
 

 

 
 

 

 

Aktieavkastning efterföljande 

företrädesemissioner på Stockholmsbörsen -  
Utvärdering av defensiva och offensiva motiv 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

HT 2016 
 

Datum för inlämning:  2017-01-13 

Rickard Anderkrans 

Jakob Cavallin 
 

Handledare:  Daniel Brännström 



 

 

 
 

Sammandrag 

Den svenska aktiemarknaden har på senare år sett en ökning av antalet företrädesemissioner. 

Tidigare forskning kring marknadens mottagande av nyemissioner indikerar en negativ 

aktieprisutveckling.  Teorierna bakom denna reaktion tenderar baseras på informations-

asymmetri eller kapitalstruktur, men bolagens bakomliggande motiv negligeras ofta. 

Forskningsområdet är välstuderat ur ett internationellt perspektiv, men få studier har 

genomförts på den svenska marknaden. Denna studie undersöker företrädesemissioners 

generella aktiepriseffekter, men utvärderar även emissionernas bakomliggande motiv, vilka 

kategoriseras som antingen defensiva eller offensiva. Med syfte att undersöka 

företrädesemissioners aktiekurspåverkan på den svenska marknaden, både vid 

annonseringstillfället och det efterföljande året, utformas en eventstudie. Eventstudien består 

av 107 företrädesemissioner annonserade av företag på Nasdaq OMXS samt First North 

mellan 2006–2014 och undersöker abnormal avkastning. Resultatet visar att bolag som 

genomför företrädesemissioner generellt genererar abnormal negativ aktieavkastning ett år 

efterföljande annonsering och att reaktionen är starkare för mindre bolag. På kort sikt kan 

ingen signifikant abnormal aktiereaktion uppmätas, ingen skillnad i abnormal aktieavkastning 

kan heller fastställas mellan defensiva och offensiva emissionsmotiv. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens ständigt föränderliga ekonomiska miljö förlitar sig många börsnoterade bolag, som 

ett i raden av olika finansieringsalternativ, på möjligheten att anskaffa nytt kapital genom 

nyemissioner. Detta finansieringsalternativ är vanligt förekommande bland börsnoterat bolag 

och samtidigt förenat med riskerna att sända negativa signaler om kapitalbrist och utspädning 

till marknaden. Då även bolag är föränderliga kommer all information om förändringar av 

bolagets kapitalstruktur påverka investerares uppfattning kring dess nuvarande och framtida 

vinstmöjligheter, vilket sedan reflekteras i aktieprisets utveckling (Myers, 1984). 

 

En nyemission kan anta en rad olika former. En riktad nyemission erbjuder en utvald grupp 

investerare möjligheten att köpa nyemitterade aktier. En allmän nyemission innebär att ett 

erbjudande publiceras för allmänheten att teckna aktier i det aktuella bolaget. 

Företrädesemissioner innebär generellt att samtliga befintliga aktieägare får ett erbjudande att 

köpa ett antal aktier baserat på deras nuvarande innehav. Exempelvis kan ett innehav av två 

aktier ge ägaren rätten att köpa ytterligare en aktie. Dessa teckningsrätter kan även säljas på 

marknaden vilket ger ägaren möjlighet att minska emissionens utspädningseffekt1. Denna 

studie ämnar studera företrädesemissioner då dessa är vanligast förekommande på den 

svenska marknaden.  (Andrén et al., 2015:79) 

 

Ur ett aktieägarperspektiv skapar företrädesemissioner möjligheten för existerande aktieägare 

att investera ytterligare i bolaget till ett rabatterat pris och samtidigt undvika utspädning. 

Aktieägare uppskattar dock generellt sett inte nyemissioner. Ett bolag som ger sina 

investerare valet mellan att antingen utöka sin investering i bolaget eller se sitt nuvarande 

innehav bli utspätt kan ofta räkna med negativa effekter i prisutvecklingen av sin aktie 

(Andrén et al., 2015:81).  

 

Finansinspektionen kräver att bolag vid annonseringen av en nyemission publicerar ett för 

allmänheten tillgängligt prospekt med information kring bakgrunden och villkoren för 

emissionen (Finansinspektionen A). Nyemissioner brukar således kategoriseras som antingen 

offensiva eller defensiva baserat på informationen i prospektet. Offensiva emissioner 

                                                
1 En ägd aktie efter nyemissionen utgör en mindre andel av bolaget än vad den gjorde före emissionen (Andrén 

et al., 2015:78). 
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definieras som sådana där bolaget behöver en kapitalinjektion för att genomföra investeringar 

eller expandera verksamheten. Defensiva emissioner kan definieras som sådana där bolaget 

behöver sanera sina skulder eller befinner sig i ekonomisk kris och behöver kapital för att 

fortsätta bedriva sin verksamhet. (Herin, 2009) 2016 har varit ett rekordår för antalet 

offensiva företrädesemissioner i Sverige som ett resultat av att börsbolag genomför allt fler 

förvärv och nyttjar aktiemarknadens intresse att finansiera affärerna (Rex & Hägerstrand, 

2016).  

 

Tidigare forskning visar att annonseringen av en nyemission i genomsnitt genererar en 

negativ abnormal avkastning2 i bolagets aktiepris, både på kort och lång sikt (Spiess & 

Graves, 1995; Loughran & Ritter, 1995; Barclay & Litzenberger, 1988; Ngatuni et al., 2007; 

Walker & Yost, 2008). Anledningarna bakom denna abnormala avkastning är väldebatterade 

och har primärt baserats på teorier kring marknadseffektivitet, kapitalstruktur och 

informationsasymmetri3. En aspekt som ofta negligeras i tidigare forskning inom området är 

hur avkastningen skiljer mellan offensiva respektive defensiva nyemissioner. 

1.2 Problemdiskussion 

Nyemissioner och dess efterföljande effekt på aktiepriset är ett välstuderat område där det 

genom åren har utvecklats ett antal teorier vars syfte har varit att förklara de negativa 

marknadsreaktioner som uppstår efterföljande nyemissioner. Spiess och Graves (1995) samt 

Loughran och Ritter (1995) finner stöd för underavkastning efterföljande nyemissioner på 

lång sikt. De presenterar en möjlig förklaring till resultaten med grund i att det finns en 

skillnad i informationstillgång om bolaget mellan aktieägare och ledning. Även Ngatuni et al. 

(2007) bekräftar detta samband, men betonar vikten av att särskilja de olika emissionstyperna 

mellan företrädesemissioner och allmänna nyemissioner. Forskningen söker ofta förklaringar 

grundade i informationsasymmetri, där ledningen utnyttjar sitt informationsövertag med syfte 

att öka sin egennytta. Marknaden anser då att det anskaffade kapitalet inte kommer att 

användas för nyttomaximerande ändamål och följaktligen reagerar negativt i samband med 

annonseringen av nyemissionen (Barclay & Litzenberger, 1988). 

 

                                                
2 Abnormal avkastning hänvisar till skillnaden mellan en tillgångs faktiska avkastning och dess väntade 

avkastning (MacKinlay, 1997). 
3 Informationsasymmetri refererar till situationer där en agent har tillgång till information andra agenter inte har, 

och således skapas ett informationsgap mellan dessa parter (Miller & Rock, 1985). 
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Miller och Rock (1985) framhäver även vikten av marknadens förväntningar på bolagets 

framtida investeringsmöjligheter i relation till dess intäkter innan annonsering av en 

nyemission. Ett bolag som har likviditetsbrist men gynnsamma investeringsmöjligheter 

kommer sannolikt att motta en positiv marknadsreaktion efterföljande emissionsannonsering. 

Bolag med positiva intäkter och negativa investeringsmöjligheter kommer sannolikt möta en 

motsatt effekt då verksamheten inte anses vara i behov av ett kapitaltillskott. Miller och Rock 

(1985) menar således att aktiekursrörelsens storlek och riktning är relaterad till marknadens 

förväntningar på framtida investeringsmöjligheter och bolagets interna kassaflöde.  

 

Ovan nämnda teoretiska förklaringar bygger på olika antaganden om informationsasymmetri. 

Det finns dock ytterligare en vanligt förekommande skolbildning inom forskningen kring 

nyemissionens efterföljande effekter. Dessa förklarar istället kursrörelserna efterföljande 

nyemissioner baserat på teorier kring förändringar i kapitalstruktur. En nyemission kan leda 

till negativa kursreaktioner om den reducerar bolagets skuldsättningsgrad och följaktligen 

reducerar de skattemässiga fördelarna av skuldfinansiering (Modigliani & Miller, 1963; Ross, 

1977; Masulis, 1983). Det saknas en entydig förklaring till fenomenet och få studier 

fokuserar på det specifika informationsinnehållet bolag förmedlar vid annonseringen av en 

nyemission. Jensen et al. (1994) framhäver att denna information skulle kunna påverka 

kursreaktionens riktning och omfattning.  

 

Svenska bolag behöver i nyemissionens prospekt ange information om kapitalanskaffningens 

motiv, vilket kan tänkas påverka marknadens uppfattning vad gäller bolagets 

investeringsmöjligheter och kapitalanvändning. Walker och Yost (2008) menar att bolag som 

väljer att inte förmedla specifika motiv bakom en nyemission tenderar att motta större 

negativa marknadsreaktioner vid annonsering. Ändå är många bolag otydliga i motiveringen 

bakom kapitalanskaffningen, trots att en tydlighet skulle kunna bidra till ett minskat 

informationsgap mot marknaden. Detta kan dels bero på att bolaget inte vill avslöja sina 

strategier av konkurrensmässiga skäl (Myers & Majluf, 1984) men kan även ha en grund i 

principal-agent problematik där ledningen ämnar maximera sin egennytta (Walker & Yost, 

2008). 

 

Tidigare studier baseras primärt på den amerikanska aktiemarknaden, vilken i många 

anseenden skiljer sig från den svenska. En av dessa skillnader är företagens metoder för 

kapitalanskaffning. Majoriteten av alla nyemissioner i USA är allmänna nyemissioner 
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(Ngatuni et al., 2007), till skillnad från Sverige där företrädesemissioner dominerar 

(Holderness & Pontiff, 2016). Skillnaden skapar utrymme att utvärdera och jämföra 

avkastningen efterföljande nyemissioner mellan olika marknadsförutsättningar. Ngatuni et al. 

(2007) finner exempelvis i sin studie av den brittiska aktiemarknaden en negativ abnormal 

avkastning efterföljande företrädesemissioner, men inga tecken på underavkastning 

efterföljande allmänna nyemissioner. Vidare visar Kang et al. (1999) studie av den japanska 

marknaden inget stöd för abnormal avkastning efterföljande nyemissioner. Det finns därför 

anledning att anta en förekomst av olika marknadsreaktioner vid olika emissionsförfaranden 

och olika marknader. Det saknas även enligt vår kännedom liknande studier av den svenska 

marknaden och således är det intressant att undersöka detta område. 

 

Givet att offensiva kontra defensiva företrädesemissioner rimligtvis bör medföra olika 

signalvärden till marknaden (Jensen et al., 1994) finns det som investerare på den svenska 

marknaden intresse att undersöka detta samband, särskilt då offensiva företrädesemissioner 

blir allt mer vanligt förekommande (Rex & Hägerstrand, 2016). Eftersom många tidigare 

studier baserats på den amerikanska aktiemarknaden där annorlunda förutsättningar råder, 

skapas ytterligare incitament att undersöka huruvida dessa fynd och teorier är representativa 

för den svenska aktiemarknaden. Detta kan förhoppningsvis bidra med indikationer kring 

effektiviteten i den svenska aktiemarknaden samt hur investerare bör förhålla sig till 

företrädesemissioner och dess bakomliggande motiv. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka abnormal avkastning på kort och lång sikt för 

svenska bolag som genomför företrädesemissioner samt om det finns en skillnad i abnormal 

avkastning mellan defensiva och offensiva motiv. Studien ämnar även undersöka skillnader i 

abnormal avkastning mellan bolag med högt respektive lågt marknadsvärde. 

