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1. Executive summary 
 

Danske Markets Corporate Finance har gjennomført en full verdsettelse av 
Posten Norge AS basert på en såkalt �sum-of-the-parts� analyse.  Etter vår 
vurdering ligger egenkapitalverdien av selskapet inkludert alle datter-
selskaper på ca. NOK12,5 mrd kroner, mens den justert for gjeld (EV-
basis) ligger på NOK 12,8 mrd. 
 
Våre verdianslag pr. selskap kan illustreres som følger: 
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Verdiene i selskapet er meget følsomme for endringer i rammebetingelser. 
For eksempel vil en fornyet konsesjon som begrenser selskapets 
kommersielle handlingsfrihet bidra til å redusere verdien betydelig, mens 
statlige kjøp som kompensasjon for ulønnsomme banktjenester vil bidra til å 
øke verdiene. 

 
2. Innledning 

 
Samferdselsdepartementet foretar jevnlig en ekstern verdivurdering av 
Posten Norge AS. Etter en anbudskonkurranse høsten 2005 ble Danske 
Markets valgt til å utføre verdivurderingen. Verdivurderingen vil bli brukt 
som innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med den regelmessige 
stortingsmeldingen om virksomheten til Posten Norge AS. Denne rapporten 
tar utgangspunkt i en bredere rapport som inneholder sensitiv informasjon 
om Posten Norge AS. Denne holdes av konkurransemessige hensyn unntatt 
offentlighet. 
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3. Bakgrunn på Posten Norge AS 

 
Posten Norge AS (Posten) er et selskap som er 100% eiet av Staten, og 
eierskapet forvaltes av Samferdselsdepartementet.  
 

Postens tradisjonelle virksomhet har over en årrekke blitt kraftig utfordret 
gjennom teknologiske og markedsmessige endringer.  På denne bakgrunn 
har selskapet gjennomført kraftige omstillinger i driften. Selskapet har 
nedbemannet betydelig, men samtidig videreutviklet kjernevirksomheten og 
forbedret lønnsomheten gjennom innovasjon og oppkjøp.  
 
Noen karakteristika ved Posten slik selskapet fremstår i 2006: 
 

• Logistikkdivisjonen har vokst kraftig de siste par årene og 
selskapets avhengighet av tradisjonell post som forretnings-
område har blitt mindre  

• Selskapet har vokst aktivt gjennom målrettede oppkjøp og har i 
2005 en omsetning som er over 5 mrd større enn i 2002 

• IKT-virksomheten i ErgoGroup representerer fortsatt en 
betydelig del av omsetningen i konsernet 

• Lønnsomheten i selskapet har blitt kraftig forbedret de siste par 
årene og selskapets balanse fremstår som sunn 

 
3.1. Postens rammebetingelser 

 
Posten er gjennom konsesjon pålagt å tilby postale basistjenester 
(leveringspliktige tjenester) og grunnleggende banktjenester i hele landet. 
Konsesjonen og konsesjonsvilkårene fastsettes av Samferdsels-
departementet som regulatør av postmarkedet - innenfor de rammer 
postloven og postforskriften setter. Konsesjonen har i dag et innhold i tråd 
med det som politisk har vært ansett som nødvendige minstekrav til tilbudet 
av og servicen på posttjenester i hele landet.  En liberalisering av 
postmarkedet var vedtatt av den forrige regjeringen, men dette er nå blitt 
utsatt. Ny konsesjon vil utarbeides i løpet av 2006 og vil tre i kraft 
1.1.2007.  
 

Staten har for budsjettåret 2006 redusert bevilgningen til statlige kjøp til 
null fordi beløpet dekkes av Postens enerettsoverskudd. Ettersom 
prinsippene for statlige kjøp ligger fast, forventer vi likevel statlige kjøp fra 
2007 og utover som kompensasjon for ulønnsomme posttjenester. 
Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke tatt stilling til hvorvidt Posten 
skal kompenseres for ulønnsomme banktjenester. Vi har derfor i våre 
beregninger ikke lagt til grunn statlige kjøp av banktjenester. 
 
I det politiske grunnlaget for den sittende Stoltenberg-regjeringen (Soria 
Moria-erklæringen) sies følgende om postområdet: 

 
�Posttjenestene er en viktig brikke i infrastrukturen for å opprettholde 
bosetting og næringsliv i hele landet. Den overordnede målsettingen 
på postområdet er å sikre et landsdekkende posttilbud av likeverdige 
tjenester til samme pris og med god kvalitet. Enhetsportoen skal 
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videreføres. Regjeringen vil gjennom konsesjon sikre opprettholdelse 
av de samfunnspålagte oppgavene Posten Norge har.� 
  
�Regjeringen vil (�.) sikre at Posten Norge AS blir i 100 prosent 
statlig eie� 

 
På denne bakgrunn er det ikke forventet noen vesentlige endringer i Posten 
Norges rammebetingelser de nærmeste fire år. 
 

3.2. Postens økonomi 
 

Etter en omfattende omstrukturering og effektivisering har Posten fått 
betydelig forbedrede resultater de siste par årene. Selskapet fremstår i dag 
som et veldrevet og sunt selskap. 
 

