmat er 

einkum framkvæmt til þess að renna stoðum undir niðurstöður annarra verðmatsaðferða. 

6.2.2 Aðferðir byggðar á sjóðstreymi 

Að núvirða fjárflæði fyrirtækja er rótgróin verðmatsaðferð sem oft er notuð af 

greiningaraðilum, stjórnendum fyrirtækja og fjárfestum til að leggja mat á fjárfestingarkosti. 

Hún byggir á því að virði fyrirtækis eða verkefnis geti verið metið út frá núvirði svokallaðs 

frjáls fjárflæðis (Pinto o.fl., 2010). Hér á eftir er fjallað um nokkrar aðferðir sem allar byggja 

á því að núvirða fjárflæði en munur á aðferðunum liggur einkum í því hvernig mat er lagt á 

skattalegt hægræði sem hlýst af skuldsetningu. 

6.2.2.1 Frjálst fjárflæði til reksturs (e. FCFF) 

Skipta má því fjárflæði sem rennur til fyrirtækis í tvö hluta sem er annars vegar það fé sem 

rennur til fyrirtækisins í heild og er ætlað eigendum og lánveitendum (e. free cash flow to 

firm, hér eftir FCFF) og hins vegar það fé sem einungis rennur til eigenda fyrirtækis (e. free 

cash flow to equity, hér eftir FCFE). Báðar aðferðirnar eiga að skila sömu niðurstöðu séu 

ávöxtunarkröfur réttar. Ef notast er við „FCFF“ er framtíðarfjárflæði til eigenda og 

lánaveitenda að viðbættu eilífðarvirði núvirt með „WACC“ og skilar samtala núvirðis virði 

fyrirtækisins í heild, það er virði eigin fjár að viðbættu markaðsvirði skulda (Pinto o.fl., 

2010). 

Áætlanir um frjálst fjárflæði eru byggðar á ályktunum um ýmsa þætti svo sem framlegð og 

fjárfestingarþörf, bæði í fastafjármunum og veltufjármunum.  
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Venjulega eru áætlanir gerðar um það bil fimm ár fram í tímann (Pinto o.fl., 2010). Vert er að 

nefna að greiningaraðilar hafa á undanförnum árum sameinast um að varkárni í verðmati og 

styttri spátímabil í bland við hógværar spár um framtíðarvöxt séu æskilegastar (Kristján 

Markús Bragason munnleg heimild, 5. október 2012).  

Einn helsti kosturinn við notkun þessar aðferðar er einfaldleiki hennar. Ávinningur sem hlýst 

af skattalegu hægræði er leiddur beint út til lækkunar á ávöxtunarkröfunni eins og sjá má í 

formúlu 6.7 en vaxtagreiðslum á móti bætt við fjárflæðið eins og sjá má í formúlu 6.10 og 

fjárflæðið er því ekki skuldsett (Pinto o.fl., 2010). Á móti kemur að aðferðin gengur út frá því 

að skuldahlutfall fyrirtækisins sé stöðugt til framtíðar sem þýðir að endurmeta þarf 

ávöxtunarkröfuna við hverja breytingu á skuldastöðu fyrirtækisins (Bienfait, e.d.). 

6.2.2.2 Aðlagað núvirði (e. APV) 

Aðferð Myers, sem oftast er nefnd „APV“ aðferðin, hentar vel við verðmat á fyrirtækjum 

með fyrirfram ákveðnar breytingar á skuldastöðu þar sem aðferðin gerir ráð fyrir því að 

skuldastaðan yfir spátímabilið sé þekkt með vissu. Aðferðin byggir á því að virði 

fyrirtækisins skiptist í tvo hluta, annars vegar virði fyrirtækisins án skulda og hins vegar það 

virði sem hlýst af ávinningi vegna skuldsetningarinnar (Myers, 1974). Í stað þess að núvirða 

fjárflæði með „WACC“ eins og gert er í „FCFF“ aðferðinni er fjárflæðið núvirt með 

ávöxtunarkröfu eigna eins og sjá má á formúlu 6.11.  

 

 

 

(6.10) 
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Sá ávinningur sem hlýst af skuldsetningu, til að mynda skattalegt hagræði sem hlýst af 

vaxtagreiðslum (Hillier o.fl., 2011), er hins vegar núvirtur með kostnaði skulda þar sem ekki 

ríkir eins mikil óvissa um ávinning af skattalegu hagræði og eignir fyrirtækisins í heild að 

þeirri forsendu gefinni að skuldastaða sé þekkt með öllu (Bienfait, e.d.). Nái fyrirtækið aftur á 

móti að viðhalda skuldahlutfalli sínu í fyrirfram ákveðnu marki ætti fjárflæðið, samkvæmt 

þessari aðferð Myers, að vera núvirt í heild sinni með ávöxtunarkröfu eigna, eins og þekkist í 

„CCF“ aðferðinni. Það orsakast af því að skattalegt hagræði til framtíðar er óþekkt þar sem 

skuldir þurfa þá að breytast í krónutölum í takt við markaðsverðmæti á hverjum tíma til að 

viðhalda hlutfalli. Af þeim ástæðum fylgir jafn mikil áhætta af þeim ávinningi sem fæst af 

skattalegu hagræði og eignum fyrirtækisins í heild þar sem hlutfall eigin fjár breytist þá í takt 

við breytingar á skuldastöðu en í þeim tilfellum skila aðferðirnar tvær sömu niðurstöðum 

(Bienfait, e.d.). Af því leiðir að framtíðarávinningur af skuldsetningu er óþekktur þar sem 

skuldahlutfall fyrirtækisins er breytilegt með hverjum tíma í hlutfalli við markaðsvirði þess 

og þar af leiðandi er viðeigandi að núvirða skattalegan ávinning með hærri ávöxtunarkröfu en 

sem nemur kostnaði skulda (Arzac, 2008).  

Við útreikning á eilífðarvirði er þó notast við „WACC“ sem ávöxtunarkröfu þar sem gert er 

ráð fyrir því að fyrirtækið sé búið að greiða niður allar umfram skuldir sínar og sé þá komið í 

fyrirfram ákveðið skuldahlutfall sem það áætlar að viðhalda til eilífðar (Ruback, 2002). 

Eilífðarvirðið er þó líkt og fjárflæðið núvirt á ávöxtunarkröfu eigna.  

(6.11) 
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Þó eru ákveðnir vankantar á þessari aðferð en þeir eru einna helst þeir að gert er ráð fyrir að 

skuldir fyrirtækisins séu þekktar með öllu og ekki tekið tillit til þeirrar áhættu sem hlýst af 

mikilli skuldsetningu (Bienfait, e.d.).  

6.2.2.3 Fjármagnsflæði (e. CCF) 

„CCF“ aðferðin eftir Ruback (2002) er mjög svipuð og „APV“ aðferð Myers (1974) en  

munurinn liggur í útleiðslu á sjóðstreyminu, ávöxtunarkröfunni og því að í stað þess að gert 

sé ráð fyrir að staða skulda sé þekkt að þá er gert ráð fyrir að skuldahlutfall sé þekkt yfir 

spátímabilið. Þegar „APV“ aðferðin er notuð er fjárflæði og fjárhagslegur ávinningur af 

skuldsetningu núvirt með sitt hvorum núvirðingarstuðlinum. Hins vegar þegar „CCF“ 

aðferðin er notuð er skuldsett fjárflæði útleitt, það er fjárflæði sem inniheldur skattalegt 

hagræði og það núvirt með ávöxtunarkröfu eigna auk eilífðarvirðis. Af því leiðir að ef notast 

er við „CCF“ er hærra fjárflæði núvirt með hærri ávöxtunarkröfu en í „FCFF“ þar sem 

óskuldsett fjárflæði er núvirt með „WACC“ (Arzac, 2008).  
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Af þeim ástæðum sem nefndar eru í kaflanum um ávöxtunarkröfu eigna hér á undan, það er 

að neikvæð fylgni er á milli hækkunar eigin fjár og skulda og að áhætta flyst þar á milli 

hluthafa og lánveitenda, dregur Ruback (2009) þá ályktun að sá ávinningur sem hlýst af 

skuldsetningu deili sömu áhættu og aðrir þættir í rekstri fyrirtækisins og því skuli núvirða 

hann með sömu ávöxtunarkröfu og fjárflæði þess. Það er einna helst af þessum ástæðum sem 

„CCF“ aðferðin gæti talist einkar hentug við verðmat á fyrirtækjum með hátt skuldahlutfall 

(6.12) 
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og óstöðugar breytingar á skuldastöðu á meðan „FCFF“ aðferðin krefst stöðugra 

endurútreikninga á ávöxtunarkröfu eftir því sem að skuldastaða breytist (Bienfait, e.d.). 