1.4 Disposition 

I avsnitt två utvecklas den teoretiska referensramen och resultat från tidigare relevanta studier 

sammanfattas. I detta avsnitt konstrueras även studiens hypoteser med stöd i tidigare 

forskning. I avsnitt tre beskrivs och motiveras studiens metodförfarande. Avsnitt fyra 

summerar uppsatsens resultat som sedan analyseras inom den etablerade teoretiska 

referensramen. I det femte avsnittet summeras studiens slutsatser och förslag till vidare 

forskning presenteras. 
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2. Teoretisk referensram och tidigare studier 

Avsnittet inleds med en förklaring av kapitalanskaffningens bakgrund och leder vidare till 

teorier kring nyemissioners efterföljande marknadsreaktioner. Vidare presenteras det 

teoretiska ramverket samt resultat från tidigare forskning. Utifrån detta formuleras studiens 

hypoteser. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Kapitalanskaffning 

Bolag är i ständigt behov av kapital för att finansiera den löpande verksamheten, 

investeringsmöjligheter, skuldamortering etcetera. För att säkerställa denna finansiering står 

bolag framför det fundamentala valet mellan att anskaffa kapital från interna eller externa 

källor. Interna kassaflöden och historiska vinster utgör potentiella interna finansieringskällor, 

men är sällan tillräckliga för att tillfredsställa det totala kapitalbehovet. När bolag följaktligen 

bestämmer sig för att anskaffa externt kapital kan detta genomföras antingen via 

kreditmarknader genom upptagandet av skuld, aktiemarknader genom emission av eget 

kapital eller en kombination av de båda alternativen. Kapitalanskaffning utgör en avvägning 

mellan nutid och framtid där olika val av finansiering medför konsekvenser för bolaget idag, 

med förhoppningar om framtida vinster. Valet av finansiering påverkar bolagets 

kapitalstruktur och marknadens uppfattning kring dess nuvarande och framtida 

vinstmöjligheter. (Grinblatt & Titman, 2002:2–9) 

2.1.1 Kapitalstruktur 

Tidigare studier inom området antyder att en förändring i kapitalstruktur efterföljande en 

nyemission sänder negativa signaler till marknaden. Bolag som anskaffar kapital genom 

nyemissioner kan basera sin finansieringspolitik på målsättningar om reducerad 

skuldsättningsgrad. Detta kan reducera bolagets finansiella risk, men även minska de 

skattemässiga fördelar som uppkommer genom skuldfinansiering (Modigliani & Miller, 

1963; Masulis, 1983). Ross (1977) menar även att nyemissioner uppfattas negativt då en 

reducerad skuldsättningsgrad signalerar minskade framtida kassaflöden. Dessa studier 

antyder alltså att defensiva nyemissioner med motiv att reducera bolagets skuldsättningsgrad 

bör leda till större negativa kursreaktioner efterföljande annonsering av en nyemission. Detta 

står dock i kontrast mot resultaten i Jensen et al. (1994) studie som indikerar att 

nyemitterande bolag med skuldsanerande motiv tenderar att möta mindre negativa 

marknadsreaktioner i samband med annonsering än uttalat offensiva motiv. Denna diskrepans 
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kan tänkas antyda att skuldsättningsgradens effekter på aktiepriset efterföljande nyemissioner 

bara är en av många faktorer att överväga i en dynamisk värld av informationsflöden och 

marknadspsykologi. 

2.2 Pecking order och informationsasymmetri 

För en djupare förståelse kring nyemissioners efterföljande effekter och signalvärde är det 

viktigt att kartlägga kapitalanskaffningens bakomliggande mekanismer. Myers (1984) 

presenterar en modifierad version av Pecking Order Theory, ursprungligen utvecklad av 

Donaldson (1961), vilken studerar och förklarar bolagens finansieringspolitik. I sin teori 

menar Myers (1984) att företagsledare ter sig föredra intern finansiering framför extern 

finansiering. I de fall bolag behöver ta in externt kapital prioriteras de minst riskfyllda 

alternativen, vilket är de finansieringsmöjligheter närmast den riskfria räntan. Därför är 

upptagandet av skuld att föredra framför en nyemission av aktier då skuldalternativet är 

närmare den riskfria räntan. Figur 1 illustrerar bolagens “pecking order” vid finansiering 

(Myers, 1984). 

 

Figur 1. Pecking order 

Myers (1984) modifierade version av pecking order utgör grunden för den teoretiska modell 

presenterad av Myers och Majluf (1984), där bolags finansieringsbeteende förklaras som en 

konsekvens av asymmetrisk information. Författarna framhäver tendenserna att bolag i 

samband med annonseringen av nyemissioner generellt sett möts av negativa reaktioner från 

marknaden. I linje med Myers (1984) menar Myers och Majluf (1984) att bolag gynnas av att 

söka externt kapital via kreditmarknaden istället för att genomföra nyemissioner. De drar 

slutsatsen att bolag som har investeringsmöjligheter med positivt nettonuvärde, men saknar 

möjligheten att finansiera investeringen genom internt genererade medel eller upptagande av 

skuld med låga risknivåer, ska överge investeringen snarare än att emittera aktier. Myers och 

Majluf (1984) argumenterar vidare att den förväntade reduktionen av bolagets värde är 

positivt korrelerad med nyemissionens relativa storlek i förhållande till bolagsvärde. 
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Under ideala marknadsförhållanden flödar all bolagsrelaterad information direkt från 

företagsledare till marknaden, vilket bör leda till korrekta aktieprissättningar.  Studier har 

dock visat att sådana förhållanden sällan stämmer överens med verkligheten. Dierkens (1991) 

menar att i en värld av informationsasymmetri antas bara företagsledare och marknaden vara 

lika välinformerade om tillgänglig information, vilket innebär att båda grupper är exponerade 

mot marknadsomfattande osäkerhet. Företagsledare tenderar dock inneha tillgång till mer 

företagsspecifik information än marknaden. Dierkens framhåller att företagsspecifik 

information tenderar att bli publik, antingen genom pressmeddelanden eller helt enkelt efter 

tidens gång, vilket minskar informationsasymmetrin mellan företagsledningen och 

marknaden. Dierkens relaterar ämnet till annonseringar av nyemissioner och menar att en 

ökad grad av informationsasymmetri inför annonsering leder till ett ökat prisfall i samband 

med annonseringen. Dessa resonemang ligger i linje med Myers och Majluf (1984) vilka 

framhåller att emitterande bolag där företagsledare har överlägsen information, allt annat lika, 

upplever ett prisfall i aktien efter annonsering, oavsett finansieringens bakomliggande motiv.  

2.3 Signalteori 

Överförandet av information samt hur denna tas emot av marknadens aktörer är centrala 

aspekter inom signalteorin. Signalteori används för att undersöka informationsöverföring 

mellan parter där mottagande part kan nyttja innehållet för att fatta mer gynnsamma beslut 

(Ogden et al. 2003). Det sker ett ständigt informationsutbyte mellan bolagsledningar och 

marknadens aktörer, denna information tolkas med olika signalvärden vilket följaktligen 

leder till beslut (Connelly et al. 2011). Ett exempel på en sådan situation är annonseringen av 

företrädesemissioner. Signalteori bygger på två centrala aktörer, signalerare och mottagare. 

 

Signalerare: En individ eller grupp, exempelvis en verkställande direktör eller någon annan i 

ledningsgruppen, som innehar insiderinformation kring bolaget. Det kan röra sig om 

strategier, produkter eller avtal, det vill säga information som inte finns tillgänglig för 

marknadens investerare. (Connelly et al., 2011) 

 

Mottagare: En aktör utanför bolaget, exempelvis en investerare. Om denna aktör innehar 

samma information som signaleraren skulle denna kunna fatta mer gynnsamma beslut. Det 

finns således incitament för mottagaren att eftersöka signalerarens information, och problem 

kan uppstå ifall dessa aktörer har åtskilda intressen. (Connelly et al., 2011) 
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För att en signaleringseffekt ska inträffa krävs alltså förekomsten av information som gynnar 

både signalerare och mottagare. Connelly et al. (2011) menar att teorin bygger på signalerares 

inneboende förmåga att reducera informationsasymmetri genom att aktivt delge information 

till mottagaren. Signalteori innefattar således en medveten signal, från exempelvis en 

bolagsrepresentant, vilket oftast innebär att budskapet försöker presenteras så positivt som 

möjligt. Myers och Majluf (1984) framhåller dock att signalen om övervärdering i samband 

med annonsering av en nyemission kan vara ett oavsiktligt resultat av ledningens handling. 

Detta indikerar att medvetna signaler även kan medföra omedvetna signaleringseffekter. 

2.4 Hypoteser från tidigare forskning 

Ovan nämnda teorier har visat sig påverka aktiepriset efterföljande nyemissioner på olika 

sätt. Det har i tidigare studier följaktligen utvecklats ett antal hypoteser med syfte att 

kartlägga och förklara denna kursreaktion. Hypoteserna nedan grundar sig i ovan nämnda 

teoretiska referensramar men begränsas inte nödvändigtvis till enbart en av de teoretiska 

ansatserna.  

2.4.1 Informationshypoteser 

Tidigare forskning tenderar lägga vikt vid informationsasymmetri mellan ledning och 

investerare, där förklaringar för aktieprisrörelser grundas i de signaler företag förmedlar vid 

nyemissioner. Barclay och Litzenberger (1988) beskriver tre olika informationshypoteser 

relaterade till nyemissioner; “The Existing Asset Value Signaling Hypotheses”, “The Cash 

Flow Signaling Hypotheses” och “The Wasteful Investment Hypotheses”.  

 

The Existing Asset Value Signaling Hypotheses 

Hypotesen bygger på premissen att ledningen är bättre informerade än investerare om värdet 

på bolagets tillgångar. Barclay och Litzenberger (1988) menar att ledningen tenderar att 

utnyttja detta genom att ta in kapital via nyemissioner när bolagets tillgångar är 

övervärderade. Tidigare studier av relationen mellan övervärdering inför emission och 

efterföljande aktieprestation har genererat motstridiga resultat. Jensen et al. (1994) förklarar 

detta med att forskningen tenderar bortse från informationsinnehållet i samband med 

annonsering. Författarna menar att ett lägre informationsinnehåll vid annonsering leder till 

ökad osäkerhet, vilket följaktligen skapar en större negativ effekt på aktiepriset. Detta 

samband styrks även av Walker och Yost (2008), vars resultat visar att otydliga 

emissionsmotiv leder till negativa kursreaktioner. 
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The Cash Flow Signaling Hypotheses 

Denna hypotes antar att det råder asymmetrisk information gällande bolagets nuvarande 

interna kassaflöden, men symmetrisk information rörande bolagets investeringsmöjligheter 

och framtida kassaflöden (Barclay & Litzenberger, 1988). Bolag som annonserar 

nyemissioner signalerar att de har otillräckliga internt genererade medel för att finansiera 

planerade investeringar. Även Miller och Rock (1985) framhäver vikten av marknadens 

förväntningar på bolagets framtida investeringsmöjligheter i relation till dess intäkter innan 

annonsering av en nyemission. De menar således att aktiekursrörelsens storlek och riktning är 

relaterad till marknadens förväntningar på framtida investeringsmöjligheter och bolagets 

interna kassaflöde. 

 

The Wasteful Investment Hypotheses 

Hypotesen grundar sig i problematiken som kan uppstå vid separation av aktieägare och 

ledning, då ledningen tenderar att överinvestera och acceptera investeringar med negativa 

nettonuvärden (Barclay & Litzenberger, 1988). Givet symmetrisk information kring bolagets 

interna kassaflöden och värdet på bolagets tillgångar signalerar oväntade emissioner att 

ledningen kommer allokera kapitalinjektionen till olönsamma investeringar (ibid.). 

2.4.2 Skuldsättningshypotesen 

Flera tidigare studier har undersökt hur bolagens skuldsättningsgrad, och dess förändring i 

samband med nyemissioner, påverkar den efterföljande aktieutvecklingen.  Inom 

forskningsområdet har en särskilt intressant hypotes relaterat till skuldsättning vuxit fram; 

The Tax Advantage of Debt Hypotheses. Hypotesen drar paralleller mellan aktieprisets 

nedgång och bolagets reducerade skuldsättningsgrad. Modigliani och Miller (1963) menar att 

de skattemässiga fördelarna med skuldfinansiering minskar i samband med en nyemission 

och följaktligen bidrar till en negativ effekt på aktiepriset. De framhåller även att mer 

defensiva nyemissioner med implicita skuldreducerande motiv bidrar till en större negativ 

effekt på aktiepriset.  

2.5 Hypotesformulering 

2.5.1 Företrädesemissionens kortsiktiga effekter 

Nyemissioner och dess kortsiktiga effekt på aktiepriset i samband med annonsering är ett 

väldokumenterat ämnesområde. En rad tidigare eventstudier har, i linje med tidigare 

presenterad teori, påvisat en negativ abnormal avkastning mellan -0,75% till -3% (Ogden et 
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al., 2003).  Walker och Yost (2008) finner exempelvis i sin eventstudie att nyemissioner 

genererar en abnormal avkastning på -2,76% i samband med annonsering. Resultaten från 

Barclay och Litzenberger (1988) studie indikerar att nyemissioner medför en abnormal 

avkastning på -1,3% vid annonsering. Myers och Majluf (1984) samt Miller och Rock (1985) 

framhäver vidare att den inneboende informationsasymmetrin mellan företagsledning och 

investerare borde leda till en omedelbar negativ prisreaktion vid annonsering av 

nyemissioner. Dessa resultat baseras på den amerikanska aktiemarknaden där, som tidigare 

nämnt, annorlunda förutsättningar råder, både vad gäller marknadsförhållanden och 

emissionsförfaranden.  Denna studie ämnar därför undersöka den kortsiktiga kursrörelsen vid 

annonsering av företrädesemissioner på den svenska aktiemarknaden. Detta mynnar ut i 

studiens första hypotes: 

 

Hypotes 1 - Företrädesemissioner medför negativ abnormal aktieavkastning kring 

annonseringsdagen. 