Resultattallene for de siste to årene ser slik ut (2005 er foreløpige tall pr. 
20.2.2006): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtidig har også balansen blitt betydelig forbedret: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsernstrukturen har blitt endret i takt med endringene i selskapet og ser i 
dag slik ut: 

 

NOKM 2005 2004
Omsetning 19,986 17,941
EBITDA 2,692 2,391
EBITDA margin 13.5% 13.3%
EBIT 1,377 1,237
EBIT margin 6.9% 6.9%
Resultat før skatt 1,424 1,252

NOKM 2005 2004
Anleggsmidler 6,478 6,484
Omløpsmidler 6,586 3,830
Sum eiendeler 13,064 10,314

Egenkapital 4,896 4,363
Avsetning for forpliktelser 1,947 362
Ikke rentebærende gjeld 4,704 3,746
Rentebærende gjeld 1,517 1,843
Sum egenkapital og gjeld 13,064 10,314
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Som man ser av figuren består selskapet i dag av et stort morselskap som 
hovedsakelig driver med posttjenester i ulike former, mens de andre 
virksomhetsområdene drives gjennom datterselskaper som i all hovedsak 
er heleid av Posten. 

 
 
4. Noen viktige utviklingsstrender som påvirker Posten 
  
4.1. Liberalisering 
 

I det internasjonale postmarkedet går det mot en økende grad av 
liberalisering og dermed friere konkurranse. Dette er drevet frem av en 
rekke faktorer, blant annet at postvolumene er raskt synkende og at flere 
nasjonale postselskaper er privatisert. I Europa har EU vært en pådriver for 
liberalisering, og EU-direktiv 2002/39/EC har skissert etableringen av et 
felles europeisk marked for posttjenester fra 1. januar 2009. Finland og 
Sverige har hatt et liberalisert postmarked siden 1993. I Storbritannia ble 
det innført full liberalisering fra 1.1.2006, blant annet med åpning for andre 
leverandører til å bruke Royal Mails �last mile� infrastruktur (postbudene). 
Tyskland og Nederland antas å legge opp til full liberalisering i 2007/2008. 
 

Vi forventer ingen liberalisering av det norske postområdet i inneværende 
stortingsperiode, men at det i den etterfølgende perioden kan komme en 
liberalisering som en følge av EU-reguleringer og/eller politiske endringer. 

 
4.2. Privatisering 
 

Flere av de tradisjonelle, statlig eide postselskapene i Europa er i ferd med å 
bli hel- eller delprivatisert. I Tyskland ble Deutsche Post børsnotert i 2000, 
og den tyske staten har solgt seg gradvis ned til under 50% eierandel. Det 
nederlandske postselskapet TPG ble børsnotert i 1998 og staten har solgt 
seg gradvis ned og eier i dag ca. 19%. I august 2005 ble 22% av 
PostDanmark solgt til investeringsselskapet CVC Capital Partners. Den 
belgiske staten solgte i oktober 2005 50% av det nasjonale postselskapet 
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til et investeringsselskap eid av Post Danmark og CVC Capital Partners. I 
Storbritannia er Royal Mail skilt ut i eget aksjeselskap. Det spekuleres i at 
det vil bli åpnet for at private eiere kan få opptil 20% eierandel. Den 
østerrikske stat har annonsert at de vil børsnotere den østerrikske posten 
og selge ut inntil 49% av selskapet. Den italienske stat har også 
offentliggjort planer om en børsnotering av Poste Italiane. 
 

Den internasjonale trenden i retning av økt privatisering forventes å 
fortsette i årene fremover. Basert på entydige signaler fra dagens regjering 
legger vil imidlertid til grunn at Statens eierskap i Posten kommer til å forbli 
100% i den inneværende stortingsperiode. Noen prosess med børsnotering 
eller annen form for eierendring vil dermed ikke påvirke Posten. 

 
4.3. Endring av forretningsfokus hos de tradisjonelle postselskapene 
 

Etter hvert som det tradisjonelle brevpostmarkedet har blitt mindre har de 
tradisjonelle postselskapene utvidet sitt forretningsfokus. De fleste 
postselskapene har gått i retning av å tilby ekspress- og logistikktjenester, 
men enkelte har også utviklet virksomhet innen områder som elektroniske 
tjenester og bank/finans. For Postens del representerer enerettsområdet 
19% av omsetningen i 2005, og andelen forventes å falle ytterligere i årene 
fremover. Hele postområdet representerer noe over 50% av total 
omsetning i 2005.  Posten forventer et fall i denne andelen til 35% i 2010. 
 

Omsetningsutviklingen innen Postens ulike områder siden 1990 kan 
illustreres slik:  

 

 
 
4.4.  Konsolidering 
 

Innenfor post og logistikk har det de senere årene vært en sterk 
konsolidering på global basis. De to viktigste forklaringsfaktorene bak denne 
utviklingen er at: 
 

• Kundene i økende grad har operasjoner på tvers av landegrensene 
og krever leverandører med bredt geografisk nedslagsfelt 
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• Kundene krever integrasjon av ulike tjenester til sømløse og 
kundetilpassede tjenester 

 
Vi har de senere årene sett at store globale aktører som Deutsche Post og 
DSV kjøper opp mindre aktører også i det nordiske markedet. Strategisk 
posisjon innenfor et produktsegment eller geografisk område er i økende 
grad viktig.  
 

