
 

Finansiering med hybridkapital  
- En studie om annonseringseffekten vid emission 

av preferensaktier 

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 
HT 2016 
 

Datum för inlämning:  2017-01-13 

Märta Almgren 

Jakob Krantz 
 

Handledare: Joachim Landström 



Sammandrag 
 

Tidigare empiriska studier finner att annonseringseffekten vid offentliggörandet av emission 

av stamaktier är negativ och att utfärdande av obligationer inte leder till en negativ 

annonseringseffekt i samma utsträckning. Endast ett fåtal studier har undersökt 

annonseringseffekten vid emission av hybridkapital och studierna har huvudsakligen 

begränsats till USA och Storbritannien. Denna studie undersöker annonseringseffekten vid 

offentliggörandet av emission av preferensaktier för 59 emissioner inom den Europeiska 

unionen mellan åren 1994-2016. Vi beräknar abnormal avkastning för dagarna som omger 

offentliggörandet och testar huruvida teorier om informationsasymmetri kan förklara 

annonseringseffekten. Resultatet visar en negativ men ej signifikant abnormal avkastning 

under annonseringsperioden och att emissionens relativa storlek, typen av preferensaktie samt 

företagets skuldsättningsgrad har ett signifikant negativt samband med abnormal avkastning. 

Sammantaget indikerar resultatet att teorier om informationsasymmetri till viss del kan 

förklara annonseringseffekten vid offentliggörande av emission av preferensaktier, vilket går i 

linje med tidigare empiriska studier inom området. 
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1. Inledning 

Kortsiktig annonseringseffekt vid offentliggörandet om kapitaltillskott är ett relativt 

välstuderat område inom företagsfinansiering. Tidigare studier pekar på att emission av aktier 

leder till en kortsiktig negativ abnormal avkastning på det utfärdande bolagets stamaktier 

medan emission av skuldinstrument leder till en obefintlig till svagt negativ effekt (se bland 

annat Asquith och Mullins 1986; Mikkelson och Partch 1986; Eckbo 1986; Dann och 

Mikkelsson 1984). Annonseringseffekten vid emission av hybridinstrumentet preferensaktier 

är dock ett mindre undersökt område. Endast ett fåtal studier avgränsar sig till att studera 

enbart preferensaktier och de undersökta länderna har huvudsakligen begränsats till USA och 

Storbritannien (Kallberg et al. 2013; Irvine och Rosenfeld 2000; Abhyankar och Dunning 

1999; Linn och Pinegar 1988). Eftersom val av finansieringsform har visat sig få en direkt 

effekt på företagets marknadsvärde är det relevant för företagsledare och intressenter att 

kunna förutsäga effekten av finansieringsbeslut. Abhyankar och Dunning (1999) betonar 

behovet av empiriska undersökningar som testar annonseringseffekten vid extern finansiering 

med olika typer av hybridkapital under differentierade regulatoriska och institutionella 

förhållanden. Detta eftersom befintlig forskning till största del fokuserar på finansiering med 

rena skuldinstrument och vanliga aktier inom ett begränsat geografiskt område. I takt med att 

finansiering med hybridkapital såsom preferensaktier blir allt vanligare växer behovet av 

empiriska belägg för att kunna göra en mer relevant och praktisk tillämpning av existerande 

teorier om annonseringseffekter vid extern finansiering (Kallberg et al. 2013). 

 

Forskningen har presenterat ett flertal förklaringsmodeller till marknadens reaktion vid 

annonsering om kapitaltillskott. Gemensamt för studierna är att de finner att kapitaltillskottets 

påverkan på kapital- och ägarstruktur är otillräckligt för att förklara finansieringsbeslutets 

effekt på företagets marknadsvärde. Kapital- och ägarstrukturförklaringar behöver 

kompletteras med teorier om informationsasymmetri (Mikkelson och Partch 1986). Teorier 

om informationsasymmetri utgår från att företagsledare besitter mer information om 

företagets finansiella ställning än aktieägare och att det därför finns ett informationsinnehåll i 

beslut om utfärdande av skuld och aktier. Således sänder beslutet om att söka extern 

finansiering signaler till marknaden och aktiekursen justeras till den nya informationen 

(Brealey et al. 2016, s.398). Teorier om informationsasymmetri behandlar rena former av 

skuld och eget kapital, utan att ge några raka svar för informationsvärdet vid utfärdandet av 

hybridkapital. Därmed kan en studie om annonseringseffekten vid emission av preferensaktier 



2 
 

stärka befintligt teoretiskt ramverk. Vidare är det motiverat att undersöka 

annonseringseffekten vid emission av preferensaktier då studier av hybridinstrument är klart 

underrepresenterade i forskningen inom området för hur extern finansiering kortsiktigt 

påverkar företagets marknadsvärde. Det finns ett behov av att empiriskt kartlägga effekten vid 

emission av preferensaktier eftersom det är ett unikt finansiellt instrument som varken går att 

betrakta som ren skuld eller vanligt eget kapital. 