2.5.2 Företrädesemissionens långsiktiga effekter 

Två tidigare studier med syfte att undersöka den långsiktiga aktieprestationen för 

nyemitterande bolag genomfördes av Spiess och Affleck-Graves (1995) samt Loughran och 

Ritter (1995). Den långsiktiga prestationen definieras i dessa studier som Cumulative 

Abnormal Return (CAR), vilket är den kumulativa månatliga avkastningen för emitterande 

bolag som överstiger marknadsavkastningen.  Spiess och Affleck-Graves (1995) finner ett 

CAR mellan -30,99% och -39,36% fem år efterföljande nyemissioner på den amerikanska 

marknaden, beroende på hur urvalet matchas. Författarna presenterar en möjlig förklaring till 

denna underavkastning i att nyemissionen strategiskt sammanfaller med en tidpunkt där 

ledningen vet om att marknaden är villig att överbetala för aktien. Spiess och Affleck-Graves 

(1995) menar vidare att den långsiktiga underprestationen efterföljande nyemissioner tyder på 

att marknadens initiala reaktion i samband med annonseringen är bristfällig.  Denna tolkning 

ligger i linje med The Existing Asset Value Signaling Hypotheses och motsäger antagandet 

om effektiva marknader då marknaden inte fullt ut justerar för den medföljande 

informationen omedelbart vid annonsering. Även Loughran och Ritter (1995) finner att 

nyemitterande bolag underpresterade icke-emitterande bolag på den amerikanska börsen och 

antyder att bolag tenderar att genomföra nyemissioner när aktien är övervärderad. 
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Ngatuni et al. (2007) studie av den brittiska aktiemarknaden bekräftar detta negativa samband 

i sitt urval av bolag som genomfört företrädesemissioner under perioden 1986–1995. 

Aktiernas underprestation kvarstod såväl ett, tre och fem år efterföljande 

företrädesemissionerna samt efter kontroll för olika variabler. Tidigare studier kring den 

långsiktiga aktieavkastningen efterföljande nyemissioner indikerar således ett negativt 

samband. Skillnaderna mellan bland annat Loughran och Ritter (1995) och Ngatuni et al. 

(2007) studier skapar incitament att undersöka den abnormala avkastningen på lång sikt 

efterföljande företrädesemissioner på den svenska marknaden. Detta föranleder studiens 

andra hypotes: 

 

Hypotes 2 - Företrädesemissioner medför negativ abnormal aktieavkastning året efterföljande 

annonseringsdatumet. 

2.5.3 Offensiva kontra defensiva företrädesemissioner 

Tidigare forskning indikerar att bolagens bakomliggande motiv till nyemissioner kan påverka 

aktieprisets utveckling (Jensen et al., 1994; Walker & Yost, 2008). Därför kategoriseras 

nyemissionerna i studiens urval som antingen offensiva eller defensiva baserat på motiven 

angivna i prospektet. Även här visar tidigare resultat ofta på ett negativt samband mellan 

aktieprisutvecklingen och nyemissioner, oavsett angett motiv.  

 

Barclay och Litzenberger (1988) finner i sin studie inget signifikant stöd för att motivet 

bakom en nyemission påverkar aktieutvecklingen. Jensen et al. (1994) finner dock ett 

negativt samband mellan nyemissioner med investeringsmotiv och kursreaktionen baserat på 

The Wasteful Investment Hypotheses. Defensiva ändamål påvisar å andra sidan en ännu större 

negativ aktiereaktion baserat på Existing Asset Value Signaling Hypotheses. Walker och Yost 

(2008) finner att nyemissioner med investeringsmotiv tenderar att överprestera bolag med 

defensiva motiv på den amerikanska aktiemarknaden. Detta baserat på att offensiva motiv 

signalerar positiva investeringsmöjligheter. Med detta i åtanke finns det anledning att 

undersöka den svenska marknadens initiala reaktion beroende på emissionens motiv. För att 

undersöka emissionsmotivens långsiktiga effekter är det även intressant att studera 

aktieprisutveckling året efterföljande annonsering. 

 

Givet dessa varierade resultat finns anledning att undersöka om de bakomliggande motiven 

till företrädesemissioner på den svenska marknaden påverkar aktiepriset. Tidigare studier 
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indikerar att offensiva nyemissioner med uttalade mål om investeringar och expansion 

presterar bättre än defensiva motiv av skuldreduktion eller bolagets överlevnad (Asquith & 

Mullins, 1986; Walker & Yost, 2008). Detta utgör grunden för studiens tredje hypotes: 

 

Hypotes 3a - Aktieavkastningen hos bolag som genomför offensiva företrädesemissioner 

presterar bättre kring annonseringsdagen än bolag som genomför defensiva 

företrädesemissioner. 

  

Hypotes 3b - Aktieavkastningen hos bolag som genomför offensiva företrädesemissioner 

presterar bättre året efterföljande annonsering jämfört med bolag som genomför defensiva 

företrädesemissioner. 

2.5.4 Bolagens storlek 

Majoriteten av de tidigare studier inom området betonar vikten av informationsasymmetri 

och dess effekter på aktiepriset efterföljande nyemission. Dierkens (1991) framhåller 

exempelvis att en större grad av informationsasymmetri innan annonsering leder till ett större 

prisfall. Då större bolag kan antas befinna sig under större bevakning, både medialt samt av 

marknadens aktörer, bör den rådande informationsasymmetrin vara lägre i dessa bolag. 

 

Spiess och Affleck-Graves (1995) samt Ngatuni et al. (2007) använder i sina studier bolagens 

marknadsvärde som oberoende variabel och påvisar ett positivt samband mellan storlek och 

aktieprisutveckling på lång sikt. Även Walker och Yost (2008) använder bolagens 

marknadsvärde som oberoende variabel i sin studie av aktiemarknadens kortsiktiga reaktion 

vid annonsering. Hypotes 4 baseras följaktligen på fynd från tidigare forskning: 

 

Hypotes 4a - Aktieavkastningen hos bolag med högt börsvärde presterar bättre kring 

annonseringsdagen jämfört med bolag med lågt börsvärde. 

  

Hypotes 4b - Aktieavkastningen hos bolag med högt börsvärde presterar bättre året 

efterföljande annonsering av företrädesemission jämfört med bolag med lågt börsvärde. 
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3. Metod 

Detta avsnitt beskriver och motiverar studiens kvantitativa metod. Även de matematiska 

beräkningar studien bygger på redogörs för. Vidare operationaliseras studiens hypoteser.  

___________________________________________________________________________ 

3.1. Introduktion till metod  

Denna uppsats bygger på en kvantitativ metod i form av en eventstudie samt en studie av 

aktieavkastning ett år efterföljande annonsering av företrädesemissioner på den svenska 

aktiemarknaden. Studiens data behandlas i Excel samt statistikprogrammet SPSS. Data 

insamlas från databasen Thomson Reuters Eikon och kompletteras med manuell 

prospektgranskning från Finansinspektionens prospektregister. Studien har primärt en 

deduktiv ansats, vilket innebär att data analyseras baserat på det tidigare presenterade 

teoretiska ramverket (Saunders et al., 2009:326–335). Denna ansats tillåter en strukturerad 

och systematisk datainsamling då den sker först när en tydligt avgränsad forskningsfråga 

etablerats. Delar av studiens empiriska data baseras visserligen på subjektiva tolkningar vid 

prospektgranskning, men studien ämnar ändå upprätthålla en kvantitativ grund för att testa 

befintlig teori. Fördelen med en kvantitativ metod framför en kvalitativ metod är en större 

generaliserbarhet av resultaten och minskad risk att empirin förvanskas av egna åsikter (ibid).   

3.2 Data 

3.2.1 Datainsamling 

Studien bygger på sekundärdata för att undersöka den efterföljande aktieavkastningen för 

bolag som genomför företrädesemissioner och deras bakomliggande motiv. Denna data 

baseras på kurshistorik för att beräkna abnormal avkastning, bolagsinformation som tillåter 

beräkning av nyckeltal och bolagsvärde samt bolagens egna prospekt publicerade i 

Finansinspektionens digitala prospektregister. Prospektregistret innehåller prospekt och 

erbjudandehandlingar som Finansinspektionen godkänt och registrerat (Finansinspektionen 

B). I bolagens prospekt finns information om emissionslikvidens ändamål, det vill säga 

nyemissionens motiv, samt emissionens storlek och kostnad. 

 

Den finansiella informationen kring bolagen i studiens urval insamlas från Thomson Reuters 

Eikon.  Fastställandet av annonseringsdag baseras på bolagens egna pressmeddelanden för 

publikationsdatumet av styrelsens beslut att genomföra företrädesemissionen. En problematik 

med detta är att vissa bolag kommunicerar förslag till företrädesemission innan beslutet 

fastställts, likt exemplet från Husqvarna AB i bilaga 1. Det skapar således svårigheter att 
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avgöra det relevanta annonseringsdatumet då företrädesemissionen faktiskt godkänts. 

Eftersom en företrädesemission inte godkänts förrän det fastställs i en extrastämma väljs 

datumet därefter, även om det finns en risk att marknaden diskonterar informationen tidigare i 

fall liknande Husqvarna i bilaga 1. I dessa fall är det möjligt att studiens eventfönster inte 

innefattar marknadens fulla prisjustering vid annonsering vilket kan försvaga studiens 

resultat. 

3.2.2 Urval 

Då denna studie ämnar undersöka förhållanden på den svenska aktiemarknaden baseras 

urvalet på bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm och First North. First North inkluderas 

för att erhålla ett större urval då enbart observationerna från OMX är otillräckligt för att 

genomföra studiens statistiska test. Detta leder förhoppningsvis även till en större spridning 

vad gäller bolags- och emissionsstorlek i datamaterialet samt ett mer nyanserat resultat. 

Vidare består studiens urval av observationer under perioden 1 januari 2006 till 31 december 

2014. Tidsperioden väljs dels då studien kräver ± 1 år av avkastningsdata från 

annonseringsdagen, men även då Finansinspektionens digitala prospektregister enbart 

innehåller prospekt från 2006 och framåt. Denna tidsperiod anses vara lämplig då den 

sträcker sig över varierande konjunkturlägen och således återspeglar olika typer av 

riskbenägenhet och kapitalflöden på aktiemarknaden. 

3.2.3 Urvalskriterier 

Under perioden 2006–2014 genomfördes 256 företrädesemissioner på Nasdaq OMX 

Stockholm och First North. Följande urvalskriterier etableras med målet att efterlikna 

förfarandet i tidigare studier, kriterierna måste vara uppfyllda för att ett bolag ska inkluderas i 

studien: 

 

- Vid tidpunkten för emissionen måste bolaget vara listat på Nasdaq OMX Stockholm 

eller First North. 

 

Då studien ämnar undersöka aktieavkastning på den svenska aktiemarknaden baseras urvalet 

på bolag noterade på antingen Nasdaq OMX Stockholm eller First North. 

 

- Det emitterande bolaget måste vara börsnoterat minst ett år innan och ett år 

efterföljande emissionen, samt enbart genomfört en nyemission inom en tvåårsperiod. 
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Detta urvalskriterium etableras för att kunna insamla prisdata året innan samt året efter 

annonseringen av företrädesemissionen. Vidare etableras begränsningen för endast en 

genomförd nyemission inom ett år för att undvika en estimeringsbias vid estimeringen av den 

normala avkastningen. Om detta kriterium överses skulle den normala avkastningen kunna 

påverkas av ytterligare emissionsannonseringar. 

 

- Daglig aktieprisinformation behöver finnas tillgänglig via Thomson Reuters Eikon 

under hela tidsperioden. 

 

Då denna studie bygger på mätning av aktieavkastning krävs tillgång till relevant historisk 

prisinformation. 

 

- Motivet bakom företrädesemissionen måste etableras i prospektet. 

 

Även om Finansinspektionen kräver en avsiktsförklaring till nyemissioner presenterade i 

prospektet kräver studien ett motiv som kan delas in i antingen en offensiv eller defensiv 

kategori. 

 

- Bolagets börsvärde måste vara minst 100 MSEK. 

 

Begränsningen för börsvärde upprättas godtyckligt med målet att eliminera datamaterial med 

avvikande kursrörelser och abnormal volatilitet. Vår uppfattning är att sådana, generellt 

illikvida, aktier tenderar att ha bristfälliga prisdata vilket kan generera opålitliga resultat. 

Detta skulle kunna hämma jämförbarheten med tidigare studier inom området. 

3.2.4 Bortfall 

Efter applicering av ovan nämnda urvalskriterier på populationen av 256 genomförda 

företrädesemissioner mellan 2006–2014, kvarstår studiens urval på totalt 107 observationer. 

Av dessa 107 observationer är 28 bolag noterade på First North. Syftet med studiens 

urvalskriterier är att undvika systematiska fel där enstaka observationer oproportionerligt 

påverkar resultaten och skapar ett icke-representativt urval. Bortfallet utgörs av 60 

observationer där bolagsvärdet underskrider 100 MSEK, av dessa var 57 bolag noterade på 

First North. Vidare utesluts 35 observationer där fullständiga prisdata saknas samt 63 

observationer där något av de övriga urvalskriterierna inte möts. 
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                    Figur 2. Studiens urvalsstorlek samt bortfall sorterat efter orsak.  

3.2.5 Urvalsbias 

Studiens bortfall medför risken att en urvalsbias uppstår. Det innebär en skevhet (bias) vad 

gäller urvalets representativitet som beror på sannolikheten att några medlemmar av den 

totala populationen ska inkluderas är låg eller icke-existerande (Bryman & Bell, 2013:190). 