Af sömu ástæðu og nefnd var í kaflanum um „APV“ aðferðina er notast við „WACC“ til 

útreiknings á eilífðarvirði, það er að fyrirtæki eru í lok spátímabils búin að ná áætluðu 

hlutfalli skulda til framtíðar (Arzac, 2008) hvort heldur sem það felur í sér auknar lántökur 

eða niðurgreiðslu skulda  (Hillier o.fl., 2011). 

6.2.2.4 Afturvirkt aðlagað núvirði (e. recursive APV) 

Til er aðferð sem gengur út frá því að hvorki sé hægt að segja til um skuldastöðu né 

skuldahlutfall yfir spátímabil þegar skuldsetning er orðin það mikil að ekki er hægt að segja 

til um nákvæma greiðslugetu fyrirtækja við þær aðstæður (Arzac, 2008). Það er einna helst af 

þessum ástæðum sem Arzac dregur þá ályktun að „recursive APV“ gefi réttustu mynd af 

verðmæti fyrirtækja við slíkar aðstæður (Arzac, 1996). Í grein sinni frá árinu 1974 komst 

Myers að þeirri niðurstöðu að við slíka aðstæður væri ekki viðeigandi að núvirða skattalegt 

hagræði með kostnaði skulda sem er í samræmi við ályktun Arzac. Þegar miklir fjármunir eru 

í húfi er ekki óeðlilegt að lánveitendur sjái sig knúna til að setja ákveðnar skorður á 

framtíðarfjárflæði lántaka og í mörgum tilfellum er það takmarkað við niðurgreiðslu skulda 

(Arzac, 1992).  

Kjarninn í kenningu Arzac er í grunninn sá að sé gert ráð fyrir að fjárflæði mikið skuldsettra 

fyrirtækja fari beint til niðurgreiðslu á skuldum að þá sé neikvæð fylgni á milli fjárflæðis og 

þess skattalegs hagræðis sem hlýst af skuldsetningunni (Arzac, 1996). Með öðrum orðum að 

því hærra sem fjárflæðið er því meira er borgað niður af skuldum og þar með minnkar 

skattalegur ávinningur í takt við aukið fjárflæði. Þegar horft er til eðli þessa sambands má 

færa rök fyrir því að sú áhætta sem fylgir fjárflæði fyrirtækis og greiðslugetu þess sé að 

einhverju leyti vegin upp með því skattalega hagræði sem fyrirtækið heldur eftir þegar og ef 

greiðsluáætlanir ganga ekki eftir. Af þeim ástæðum má færa rök fyrir því að réttast sé að 

núvirða það skattalega hagræði sem hlýst af skuldsetningunni með lægri ávöxtunarkröfu en 

sem nemur kostnaði eigna.  
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Sjá má á formúlu 6.13 hér að ofan að útreikningum á „recursive APV“ svipar mjög til 

útreikninga á hefðbundnu aðlöguðu núvirði sem sjá má í formúlu 6.11. Munurinn er hins 

vegar sá að formúla 6.13 gerir ráð fyrir, sem fyrr segir, að hvorki skuldastaða né hlutfall 

skulda sé þekkt yfir spátímabilið og endurreiknar því stöðu skulda á hverju tímabili. 

Samkvæmt þessari aðferðarfræði hættir aðferð Ruback til að vanmeta verðmæti skuldsettra 

fyrirtækja. Skekkjan eykst með aukinni skuldsetningu þar sem allur sá ávinningur af 

skuldsetningu sem ekki tapast við það að missa úr greiðslu lána er ekki tekin með í 

reikninginn (Arzac, 1996).  

Eins og kom fram í upphafi kaflans er þetta vafalaust rökréttasta og besta aðferðin við 

verðmat á fyrirtækjum með háa skuldarstöðu og áhættusamt fjárflæði. 

6.2.2.5 Eilífðarvirði 

Allar þær sjóðstreymisaðferðir sem fjallað er um í þessari ritgerð notast við tekjuvaxtarmódel 

Myron J. Gordon (Gordon og Shapiro, 1956) sem í daglegu tali er nefnt „Gordon Growth“ 

líkanið, við mat á eilífðarvirði. Þó svo að munur sé á ávöxtunarkröfu á milli aðferða má sjá 

líkanið í algengustu mynd sinni í formúlu 6.14.  

 

 

 

(6.13) 
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Líkanið miðar við að fjárflæði fyrirtækis á síðasta tíma spátímabils vaxi til eilífðar, til dæmis 

í takt við langtímatekjuvöxt tiltekins iðnaðar eða langtímahagvöxt. Ekki er óalgengt að 

langtímatekjuvöxtur sé á bilinu 2 til 4% (Rosenbaum og Pearl, 2009). 

7 Greining á skuldsettri yfirtöku Novator á Actavis  

Í þessum kafla verða birtar niðurstöður úr verðmati sem framkvæmt var á Actavis í þeim 

tilgangi að svara rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar. Birtar eru fjórar niðurstöður sem 

allar fengust með þeim mismunandi nálgunum sem fjallað var um hér á undan. Verðmötin 

eru framkvæmd út frá sjónarhóli óháðra greiningaraðila á fyrrihluta árs 2007 og var lengd 

spátímabilsins ákvörðuð út frá áætlunum stjórnar Actavis en í ársreikningi 2007 kemur fram 

að lán félagsins sem skráð eru í evrum séu á gjalddaga í loks árs 2015. 

Öll greiningarvinna er unnin með ársreikninga félagsins frá árunum 2002 til 2006 til 

viðmiðunnar auk óendurskoðaðs ársfjórðungsuppgjörs 2007 sem birt var í opinberu 

kauptilboði til hluthafa í maí sama ár. Hafa ber í huga að forsendur eru takmarkaðar við 

opinberar upplýsingar eingöngu. Sökum leyndar sem ríkti yfir helstu skilmálum viðskiptanna 

var ekki hægt að nálgast mikilvægar upplýsingar sem hefðu þurft að vera fyrir hendi til þess 

að verðmatið skilaði sem bestri niðurstöðu. Í ljósi þessa var notast við opinberar upplýsingar 

til þess að fá sem besta innsýn inn í þær raunverulegu aðstæður sem ríktu við framkvæmd 

viðskiptanna. Yfirlit yfir upplýsingar sem stuðst var við má finna í eftirfarandi kafla og í 

viðauka. 
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7.1 Forsendur verðmats 

7.1.1 Sala og EBITDA framlegð 

Til þess að áætlanir um sölu fyrir spátímabilið endurspegluðu á sem bestan hátt raunverulegar 

aðstæður var stuðst við skýrslu IMS Health sem er leiðandi fyrirtæki í gagnaöflun fyrir 

lyfjageirann. Þegar tekið er mið af sjö löndum, sem nefnd eru í skýrslunni, var 

meðalsöluvöxtur áætlaður vera um 16,9% árið 2007 (IMS Health, 2005). Miðað var við þá 

tölu til að áætla sölutekjur Actavis yfir spátímabilið en söluvöxtur fer stigminnkandi á níu ára 

tímabili uns hann nær áætluðum söluvexti til eilífðar upp á 4% eins og nánar verður fjallað 

um hér á eftir. Spá um söluvöxt kann í fyrstu að sýnast full metnaðarfull en þættir sem 

nefndir voru í fjórða kafla og þá sérstaklega vísbendingar um vaxandi millistétt í upprennandi 

hagkerfum renna stoðum undir þessar áætlanir.  