På denne bakgrunn arbeider Posten for å utvide sitt geografiske område og 
dermed sikre en sann nordisk plattform. Posten har gjort målrettede 
oppkjøp både for å utvide sitt tjenestespekter og ta nordiske posisjoner: 
 

• Frigoscandia og Johs Lunde for å styrke tilstedeværelse innen 
termo/kjøletransport 

• HSD Transport for å styrke posisjonen som landsledende 
logistikkaktør 

• Ementors outsourcingsdel for å forsterke markedsposisjonen innen 
IT i Norge og Sverige  

• Nor-Cargo for å styrke posisjonen innen logistikk i Norge 
• Box Delivery for å styrke ekspress-segmentet 
• Citymail og Optimal som inngang i et nytt marked og styrking av 

geografisk posisjon 
 

 
4.5.  Elektronisk substitusjon 
 

Økende tilgang på IKT og bruk av Internet / e-post fører til minkende volumer 
for tradisjonell post. Stadig flere får tilgang til Internet og bruker det i økende 
grad til kommunikasjon. Eksempelvis erstatter e-post brev, elektroniske 
fakturaer tradisjonelle trykte fakturaer og bankutskrifter gjøres elektronisk. 
 
Elektronisk substitusjon forventes også å finne sted innen ulike former for 
reklame / kataloger, men her har volumutviklingen på trykt og utsendt 
materiale foreløpig ikke blitt vesentlig endret. 
 
Volumet av A og B post har sunket jevnt med inntil 9% i året siden 2001, og 
Posten forventer at denne nedgangen kommer til å ligge på ca. 5% p.a. i 
årene fremover. Dette vil minske inntektene fra det tradisjonelle post-
området og gjøre det nødvendig å finne andre vekstområder hvis 
omsetningen skal holdes oppe. 
 

5. Verdsettelsesmetodikk 
 

En verdsettelse av et selskap vil som oftest ta utgangspunkt i et selskaps 
nåværende og forventede inntjening (kontantstrøm), eller en vurdering av 
selskapets eiendeler. Avhengig av eierens perspektiv kan flere forskjellige 
verdibegreper være relevante, for eksempel verdi ved videre drift (�going 
concern�), likvidasjonsverdi og verdi ved et eventuelt salg av virksomheten. I 
vår verdsettelse av Posten legger vi til grunn videre drift og bruker de mest 
kjente og aksepterte metoder for dette: 
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• Kontantstrømsanalyse 
• Verdsettelse ved bruk av multipler på børsnoterte selskaper 

 
Input i verdsettelsen er basert på Danske Markets vurdering av de ulike 
verdidriverne. I kontantstrømsanalysen benytter vi en 10-års horisont. For 
perioden 2006-2008 har Posten utarbeidet detaljerte langtidsbudsjetter. 
Disse danner grunnlag for våre prognoser i denne perioden, mens vi 
benytter våre egne vurderinger på lengre sikt. 
 

Kontantstrømsanalyse av et selskap (også kalt �DCF-analyse�) går ut på å 
estimere fremtidige kontantstrømmer som så neddiskonteres med et 
risikojustert avkastningskrav. Kontantstrømsverdien er usikker på grunn av 
den betydelige usikkerheten omkring antagelser om fremtiden i modellen. 
Kontantstrømsverdien bør derfor sammenlignes med andre metoder som 
multipler, for deretter å gjøre en helhetsvurdering av verdien. 
 
En multippelanalyse gir et verdimål basert på verdsettelse av 
sammenlignbare børsnoterte selskaper. Etter å ha identifisert et utvalg av 
selskaper som er sammenlignbare med hensyn til bransje og risikoprofil, 
finner man et utvalg av forholdstall fra aksjemarkedets prising av disse. De 
mest vanlige multiplene er: 
 

• EV/omsetning 
• EV/EBITDA 
• EV/EBIT 
• P/E (Price/Earnings) 

 
Vi benytter i verdsettelsen alle de nevnte unntatt P/E 
 
Verdsettelse ved hjelp av transaksjonsmultipler bygger på de samme 
prinsipper som børsmultipler, men vil ofte reflektere en eventuell strategisk-
/ kontrollpremie i en transaksjon i tillegg til den rene selskapsverdien. I 
praksis betyr dette at det er vanlig å betale en premie for å få kontroll over et 
selskap eller for selskaper som har en særlig strategisk betydning. Siden 
Posten er å betrakte som en going-concern anser vi transaksjonsmultipler 
som verdsettelsesmetode for mindre egnet. Transaksjoner i den senere tid 
(f.eks. Deutsche Posts kjøp av Exel) har en prising som representer en stor 
strategisk premie, noe som for øyeblikket ikke er relevant for Posten. 
 