Inkluderandet av bortfallet skulle alltså kunna påverka studiens resultat. Dock etableras 

studiens urvalskriterier för att uppnå ett urval vars karakteristika i högsta möjliga grad 

överensstämmer med tidigare forskning inom området vilket skapar möjligheter för 

jämförelse (Ngatuni et al., 2007; Walker & Yost, 2008). 

3.2.6 Överlevnadsbias 

Studiens andra urvalskriterium etablerar att bolag som inte varit börsnoterade ± 1 år från 

annonseringsdagen exkluderas från urvalet. Detta kriterium skulle kunna orsaka en 

överlevnadsbias i resultaten. Överlevnadsbias kan i detta fall uppstå när bolag exkluderas från 

urvalet på grund av att relevant data saknas för studieperioden när bolag avnoteras från 

börsen (Elton et al., 1996). Att bolag går i konkurs är en vanlig anledning till att de avnoteras, 

vilket innebär att exkluderandet av dessa bolag kan leda till överestimering av urvalets 

prestation (ibid). 35 observationer av den totala populationen exkluderas med anledning av 

ofullständiga data där enbart 11 av dessa beror på att bolaget gått i konkurs, således bör 

överlevnadsbias inte utgöra ett problem i denna studie. 

3.2.7 Motivkategorisering 

I Sverige brukar nyemissioner kategoriseras som antingen offensiva eller defensiva beroende 

på kapitalanskaffningens motiv, det vill säga vad emissionslikviden ska användas till (Herin, 

2009). Walker och Yost (2008) kategoriserar motiven bakom nyemissioner som antingen 

generella, skuldsanerande eller investeringar. Med inspiration från detta förfarande 
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kategoriseras urvalet i denna studie som antingen offensiva eller defensiva 

företrädesemissioner. I kategorin defensiva nyemissioner placeras bolag vars uttalade motiv 

är skuldsanering, stärkandet av finanser eller säkrandet av överlevnad. Offensiva 

nyemissioner antas vara sådana där motivet primärt anges vara expansion eller investeringar. 

Samtliga observationer delas in i någon av dessa kategorier. 

 

För att exemplifiera hur denna kategorisering går till samt visa hur ett motiv till 

företrädesemissioner kan återges i prospektet inkluderas två exempelprospekt i bilaga 2. ICA 

Gruppen AB (tidigare Hakon Invest AB) företrädesemission 2013 kategoriseras som en 

offensiv nyemission då prospektet anger att emissionslikviden ska användas för att finansiera 

det fullständiga förvärvet av ICA. För att illustrera en defensiv företrädesemission används 

prospektet från Anoto Group AB 2014. Prospektet återger att emissionslikviden ämnar täcka 

bolagets löpande kostnader samt avbetala lån. 

 

Det bör dock framhållas att prospekten och motiven till företrädesemissionerna inte alltid är 

lika tydliga som de presenterade i exempelprospekten. Med syfte att minimera subjektiviteten 

i denna kategorisering utvärderas samtliga prospekt individuellt av båda studiens författare 

för att sedan jämföras. Vi är dock medvetna om att marknaden inte nödvändigtvis delar vår 

tolkning av denna kategorisering, vilket skulle kunna snedvrida resultatet. 

3.2.8 Urvalets sammansättning 

För att åskådliggöra den slutgiltiga fördelningen av urvalets observationer vad gäller 

marknadsplats vid annonsering och emissionsmotiv presenteras detta i tabell 1. 

 

 

       Tabell 1. Antal observationer fördelat över marknadsplats och motiv 

3.3 Eventstudie 

För att undersöka hur företrädesemissioner påverkar aktiepriset används en eventstudie, det 

vill säga en undersökning huruvida annonseringen påverkar aktiepriset till den grad att 

abnormal aktieavkastning uppstår. Metoden utmanar antaganden kring effektiva marknader, 

där rationella marknadsförhållanden bör skapa förutsättningar att skatta en händelses effekt 
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på aktiekursen (MacKinlay, 1997). Fama (1991) menar att eventstudier ger möjligheten att 

testa den semistarka marknadseffektiviteten. Vidare är eventstudier vanligt förekommande i 

tidigare forskning inom området (Barclay & Litzenberger, 1988; Jensen et al., 1994; 

Loughran & Ritter, 1995; Spiess & Affleck-Graves, 1995; Walker & Yost, 2008; Ngatuni et 

al., 2007), vilket underlättar jämförbarheten med dessa. MacKinlay (1997) menar att det finns 

ett generellt tillvägagångssätt vid eventstudier, vilket denna studie ämnar efterfölja:  

 

- Definiera event samt tidsram (avsnitt 3.3.2) 

- Etablera studiens urval (avsnitt 3.3) 

- Definiera estimeringsperiod samt etablera modell för skattning av normal avkastning 

(avsnitt 3.3.4 och 3.3.5) 

- Skatta abnormal avkastning under studiens eventfönster (avsnitt 3.3.4) 

- Beräkna urvalets genomsnittliga abnormal avkastning (avsnitt 3.3.4) 

- Beräkna kumulativ abnormal avkastning under studiens eventfönster (avsnitt 3.3.6) 

- Beräkna genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för studiens urval (avsnitt 

3.3.6) 

- Genomför prövning av studiens hypoteser (avsnitt 3.5.3) 

3.3.1 Den effektiva marknaden 

För att studera marknadens förmåga att diskontera kurspåverkande information i 

tillgångspriser, så som annonseringen av företrädesemissioner, krävs en förståelse för 

marknadens effektivitet. Den effektiva marknadshypotesen (EMH), framtagen av Eugene 

Fama (1970), behandlar konkurrensen på de finansiella marknaderna och dess effekt på 

tillgångspriser. EMH beskriver en kapitalmarknad som ständigt prisjusteras i relation till 

disponibel information vilket dikterar investerares möjligheter att generera avkastning. För att 

kategorisera marknadseffektiviteten etablerar Fama tre olika grader av effektivitet: svag 

marknadseffektivitet, semistark marknadseffektivitet och stark marknadseffektivitet.  

 

Svag marknadseffektivitet 

Tillgångspriser reflekterar information i historiska prismönster. En investerare skulle med 

andra ord inte kunna basera ett investeringsbeslut på analyser av diagram med historisk 

prisinformation. Teknisk analys fungerar inte vid svag marknadseffektivitet. 
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Semistark marknadseffektivitet 

Tillgångspriser reflekterar all publik information, vilket innebär att årsrapporter, 

annonseringar av nyemissioner, makroekonomiska nyheter etc. omedelbart diskonteras i ett 

bolags aktiepris. Vid semistark marknadseffektivitet möts samtliga kriterier för svag 

marknadseffektivitet. 

 

Stark marknadseffektivitet 

Tillgångspriser reflekterar all information, både publika nyheter och insiderinformation. Det 

är således omöjligt att generera någon överavkastning, även genom nyttjandet av 

insiderinformation. Vid stark marknadseffektivitet möts samtliga föregående kriterier.  

 

Denna studie baseras på antagandet om en semistark marknadseffektivitet då priseffekterna 

efter tillkomsten av ny publik information undersöks. En prisförändring efterföljande 

annonseringen av företrädesemissioner reflekterar då en förändring i marknadens 

förväntningar till följd av den nya informationen (Fama, 1970). 

3.3.2 Definition av event samt eventfönster 

Eventet denna studie undersöker är annonseringsdagen eller första handelsdagen efter 

annonseringen att ett svenskt börsnoterat bolag ska genomföra en företrädesemission. Det vill 

säga ta in externt kapital genom att emittera nya aktier med företräde till befintliga 

aktieägare. Studien använder ett eventfönster på tre dagar före samt tre dagar efter eventet då 

det skapar en möjlighet att studera kursrörelser från fenomen som informationsläckage eller 

kompletterande information kring emissionen (MacKinlay, 1997). 

3.3.3 Estimeringsfönster och post-eventfönster 

Estimeringsfönstret används för att skatta hur prisutvecklingen skulle sett ut ifall eventet 

aldrig inträffat. Eventet bör således exkluderas från estimeringsfönstret för att undvika 

skattningen av den normala avkastningen. (MacKinlay, 1997). Tidslinjen presenterad i Figur 

3 illustrerar de olika perioderna studiens beräkningar bygger på. Armitage (1995) menar att 

ett lämpligt estimeringsfönster bör sträcka sig mellan 100 och 300 dagar. Dag t-106 till t-6 är 

de 100 dagar som utgör studiens estimeringsfönster, i linje med Armitage (1995).   

 

Dag t-6 till t-3 utgör ett glapp på tre dagar mellan estimeringsfönstret och eventfönstret. 

Anledningen till detta glapp är att undvika att eventuellt informationsläckage från 

eventfönstret påverkar estimeringsfönstret (Epps, 2009:231). Då studien även undersöker 
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aktiens avkastning det efterföljande året efter annonseringsdagen etableras ett post-

eventfönster. Perioden t till t+252 är perioden efter annonsering som undersöks, dessa 252 

dagar motsvarar antalet handelsdagar ett vanligt kalenderår (Finansinspektionen, 2016). 

Undersökning av aktieavkastning på ett års sikt syftar till, i enlighet med Ngatuni et al. 

(2007), att komplettera studien av den kortsiktiga prisreaktionen. 

 

Figur 3. Eventstudiens tidslinje. Figuren visar studiens estimeringsfönster, eventfönster samt post-eventfönster 

3.3.4 Den normala avkastningen enligt marknadsmodellen 

MacKinlay (1997) redogör för två modeller att estimera abnormal avkastning och förväntad 

avkastning. Den ena kallas “Constant mean return model”, en förenklad modell baserad på 

den genomsnittliga avkastningen för valt instrument samt den genomsnittliga variansen 

(MacKinlay, 1997). Differensen mellan faktisk avkastning och den genomsnittliga 

avkastningen räknas som abnormal avkastning. Nackdelen med denna modell är bland annat 

att den ej tar hänsyn till generella marknadsrörelser. Den andra modellen, marknadsmodellen, 

bemöter detta problem genom att eliminera avkastning relaterad till marknadens rörelser 

vilket också minskar variansen av den abnormala avkastningen (MacKinlay, 1997). Av denna 

anledning används marknadsmodellen som undersökningsinstrument för denna studie, med 

Nasdaq OMXSPI4 som index för marknadens avkastning. OMXSPI anses vara lämpligt då 

det visar upp en helhetsbild av utvecklingen på börsen (Nasdaq, 2016). Vidare är 

medianmarknadsvärdet för bolagen i OMXSPI 408 MSEK (Avanza, 2016), i relation till 

medianmarknadsvärdet för bolagen i studiens urval på 371 MSEK vilket indikerar en 

liknande sammansättning mellan OMXSPI och urvalet. 

 

Marknadsmodellen är en linjär modell som via en regressionsmodell estimerar aktiens 

förväntade rörelse utifrån genomsnittligt förhållande till relevant marknad (MacKinlay, 

1997), detta illustreras i formeln nedan: 

                                                
4 Nasdaq OMXSPI eller ”Stockholm all-share index” väger samman värdet av samtliga aktier noterade på 

Stockholmsbörsen (Nasdaq, 2016). 
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𝑹𝒊𝒕 =  𝜶𝒊 +  𝜷𝒊𝑹𝒎𝒕 +  𝜺𝒊𝒕 

Rit: Normal avkastning för aktie i under period (t) 

αi: Idiosynkratisk risk (alfavärde) för aktie (i) 

𝛽i: Systematisk risk (betavärde) för aktie (i) 

Rmt: Marknadsindexavkastning (m) under period (t) 

휀it: Felterm som antas ha medelvärde 0 

3.3.5 Skattning av abnormal avkastning (AR) 

Baserat på estimaten för den normala avkastningen kan sedan den abnormala avkastningen 

beräknas (MacKinlay, 1997). Den beräknas via en omformulering av samma linjära modell 

som ovan där förväntad avkastning subtraheras från aktiens faktiska avkastning, illustrerat 

nedan: 

𝑨𝑹𝒊𝝉 =  𝑹𝒊𝝉 −  �̂�𝒊 −  �̂�𝒊𝑹𝒎𝝉 

ARit = Abnormal avkastning aktie i under period t  

Rit = Faktisk avkastning för aktie i under period t  

�̂�i − �̂�i*Rmt = Förväntad avkastning för aktie i under period t 

3.3.6 Skattning av genomsnittlig abnormal avkastning (AAR), kumulativ abnormal 

avkastning (CAR) samt genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (ACAR) 

För att beräkna den genomsnittliga abnormala avkastningen för var och en av eventfönstrets 

sju dagar summeras samtliga abnormala avkastningar och divideras med antalet observationer 

i enlighet med MacKinlay (1997): 

𝑨𝑨𝑹𝒕 =  
𝟏

𝒏
 ∑ 𝑨𝑹𝒊,𝒕

𝒏

𝒊=𝟏

 

AARt= Genomsnittlig abnormal avkastning under dag t  

n = Antal observationer 

ARit= Abnormal avkastning för aktie i under tidsperioden t 

 

För att använda ett eventfönster som sträcker sig över mer än en dag behövs även den 

kumulativa abnormala avkastningen beräknas. Summan av de abnormala avkastningarna för 

ett givet tidsintervall för en aktie betecknas CAR (MacKinlay, 1997). 