 

Mynd 7. Þróun söluvaxtar yfir spátímabil 

Þar sem áaætlanir félagsins gera ráð fyrir aukinni hagræðingu í rekstri yfir spátímabilið í 

samræmi við umræðu um vaxtamöguleika félagsins sem fór fram í sjötta kafla er gert ráð 

fyrir að EBITDA framlegð félagsins fari hækkandi yfir spátímabilið sem nemur 2% í 

heildina. 
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Mynd 8. Þróun EBITDA framlegðar yfir spátímabilið 

7.1.2 Afskriftir 

Af einhverjum ástæðum eru afskriftir ekki taldar upp sérstaklega í rekstrarreikningum 

félagsins frá árunum 2004 til 2006 og því var stuðst við þær stærðir sem listaðar voru upp í 

viðauka ársskýrslna frá þeim árum. Félagið hafði þann háttinn á að telja þær með undir hinum 

ýmsu kostnaðarliðum og rekstrarhagnaður (EBIT) var síðan birtur beint í kjölfarið án 

rekstrarhagnaðar fyrir afskriftir (EBITDA). Til þess að leiðrétta þetta voru heildarafskriftir 

sem birtar voru í viðauka dregnar frá einstaka kostnaðarliðum og þær listaðar sérstaklega sem 

og EBITDA. Þannig var hægt að reikna út sögulegt hlutfall afskrifta af sölu aftur til ársins 

2002 og var meðaltal þeirra, sem reyndist vera 4,4%, notað fyrir spátímabilið. Sökum þess að 

ekki er útlistað sérstaklega hvaða liðir eru færðir niður í gegnum virðisrýrnun í 

rekstrarreikningum félagsins voru afskriftir leiðréttar fyrir allri virðisrýrnun til þess að gæta 

fullrar varkárni við verðmatið þar sem virðisrýrnun af ýmsu tagi er ekki frádráttarbær frá 

skatti samkvæmt lögum um tekjuskatt númer 90 frá árinu 2007 (Alþingi, 2013). 

7.1.3 Skattur 

Í þessu verðmati er notast við 18% tekjuskatt en það hlutfall var lagt á hagnað fyrirtækja 

samkvæmt lögum um tekjuskatt nr. 90/2003. 

7.1.4 Fjárfestingar- og fjárbindingarþörf 

Við mat á fjárfestingarþörf félagsins var einna helst horft til væntra vaxtatækifæra sem 

stjórnendur stóðu frammi fyrir og sú ályktun dregin fram í ljósi þess sem segir í fimmta og 

sjöunda kafla hér á undan að fjárfestingarþörf félagsins lægi eingöngu í kostnaði 
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nauðsynlegum til þess að viðhalda afkastagetu þess. Ekki þótti happadrjúgt að notast við 

söguleg hlutföll fjárfestingarþarfar af sölu sökum mikillar þenslu félagsins síðastliðinn 

áratug. Fjárfestingarþörf félagsins var því áætluð sem 6% af sölu yfir spátímabilið en 

viðhaldskostnaður árið 2006 nam því hlutfalli af sölu.  

Við mat á fjárbindingarþörf var stuðst við söguleg gögn frá árunum 2002 til 2006 og meðaltal 

þeirra notað við mat á fjárbindingu fyrir spátímabilið sem reyndist vera 12,9%.  

7.1.5 Skuldastaða 

Til þess að áætla það skuldahlutfall sem rökrétt væri að félagið stefndi á að halda til framtíðar 

miðað við eðlilegar fjármögnunaraðstæður var notast við hlutfall heildarskulda félagsins í lok 

árs 2006 af markaðsvirði félagsins þegar kauptilboðið var gert, samkvæmt lokagengi 4. maí 

2007 en það hlutfall reyndist vera rúmlega 24% miðað við gengi evru samkvæmt Seðlabanka 

Íslands þann sama dag („Gengisskráning“, e.d.). 

Til þess að áætla þær skuldir sem Novator setti inn í félagið í kjölfar yfirtökunnar var notast 

við langtímalán félagsins samkvæmt ársskýrslu 2007 en svo virðist sem að heildarupphæð 

lánsins hafi ekki ratað inn í rekstur Actavis en nánar verður fjallað um það í níunda kafla hér 

á eftir.  

7.1.6 Ávöxtunarkröfur 

7.1.6.1 Kostnaður skulda 

Við útreikning á vaxtagjöldum var stuðst við CAPM líkanið sem fjallað var um hér á undan 

(sjá formúlu 6.2).  

Ályktun um viðeigandi betu skulda var dregin fram út frá upplýsingum um fyrirtæki í 

lyfjageiranum á heimasíðu Damodaran (2007a) og leyst var út fyrir betagildi með eftirfarandi 

hætti, þar sem áhættulausir vextir voru 4,7%, kostnaður skulda 6,7% og áhættuálag 5,5%. 

 

   
         

    
      

 

Í þeim tilgangi að leiða fram og finna áhættulausa vexti fyrir Actavis var stuðst við þau kjör 

sem voru í boði á 10 ára ríkisskuldabréfum í Þýskalandi árið 2007 þar sem stærsti hluti tekna 

(7.1) 
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félagsins var í evrum. Þeir vextir reyndust vera 4,15% („ECB Statistical Data Warehouse“, 

2013). Við mat á markaðsáhættuálagi var stuðst við grein Fernández (2010) en greinin dregur 

saman niðurstöður úr 150 kennslubókum um hvaða markaðsáhættuálag skuli nota. Í greininni 

kemur fram að mikill meirihluti þeirra bóka sem skoðaðar voru ályktuðu að viðunnandi 

markaðsáhættuálag væri 5% og var því notast við það hlutfall fremur en það hlutfall sem 

fram kemur á vefsíðu Damodarans sökum þess að beta skulda þótti óþarflega há miðað við 

þær forsendur. Útreikningur á kostnaði skulda leiddi í ljós 5,97% samkvæmt eftirfarandi 

útreikningi: 

 

                       

 

Eftir ítarlegt samtal við Einar Þór Steindórsson fyrrum bankastarfsmann var niðurstaðan sú að 

réttast væri að miða við 4,5% aukaálag sé tekið mið af aðstæðum, það er umfang láns og 

mismunandi veðrétta fjármögnunaraðila (munnleg heimild, 4. apríl 2013). Niðurstaðan var 

því að nota 10,47% samkvæmt útreikningunum: 

 

                             

 

Kjörin virðast vera í hærra lagi en skýringin á þessu áhættuálagi er einkum að íslenskir 

fjármögnunaraðilar sáu sig knúna til að fara fram á aukið álag sökum stöðu þeirra í 

veðréttaröð lánasafnsins. 

7.1.6.2 Ávöxtunarkrafa eigna 

Til þess að áætla betu eigna var stuðst við formúlu Seasholes og Stanton (sjá formúlu 6.4) Þar 

sem einangrað var fyrir betu eigna og formúlunni endurraðað á eftirfarandi hátt: 

 

 

 

 

(7.2) 

(7.3) 
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Við útreikning ávöxtunarkröfunnar var stuðst við stærðir í lyfjageiranum samkvæmt 

heimasíðu Damodaran (2007b). Beta eigin fjár geirans reyndist vera 1,59, hlutfall skulda og 

eigin fjár 0,094 og skattur 6,09%. Útreikninginn á betu skulda má sjá í kaflanum hér á undan. 