I vår verdsettelse av Posten verdsetter vi de ulike delene av konsernet 
(inndelt etter virksomhetens karakter, risiko o.l.) separat (�sum-of-the-parts 
(SOTP�)) Dette gjøres ved hjelp av kontantstrømsanalyse og multipler 
Alle selskapene verdsettes på totalkapital (EV) basis, og egenkapitalverdien 
for konsernet finnes ved å summere EV for de ulike delene for så å trekke fra 
netto rentebærende gjeld i konsernet.  
 
Vi har benyttet følgende inndeling og metoder i verdsettelsen: 
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6. Verdidrivere, trusler og muligheter for Posten 
 
6.1. Posten Norge AS (Morselskap) 
 

Morselskapet i Posten-konsernet driver virksomhet innefor post og logistikk. 
Deres virksomhet er sterkt påvirket av utviklingstrendene beskrevet i 
forrige avsnitt. Av Postens fem divisjoner har morselskapet aktivitet 
innenfor fire av dem. 
 

6.1.1 Divisjon Kommunikasjon 
 

Divisjon Kommunikasjon tilbyr brevpost og markedskommunikasjon 
gjennom fysiske og elektroniske kanaler. En viktig verdidriver for divisjonen 
er utviklingen i postvolumer. Volumene innenfor tradisjonell A- og B-post har 
falt jevnt de siste årene, og falt videre i 2005. Denne utviklingen forventes å 
fortsette i årene som kommer. På den annen side har markedet for 
reklameforsendelser (�direct mail � DM�), adressert og uadressert, hatt 
kraftig vekst de siste årene. Også denne trenden forventes å fortsette. En 
stadig fallende del av omsetningen kommer fra enerettsområdet, 
forsendelser under 50g. Ettersom overskuddet fra enerettsområdet 
forventes å falle i årene som kommer legger vi til grunn at den negative 
resultateffekten fra dette vil bli kompensert av økte statlige kjøp. En viss 
liberalisering av postmarkedet forventes i 2010 med påfølgende økt 
konkurranse. Dette forventes å føre med seg noe lavere priser på divisjon 
Kommunikasjons produkter.  Denne trenden antas å være sterkest innenfor 
massebrev, og det er i dette segmentet konkurransen forventes å bli tøffest, 
noe man kan se et eksempel på i Sverige hvor postmarkedet har vært 
liberalisert siden 1993, og Posten Norge har vært en viktig utfordrer 
gjennom CityMail. 

 
6.1.2 Divisjon Logistikk 
 

Divisjon Logistikk har sin aktivitet både innenfor morselskapet og i flere 
datterselskaper. Aktiviteten i Divisjon Logistikk utgjør segmentene Ekspress 
og Logistikk i konsernets segmentrapportering. Logistikkaktiviteten i 
morselskapet knytter seg til pakkepost og en del andre tjenester som 
fortolling, levering, varehoteller m.m. Pakkesegmentet har vokst de senere 
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CityMail
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årene, og dette er en utvikling som forventes å fortsette. En særlig driver bak 
denne utviklingen er økningen i netthandel. Divisjon Logistikk forventes å 
utgjøre en stadig økende del av omsetning og lønnsomhet i morselskapet. 

 
6.1.3 Divisjon Konsument 
 

Divisjon Konsument har ansvaret for Postens landsdekkende salgsnett med 
fysiske elektroniske og telefoniske kontaktpunkter for kundene gjennom 
postkontorer, post i butikk og kundeservice. Som internleverandør til 
divisjon Kommunikasjon og Logistikk vil divisjon Konsument også påvirkes 
av de overordnede trendene med fallende brevvolumer og økende 
pakkevolumer. En historisk sett viktig del av Divisjon Konsuments 
omsetning har vært banktjenester. For ca. ti år siden utgjorde 
banktransaksjoner nærmere 40% av Postens omsetning. I dag er de 
redusert til under 5%.  Nettbank er i dag den vanligste måten å utføre 
banktjenester på. Det forventes også fremover et kraftig fall i antall 
banktransaksjoner.  
 
Antall postkontorer har blitt betydelig redusert de senere årene og erstattet 
med post i butikk. Etter en innkjøringsperiode er kundetilfredsheten med 
post i butikk i dag på et svært tilfredsstillende nivå. Det er i verdivurderingen 
lagt til grunn at postkontorstrukturen opprettholdes omtrentlig som i dag. 
Vår analyse indikerer at Divisjon Konsument med dagens postkontor-
struktur vil oppleve sterk fallende lønnsomhet i årene fremover hovedsakelig 
pga. sviktende inntekter fra banktransaksjoner. Dette bidrar til å redusere 
verdien av selskapet betydelig. En opprettholdelse av dagens 
postkontorstruktur kan gå i bedriftsøkonomisk balanse dersom Posten 
kompenseres med statlige kjøp, men dette har vi ikke lagt til grunn i våre 
analyser.  
 

6.1.4 Divisjon Distribusjonsnett 
 
Divisjon Distribusjonsnett utvikler og drifter Postens fysiske nettverk som 
omfatter innhenting, sortering og utlevering av brev og pakker. 
Distribusjonsnett leverer sine tjenester internt i Posten og er således å 
betrakte som et kostnadssenter. Det har de senere årene vært gjennomført 
betydelige effektiviseringer i Divisjon Distribusjonsnett. Det forventes at økt 
maskinsorteringsgrad og implementering av mer standardiserte og effektive 
prosesser vil kunne legge til rette for ytterligere kostnadsreduksjoner 
fremover. 
 