𝑪𝑨𝑹𝒊(𝒕𝟏𝒕𝟐) =  ∑ 𝑨𝑹𝒊,𝒕

𝒕𝟐

𝒕=𝒕𝟏
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CARi(t1, t2) = Kumulativ abnormal avkastning för aktie i under period t1 till t2, där t1 och t2 

representerar dagar i eventfönstret  

ARit = Abnormal avkastning för aktie i under period t 

 

För att uppnå ett aggregerat mått på genomsnittlig abnormal avkastning för eventfönstret 

beräknas den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen i enlighet med CAR-

beräkningen ovan, där de abnormala avkastningarna över ett tidsintervall summeras 

(MacKinlay, 1997). I denna beräkning är det de genomsnittliga abnormala avkastningarna 

som summeras: 

𝑨𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐) =  ∑ 𝑨𝑨𝑹𝒕

𝒕𝟐

𝒕= 𝒕𝟏

 

ACAR (t1, t2) = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan t1 och t2, 

där t1 och t2 utgör eventfönstret 

AARt = Genomsnittlig abnormal avkastning under tidsperioden t 

3.3.7 Signifikansmått 

För att testa om resultaten är statistiskt signifikanta utförs ett t-test. Detta kräver en beräkning 

av variansen för den genomsnittliga abnormala avkastningen i likhet med MacKinlay (1997) 

via följande beräkning: 

𝒗𝒂𝒓(𝑨𝑨𝑹𝒕) =  
𝟏

𝒏𝟐
 ∑ 𝝈𝟐

𝜺𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

var(AARt) = Varians för genomsnittlig abnormal avkastning under period t  

n = Antal event  

σ2
휀i = Varians för genomsnittlig abnormal avkastning under estimeringsperioden för aktie i 

 

För att beräkna signifikansen för den genomsnittliga kumulerade abnormala avkastningen 

summeras variansen efter antalet dagar. I enlighet med MacKinlay (1997) genomförs följande 

uträkning: 

𝒗𝒂𝒓(𝑨𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐)) =  ∑ 𝒗𝒂𝒓(𝑨𝑨𝑹𝒕)

𝒕𝟐

𝒕=𝒕𝟏

 

var (ACAR (t1, t2)) = Varians för genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under dag t1 

till t2, vilka är eventfönstrets dagar 

var(AARt)= Varians i genomsnittlig abnormal avkastning under period t 
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Nollhypotesen testas sedan genom att undersöka hur många standardavvikelser från 

medelvärdet det observerade värdet befinner sig i en normalfördelningskurva. Denna 

beräkning har följande struktur: 

𝜽𝟏 =  
𝑨𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐)

𝒗𝒂𝒓(𝑨𝑪𝑨𝑹(𝒕𝟏, 𝒕𝟐))𝟏/𝟐
~𝒏(𝟎, 𝟏) 

ACAR (t1, t2) = Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan dag t1 och dag t2, där t1 

och t2 utgör dagar i eventfönstret  

var (ACAR (t1, t2)) = Varians för genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning mellan dag t1 

och t2, vilka är dagar under eventfönstret 

3.4 Långsiktig aktieavkastning 

Buy and hold abnormal return (BHAR) och kumulativ abnormal avkastning (CAR) är de 

vanligaste måtten för att mäta aktieavkastning över en given tidsperiod (Ngatuni et al., 2007). 

Den primära skillnaden mellan måtten är att CAR beräknar det aritmetiska medelvärdet, och 

BHAR det geometriska medelvärdet (Barber & Lyon, 1997). Barber och Lyon (1997) menar 

att CAR utgör en missvisande estimator för långsiktig abnormal avkastning då den tenderar 

överskatta investerares faktiska avkastning och framhåller att BHAR är ett mer gynnsamt 

mått för detta syfte. För att utvärdera aktieprestationen året efterföljande annonsering av en 

företrädesemission används således modellen “buy and hold return” i enlighet med Ngatuni et 

al. (2007) i denna studie. Måttet återspeglar avkastningen för en investerare som köpt given 

aktie på annonseringsdagen. För att beräkna BHAR måste först buy and hold return (BHR) 

beräknas: 

𝑩𝑯𝑹𝒋,𝝉,𝑻 =  [∏(𝟏 +  𝑹𝒋,𝒕) − 𝟏

𝑻

𝒕=𝝉

] × 𝟏𝟎𝟎% 

BHRj,t,T = Reell avkastning för aktie j från dag t till dag T 

Rj,t = Avkastning aktie i dag t 

 

För att beräkna den abnormala buy and hold-avkastningen (BHAR) för ett bolag behöver 

BHR för ett matchande bolag eller index subtraheras. Antalet bolag noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm och First North är avsevärt lägre än aktiemarknader i exempelvis 

Storbritannien eller USA, där majoriteten av tidigare studier genomförts. Det är således 

svårare att hitta matchande bolag för urvalet i denna studie med liknande egenskaper och 

industritillhörighet. Därför används OMXSPI som den matchade marknadsportföljen för 
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studiens urval. I enlighet med Ngatuni et al. (2007) beräknas den väntade BHR för bolaget 

som BHR för marknadsportföljen: 

𝑬(𝑩𝑯𝑹𝒋,𝝉,𝑻) =  [∏(𝟏 +  𝑬(𝑹𝒋,𝒕)) − 𝟏

𝑻

𝒕=𝝉

] × 𝟏𝟎𝟎% 

E (BHRj, t, T) = Reell avkastning för OMXSPI från dag t till T 

E (Rj, t) = Avkastning OMXSPI dag t 

 

Med dessa två mått kan den abnormala avkastningen (BHAR) för de efterföljande 252 

dagarna efter annonsering beräknas. BHAR är skillnaden mellan den förväntade avkastningen 

och den faktiska avkastningen. Den beräknas på följande sätt: 

𝑩𝑯𝑨𝑹𝒋,𝝉,𝑻 =  ∏(𝟏 +  𝑹𝒋,𝒕)

𝑻

𝒕=𝝉

− ∏(𝟏 +  𝑬(𝑹𝒋,𝒕)

𝑻

𝒕=𝝉

) 

BHARj, t, T = Abnormal avkastning för aktie j under period t till T 

 

Genomsnittet av samtliga 107 bolags BHAR beräknas över de 252 dagarna efterföljande 

annonseringsdagen. Formeln för detta definieras nedan: 

𝑨𝑩𝑯𝑨𝑹𝝉,𝑻 =  
𝟏

𝑵
 ∑ 𝑩𝑯𝑨𝑹𝒋,𝝉,𝑻

𝑵

𝒋=𝟏

 

N = Antalet undersökta bolag 

3.4.1 Signifikansmått för ABHAR 

För att testa om resultaten i den långsiktiga aktieavkastningen är signifikanta utförs ett t-test 

enligt följande modell använd i Ngatuni et al. (2007) studie: 

𝒕𝑨𝑩𝑯𝑨𝑹𝝉,𝑻
=  

𝑨𝑩𝑯𝑨𝑹𝝉,𝑻∙√𝑵

𝝈𝑩𝑯𝑨𝑹𝒋,𝝉,𝑻

 

Där N är antalet observationer under period t och σBHARi,τ,T är genomsnittlig 

standardavvikelse för studiens urval. 

3.5 Operationalisering av hypoteser 

Studiens hypoteser, presenterade i teoriavsnittet, ämnar uppfylla studiens syfte och 

operationaliseras innan prövning. Enkelsidiga hypoteser används då de i linje med tidigare 

forskning har en förväntad riktning. Hypotesprövningarna undersöker huruvida abnormal 

avkastning under eventfönstret samt post-eventfönstret är statistiskt signifikant. Tidigare 

nämnda beräkningar och modeller appliceras på studiens hypoteser: 
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Hypotes 1 - Företrädesemissioner medför negativ abnormal aktieavkastning kring 

annonseringsdagen. 

 

Hypotesen undersöks genom att studera hela urvalets abnormala aktieavkastning under 

eventfönstrets samtliga dagar (AAR) samt den kumulativa avkastningen under eventfönstret 

(ACARt+3). Signifikansen i resultatet testas genom att jämföra AAR och ACAR med den 

genomsnittliga standardavvikelsen i abnormal avkastning som uppmätts i estimeringsfönstret. 

För att bekräfta hypotesen krävs ett t-test med p-värde under 10%. 

 

Hypotes 2 - Företrädesemissioner medför negativ abnormal aktieavkastning året efterföljande 

annonseringsdatumet. 

 

Denna hypotes undersöks genom att jämföra BHRt+252 för urvalet samt BHRt+252 för OMXSPI 

för att se om medelvärdet för studiens urval är lägre än medelvärdet för OMXSPI. Dessa 

jämförs sedan genom ett t-test. Då en signifikansnivå på 10% har etablerats som gränsvärde, 

bekräftas hypotesen om p-värdet (enkel svans) underskrider 10%. 

 

Hypotes 3a - Aktieavkastningen hos bolag som genomför offensiva företrädesemissioner 

presterar bättre kring annonseringsdagen än bolag som genomför defensiva 

företrädesemissioner. 

 

Denna hypotes undersöks genom att jämföra AARt och ACARt+3 mellan observationerna 

kategoriserade som offensiva och observationerna kategoriserade som defensiva. Om AAR t 

och ACARt+3 är signifikant lägre, på 10% signifikansnivå, för urvalet som genomför 

defensiva företrädesemissioner jämfört med offensiva bekräftas hypotesen. Ett t-test för både 

AARt och ACARt+3 genomförs och om p-värdet för båda variablerna underskrider 10% för 

ena svansen bekräftas hypotesen. 

 

Hypotes 3b - Aktieavkastningen hos bolag som genomför offensiva företrädesemissioner 

presterar bättre året efterföljande annonsering jämfört med bolag som genomför defensiva 

företrädesemissioner. 

 

Hypotesen testas genom att jämföra BHARt+252 mellan urvalet som genomför offensiva 

företrädesemissioner och urvalet som genomför defensiva företrädesemissioner. Hypotes 3b 
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bekräftas om BHARt+252 för defensiva företrädesemissioner är signifikant lägre än BHARt+252 

för offensiva. Testas via ett t-test och om p-värdet (enkel svans) underskrider 10% bekräftas 

hypotes 3b. 

 

Hypotes 4a - Aktieavkastningen hos bolag med högt marknadsvärde presterar bättre kring 

annonseringsdagen jämfört med bolag med lågt börsvärde. 

 

Testas på samma sätt som hypotes 3a men jämförelsen görs istället mellan de 52 bolag med 

lägst marknadsvärde och de 53 bolag med högst marknadsvärde.  

 

Hypotes 4b - Aktieavkastningen hos bolag med högt marknadsvärde presterar bättre året 

efterföljande annonsering av företrädesemission jämfört med bolag med lågt börsvärde. 

 

Testas på samma sätt som hypotes 3b men jämförelsen görs istället mellan de 52 bolag med 

lägst marknads värde och de 53 bolag med högst marknadsvärde.  

3.6 Regressionsmodell 

En regressionsmodell utformas för att testa olika relevanta variablers förklaringsgrad för den 

abnormala avkastningen, både under eventfönstret (ARt, CAR t-3, t+3) samt den långsiktiga 

avkastningen (BHARt) året efterföljande annonsering. Regressionsmodellen adderas i studien 

med syfte att skapa en djupare förståelse kring vilka faktorer som förklarar den abnormala 

avkastningen, både på kort och lång sikt i enlighet med tidigare studier (Spiess & Graves, 

1995; Loughran & Ritter, 1995; Barclay & Litzenberger, 1988; Ngatuni et al., 2007; Walker 

& Yost, 2008).  Regressionsanalysen förlitar sig på att dess testvariabler är normalfördelade, 

vilket finansiell data sällan är. För att undersöka graden av normalfördelning i variablerna 

testas dess kurtosis och skevhet. Kurtosis mäter normalfördelningskurvans platthet eller höjd 

och skevhet visar på datamaterialets eventuella snedfördelning. Ifall en variabel påvisar en 

kurtosis mellan -1 och 1 samt en skevhet mellan -0.5 och 0.5 anses den vara normalfördelad 

(Hamberg, 2016). För att säkerställa variablernas uppfyllande av detta normalitetsantagande 

och kunna skatta icke-linjära samband logaritmeras de variabler som uppvisar en avvikande 

kurtosis och skevhet (Stock & Watson, 2011). 

3.6.1 Variabler 

Med en regressionsmodell testas förklaringsgraden hos olika variabler för att fastställa dess 

förmåga att förklara tre beroende variabler: CAR t-3, t+3, ARt, BHARt+252. Nedan presenteras 

studiens testvariabler och kontrollvariabler. 
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Testvariabel för emissionsmotiv 

Denna studie, i enlighet med tidigare forskning (Barclay & Litzenberger, 1988; Jensen et al. 

1994; Walker & Yost, 2008), undersöker bland annat om motiven bakom 

företrädesemissioner kan förklara avkastningen under eventfönstret samt året efterföljande 

annonsering. Motivet kan i denna studie vara antingen offensivt eller defensivt. I 

regressionsanalysen används en dummyvariabel för att undersöka motivet, om motivet 

bedöms vara defensivt antar dummyvariabeln värdet 1 och om motivet bedöms vara offensivt 

antar variabeln värdet 0. Denna testvariabel återknyter till studiens tredje hypotes. 