Útreikningur á betu eigna er eftirfarandi þar sem niðurstaðan leiddi í ljós betu eigna upp á 

1,49. Til samanburðar má nefna að beta eigna lyfjarisans Watson Pharmaceuticals var 1,37 sé 

hún leidd út með sama hætti. Watson Pharmaceuticals hentar einkar vel til samanburðar 

sökum sambærilegs skuldahlutfalls og stærðar. 
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Þá var stuðst við CAPM líkanið að nýju í þeim tilgangi að reikna ávöxtunarkröfu eigna (sjá 

formúlu 6.9) sem gaf ávöxtunarkröfu eigna upp á 11,58% 

 

(7.4) 

(7.5) 
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7.1.6.3 Kostnaður eigin fjár 

Til þess að áætla betagildi fyrir eigið fé Actavis var stuðst við upprunalega jöfnu Stanton og 

Seasholes (sjá formúlu 6.4) en beta eigna var endurvegin á eftirfarandi hátt miðað við að 

endurstillt sé einu sinni á ári og var niðurstaðan 1,84.  
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Þegar betagildinu var stungið inn í CAPM leiddi það í ljós kostnað eigin fjár upp á 13,35% en 

stuðst var við sömu áhættulausu vexti og markaðsáhættuálag og fjallað var um í kaflanum hér 

á undan um kostnað skulda. Miðað var við skuldastöðu félagsins í loks árs 2006, fyrir 

viðskiptin en það þótti viðeigandi þar sem gert er ráð fyrir að félagið stefni á að viðhalda því 

skuldahlutfalli til framtíðar. 

 

                        

 

7.1.6.4 WACC 

Við áætlun á „WACC“ félagsins til útreiknings á eilífðarvirði var miðað við að félagið stefndi 

á  24,3% skuldahlutfall í samræmi við skuldastöðu Actavis fyrir yfirtöku.  Þar sem ólíklegt 

þykir að skuldir félagsins kæmu til með að bera sömu vexti til eilífðar og yfir spátímabilið var 

stuðst við meðalkostnað skulda fyrirtækja í lyfjaiðnaðinum samkvæmt heimasíðu Damodaran 

en hann reyndist vera 6,7% (2007a). Útkoman reyndist vera 11,44% en útreikninga má sjá 

hér á eftir.  
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7.1.7 Eilífðarvirði 

Í þeim tilgangi að leggja mat á eilífðarvöxt voru hagvaxtartölur í þróuðum hagkerfum auk 

upprennandi markaða skoðaðar aftur til ársins 1980. Þau gögn leiddu í ljós að 

meðalhagvöxtur var um 3,7% en meðaltal þeirra landa sem teljast til upprennandi hagkerfa 

var hins vegar mun hærri eða um 7,9% (International monetary fund, 2007). Sökum þess að 

Actavis hafi árið 2006 fjárfest á Indlandi og hafði að markmiði að einblína á þau tækifæri 

sem fólust í aukinni lyfjasölu í upprennandi hagkerfum þótti ekki rétt að miða einungis við 

meðaltal allra landa sem skoðuð voru heldur þurfti að taka sérstaklega mið af háum 

sögulegum vexti á upprennandi mörkuðum. Niðurstaðan er því sú að rétt sé að miða við 4% 

vöxt fjárflæðis til eilífðar í samræmi við það sem fram kom í lok sjöunda kafla. Eins og fram 

hefur komið er viðeigandi að notast við „WACC“ við útreikning á eilífðarvirði. Óskuldsett 

fjárflæði á síðasta ári spátímabilsins reyndist vera 557,1 milljónir evra eins og sjá má í 

viðauka J. Útreikningur á eilífðarvirði leiddi í ljós virði upp á tæpa 7,8 milljarða evra en 

útreikninga má sjá hér að neðan.  
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Tafla 1. Samantekt á forsendum verðmats 

 

7.2 Niðurstöður verðmats 

7.2.1 Kennitöluverðmat 

Við mat á þeim samanburðarfélögum sem miðað var við í þessari skýrslu var einna helst litið 

til þess að ekki eru til samanburðarhæf félög hér á landi sem skráð eru á markaði. Því var 

nauðsynlegt að leita út fyrir landsteinana í þessum efnum. Leitast var við að bera saman félög 

sem væru svipuð í umfangi á sínum mörkuðum.  

Hvað val á margföldurum varðar þá var einna helst stuðst við þá margfaldara sem fjallað var 

um hér á undan í sjöunda kafla. Stærðir samanburðarfélaganna má sjá í töflu 2.  

Tafla 2. Samanburðarfélög kennitöluverðmats 

 

Í þeim tilgangi að áætla virði Actavis út frá kennitölusamanburði voru lykilstærðir félagsins 

margfaldaðar við miðgildi margfaldara samanburðarfélaganna en niðurstöður má sjá í töflu 3 

hér á eftir. 

Áætlaður söluvöxtur yfir spátímabil 16,9%

Áætlaður söluvöxtur til eilífðar 4,0%

Áætlaðar afskriftir sem hlutfall af sölu 4,4%

Skattur 18,0%

Áætluð fjárfestingarþörf sem hlutfall af sölu 6,0%

Áætluð veltufjárbindingarþörf sem hlutfall af sölu 12,9%

Áætluð skuldastaða til eilífðar 24,3%

Ávöxtunarkrafa eigna 11,58%

WACC 11,44%

Kostnaður skulda 10,47%

Kostnaður eiginfjár 13,35%

Eilífðarvirði í milljónum evra 7.788,9

Forsendur

Nafn fyrirtækis Virði eiginfjár Rekstrarvirði Sala EBIDTA EBIT Hagnaður V/H hlutfall EV/EBIDTA EV/EBIT EV/Sala

Barr Pharmac. 4.105,2 4.117,6 1.128,9 471,8 418,6 256,7 19,65x 8,73x 9,84x 3,65x

Merck & Co. 72.191,2 78.369,7 19.811,3 6.969,8 5.432,5 4.254,3 19,29x 11,24x 14,43x 3,96x

Pfizer Inc. 143.425,9 157.111,1 43.876,4 20.802,4 16.033,1 11.445,8 12,33x 7,55x 9,80x 3,58x

Teva Pharmac. (ADR) 18.129,0 19.768,6 4.379,8 1.297,5 1.095,2 818,2 14,32x 15,24x 18,05x 4,51x

Watson Pharmac. 2.036,6 2.485,2 1.276,1 349,1 188,8 117,8 17,71x 5,83x 10,78x 1,60x

Meðaltal 16,66x 9,72x 12,58x 3,46x

Miðgildi 17,71x 8,73x 10,78x 3,65x

Meðaltal iðnaðarins Drug 29,54x 18,91x 24,11x 8,46x

Miðgildi iðnaðarins Drug 19,60x 10,11x 13,46x 1,74x
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Tafla 3. Útreikningur á virði Actavis miðað við kennitöluverðmat 

 

Niðurstöður kennitöluverðmatsins leiddu í ljós að rekstrarvirði félagsins liggur á bilinu 4,305 

til 5,469 milljarðar evra, virði eigin fjár á bilinu 1,818 til 2,982 milljarðar sem samsvarar 

verði  upp á 0,54 til 0,89 evrur á hlut. Það má sjá að EV/EBIT margfaldarinn skilar 

rekstrarvirði upp á rúma tvo milljarða evra sem er lægra en nemur heildarskuldum Actavis 

sem fylgdu í kjölfar yfirtökunnar. Af því leiðir að virði eigin fjár félagsins er núll en þar sem 

kennitalan er ekki ónæm fyrir afskriftum og virðisrýrnun er niðurstaðan því ekki talin 

áreiðanleg. 

 

Mynd 9. Verð á hlut miðað og 5% skekkjumörk samkvæmt 

kennitöluverðmati 

Niðurstöður kennitöluverðmats skila því ívið lægra virði en sem nam kaupverði Novator. Til 

samanburðar má sjá margfaldara Actavis miðað við endanlegt kaupverð, stærðir í 

rekstrarreikningi félagsins fyrir árið 2006 og þær skuldir settar voru inn í rekstur félagsins í 

kjölfar yfirtökunnar. 