6.1.5 Oppsummering og verdsettelse 
 
Selv om Posten Norge AS (morselskap) fremstår som et veldrevet selskap i 
dag, står det overfor en rekke utfordringer i de neste årene. De største 
utfordringene er fallende volum på tradisjonell post, samt en kraftig 
reduksjon i inntektene fra finanstjenester i postkontornettet. Disse 
elementene vil redusere inntektene betydelig, og dette må kompenseres 
gjennom økt omsetning innenfor andre områder og eventuelle kostnadskutt 
skal resultatet opprettholdes på dagens nivå. En annen utfordring for Posten 
Norge AS i et lengre perspektiv er en mulig liberalisering av postmarkedet i 
Norge og dermed økt konkurranse i de mest attraktive segmentene.   
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Posten leverte meget sterke resultater for 2005. Vi forutsetter i 
verdivurderingen at disse vil svekkes noe i årene som kommer. Dette vil 
være et resultat av både lavere inntekter og lavere marginer. På den annen 
side har Posten vist stor evne til å effektivisere driften de senere årene, en 
utvikling vi forutsetter vil fortsette i overskuelig framtid. Det ligger ikke an til 
noen ytterligere liberalisering av postmarkedet i inneværende 
stortingsperiode, men vi tror at liberalisering i EU vil drive frem en 
liberalisering i Norge på sikt. På denne bakgrunn mener vi det sannsynligvis 
vil komme konkurranse i deler av postmarkedet. Vi mener Posten er godt 
rustet til å møte denne konkurransen, men at konkurransen vil påvirke 
selskapets priser og dermed marginer. Vi antar at konkurransen primært vil 
komme innenfor masseforsendelser i relativt tettbefolkede områder. En 
videre effektivisering av organisasjonen vil bidra til å styrke Postens 
fremtidige konkurranseevne. Alt i alt legger vi i verdivurderingen til grunn at 
morselskapet vil ha svakt synkende inntekter og noe lavere marginer 
fremover. 
 
Vi har utført en kontantstrømsanalyse av Posten Norge AS. Vi har estimert 
omsetning, resultat og fri kontantstrøm for perioden 2006-2016 og 
kalkulert en terminalverdi som fanger opp alle kontantstrømmer etter 
2016. Kontantstrømsanalysen gir et verdintervall på NOK 5,5-6,0 mrd. En 
multippelverdsettelse konkluderer med et verdiområde på NOK 5,75-6,25 
mrd.  Dette vitner om at konsensusestimatene i markedet for børsnoterte 
selskaper har en marginalt høyere vekst i inntjening enn vi har lagt til grunn i 
vår kontantstrømsanalyse.  Etter en helhetsvurdering konkluderer vi med en 
verdi for morselskapet på NOK 5,5-6,0 mrd.  
 

6.2. CityMail 
 

CityMail har gjennom mange år bygget seg opp til å bli en seriøs utfordrer til 
Posten Sverige innenfor såkalt �presortert industriell post�. Selskapet er 
etablert i de største byene i Sverige og driver lønnsomt. Det forventes at den 
strategiske posisjon selskapet har etablert vil kunne sette dem i stand til å 
vokse ytterligere i det svenske markedet. 15. februar 2006 annonserte 
selskapet dessuten en plan for å ekspandere inn i Danmark. Inntektene fra 
denne satsningen er ikke hensyntatt i denne verdsettelsen.  
 
Vi har foretatt en kontantstrømsanalyse av CityMail. Vi har estimert 
omsetning, resultat og fri kontantstrøm for perioden 2006-2016 og 
kalkulert en terminalverdi som fanger opp alle kontantstrømmer etter 
2016. Kontantstrømsanalysen gir et verdintervall på NOK 825-875 
millioner. En multippelverdsettelse viser verdier på NOK 500-700 millioner. 
CityMail har nettopp begynt å tjene penger men forventes å vise solid 
inntjeningsvekst også de neste årene. Derfor velger vi å vektlegge 
kontantstrømsanalysen noe tyngre. Vi konkluderer med et verdiområde på 
NOK 725-825 millioner. 
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6.3. Nor-Cargo 
 

Posten ervervet Nor-Cargo i 2004 og har senere vokst virksomheten 
organisk og gjennom oppkjøp. I 2005 kjøpte Posten Frigoscandia, Nordens 
ledende aktør innen temperaturkontrollert transport, 50% av Johs Lunde og 
100% av HSD Transport. Etter disse oppkjøpene har Posten tatt en ledende 
posisjon innefor temperaturkontrollert transport og distribusjon i Norden. 
Det er også synergier mellom temperaturkontrollert transport og de øvrige 
logistikkaktivitetene til Posten/Nor-Cargo. Konkurransebildet i Norden er 
dominert av store internasjonale aktører. Vi antar at det nordiske 
logistikkmarkedet vil fortsette å vokse, og at Posten/Nor-Cargo er 
posisjonert i det norske markedet og innenfor nisjemarkeder i Norden til å 
kapre en del av denne veksten. 
 