 

Testvariabel för marknadsvärde 

Tidigare forskning visar att det emitterande bolagets marknadsvärde (storlek) tenderar att ha 

en signifikant inverkan på den långsiktiga avkastningen efter en nyemission (Loughran & 

Ritter, 1995; Spiess & Affleck-Graves, 1995). Då studien även undersöker aktieprestationen 

året efterföljande annonsering är denna variabel intressant att undersöka. För att uppnå 

normaliserade data logaritmeras denna variabel, i linje med Spiess och Affleck-Graves 

(1995), vilket även minskar potentiella problem med extremvärden. Fördelen med denna 

strategi syns i tabell 2 då både kurtosis och skevhet reduceras markant. Denna variabel testas 

för att undersöka studiens fjärde hypotes. 

 

Testvariabel för market-to-book 

Definieras som marknadsvärdet på företaget dividerat med det bokförda värdet på eget 

kapital. Tidigare forskning använder detta mått för att bilda sig en uppfattning om företagets 

framtida investeringsmöjligheter (Ogden et al., 2003). Miller och Rock (1985) menar 

exempelvis att den abnormala avkastningen påverkas av marknadens förväntningar för 

bolagets framtida investeringsmöjligheter, vilket motiverar användandet av måttet i denna 

studie. Variabeln inkluderas för att komplettera analysen av studiens tredje hypotes, då 

framtida investeringsmöjligheter sannolikt kan påverka emissionsmotivet. Exempelvis 

förknippas ett lågt market-to-book värde med få investeringsmöjligheter, vilket kan vara 

förenat med en utmanande finansiell situation (Miller & Rock, 1985). Detta kan på så vis 

tänkas föranleda defensiva emissionsmotiv. 
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Testvariabel för skuldsättningsgrad 

Företagens möjligheter att anskaffa nytt kapital kan tänkas påverka deras val av 

anskaffningsmetod, ett mer finansiellt pressat bolag har sannolikt svårigheter att uppta lån 

och tvingas därav till börsen för att anskaffa kapital.  Tidigare studier presenterar 

skuldsättningshypoteser som framhäver hur en reduktion av skuldsättningsgrad i samband 

med nyemissioner påverkar bolagsvärdet (Modigliani & Miller, 1963; Masulis, 1983). Av 

denna anledning är kapitalstruktur av intresse, där skuldsättningsgrad approximerar bolagens 

kapitalstruktur. Definitionen av skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med eget 

kapital. Denna variabel används för att analysera hypotes 1 samt hypotes 2. I enlighet med 

Modigliani och Miller (1963) och Masulis (1983) bör alltså reduktionen av 

skuldsättningsgrad i samband med en företrädesemission mottas negativt av aktiemarknaden.  

 

Kontrollvariabel för emissionsstorlek 

Tidigare studier inom området har indikerat att den relativa emissionsstorleken kan påverka 

aktiens efterföljande prestation. Asquith och Mullins (1986) finner exempelvis i sin studie en 

signifikant negativ relation mellan relativ emissionsstorlek och abnormal avkastning. 

Variabeln beräknas genom att dividera emissionsstorleken med företagets marknadsvärde vid 

tidpunkten för tillkännagivande (Asquith & Mullins, 1986). 

 

Kontrollvariabel för marknadsplats 

Studiens urval innehåller bolag noterade på både Nasdaq OMX Stockholm och First North. 

Nasdaq OMX Stockholm och First North är två skilda börsmiljöer där olika regleringar och 

förutsättningar råder. Detta kan påverka marknadens efterföljande reaktion vid annonsering 

av företrädesemissioner och således även påverka studiens empiri. Mot bakgrund av detta 

kompletteras regressionsmodellen med en dummyvariabel som kontrollerar för 

börstillhörighet. På så vis neutraliseras eventuella skillnader mellan börserna med avseende 

kursreaktion efterföljande annonsering av företrädesemissioner (Stock & Watson, 2011). Om 

bolaget är listat på OMX Stockholm antar dummyvariabeln värdet 1, om bolaget är listat på 

First North antar dummyvariabeln värdet 0.  

 

Kontrollvariabel för emissionskostnad 

Den relativa emissionskostnaden baseras på den totala avgiften förenat med genomförandet 

av företrädesemissioner och används som en kontrollvariabel. Den definieras som kostnaden 

för emissionen dividerat med anskaffat kapital. 
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Kontrollvariabel för utspädning 

Om en aktieägare vid en företrädesemission väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter blir 

vederbörande utspädd i sitt ägande, vilken kan anses vara en negativ effekt (Andrén et al., 

2015:81). Variabeln definieras som den procentuella utspädning en aktieägare upplever om 

denne väljer att inte utnyttja sin teckningsrätt, vilket finns presenterat i företrädesemissionens 

prospekt.  

 

Kontrollvariabler för år samt bransch 

En dummyvariabel för vart och ett av studiens år används (2006 - 2014) samt 

dummyvariabler för urvalets branschtillhörighet, indelat i fem olika branscher. Dessa 

branscher är teknologi, tjänster, finans & fastigheter, industri och handel baserat på bolagens 

SIC-koder5 som identifierar bolagets industritillhörighet. 

3.6.2 Regression 

Matematisk definieras studiens regressionsmodell på följande sätt.  

 

Yi = 𝛽0 + 𝛽1D1i + 𝛽2D2i + 𝛽3log(X1i) + 𝛽4log(X2i) + 𝛽5X3i + 𝛽6log(X4i) + 𝛽7log(X5i) + 

𝛽8log(X6i) + 𝛽9𝛿1i...9i + 𝛽10𝛿10i...15i + ui 

 

Yi = Beroende variabel (CARt-3, t+3, BHARt+252, AARt) 

D1 = Dummyvariabel som antar värdet 1 om företrädesemissionen anses offensiv, annars 0 

D2 = Dummyvariabel som antar värdet 1 om företaget är listat på OMXS, annars 0 

log(X1) = Logaritmerat marknadsvärde 

log(X2) = Logaritmerat P/B 

X3 = Relativ emissionskostnad 

log(X4) = Logaritmerad relativ emissionsstorlek 

log(X5) = Logaritmerad skuldsättningsgrad (S/EK) 

log(X6) = Logaritmerad utspädningsgrad 

Kontrollvariabler:  

𝛿1i...9i = Dummyvariabler för vart och ett av studieperiodens år (2006 - 2014) 

𝛿10i...15i = Dummyvariabler för var och en av urvalets branscher 

                                                
5 SIC-koder, eller Standard Industrial Classification-koder, är ett system för att klassificera bolags 

branschtillhörighet (UK Companies House, 2016). 
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4. Empiriskt resultat 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för studiens deskriptiva statistik som sedan mynnar 

ut i en presentation av empiriska fynd relevanta för att bemöta studiens hypoteser. Dessa 

analyseras baserat på det teoretiska ramverket och tidigare forskning inom området. 

Slutligen presenteras resultaten från den multipla regressionsanalysen.  

___________________________________________________________________________ 

4.1 Deskriptiv statistik 

  Medelv. Median Standardav. Kurtosis Skevhet Min Max 

AR (dag t) -0,017 -0,008 0,087 3,934 -0,905 -0,34 0,25 

BHAR (dag t+252) -0,152 -0,27 0,585 0,897 0,930 -1,17 1,786 

CAR (dag t-3 till t+3) -0,002 0,009 0,159 1,129 -0,345 -0,44 0,469 

Emissionsmotiv 0,561 1 0,499 -1,980 -0,248 0 1 

Market-to-book (log) 0,300 0,301 0,538 0,711  0,462 -1,03 2,074 

Marknadsplats 0,720 1 0,451 -1,036 -0,990 0 1 

Marknadsvärde (log) 2,780 2,572 0,670 1,348 1,245 2,006 5,155 

Relativ emissionskostnad 0,063 0,052 0,038 -0,637 0,521 0,006 0,161 

Relativ emissionsstorlek (log) -0,536 -0,564 0,371 1,393 0,736 -1,3 0,869 

Skuldsättningsgrad (log) -1,050 -0,523 1,600 -0,343 -0,948 -4 2,041 

Utspädning (log) -0,525 -0,523 0,266 -0,437 -0,121 -1,23 -0,01 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för studiens variabler 

I tabell 2 återfinns en översiktlig redogörelse för de statistiska mått som beskriver läge, 

normalfördelningsgrad och spridning av studiens variabler. Urvalets marknadsvärde vid 

emissionsannonsering var genomsnittligen 2046 MSEK och medianvärdet var 371 MSEK, 

där medianen målar en mer representativ bild av urvalets storleksfördelning. Av förklarliga 

skäl är testvariablerna emissionsmotiv och marknadsplats inte normalfördelade då de är 

binära dummyvariabler.  Vidare elimineras extremvärden genom tillämpning av trimming 

med syfte att uppnå ett mer normalfördelat urval (Hamberg, 2016). Trimming av 

datamaterialet för ARt, CAR t-3, t+3, och BHARt+252 som ligger mer än tre standardavvikelser 

från medelvärdet genomförs då dessa sannolikt utgör extraordinära icke-representativa 

händelser som kan driva resultatet på grund av studiens begränsade urval. Trimming används 

istället för winsorizing på grund av variablernas kumulerade exponentiella natur, då trimming 

på ett önskvärt sätt eliminerar effekten av extremvärden. Detta då winsorizing ersätter 

extrema värden med mindre extrema och trimming eliminerar dem helt.  
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Tabell 3 redovisar den inbördes korrelationen mellan studiens variabler och deras korrelation 

med ARt, CAR t-3, t+3 samt BHARt+252. 

 

Tabell 3. Korrelationskoefficienter presenterade i en korrelationsmatris. ***, ** och * betecknar signifikans på 

1, 5 respektive 10% signifikansnivå. 

Som presenterat i tabell 3 återfinns ett antal intressanta interkorrelerande samband mellan 

studiens variabler, med varierande riktning och styrka. Majoriteten av 

korrelationskoefficienterna tyder på ett väntat samband mellan de oberoende variablerna och 

ARt, BHARt+252 och CAR t-3, t+3, med ett antal undantag. Exempelvis ter sig variabeln relativ 

emissionskostnad ha ett starkt negativt samband med ARt, troligtvis ett resultat av att 

marknaden straffar bolag med höga emissionskostnader i relation till anskaffat kapital då 

marknaden sannolikt föredrar låga transaktionskostnader. 

 

En stark negativ korrelation påvisas mellan relativ emissionskostnad och marknadsvärde 

vilket ter sig väntat då mindre bolag sannolikt har större relativa transaktionskostnader vid 

kapitalanskaffning än större bolag. Ytterligare en starkt negativ korrelation visar sig mellan 

variablerna utspädning och market-to-book (P/B). Detta indikerar att högt värderade bolag 

sett till marknadsvärde på eget kapital blir mindre utspädda i samband med 

företrädesemissioner jämfört med bolag med lågt market-to-book.  

 

Vidare kan en stark positiv korrelation mellan variablerna utspädning och emissionsmotiv 

urskiljas, vilket indikerar att defensiva företrädesemissioner kännetecknas av en större 

potentiellt utspädande effekt för bolagets aktieägare. Då offensiva företrädesemissioner ofta 

motiveras med avgränsade finansiella investeringar medför detta en lägre utspädande effekt 

än defensiva företrädesemissioner som ofta genomförs för att säkerställa kapitalbehovet för 

bolagets operationella verksamhet i närtid. Variabeln marknadsvärde påvisar en signifikant 

relation med variabeln emissionsmotiv, där bolag med lägre marknadsvärde tenderar att 

genomföra defensiva företrädesemissioner. Ytterligare ett antal statistiskt signifikanta 

korrelationer förekommer, vilka finns presenterade i tabell 3. 
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4.2 Företrädesemissionens kortsiktiga effekter 

 

Figur 4. Abnormal avkastning (AARt & ACARt-3, t+3) samt p-värden för hela urvalet under eventfönstret, ***, ** och * 

betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10 % signifikansnivå. 

Figur 4 presenterar de uppmätta rörelserna för ACAR och AAR. Under eventfönstrets sju 

dagar kan inte någon signifikant abnormal aktieavkastning uppmätas även om figur 4 vittnar 

om en tydlig rörelse i avkastningen. En viss positiv abnormal avkastning observeras under de 

tre dagarna innan samt de tre dagarna efterföljande annonseringsdagen, varav samtliga 

underskrider 1% per dag. Annonseringsdagen uppvisar en negativ abnormal avkastning på ca 

1,7% i genomsnitt, detta är tillräckligt för en signifikans på 29% men avlägset från de 

eftersökta 10%. Detta avviker från många tidigare eventstudier som finner en statistiskt 

säkerställd abnormal avkastning vid annonsering mellan -0,75% till -3% (Ogden et al., 2003). 

Walker och Yost (2008) studie uppvisar exempelvis ett AARt på -2,76% och Barclay och 

Litzenberger (1988) finner -1,3% genomsnittlig abnormal avkastning under eventdagen. 

Resultatet motsäger även Myers och Majluf (1984) resonemang kring pecking order, där 

nyemissioner anses vara den minst attraktiva formen av finansiering. Enligt teorin bör 

annonsering av företrädesemission ha ett negativt signalvärde för investerare och därav 

medföra negativ abnormal avkastning, men så är inte fallet i denna studie. 