Hagnaður EBIDTA EBIT Sala

Stærðir Actavis í lok árs 2006 102,7 289,3 199,7 1339,2

V/H EV/EBIDTA EV/EBIT EV/Sala

Rekstrarvirði Actavis 4305,1 5469,2 2153,9 4884,8

Virði eiginfjár 1818,4 2982,4 0,0 2398,0

Verð á hlut í evrum 0,540 0,886 0,000 0,712

0,500 0,600 0,700 0,800 0,900
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Tafla 4. Margfaldarar Actavis miðað við þær skuldir sem inn í rekstur 

félagsins fóru 

 

7.2.2 Aðferðir byggðar á sjóðstreymi 

Hér að neðan eru listaðar niðurstöður verðmatsaðferða sem byggðar eru á sjóðstreymi. Í 

samræmi við umfjöllun um aðferðirnar í sjöunda kafla skilaði „CCF“ aðferð Ruback lægsta 

rekstrarvirði eða 5,310 milljörðum sem samsvarar verði á hlut upp á 0,838 evrur. „APV“ 

aðferðin skilaði rekstrarvirði upp á 5,318 milljarða eða um 0,841 evrum á hlut. „Recursive 

APV“ aðferð Arzac sem er best til þess fallin að verðmeta mikið skuldsett fyrirtæki skilaði 

hæsta virði eða rekstrarvirði sem nemur 5,323 milljörðum. Það samsvarar um 0,842 evrum á 

hlut.  

Töflur 5, 6 og 7. Niðurstöður sjóðstreymisverðmatsaðferða 

  

 

Samkvæmt niðurstöðum sjóðstreymisgreininganna lágu verðmæti eigin fjár Actavis á tíma 

viðskiptanna á bilinu 2,823 til 2,836 milljarðar evra en sem áður segir er réttast að miða við 

2,836 milljarða. Niðurstöður kennitöluverðmats eru til þess fallnar að renna stoðum undir þá 

ályktun en sem fyrr segir lá virði eigin fjár félagsins á bilinu 1,818 til 2,982 milljarðar og 

verð á hlut á bilinu 0,54 til 0,89 evrur sem er í góðu samræmi við niðurstöður 

sjóðstreymisgreininganna. 

EV/EBIDTA EV/EBIT EV/Sala

Margfaldarar Actavis 21,11x 30,58x 4,56x

CCF aðferð

Samtala núvirðis 2006,5

Samtala núvirðis skattaskjóls 233,9

Eilífðarvirði núvirt 3069,6

Virði fyrirtækis 5310,1

Skuldir 2486,8

Eigið fé 2823,3

Verð á hlut 0,838

Samtala núvirðis 2.006,5

Samtala núvirðis skattaskjóls 241,9

Eilífðarvirði núvirt 3.069,6

Virði fyrirtækis 5.318,0

Skuldir 2.486,8

Eigið fé 2.831,2

Verð á hlut 0,841

APV aðferð

Samtals núvirði 2.006,5

Samtala núvirðis skattaskjóls 247,5

Eilífðarvirði núvirt 3.069,6

Virði fyrirtækis 5.323,7

Skuldir 2.486,8

Eigið fé 2.836,9

Verð á hlut 0,842

Recursive APV aðferð
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Mynd 10. Niðurstöður kennitöluverðmats og verðbil niðurstaðna 

sjóðstreymisaðferða 

7.3 Næmnigreining 

Næmnigreining er hagkvæmt tól fyrir greiningaraðila til að gera grein fyrir óvissu í 

lykilþáttum verðmats og hugsanlegum breytingum sem kunna að verða þar á. Hér að neðan er 

birt næmnigreining á virði á hlut miðað við 5% skekkjumörk í tilteknum forsendum. 

Tafla 8. Næmnigreining á niðurstöður „APV“ aðferðar 

 

Tafla 9. Næmnigreining á niðurstöður „CCF“ aðferðar 

 

Tafla 10. Næmnigreining á niðurstöður „recursive APV“ aðferðar 
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Sölxuvöxtur til eilífðar Sölxuvöxtur yfir spátímabil

0,8 -10% -5% 0% +5% +10% 0,8 -10% -5% 0% +5% +10%

+10% 0,679 0,707 0,737 0,768 0,801 +10% 0,815 0,862 0,911 0,960 1,012

+5% 0,728 0,757 0,788 0,820 0,854 +5% 0,782 0,828 0,875 0,923 0,973

0% 0,778 0,809 0,841 0,875 0,911 0% 0,750 0,795 0,841 0,888 0,937

-5% 0,831 0,863 0,896 0,932 0,969 -5% 0,720 0,764 0,809 0,855 0,902

-10% 0,886 0,920 0,955 0,992 1,031 -10% 0,692 0,734 0,778 0,823 0,870

Ávöxtunarkrafa 

eigna

Söluvöxtur 

til eilífðar

Sölxuvöxtur til eilífðar Sölxuvöxtur yfir spátímabil

0,8 -10% -5% 0% +5% +10% 0,8 -10% -5% 0% +5% +10%

+10% 0,675 0,703 0,732 0,763 0,796 +10% 0,813 0,860 0,908 0,958 1,010

+5% 0,724 0,753 0,784 0,817 0,851 +5% 0,779 0,825 0,872 0,921 0,971

0% 0,776 0,806 0,838 0,872 0,908 0% 0,748 0,792 0,838 0,886 0,935

-5% 0,830 0,862 0,895 0,931 0,968 -5% 0,718 0,761 0,806 0,852 0,900

-10% 0,886 0,920 0,955 0,992 1,031 -10% 0,689 0,732 0,776 0,821 0,867

Söluvöxtur 

til eilífðar
Ávöxtunarkrafa 

eigna

Sölxuvöxtur til eilífðar Sölxuvöxtur yfir spátímabil

0,8 -10% -5% 0% +5% +10% 0,8 -10% -5% 0% +5% +10%

+10% 0,682 0,710 0,740 0,771 0,804 +10% 0,817 0,864 0,912 0,962 1,014

+5% 0,730 0,759 0,790 0,822 0,857 +5% 0,783 0,829 0,876 0,925 0,975

0% 0,780 0,810 0,842 0,876 0,912 0% 0,752 0,797 0,842 0,890 0,939

-5% 0,832 0,864 0,898 0,933 0,970 -5% 0,722 0,765 0,810 0,857 0,904

-10% 0,887 0,920 0,955 0,992 1,031 -10% 0,694 0,736 0,780 0,825 0,871

Söluvöxtur 

til eilífðar
Ávöxtunarkrafa 

eigna
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Myndir 11, 12 og 13 sýna breytingu á virði á hlut miðað við 5% breytingu á hverri tiltekinni 

forsendu.  

 

Mynd 11. Næmnigreining á niðurstöðum „APV“ aðferðar 

 

Mynd 12. Næmnigreining á niðurstöðum „CCF“ aðferðar 
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Mynd 13. Næmnigreining á niðurstöðum „recursive APV“ aðferðar 

8 Umræða 

Þegar dregin er fram ályktun um fýsileika viðskiptanna út frá verðmatsniðurstöðum þessarar 

ritgerðar er niðurstaðan sú að of hátt verð var greitt fyrir félagið sem nemur um 0,23 evrum á 

hlut. Í viðauka J má sjá að greiðslugeta félagsins er neikvæð á fyrsta ári spátímabils sem er 

skýr vísbending um að það lán sem sett var inn í rekstur Actavis í kjölfar yfirtökunnar hafi 

verið of hátt.  