Vår kontantstrømsanalyse av Nor-Cargo gir et verdiområde på NOK 2,85-
3,35 mrd. Multippelverdsettelsen viser 2,0-2,2 mrd. Vi mener at 
gjennomsnittsmultipler ikke tilstrekkelig reflekterer den attraktive 
kapitalavkastningen Nor-Cargo tilbyr selv ved lave driftsmarginer.  Vår 
helhetsvurdering er derfor at verdien av Nor-Cargo ligger i området NOK 
2,3-2,8 mrd.   
 

6.4. Ergo Group 
 

ErgoGroup utvikler og leverer elektroniske tjenester, IKT-driftstjenester 
administrative løsninger og forretningsløsninger. Selskapet har en bred 
kundeportefølje, men har i det siste satset særlig på SMB-segmentet. I 
øyeblikket er det kraftig vekst i IT-markedet, noe som reflekteres i 
ErgoGroups estimater fremover. IKT-drift er det største segmentet for 
ErgoGroup. Økt grad av outsourcing av IT drift forventes å gi en vekst på 5% 
årlig i perioden 2009-2010. Etter dette anslår vi at markedet gradvis vil 
mettes og at veksten vil dermed avta. Etter hvert som markedsveksten 
avtar vil konkurranse og prispress gi lavere inntekstvekst. 
 
Også for ErgoGroup har vi foretatt en kontantstrømsanalyse og en 
multippelverdsettelse. Kontantstrømsanalysen tar utgangspunkt i at 
ErgoGroup lykkes med en del forbedringstiltak. Vår kontantstrømsanalyse 
av ErgoGroup gir et verdiområde på NOK 2,75-3,25 mrd. Multippel-
verdsettelsen gir verdier i området NOK 2,2-2,6 mrd. og tar i mindre grad 
høyde for lønnsomhetsforbedringer. Vi konkluderer etter en 
helhetsvurdering med at verdien av ErgoGroup er i området NOK2,6-2,8 
mrd. 
 

6.5. Box Group 
 
Box Group tilbyr ekspressprodukter i Norge og Norden. Selskapet har vokst 
kraftig de siste par årene en utvikling som forventes å fortsette i de neste 
årene.  Ekspressmarkedet internasjonalt domineres av store globale 
aktører. Det er få regionale rendyrkede ekspressaktører med 
tilstedeværelse i Norge, Sverige og Danmark. Boxs posisjon tilsier at de vil 
kunne oppnå økt omsetning og resultater i de neste årene. 
 
For Box Group er verdiene forholdsvis konsistente mellom multipler og 
kontantstrømsanalysen. Kontantstrømsanalysen gir verdier på NOK 480-
520 millioner mens multippelanalysen gir NOK 420-465 millioner. Dette 
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reflekterer at vi forventer sterk vekst for Box de neste årene. De mest 
sammenlignbare selskapene FedEx og UPS, har begge verdenskjente 
merkevarer og høy forventet vekst. Vi konkluderer med en verdi for Box 
Group i området NOK 450-500 millioner. 

 
6.6. Øvrige datterselskaper 

 
Det finnes flere datterselskaper i Posten av mindre størrelse. Disse ligger 
innenfor Divisjon Logistikk (Pan Nordic Logistics, Box Solutions, Nettlast og 
Nettlast Hadeland) og Divisjon Kommunikasjon (Optimail). Disse er verdsatt 
gjennom en multippelanalyse, med unntak av Optimail der vi bruker 
markedsverdien like etter at de ble kjøpt av børs i januar 2006.  
 
I verdsettelsen har vi lagt en rabatt på 20-30% på markedsmultiplene for å 
reflektere den størrelsesrabatten vi mener er påkrevd for mindre selskaper. 
Til sammen verdsettes disse selskapene til NOK 563 millioner.  

 
7. Oppsummering av verdsettelse 
 

Vi konkluderer i vår verdsettelse med at Posten Norge AS (Konsern) har en 
total selskapsverdi (EV) på NOK 12,8 mrd., og en egenkapitalverdi på NOK 
12,5 mrd. Spesifisering av verdien gis av figuren nedenfor 
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Verdien av egenkapitalen har steget med 4,7% siden verdivurderingen som 
ble utført av Enskilda Securities på oppdrag fra Posten sommeren 2005. 
Endringene i positiv og negativ retning oppsummeres i tabellen under: 
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Den totale verdien har ikke endret seg vesentlig, men den relative fordeling 
mellom de ulike delene har endret seg. Morselskapet verdsettes lavere 
mens datterselskapene verdsettes høyere. Dette reflekterer på den ene 
siden at Postens virksomhet skiftes gradvis bort fra post og over mot 
logistikk. Det reflekterer også utfordringene i Postens virksomhet bl.a. 
fallende volumer både innenfor post og banktjenester, mulighet for 
konkurranse og prispress m.m. Det er dessuten viktig å understreke at vi i 
verdsettelsen har tatt utgangspunkt i at Postens rammebetingelser vil holde 
seg tilnærmet uendret i forhold til i dag. Dette inkluderer forhold som 
opprettholdelse av plikt til å levere banktjenester, uendret struktur på 
postkontornettet, fortsatt plikt til over natt levering av A-post til hele landet 
osv. Det antas at endrede rammebetingelser vil kunne ha vesentlig 
innvirkning på verdien av Posten Norge. 