 

Även om det negativa sambandet mellan annonsering och negativ abnormal avkastning inte 

kunnat säkerställas statistiskt för företrädesemissioner på den svenska marknaden indikerar 

resultaten ett generellt negativt mottagande av aktiemarknaden. De små utslagen på abnormal 

avkastning under eventfönstret kan bero på den problematik kring fastställandet av 

annonseringsdagen beskriven i bilaga 1, i sådana fall kan marknaden tänkas ha diskonterat 
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informationen kring företrädesemissionen innan beslutet att genomföra den fattats. 

Ytterligare en potentiell felkälla är den relativt höga genomsnittliga standardavvikelsen för 

AR uppmätt i estimeringsfönstret på cirka 3% per dag. För att en daglig abnormal 

avkastningsrörelse ska vara signifikant krävs att den överskrider 4,95%. Det är möjligt att 

användandet av ett index med högre grad av korrelation med urvalet skulle kunna reducera 

standardavvikelsen i abnormal avkastning, exempelvis genom att använda portföljer av 

matchade bolag i enlighet med Ngatuni et al. (2007). Som tidigare nämnt i avsnitt 3.4 är dock 

studiens börslistor avsevärt mindre vilket begränsar dessa möjligheter. Sammanfattningsvis 

går det inte att på 10% signifikansnivå utesluta att den uppmätta rörelsen är slumpmässig och 

hypotes 1 måste således förkastas. 

4.3 Företrädesemissionens långsiktiga effekter 

 
Figur 5. BHR med t-test för studiens totala urval jämfört OMXSPI, ***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10 

% signifikansnivå. 

Företrädesemissioners långsiktiga effekter utvärderas genom att jämföra BHR för OMSXPI 

med samma mått för det totala urvalet året efterföljande annonseringsdagen. Figur 5 

illustrerar en tydlig skillnad i genomsnittlig BHR mellan dessa två, där OMXSPI 

genomsnittligen avkastar 7,3 % på årsbasis under de perioder som studerats. För urvalet är 

denna siffra -7,9 %. I genomsnitt genererar alltså studiens urval 15,2% lägre aktieavkastning 

än OMXSPI kumulerat över de 252 börsdagar efterföljande annonsering av 

företrädesemission. Volatiliteten i aktieavkastning för urvalet är som väntat betydligt högre 

än den för OMXSPI, urvalet uppvisar en standardavvikelse i årsavkastning på ca 56% medan 

samma siffra för OMXSPI är ca 23 %. I figur 5 återges att skillnaden i årsavkastning är 

statistiskt säkerställd på 1 % signifikansnivå. Således bekräftas hypotes 2, att bolagen i 
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urvalet avkastar signifikant lägre än jämförelseindex året efterföljande annonsering av 

företrädesemission. Detta indikerar att investerare kan förvänta sig en negativ aktieavkastning 

för bolag som genomför företrädesemissioner året efterföljande annonsering. 

 

Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning kring nyemissioners långsiktiga negativa 

effekter på aktieavkastning (Spiess & Affleck-Graves, 1995; Loughran & Ritter, 1995). 

Ngatuni et al. (2007) finner att bolag på den brittiska börsen som genomför 

företrädesemissioner genomsnittligen genererar BHR på 7,99% och BHAR på -10,14% året 

efterföljande annonsering. Resultaten från urvalet i denna studie, med ett BHAR på -15,2%, 

visar en mer negativ aktieprisutveckling på den svenska marknaden än Ngatuni et al. (2007). 

Denna skillnad skulle delvis kunna bero på marknadsportföljernas sammansättning 

kombinerat med annorlunda marknadsförutsättningar och urvalsstorlek. I enlighet med Spiess 

och Affleck-Graves (1995) studie skulle denna negativa aktieprisutveckling även kunna bero 

på att bolagen väljer att genomföra nyemissioner när ledningen anser att aktien är 

övervärderad. Det bör också nämnas att det finns ett stort antal faktorer som kan påverka 

aktieprisutvecklingen under loppet av ett år som inte nödvändigtvis härrör från 

företrädesemissionen. Vidare är resultaten intressanta sett till Famas (1970) teorier kring 

marknadseffektivitet. Fynden indikerar en fördröjning i marknadens diskontering av den 

negativt prisdrivande informationen förenat med annonseringen av företrädesemissioner. Det 

tenderar följaktligen finnas anledning att ifrågasätta den semistarka marknadseffektivitet 

denna studie bygger på. 
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4.4 Offensiva kontra defensiva företrädesemissioner 

 

Figur 6. AAR samt ACAR under eventfönstret för urvalet kategoriserat som offensivt kontra urvalet 

kategoriserat som defensivt. T-test vid jämförelse av grupperna, ***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 

respektive 10 % signifikansnivå. 

Emissionsmotivens resultat är tvetydiga och inte signifikanta på 10% nivån. 

Företrädesemissioner med defensiva motiv uppvisar AARt på ca -1% och urvalet med 

offensiva motiv har ett motsvarande mått på ca -2,6%. Båda grupperna uppvisar en initial 

negativ reaktion vid annonsering och urvalet med offensiva motiv reagerar något starkare än 

den andra gruppen, dock inte med signifikans då p-värdet är 16,6%. För hela eventfönstret är 

skillnaden inte heller vidare stor, defensiva företrädesemissioner uppvisar ett ACAR t-3, t+3 på 

1,3% och motsvarande värde för de offensiva är -2%. Denna skillnad är inte heller signifikant 

då p-värdet är 15%. Intressant är dock att de offensiva emissionerna svagt indikerar en 

starkare negativ marknadsreaktion än de med defensiva motiv, det går emot de initiala 

förväntningarna att det skulle förhålla sig i den motsatta riktningen. Dessa resultat skulle, om 

indikationen är korrekt, överensstämma med fynden från Jensen et al. (1994) studie som 

finner en mindre negativ reaktion efterföljande defensiva motiv. Författarna menar att 

defensiva motiv medför negativa reaktioner baserat på The Existing Asset Value Signaling 

Hypotheses, men att offensiva motiv, med grund i The Wasteful Investment Hypotheses leder 

till ännu större negativa reaktioner. Ifall dessa hypoteser är representativa för denna 

undersökning innebär det att en viss grad av informationsasymmetri råder på den svenska 

marknaden vilket skapar negativa marknadsreaktioner, men att investerare reagerar ännu mer 

negativt vid indikationer om olönsamma investeringar. Vidare motsäger dessa indikationer 

till viss del tidigare presenterade skuldsättningshypoteser (Modigliani & Miller, 1963; 
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Masulis 1983) då defensiva, ofta skuldsanerande motiv, inte kan påvisa en statistiskt 

säkerställd negativ reaktion. Figur 6 illustrerar ovan nämnda resultat. 

 

 

Figur 7. ABHAR indelat efter emissionsmotiv. T-test vid jämförelse av grupperna, ***, ** och * betecknar 

signifikans på 1, 5 respektive 10 % signifikansnivå. 

 

Den långsiktiga aktieprisutvecklingen överensstämmer mer med förväntningarna. Både 

offensiva och defensiva företrädesemissioner uppvisar en negativ aktieavkastning året 

efterföljande annonsering. Urvalet med defensiva motiv genererar en genomsnittlig 

ABHARt+252 på -18% och motsvarande mått för urvalet med offensiva motiv uppgår till -

11,5%, se figur 7. Standardavvikelsen av ABHARt+252 för båda grupperna är snarlika och är 

cirka 30%. Urvalet i denna studie som annonserar defensiva företrädesemissioner genererar 

alltså 7% lägre avkastning ett år efterföljande annonsering än de offensiva. Denna skillnad är 

dock inte signifikant då p-värdet är 29%. Sammantaget kan en signifikant skillnad i abnormal 

aktieavkastning mellan bolag som annonserar defensiva jämfört med offensiva 

företrädesemissioner inte säkerställas, varken på kort eller lång sikt. Hypotes 3a och 3b måste 

således förkastas.  
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4.5 Bolagens storlek 

 

Figur 8. AAR samt ACAR under eventfönstret för urvalet kategoriserat som lågt och högt marknadsvärde. T-test 

vid jämförelse av grupperna, ***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10 % signifikansnivå. 

 

Tidigare forskning har visat att bolagsstorlek kan vara en faktor som påverkar avkastning på 

kort och lång sikt (Spiess & Affleck-Graves, 1995; Loughran & Ritter, 1995; Ngatuni et al., 

2007). Även denna studie indikerar att det råder skillnader mellan företag med högt och lågt 

marknadsvärde. Under eventfönstrets sju dagar förekommer skillnader mellan grupperna. 

AARt för de 53 bolag med lägst marknadsvärde var -2,8%, och för de 54 med högst 

marknadsvärde var AARt -0,5%, detta resultat illustreras i figur 8. De större bolagen uppvisar 

även lägre volatilitet i AARt jämfört med de mindre vilket ter sig logiskt då större företag 

generellt sett är mindre riskfyllda investeringar, ceteris paribus (Grinblatt & Titman, 

2002:103–105). Skillnaden i AARt mellan grupperna är signifikant (på 10% nivån) med ett p-

värde på 9,4%, se figur 8. Skillnaden i CARt-3, t+3 är inte signifikant med ett p-värde på 12,5% 

men antyder en skillnad mellan små och stora företag. De större företagen i urvalet genererar 

ett CARt-3, t+3 på 1,6% och de små företagen -2%, rörelsen är således ungefär lika stor men 

har motsatt riktning, detta illustreras i figur 8. Med detta resultat indikeras att mindre bolags 

aktier tenderar reagera mer negativt kring annonsering av företrädesemissioner. Då varken 

AARt eller CARt+3 uppnår signifikanta resultat förkastas hypotes 4a, ingen signifikant 

skillnad mellan små och stora bolags abnormala aktieavkastning uppvisas under 

eventfönstret. 
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Figur 9. ABHAR för bolag med lågt respektive högt marknadsvärde. T-test vid jämförelse av grupperna, ***, 

** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10 % signifikansnivå. 

Den långsiktiga aktieavkastningen följer dock studiens förväntningar. Bolagen med lågt 

marknadsvärde avkastar i genomsnitt ca -28% abnormalt (BHARt+252) året efterföljande 

annonsering, att jämföra med ca -3 % för de större företagen, skillnaden syns tydligt i figur 9. 

För BHARt+252 är standardavvikelsen något högre för de större bolagen (ca 36%) jämfört med 

de mindre bolagen (30 %). Skillnaden i BHARt+252 är signifikant med ett p-värde på 1,6%, se 

figur 9, med god marginal under eftersträvade 10%. Hypotes 4b bekräftas således, att 

aktieavkastningen hos bolag med högt marknadsvärde presterar bättre jämfört med bolag med 

lågt börsvärde året efterföljande annonsering av företrädesemission, se figur 9. 

 

Detta resultat överensstämmer med tidigare studier kring aktieavkastning efterföljande 

nyemissionen, där större bolag tenderar att överprestera på lång sikt (Spiess & Affleck-

Graves, 1995; Loughran & Ritter, 1995; Ngatuni et al., 2007). I enlighet med dessa tidigare 

studier kan det vara så att det råder en lägre grad av informationsasymmetri hos större bolag, 

men även möjligheten att en rad andra faktorer driver en bättre aktieutveckling hos dessa 

bolag långsiktigt. Bolag med större marknadsvärde kan rimligtvis tänkas ha uppnått sin 

värdering genom uppvisande av en stabil och beprövat lönsam affärsmodell, som generellt 

över tid bör leda till en stabilare aktieutveckling. Det bör vidare framhållas att investeringar i 

mindre bolag som genomför företrädesemissioner på den svenska börsen tenderar vara 

förenat med stor finansiell risk. Detta skulle även kunna härledas till Dierkens (1991) 

resonemang kring informationsasymmetri, att större och mer välanalyserade bolag har en 

lägre grad av informationsasymmetri.  
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4.6 Resultat av multipel regression 

 

Tabell 4. Multipel regressionsanalys för de beroende variablerna ARt, CARt-3, t+3, BHARt+252, betakoefficientens 

standardavvikelse skrivs inom parentes. ***, ** och * betecknar signifikans på 1, 5 respektive 10% signifikansnivå. 

 

Tabell 5. VIF-värden för oberoende variabler uppdelat per regressionsmodell. 

Då regressionsmodellen baseras på flera oberoende variabler för att förklara de beroende 

variablerna (ARt, CARt-3, t+3, BHARt+252) finns risken att de förklarande variablerna är 

beroende av varandra. Detta fenomen kallas multikollinearitet och kan underminera 

resultaten genom att göra regressionens skattningar opålitliga. Graden av multikollinearitet 

mäts med hjälp av måttet variance inflation factor (VIF). Antar måttet ett värde under 10 

existerar inte denna problematik mellan de förklarande variablerna (Neter et al., 1983:408). 

Samtliga VIF-värden i regressionsmodellen underskrider 10 med god marginal (se tabell 5), 

således fastslås att variablerna inte påverkas av problematik med multikollinearitet. 