Takmarkaðar upplýsingar koma fram um afborganir í ársskýrslu félagsins frá árinu 2007 en 

ómögulegt er að spá fyrir um raunverulega skilmála sem settir voru á lánið. Verðmatið leiddi 

þó í ljós að rekstur félagsins gat ekki staðið undir öllum skuldbindingum á fyrsta ári 

spátímabils. Út frá því má draga þá ályktun að skuldsetning hafi verið of mikil og félagið hafi 

þurft, með einhverjum hætti, að velta greiðslubyrðinni á undan sér, það er að borga hærri 

vaxtagreiðslu sem nemur þeirri upphæð sem ekki náðist að borga frá fyrsta ári á öðru ári 

spátímabilsins eða að endurfjármagna lánið. Ljóst er að of hátt kaupverð á stóran þátt í því að 

skuldsetning var eins mikil og raun bar vitni og umfram greiðslugetu. Af því leiðir að ef 

félagið hefði verið keypt á lægra verði hefði yfirtakan að öllum líkindum ekki verið skuldsett 

að jafn miklu marki og þeim mun arðsamari. Í því samhengi er vert að velta fyrir sér hvort 

yfirtökur Actavis í kjölfar yfirtökunnar skipti hér sköpum. Greiðslugetan fer þó eðli málsins 

samkvæmt stighækkandi samtímis vaxandi sölutekjum og leiðir verðmatið ennfremur í ljós 

að skuldahlutfall félagsins, miðað við spá, er í lok spátímabils aðeins um 8,38% sem er lægra 
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en fyrir yfirtöku. Erfitt er að segja til um hagkvæmasta skuldahlutfall fyrirtækisins til 

framtíðar en til samanburðar má nefna að félagið verður samkvæmt áætlunum skuldsett í 

samræmi við meðaltal lyfjaiðnaðarins árið 2007 sem var um 8,5% (Damodaran, 2007a).  

Við mat á virði eigin fjár Actavis eftir yfirtöku er einungis hægt að taka mið af þeim skuldum 

sem rötuðu inn í rekstur félagsins í kjölfarið. Rökrétt er að áætla að Novator hafi sett skuldir 

inn í Actavis upp að því marki sem stjórnendur töldu reksturinn geta borið. Þá er ekki hægt að 

líta framhjá því að umtalsverður hluti lánsins stóð eftir á ábyrgð Novator en augljóst er að 

ekki var hægt að láta Actavis bera allan þungann af láninu. Hins vegar er mikilvægt að horfa 

til þess að Novator býr yfir miklum eignum sem eru óskyldar rekstri Actavis með öllu. Það er 

ekki hægt að sjá að nokkuð væri því til fyrirstöðu að millifæra fjármuni á milli félaganna 

tveggja en varla hefði það talist ásættanleg staða fyrir Novator þar sem Actavis var rekin, sem 

fyrr segir, sem algjörlega sjálfstæð eining. 

Eins og ítarlega er fjallað um í sjötta kafla er óhætt að segja að í Actavis hafi falist 

raunveruleg tækifæri til skuldsettrar yfirtöku. Þó svo að tækifæri til virðissköpunar hafi verið 

til staðar skiptir það höfuðmáli að ekki sé greitt hærra verð fyrir félagið en viðráðanlegt er. 

Ýmsar skýringar kunnu að liggja að baki því að Novator greiddi eins hátt verð fyrir Actavis 

og raun bar vitni. Ein skýringin kann að liggja í þeirri bólumyndun sem hafði átt sér stað á 

íslenskum hlutabréfamarkaði á árunum fyrir hrun bankakerfisins. Svo virðist sem félagið hafi 

einfaldlega verið yfirverðlagt á markaði en niðurstöður verðmats skiluðu virði upp á rúmar 74 

krónum á hlut miðað við gengi Seðlabanka Íslands þann 9. ágúst 2007 degi fyrir afskráningu 

félagsins af markaði. Lokagengi á bréfum félagsins þann sama dag var 86,2 krónur á hlut. 

Kaupverð nam sem áður segir rúmum 90 krónum á hlut sem samsvarar yfirverði upp á 4,6%.  

Það er því ljóst að menn virðast ekki hafa áttað sig á stöðu mála varðandi bólumyndun á 

hlutabréfamarkaði og látið blekkjast að einhverju leyti af mikilli velgengni félagsins á 

árunum fyrir viðskiptin. Þetta er í fullkomnu samræmi við grein Hayward og Hambrick sem 

fjallar um að hroki og ofmetnaður stjórnenda í kjölfar mikillar velgengni leiði til of mikilla 

væntinga til framtíðarfjárflæðis sem skilar sér í of háu verði (1997). Einnig kemur fram í 

greininni að þetta eigi sérstaklega við í tilvikum þar sem stjórnendur gegna lykilhlutverki í 

sjálfum viðskiptunum eins og raunin var í tilviki Actavis. Í þessari umræðu er einnig ekki 

hægt að líta fram hjá því að Björgólfur Thor fór sjálfur með stærsta einstaka eignahlut í 

fyrirtækinu fyrir yfirtöku og hagnaðist því líkt og aðrir hluthafa vel á viðskiptunum ef marka 

má ummæli á persónulegri heimasíðu Björgólfs Thors (Björgólfur Thor Björgólfsson, e.d.-a). 
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Ef viðskiptin eru skoðuð út frá því sem raunverulega gerðist í framhaldinu er ljóst að áætlanir 

Novator varðandi Actavis gengu ekki að óskum. Strax snemma árs 2008 gekk félagið í 

gegnum fjárhagslega endurskipulagningu og samdráttur varð í tekjum félagsins í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 sem ef til vill má rekja til mikillar lausafjárkreppu sem fylgdi í 

kjölfarið. Hún hafði það í för með sér að aðilar á markaði héldu að sér höndum og neysla 

dróst saman. Ljóst var því að áætlanir stjórnenda stóðust engan veginn (Björgólfur Thor 

Björgólfsson, e.d.-a). Í kjölfarið var félagið sett í söluferli en ekki fékkst viðeigandi verð fyrir 

félagið sökum hruns á hlutabréfamörkuðum. Félagið lenti í verulegum greiðsluvandræðum og 

tók Deutsche Bank þá sæti í stjórn félagsins samhliða Björgólfi Thor sem þó enn hélt 

eignarhlut sínum í félaginu („Actavis lýtur nú stjórn Deutsche Bank“, 2010). Í kjölfarið fór 

fram fjárhagsleg endurskipulagning í félaginu á nýjan leik og samkomulag náðist um nýjar 

forsendur reksturs þess. Þó svo að ferill stjórnarmanna í Actavis, fram að þessum tímapunkti, 

hafi eingöngu borið merki um getu þeirra og hæfni til fyrirtækjareksturs vakna í ljósi þeirra 

atburða sem gerðust í kjölfar yfirtökunnar efasemdir um raunverulega hæfni þeirra til að reka 

mjög skuldsett fyrirtæki. 

Samkvæmt grein á persónulegri heimasíðu Björgólfs Thors náði félagið í kjölfarið, að rétta úr 

kútnum um leið og nýjar áætlanir stóðust. Einnig kemur fram á heimasíðunni að sala á 

Actavis til lyfjarisans Watson Pharmaceuticals var því einungis mikilvægur hlekkur í 

persónulegu skuldauppgjöri Björgólfs Thors við lánadrottna Novator en ljóst er að hann 

tapaði gífurlegum fjármunum í efnahagshruninu árið 2008, einkum í gegnum stóran 

eignarhlut í Landsbanka Íslands.  