 
7.1. Kapitalkostnad 
 

Vi har i verdsettelsen brukt et vektet avkastningskrav (Wacc) for å 
neddiskontere kontantstrømmene fra virksomheten. Det vektede 
avkastningskravet er et vektet gjennomsnitt av kravet til egenkapital og 
kravet til gjeld. I utregningene av dette kravet har vi benyttet 
kapitalverdimodellen (CAPM). For detaljer angående utregning av 
avkastningskravet henvises det til Appendiks 1 til dette dokument. 
Risikoprofilen på det ulike virksomhetene i Postkonsernet avviker fra 
hverandre, og vi benyttet derfor ulike avkastningskrav for ulike deler av 
konsernet (Wacc � vektet avkastningskrav): 
 

• Morselskapet, CityMail og Nor-Cargo: 8,3% 
• Box Group, 9,0% 
• ErgoGroup 9,3% 

(1) På 100% basis. Postens Eierandel var 57% ved forrige verdivurdering Kilde: Danske Markets, Posten og Enskilda Securities
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7.2. Sensitivitet 
 

Konklusjonene i denne verdsettelsen er sensitive overfor endringer i 
nøkkelforutsetninger. Verdiene som presenteres er verdier fastsatt etter en 
helhetsvurdering av kontantstrømsanalysen og multipler. Kontantstrøms-
analysen bygger igjen på et midtpunkt etter at en sensitivitetsanalyse er blitt 
foretatt i forhold til følgende nøkkelvariabler: 
 

• Wacc 
• Omsetningsvekst 
• EBIT-margin 
• Vekst i kontantstrøm i terminalperioden (etter 2016) 
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Appendiks1:  Avkastningskrav 
 
A1.1 Generelt om avkastningskrav  
 

Wacc er et vektet gjennomsnitt av avkastningskravet til egenkapital og 
avkastningskravet til gjeld. For at eieren skal kompenseres for risikoen i 
virksomheten må avkastning på sysselsatt kapital (definert som egenkapital 
+ netto rentebærende gjeld) overstige det vektede avkastningskravet Wacc. 
  
For få en markedsmessig kompensasjon for den risikoen man tar som eier, 
må egenkapitalavkastningen fra virksomheten overstige kravet til 
egenkapitalavkastning. Egenkapitalkravet fastsettes ved hjelp av 
kapitalverdimodellen (CAPM). Kravet til avkastning på egenkapitalen 
avhenger av gjeldsgraden i selskapet (finansiell risiko øker med gjeldsgrad). 
Dersom egenkapitalavkastningskravet skal brukes i oppfølging og evaluering 
av virksomheten over tid må en langsiktig gjeldsgrad (målsatt gjeldsgrad) 
benyttes i beregningen av avkastningskravet. 
 
Kapitalverdimodellen skiller mellom systematisk og ikke-systematisk risiko, 
hvor man i markedet kun får betalt for å bære systematisk risiko. Ikke-
systematisk risiko, som er alle risiki som er unike for en spesiell virksomhet, 
kan man eliminere ved å ha en diversifisert portefølje av mange aksjer. Beta 
er et mål for samvariasjonen mellom en aksje og markedet. Statistisk er 
beta definert som kovariansen mellom en aksje og markedet dividert med 
variansen til markedet. 
 
Avkastningskravet til egenkapitalen fastsettes gjennom tre trinn: 
 
1. Bestem den riktige �ikke gearet beta� gjennom en analyse av 

sammenlignbare selskaper 
2. Bruk estimatet av �ikke gearet beta� og kapitalstrukturen i selskapet til 

å finne �gearet beta� 
3. Bruk estimatet for �gearet beta� og kapitalverdimodellen til å 

fastesette avkastningskravet til egenkapitalen  
 

A 1.2 Avkastningskrav for Posten 
 
Tabellen nedenfor viser beta for et utvalg sammenlignbare selskaper i de 
ulike bransjer Posten opererer i: 

 
 



 
 

 18

                                 
 
Tabellen skiller mellom: 

• Gearet beta: viser samvariasjonen mellom aksjen og markedet 
• Ikke gearet beta: viser samvariasjonen justert for gjeldsgrad 
• Justert beta er statistisk justert for å eliminere �støy� i utvalget. 

Justert beta = 2/3*beta +1/3*1 
 
For Posten benytter vi gjennomsnittet for postselskapene presentert 
ovenfor. Utvalget er begrenset, men gjennomsnittet avviker ikke vesentlig 
fra gjennomsnittet for logistikk. Ulike former for vekting vil ikke gi et resultat 
som avviker vesentlig fra 0,79. 