 

Modell 1 för den beroende variabeln ARt presenteras i tabell 4 och visar ett justerat R2 värde 

på 21,1%. Det innebär att 21,1% av variansen i ARt kan förklaras med hjälp av de oberoende 

variablerna samt av kontrollvariablerna efter justering för antalet variabler. Modellen visar att 

valda testvariabler har relativt betydande förklaringskraft gällande förändringar i AR t vilket 
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stärker relevansen i att använda dessa. Regressionen är genomförd enligt metodiken stegvis 

addering av variabler via SPSS kallad stepwise linear regression6. De oberoende variabler 

som inkluderats i modellen utöver kontrollvariablerna för bransch och år är market-to-book 

och relativ emissionskostnad. Båda har en negativ koefficient vilket betyder att en ökning av 

dessa värden innebär en större negativ reaktion på ARt, de båda variablernas effekt är 

statistiskt signifikant på 1% nivån i modell 1. Det negativa sambandet mellan 

emissionskostnad och ARt kan som tidigare nämnt bero på att marknaden föredrar låga 

transaktionskostnader. Detta kan även finna en teoretisk grund i The Wasteful Investment 

Hypotheses presenterad av Barclay och Litzenberger (1988), då marknaden riskerar att 

uppfatta ledningens kapitalallokering som ineffektiv. Vidare kan det negativa sambandet 

mellan market-to-book-kvot och ARt tänkas relatera till The Cash Flow Signaling Hypotheses 

och de fundamentala sambanden i signalteorin. En låg market-to-book-kvot indikerar låga 

marknadsförväntningar kring framtida kassaflöden, förväntningar som ytterligare skulle 

kunna försämras vid annonsering av en företrädesemission. Detta då annonseringen sänder 

negativa signaler till investerare gällande bolagets interna kassaflöden och således framtida 

vinstmöjligheter (Miller & Rock, 1985; Barclay & Litzenberger, 1988). De oberoende 

variablernas samlade f-värde är 7,9 och således statistiskt signifikant på 1% nivån, vilket 

innebär att modellen mäter vad som förklarar en del av variansen i ARt.  

 

I modell 2 för beroende variabel ARt inkluderas alla oberoende variabler inklusive 

kontrollvariabler. Resultatet liknar det i modell 1, men med lägre signifikans för market-to-

book samt relativ emissionskostnad, de har signifikans på 5% respektive 10%. F-värdet 

sjunker till ca 1,9 vilket är signifikant på 5% nivån och justerat R2 blir som väntat något lägre 

än i modell 1, ca 15%.  

 

Modell 3 för den beroende variabeln CARt+3 utförs enligt samma metodik som modell 1 med 

undantaget att kontrollvariabler för år exkluderas. Detta då stepwise linear regression inte 

inkluderar någon av de förklarande variabler studien ämnar undersöka när fasta effekter för år 

inkluderas. Market-to-book är den enda variabel som modellen inkluderar, utöver 

kontrollvariabler för bransch, och har samma effekt på CARt+3 som ARt i modell 1 med en 

signifikans på 1%. Även detta ligger i linje med resultat från Miller och Rock (1985) som 

menar att market-to-book-kvoten utgör en lämplig approximering för bolagens interna 

                                                
6 Stepwise linear regression är en regressionsmetodik där flertalet variabler testas samtidigt och de svagast 

korrelerande variablerna elimineras från modellen (University of Leeds, 2016). 
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kassaflöden och investeringsmöjligheter. Förklaringsgraden av variansen för CAR t+3, är 5,4% 

(justerat R2), F-värdet är ca 7 och således statistiskt signifikant på 1% nivån vilket innebär att 

modellen faktiskt förklarar en del av variansen i CARt+3.  

 

Modell 4 med beroende variabel CARt+3 inkluderar samtliga oberoende variabler och visar att 

market-to-book har signifikant påverkan på CARt+3, ju högre marknadsvärdering på eget 

kapital desto starkare negativ reaktion i abnormal avkastning under eventfönstret. Den 

justerade förklaringsgraden för modell 4 är 6,4%, dock kan modellen ifrågasättas då F-värdet 

inte är statistiskt signifikant vilket innebär att modellen inte förklarar variansen i CARt+3.  

 

Modell 5 med beroende variabel BHARt+252 följer stepwise regression-metodiken i modell 1. 

Den enda inkluderade oberoende variabeln är marknadsplats kombinerat med 

kontrollvariabler för bransch och år. Urvalets marknadsplats förklarar en del av variansen i 

BHARt+252, First North-noterade bolag avkastar enligt modellen 34% lägre BHARt+252 året 

efterföljande annonsering av nyemission jämfört med bolag noterade OMXS, 

marknadsplatsens påverkan är signifikant på 1% nivån. Dessa resultat är kompatibla med 

Dierkens (1991) resonemang kring en minskad förekomst av informationsasymmetri i större 

och mer väletablerade bolag.  Ur detta perspektiv finns även likheter med Myers och Majluf 

(1984) pecking order, att emitterande bolag där företagsledare har överlägsen information, 

allt annat lika, upplever ett större prisfall i aktien efter annonsering. Modell 5 har ett justerat 

R2 på 18,8% vilket innebär att modellen förklarar ca 19% av variansen i BHARt+252. F-värdet 

på 9 är signifikant på 1% nivån, vilket visar att modellen mäter det den avser att mäta.  

 

Modell 6 med beroende variabel BHARt+252 följer metodiken i modell 2. Marknadsplats har i 

denna modell liknande påverkan som i modell 5, dock med signifikans på 10% istället för 

1%. Justerat R2 är 11,6% och f-värdet ca 1,7 vilket är statistiskt signifikant på 10% nivån. 

Modell 6 ger alltså liknande resultat som modell 5 men med lägre signifikans, vilket är väntat 

givet modellernas skillnader i uppbyggnad. Sammanfattningsvis kan konstateras att ingen av 

modellerna visade att emissionsmotiv har signifikant påverkan på den abnormala 

avkastningen, på kort eller lång sikt. Detsamma gäller urvalets marknadsvärde, dock har 

marknadsplats signifikant effekt på den långsiktiga abnormala avkastningen och 

marknadsplats har en signifikant korrelation med marknadsvärde. Detta resultat kan 

eventuellt relateras till fynden i Ngatuni et al. (2007) studie där marknadsvärde utgör en 

central förklarande roll i BHAR av emitterande bolag. 
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5. Konklusion 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats, en diskussion kring dess validitet och reliabilitet 

samt förslag till vidare forskning inom området. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om den svenska aktiemarknaden reagerar negativt i 

samband med och efterföljande annonsering av företrädesemissioner samt utvärdera 

defensiva och offensiva emissionsmotiv. Undersökningen baseras på ett urval av 107 

företrädesemissioner genomförda av bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm eller First 

North mellan åren 2006 och 2014. Det konstateras att inga statistiskt signifikanta resultat kan 

fastställas under eventfönstret, även om grafen i figur 4 indikerar en viss negativ 

marknadsreaktion. Gällande de långsiktiga effekterna fastställs, i linje med Ngatuni et al. 

(2007), att genomsnittlig aktieprestation året efterföljande annonsering av företrädesemission 

är signifikant lägre än för övriga företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm.  

 

Vidare ämnade denna studie undersöka skillnader mellan defensiva och offensiva motiv vid 

företrädesemissioner på kort och lång sikt. Här uppvisas inga signifikanta skillnader mellan 

urvalen men en svag antydan till starkare negativ initial reaktion vid offensiva motiv, i linje 

med Jensen et al. (1994), över det längre perspektivet är resultatet för svagt för att fastställa 

en riktning och slutsatsen får dras att ingen skillnad kan säkerställas. En annan frågeställning 

var att undersöka skillnaden mellan bolag med högt respektive lågt marknadsvärde. Här 

konstateras att bolag med lägre marknadsvärde reagerar signifikant mer negativt vid 

annonseringsdagen samt året efterföljande annonsering av företrädesemission. Dessa fynd låg 

i linje med förväntningarna. Resultaten skulle kunna bero på en kombination av att mindre 

bolag tenderar att vara under mindre bevakning och inneha ett större informationsgap mellan 

investerare och bolagsledning vilket återspeglas i aktieprisets utveckling (Dierkens, 1991). 

Givetvis finns även en rad andra faktorer som kan bidra till aktieprisutvecklingen på lång sikt 

som inte inkluderas i denna undersökning. Exempel på sådana faktorer kan vara 

branschspecifika förändringar, råvaruprisfluktuationer, efterfrågan på bolagets produkter 

samt andra förändringar ett brett index som OMXS inte justerar för. 

  

Ansatsen med multipel regressionsanalys genererade ett antal signifikanta resultat. ARt 

påverkas negativt av högre market-to-book samt högre relativ emissionskostnad, även CARt+3 
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följer ett liknande resultat. Den långsiktiga avkastningen BHARt+252 förklaras delvis av 

marknadsplats, vilket går hand i hand med resultatet att mindre bolag uppvisar lägre 

BHARt+252. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att studiens resultat mynnade ut i variationsrika utfall med 

en rad väntade och oväntade intressanta fynd gällande den svenska aktiemarknaden. 

Tvetydigheter och bristande statistiska signifikanser i datamaterialet försvårade dessvärre 

möjligheterna att analysera och dra slutsatser kring resultaten med hjälp av studiens teoretiska 

ramverk samt tidigare forskning.  Det bör även framhållas att arbetets begränsade omfattning 

kombinerat med forskningsansatsens storlek ledde till reducerat utrymme för analys och 

tolkning av studiens fynd. Studiens omfångsrika forskningsansats har bidragit till svårigheter 

att nyansera detaljer och lyfta fram övriga intressanta resultat framkomna under studien. 

5.2 Studiens validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att studien mäter det som avses mätas samt en frånvaro av systematiska fel. 

(Bryman & Bell, 2013:63–66). Studien grundas i ett välbeprövat metodförfarande förankrat i 

tidigare forskning där metodvalen motiverats genom att lyfta fram fördelar samt bemöta 

eventuella brister, med syfte att stärka förtroendet till dess ansats. Ytterligare en viktig aspekt 

för studiens tillförlitlighet är dess reliabilitet, det vill säga att mätningar sker på ett noggrant 

sätt för att minimera förekomsten av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & 

Bell, 2013:62–63). Prisdata samt övriga finansiella data är insamlad via Thomson Reuters 

Eikon. Studien bygger på att sekundärdata från dessa databaser är tillförlitlig, vilket utgör ett 

riskmoment utom vår kontroll. Dessa informationskällor är dock välanvända av 

finansmarknadens största aktörer och anses i finansbranschen vara en pålitlig källa för denna 

typ av information vilket stärker förtroendet för datamaterialet (Thomson Reuters, 2015). 

Studiens validitet och reliabilitet kan även påverkas av urvalsbias (se avsnitt 3.2.4) samt 

överlevnadsbias (se avsnitt 3.2.5) vilket behandlas i tidigare avsnitt. Sammantaget anser vi att 

studiens validitet och reliabilitet håller god kvalitet givet dess begränsade förutsättningar. 

5.3 Vidare forskningsmöjligheter 

Den nordiska aktiemarknaden är tämligen homogen vad gäller kapitalanskaffning och 

bolagssammansättning (Holderness & Pontiff, 2016). Detta skapar möjligheter för vidare 

forskning att utöka urvalet genom att undersöka aktieutveckling efterföljande 

företrädesemissioner för samtliga nordiska länder. Utöver ett sannolikt starkare och mer 
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generaliserbart resultat för den svenska aktiemarknaden skulle detta även underlätta 

möjligheterna att bygga portföljer av matchande bolag för jämförelser. 

 

Vidare bortser denna studie från konjunkturlägets effekter på frekvensen och utfallen av 

företrädesemissioner. Då kapitalbehov tenderar att variera beroende på det rådande 

ekonomiska läget skapas incitament att undersöka detta närmare på den svenska marknaden. 

Det kan även vara intressant att undersöka om förekomsten av defensiva och offensiva 

nyemissioner varierar beroende på konjunkturläge.  

 

Ett intressant övrigt resultat är den signifikanta skillnaden i ABHAR mellan de olika 

marknadsplatserna Stockholm OMX och First North. Ytterligare test av data visar att OMX-

noterade bolag i urvalet genomsnittligen avkastade -4,3% året efterföljande annonsering, där 

urvalet från First North presterade -45%. Denna diskrepans skulle kunna grunda sig i att 

marknadsvärdet för urvalet från OMXS i snitt är 5119 MSEK och urvalet från First North 

enbart är 271 MSEK. Det ter sig alltså finnas samband mellan bolagsstorlek och börsmiljö för 

aktieprestationen efterföljande företrädesemissioner, något som vidare forskning skulle kunna 

undersöka. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Fastställa annonseringsdatum 

Exempel från prospektet utfärdat av Husqvarna AB som illustrerar problematiken att 

fastställa ett annonseringsdatum för företrädesemissionen hos somliga bolag. 
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Bilaga 2. Kategorisera emissionsmotiv 

Exempel på motiv för en offensiv företrädesemission från prospektet utgivet av ICA Gruppen 

AB (f.d. Hakon Invest AB), annonserat 2013-04-29. Emissionslikviden ska enligt prospektet 

nyttjas för att finansiera förvärvet av samtliga aktier i ICA. 
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Exempel på motiv för en defensiv företrädesemission från prospektet utgivet av Anoto, 

annonserat 2014-09-04. Emissionslikviden ska enligt prospektet nyttjas för skuldsanering 

samt täckandet av bolagets löpande kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 