Í ljósi þeirrar umræðu sem farið hefur fram er komist að þeirri niðurstöðu að þó svo að 

raunveruleg tækifæri til skuldsettrar yfirtöku hafi falist í Actavis var kaupverð Novator 

einfaldlega of hátt og skuldabyrði Actavis í kjölfarið of mikil. Hátt kaupverð var afleiðing af 

eignarbólu sem myndast hafði á íslenskum hlutabréfamarkaði auk þess sem þeir aðilar sem að 

viðskiptunum komu virðast hafa ofmetnast við gerð áætlana þó svo að ófyrirséðar afleiðingar 

efnahagshrunsins hafi haft mikið um það að segja að áætlanir gengu ekki eftir.  
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Viðauki A : Rekstrarreikningar (tölur í milljónum evra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ár 2002 2003 2004 2005 2006

Sala 210,0 293,5 424,6 551,4 1.339,2

Kostnaðarverð seldra vara -132,8 -173,1 -225,0 -276,5 -788,3 

Framlegð 77,2 120,4 199,6 274,9 550,9

Aðrar tekjur 6,0 22,6 28,6 27,9 40,7

Sölu- og markaðskostnaður -14,9 -21,3 -64,9 -81,4 -197,3 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður 0,0 0,0 -32,3 -54,3 -64,6 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -16,6 -23,2 -39,5 -60,6 -130,0 

Annar kostnaður -6,0 -14,4 -3,1 0,0 0,0

Samtals -31,5 -36,3 -89,0 -126,4 -261,7 

EBIDTA 45,7 84,1 110,6 148,5 289,3

Afskriftir -14,7 -13,6 -13,4 -21,2 -43,2 

Virðisrýrnun 0,0 -18,3 -8,8 -20,8 -46,4 

Samtals -14,7 -31,9 -22,2 -42,0 -89,6 

EBIT 31,0 52,1 88,5 106,5 199,7

Fjármagnstekjur/kostnaður 6,0 -5,3 -13,5 -15,0 -70,2 

Hagnaður fyrir skatta 37,0 46,8 75,0 91,5 129,5

Greiddur skattur -3,9 -4,4 -10,7 -10,4 -25,0 

Hagnaður fyrir einskiptaliði 33,1 42,4 64,3 81,0 104,5

Einskiptaliðir

Tap af lokinni starfssemi 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,8 

Eign í annarri starfssemi (e. minority interest) -0,5 -1,8 0,0 0,0 0,0

Hagnaður ársins 32,6 40,5 64,3 81,0 102,7
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Viðauki B: Hlutföll úr rekstrarreikningum (tölur í milljónum evra) 

Rekstrarreikningur 2002 2003 2004 2005 2006/4 2006 2007/4 

Meðaltal 

2002-2006 

Sala 210,0  293,5  424,6  551,4  333,1  1.339,2  371,7    

Söluvöxtur milli ára - 39,8% 44,7% 29,9%   142,9%   64,3% 

Kostnaður seldra vara -132,8  -173,1  -225,0  -276,5  -195,4  -788,3  -217,5    

KSV sem hlutfall af sölu -63,2% -59,0% -53,0% -50,1%   -58,9%   -56,8% 

Framlegð 77,2  120,4  199,6  274,9  137,7  550,9  154,2    

Framlegð sem hlutfall af sölu 36,8% 41,0% 47,0% 49,9%   41,1%   43,2% 

                  

Aðrar tekjur 6,0  22,6  28,6  27,9  8,8  40,7  11,0    

Aðrar tekjur sem hlutfall af sölu 2,9% 7,7% 6,7% 5,1%   3,0%   5,1% 

Sölu- og markaðskostnaður -14,9  -21,3  -64,9  -81,4  -47,0  -197,3  -55,3    

Sölu- og markaðskostnaður sem hlutfall af sölu -7,1% -7,2% -15,3% -14,8%   -14,7%   -11,8% 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður 0,0  0,0  -32,3  -54,3  -17,1  -64,6  -21,4    

Rannsóknar- og þróunarkostnaður sem hlutfall af 

sölu 0,0% 0,0% -7,6% -9,8%   -4,8%   -4,5% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -16,6  -23,2  -39,5  -60,6  -32,4  -130,0  -35,0    

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður sem hlutfall af sölu -7,9% -7,9% -9,3% -11,0%   -9,7%   -9,2% 

Annar kostnaður -6,0  -14,4  -3,1  0,0  0,0  0,0  0,0    

Annar kostnaður sem hlutfall af sölu -2,9% -4,9% -0,7% 0,0%   0,0%   -1,7% 

Samtals -31,5  -36,3  -89,0  -126,4  -65,2  -261,7  -74,9    

                  

EBIDTA 45,7  84,1  110,6  148,5  72,5  289,3  79,3    

EBIDTA sem hlutfall af rekstrartekjum 21,8% 28,6% 26,1% 26,9%   21,6%   25,0% 

                  

Afskriftir -14,7  -13,6  -13,4  -21,2  -11,2  -43,2  -12,9    

Afskriftir sem hlutfall af sölu -7,0% -4,6% -3,1% -3,8%   -3,2%   -4,4% 

Virðisrýrnun 0,0  -18,3  -8,8  -20,8  -11,2  -46,4  -12,9    

Virðisrýrnun sem hlutfall af sölu 0,0% -6,2% -2,1% -3,8%   -3,5%   -3,1% 

Samtals -14,7  -31,9  -22,2  -42,0  -22,5  -89,6  -25,8    

                  

EBIT 31,0  52,1  88,5  106,5  50,0  199,7  53,5    

EBIT sem hlutfall af sölu 14,8% 17,8% 20,8% 19,3%   14,9%   17,5% 
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Viðauki C: Útleiðsla á fjárfestingarhreyfingum í sjóðstreymi (tölur í milljónum evra) 

Ár 2002 2003 2004 2005 2006 

Yfir 

spátímabil 

Aukning í óefnislegum eignum -7,7  -14,5  -13,8  -41,2  -65,5    

Ágóði af sölu óefnilegra eigna 0,0  0,0  0,0  1,4  0,9    

Fjárfestingar í eignum og vélum -27,1  -28,8  -43,1  -62,4  -96,8    

Ágóði af sölu eigna og véla 10,2  2,4  1,7  3,7  17,0    

Fjárfestingar í öðrum félögum að frádregnum nettó áunnum 

sjóði -10,5  -52,3  -8,4  -884,6  -560,3    

Ágóði af sölu fjárfestinga í öðrum félögum 0,0  0,0  0,0  3,8  373,3    

Breyting í verðbréfaeign -1,7  0,1  0,5  18,0  0,0    

Samtals -18,5  -26,2  -41,0  -40,7  -79,8    

Fjárfestingarhreyfingar sem hlutfall af sölu -8,8% -8,9% -9,7% -7,4% -6,0% -6,0% 

 

Viðauki D: Útleiðsla á umfram sjóði (tölur í milljónum evra) 

Ár 2002 2003 2004 2005 2006 

Kostnaðarverð seldra vara -132,8  -173,1  -225,0  -276,5  -788,3  

Handbært fé 8,9  30,0  17,3  99,3  78,3  

Handbært fé sem hlutfall af KSV 6,7% 17,3% 7,7% 35,9% 9,9% 

            

Meðaltal hlutfalls handbærs fés af KSV 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 

Handbært fé sem þarf til reksturs 20,6  26,8  34,9  42,9  122,2  

Umfram sjóður -11,7  3,1  -17,6  56,4  -43,9  
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Viðauki E: Útleiðsla á nettó veltufjármunum (tölur í milljónum evra) 

Ár 2002 2003 2004 2005 2006 Meðaltal 

Birgðir 55,9  78,9  71,6  229,5  277,9    

Viðskiptakröfur og aðrar kröfur 68,6  91,7  153,2  295,7  313,5    

Handbært fé sem þarf til reksturs 20,6  26,8  34,9  42,9  122,2    

Veltufé 145,1  197,4  259,6  568,1  713,7    

              

Skammtímalán -93,1  -109,6  -129,9  -22,4  -193,8    

Viðskiptaskuldir og skammtímaskuldir -26,7  -43,8  -73,4  -367,7  -350,3    

Skuldbinding vegna fjármögnunarleigu 0,0  0,0  -2,2  -2,1  -4,7    

Uppsafnaðar skuldir -21,0  -28,5  0,0  0,0  0,0    

Skuldir -140,8  -181,9  -205,4  -392,2  -548,8    

              

Nettó veltufé 4,2  15,5  54,2  175,9  164,8    

Sem hlutfall af sölu 2006 2,0% 5,3% 12,8% 31,9% 12,3% 12,9% 

 

Viðauki F: Útreikningur á breytingu á nettó veltufé á milli ára (tölur í milljónum evra) 