 
I fastsettelsen av markedsrisikopremie finner vi amerikanske data for å 
være mer pålitelig enn norske og benytter derfor amerikanske data.  
Tabellen nedenfor viser tre tidsperioder bakover fra 2005:  50 år, 30 år og 
10 år. Ved å bruke gjennomsnittet fanger vi også opp eventuell utvikling i 
premien de senere årene. Mye taler for at premien har blitt noe mindre den 
senere tid pga. mer effektive markeder, nye såkalte �risk-management� 
produkter m.m.   
 

Periode Aksjer - kort rente Aksjer - lang rente 
1955-2005 6.67% 5.62% 
1975-2005 8.21% 5.72% 
1995-2005 8.80% 5.15% 
Gjennomsnitt 7.89% 5.50% 

 
Vi velger en markedsrisikopremie på 5,50%. I tillegg legger vi på en unotert 
premie på 1,00%. Denne premien innebærer en rabatt på selskapets verdi 
for å kompensere en investor for den ekstra risiko han påtar seg som følge 
av at investeringen ikke er likvid og kan omsettes til enhver tid (omsetning er 
også mer kostbart). En premie på 1,0-2,0% betraktes som vanlig.  
Gjeldskostnaden fastsettes gjennom markedets krav til gjeldsrente ut over  
risikofri rente på bakgrunn av såkalt kredittrating. Denne ratingen baserer 
seg på en helhetsvurdering av selskapets finansielle stilling. 
 

Selskap Beta Just. Beta Beta Just. Beta
DEUTSCHE POST AG-REG 0.94 0.96 1.1% 0.93 0.95
TNT NV 0.59 0.73 11.9% 0.55 0.67
BUSINESS POST GROUP PLC 0.68 0.79 5.0% 0.66 0.76
Post gjennomsnitt 0.74 0.83 0.06 0.71 0.79
FEDEX CORP 1.04 1.02 10.9% 0.96 0.95
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0.80 0.87 5.5% 0.77 0.83
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 0.98 0.98 3.2% 0.96 0.96
DSV A/S 0.96 0.97 8.1% 0.91 0.92
GEODIS 0.30 0.53 62.7% 0.21 0.37
NORBERT DENTRESSANGLE 0.58 0.72 64.0% 0.40 0.49
TRANSPORTES AZKAR S.A. 0.21 0.47 17.5% 0.18 0.42
FRANS MAAS GROEP NV-CVA 0.08 0.38 50.2% 0.06 0.28
SALVESEN (CHRISTIAN) PLC 0.83 0.89 85.5% 0.51 0.55
THIEL LOGISTIK AG 0.44 0.63 74.0% 0.29 0.41
WINCANTON PLC 0.68 0.79 29.4% 0.56 0.65
Logistikk gjennomsnitt 0.63 0.75 0.37 0.53 0.62
TIETOENATOR OYJ 1.15 1.10 3.6% 1.12 1.07
WM-DATA AB-B SHS 1.37 1.25 9.5% 1.29 1.17
EDB BUSINESS PARTNER ASA 0.55 0.70 17.5% 0.49 0.62
COMPUTER SCIENCES CORP 1.29 1.20 14.7% 1.17 1.08
ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORP 1.39 1.26 24.2% 1.18 1.07
LOGICACMG PLC 1.75 1.50 14.3% 1.59 1.36
ATOS ORIGIN 1.41 1.27 23.1% 1.20 1.09
GROUPE STERIA SCA 1.36 1.24 2.8% 1.33 1.22
INTL BUSINESS MACHINES CORP 1.07 1.05 17.8% 0.95 0.93
IT gjennomsnitt 1.26 1.17 0.14 1.15 1.07

Gearet Ikke gearet
D/E
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Basert på dette får vi følgende avkastningskrav for Posten morselskap: 
 

 
 
Som det fremgår av figuren over er det vår oppfatning at et rimelig 
avkastningskrav for Posten morselskap er 8,3% til totalkapitalen  og 10,1% 
til egenkapitalen. Avkastningskravet for de øvrige virksomhetene i konsernet 
fastsettes på samme måte. Vi får følgende avkastningskrav til totalkapitalen: 
 

• Box Group, 9,0% 
• ErgoGroup 9,3% 

 
For konsernet Posten Norge AS som helhet er det naturlig å legge til grunn 
verdivektede avkastningskrav. For totalkapitalen er avkastningskravet 
dermed 8,55%, mens avkastningskravet til egenkapitalen er på 10,42%. 

Weighted average cost of capital

Kalkulasjon av  WACC basert på kapitalverdimodellen (CAPM)

Markedsrisikopremie (1)

6.5%

Egenkapital- Selskapsrisikopremie

6.4%

kostnad Kapital-

Gearet beta struktur(3)

0.98

Gearet EK kostnad 75.0%

10.1%

Risikofri rente WACC

3.8% 8.3%

Gearet

gjeldskostnad Netto gjeldskostnad

4.2% 3.0% 25.0%

Gjelds- Gearet gjeldspremie (2)

46 bp

kostnad

Marginal skattesats Fotno ter:

28.0% (1) Inkludert unotert premie

(2) Gjennomsnittlig kreditt spread

(3) Antatt kapitalstruktur