Ár 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Nettó veltufé 172,2  201,3  232,4  265,0  298,4  331,8  364,0  394,3  421,3  444,2  

Breyting í nettó veltufé milli ára   -29,1  -31,1  -32,6  -33,4  -33,3  -32,3  -30,2  -27,1  -22,9  

 

 

 

 



62 
 

Viðauki G: Útreikningur vaxtagjalda (tölur í milljónum evra) 

Ár 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Staða skulda 2.486,8 2.489,4 2.453,9 2.373,8 2.242,5 2.054,1 1.802,9 1.484,4 1.094,8 631,7 

Vaxtargjöld   -260,4 -260,6 -256,9 -248,5 -234,8 -215,1 -188,8 -155,4 -114,6 

 

Viðauki H: Útreikningur á kostnað eiginfjár (tölur í milljónum evra) 

Áhættulausir vextir  4,15% 

Beta eiginfjár markaðarins (Be) 1,59 

Meðal skuldir á móti eigin fé (D/E) 0,094 

Meðal kostnaður skulda geirans 6,70% 

Beta skulda geirans 0,36 

Skattur geirans 6,09% 

Markaðsáhættuálag  5,00% 

Afvegin Beta (Ba) 1,49  

Vegin Beta eigin fjár (Be) 1,84  

      

Kostnaður eiginfjár (Ke) 13,35% 

Kostnaður eigna (Ka) 11,58% 

Kostnaður skulda (Ks) 10,47% 
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Viðauki I: Útreikningur skuldahlutfalla 2006/2007 (tölur í milljónum evra) 

Fjöldi útistandandi hluta við tilboð 3.367.220.319  

Verð á hlut 04/05/2007 í evrum 0,92  

Markaðsvirði Actavis við tilboð 3.084,1  

      

Heildar skuldir 2006 989,7 

      

Skuldarhlutfall í lok árs 2006 24,30% 
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Viðauki J: Verðmatslíkan (tölur í milljónum evra) 

Ár   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sala   1.339,2  1.565,5  1.807,6  2.061,3  2.321,0  2.580,2  2.831,4  3.066,4  3.276,9  3.455,0  

EBIDTA   289,3  391,3  455,9  524,5  595,7  668,0  739,3  807,5  870,2  925,2  

Afskriftir   -43,2  -68,4  -79,0  -90,1  -101,5  -112,8  -123,8  -134,0  -143,3  -151,0  

EBIT   246,1  322,9  376,9  434,4  494,2  555,2  615,5  673,4  726,9  774,1  

Vaxtagjöld     -260,4  -260,6  -256,9  -248,5  -234,8  -215,1  -188,8  -155,4  -114,6  

Hagnaður fyrir skatta     62,5  116,2  177,4  245,7  320,4  400,4  484,6  571,5  659,5  

Skattur     -11,3  -20,9  -31,9  -44,2  -57,7  -72,1  -87,2  -102,9  -118,7  

Hagnaður     51,3  95,3  145,5  201,5  262,7  328,4  397,4  468,7  540,8  

Afskriftir     68,4  79,0  90,1  101,5  112,8  123,8  134,0  143,3  151,0  

Fjárfestingar     -93,3  -107,7  -122,8  -138,3  -153,7  -168,7  -182,7  -195,2  -205,9  

Breyting á nettó veltufé     -29,1  -31,1  -32,6  -33,4  -33,3  -32,3  -30,2  -27,1  -22,9  

Greiðslugeta     -2,6  35,5  80,2  131,3  188,4  251,2  318,5  389,6  463,1  

Skuldastaða   2.486,8  2.489,4  2.453,9  2.373,8  2.242,5  2.054,1  1.802,9  1.484,4  1.094,8  631,7  

Vextir     -260,4  -260,6  -256,9  -248,5  -234,8  -215,1  -188,8  -155,4  -114,6  

Skattalegur ávinningur     46,9  46,9  46,2  44,7  42,3  38,7  34,0  28,0  20,6  

Hagnaður ársins     51,3  95,3  145,5  201,5  262,7  328,4  397,4  468,7  540,8  

Vextir eftir skatta     -213,5  -213,7  -210,7  -203,8  -192,5  -176,3  -154,8  -127,4  -94,0  

Óskuldsettur hagnaður     264,8  309,0  356,2  405,3  455,2  504,7  552,2  596,1  634,8  

NOPAT     264,8  309,0  356,2  405,3  455,2  504,7  552,2  596,1  634,8  

Afskriftir     68,4  79,0  90,1  101,5  112,8  123,8  134,0  143,3  151,0  

Fjárfestingar og breyting á nettó veltufé   -122,4  -138,8  -155,4  -171,7  -187,1  -201,0  -212,9  -222,3  -228,7  

Óskuldsett fjárflæði     210,9  249,2  290,8  335,1  381,0  427,5  473,3  517,0  557,1  

                    

 Tímaþáttur     0,5  1,5  2,5  3,5  4,5  5,5  6,5  7,5  8,5  
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Viðauki K: Niðurstöður verðmats (tölur í milljónum evra) 

Recursive APV                       

       2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014     2015 

Fjárflæði m.v. Recursive APV     199,6  411,1  632,2  860,6  1.093,3  1.327,3  1.559,6  1.786,9  2.006,5  

Samtals núvirði 2.006,5                      

Núvirt skattalegt hagræði     42,4  39,0  35,4  31,6  27,7  23,8  19,8  15,8  11,9  

Samtala núvirðis skattalegt hagræði 247,5                      

Eilífðarvirði                     7.788,9 

Eilífðarvirði núvirt 3.069,6                      

Virði fyrirtækis (Recursive APV) 5.323,7                      

Skuldir 2.486,8                      

Eigið fé 2.836,9                      

Verð á hlut 0,842 * Evrur í rauntölum                 

CCF                       

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Núvirt fjárflæði  199,6  211,5  221,2  228,4  232,7  234,0  232,2  227,4  219,5  

Samtala núvirðis 2.006,5                      

Núvirt skattalegt hagræði 44,4  39,8  35,2  30,5  25,8  21,2  16,7  12,3  8,1  

Samtala núvirðis skattalegs 

hagræðis 233,9                      

Eilífðarvirði                     7.788,9  

Eilífðarvirði núvirt 3.069,6                      

Virði fyrirtækis (CCF) 5.310,1                      

Skuldir 2.486,8                      

Eigið fé 2.823,3                      

Verð á hlut 0,838  * Evrur í rauntölum                 
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        2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014      2015 

Núvirt fjárflæði  199,6  211,5  221,2  228,4  232,7  234,0  232,2  227,4  219,5  

Samtala núvirðis 2.006,5                      

Núvirt skattalegt hagræði 44,6  40,4  36,1  31,6  27,0  22,4  17,8  13,3  8,9  

Samtala núvirðis skattalegs 

hagræðis 241,9                      

Eilífðarvirði                     7.788,9  

Eilífðarvirði núvirt 3.069,6                      

Virði fyrirtækis (APV) 5.318,0                      

Skuldir 2.486,8                      

Eigið fé 2.831,2                      

Verð á hlut 0,841  * Evrur í rauntölum                 
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Viðauki L: Upplýsingar um samanburðarfélög (tölur í milljónum evra) 

 

Nafn fyrirtækis Markaðsvirði Skuldir Skuldahlutfall Beta e D Skattur Beta a Beta d Beta e 

Barr Pharmac. 5.380,40  16,20  0,3% 0,69 35,66% 0,69 0,415 0,69 

Merck & Co. 94.615,00  8.097,60  8,6% 1,1 29,09% 1,03 0,415 1,07 

Pfizer Inc. 187.976,30  17.936,00  9,5% 0,83 22,54% 0,77 0,415 0,81 

Teva Pharmac. (ADR) 23.760,20  2.148,80  9,0% 0,91 18,05% 0,84 0,415 0,88 

Watson Pharmac. 2.669,20  587,90  22,0% 1,65 36,84% 1,37 0,415 1,46 
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