 

Syftet med studien är att empiriskt kartlägga annonseringseffekten vid offentliggörandet av 

emission av preferensaktier samt att testa förklaringsvärdet i ett antal variabler som härrör till 

teorier om informationsasymmetri. Vi beräknar abnormal avkastning på dagen för 

offentliggörandet samt intilliggande dagar genom en eventstudie. Med en regressionsanalys 

testas om det utfärdande företagets marknadsvärde, emissionens relativa storlek, förekomsten 

av konverteringsoption samt företagets skuldsättningsgrad har betydelse för 

annonseringseffekten. Undersökningsområdet utgörs av medlemsländer av den Europeiska 

unionen, EU, mellan åren 1994-2016. EU är världens näst största ekonomi och utgör ett 

lämpligt undersökningsområde av två anledningar. För det första är de ingående länderna i 

unionen ekonomiskt utvecklade och suveräna stater som under de senaste 30 åren blivit 

alltmer ekonomiskt och politiskt integrerade, inte minst efter år 1999 då euron infördes som 

gemensam valuta för majoriteten av medlemsländerna (von Eije och Megginson 

2008).  Vidare ger det relativt stora undersökningsområdet möjlighet att samla in ett större 

antal observationer än vad som vore fallet för ett enskilt land inom unionen. 

 

Dispositionen av uppsatsen är strukturerad enligt följande. Avsnitt 2 redogör för 

preferensaktiers beskaffenhet, studiens teoretiska ramverk och tidigare empiriska studier inom 

området. Utifrån detta presenteras studiens hypoteser. Avsnitt 3 beskriver datainsamling, 

operationalisering av teoretiska variabler och genomförande av undersökning. Avsnitt 4 

innehåller studiens resultat. Avsnitt 5 presenterar studiens slutsatser. 
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2. Teoretiskt ramverk 

Etablerade teorier beaktar fem huvudsakliga förklaringar till annonseringseffekter som 

uppstår när ett företag söker extern finansiering: kapitalstrukturförändringar, 

ägarstrukturförändringar, annonseringens förutsägbarhet, förändringar i förväntade 

kassaflöden och Pecking order-teorin (Smith 1986). Enligt Mikkelson och Partch (1986) har 

kapital- och ägarstrukturförändringar endast ett marginellt förklaringsvärde och teoretiska 

förklaringar som härrör till informationsasymmetri (som sammanfattar de tre sistnämnda 

teorierna) har givits allt större utrymme i senare forskning. Denna studie använder teorier om 

informationsasymmetri i syfte att förklara annonseringseffekten vid emission av 

preferensaktier. Vi utgår huvudsakligen från Myers och Majluf (1984) samt Miller och Rock 

(1985) då dessa teorier anses mest relevanta och används i majoriteten av liknande studier (se 

exempelvis Abhyankar och Dunning 1999; Linn och Pinegar 1988). 

2.1 Preferensaktier 

Preferensaktier är ett hybridinstrument som ger företräde till en fast nivå på utdelningar. Ett 

företag måste betala utdelning till preferensaktieägare innan det betalar utdelning till 

stamaktieägare. Preferensaktieägare har en senior ställning i förhållande till stamaktieägare 

men en junior ställning jämfört med fordringsägare på bolagets tillgångar vid händelse av 

likvidation (Berk et al. 2011, s.186). I likhet med ett skuldinstrument ger preferensaktier en 

fast utdelning (likt en kupongbetalning) och därför är instrumentet känsligt för förändringar i 

ränteläge. En väsentlig skillnad jämfört med ett skuldinstrument är dock att det utfärdande 

företaget kan välja att ställa in utdelningen på preferensaktier utan att det medför konkurs. 

Från ett investerarperspektiv är därför preferensaktier mest lik ett skuldinstrument när det 

utfärdande företaget har en god finansiell ställning och risken för inställda utdelningar är låg. 

Preferensaktier blir mer likt ett eget kapital-instrument när risken för inställda utdelningar 

ökar (Berk et al. 2011, s.187). 

 

Konvertibla preferensaktier har en konverteringsoption vilket innebär att de kan omvandlas 

till stamaktier vid en specificerad tidpunkt. Inlösenbara preferensaktier kan köpas tillbaka av 

det utfärdande företaget till ett specificerat pris vid ett förutbestämt datum. Vid inställda 

utdelningar ger kumulativa preferensaktier rätt till att få den ackumulerade summan av 

innestående utdelningar inklusive ränta utbetald, innan företaget får dela ut kapital till 

stamaktieägare (Berk et al. 2011, s. 414). Preferensaktier ger en begränsad rätt till ett bolags 
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kassaflöden och således en begränsad exponering mot företagsspecifik risk. Preferensaktier 

har vanligtvis ingen eller begränsad rösträtt vilket gör att de kan vara ett medel för att 

förhindra förändringar i ägandestrukturen (Houston och Houston 1990). 

 

Legalt sett räknas preferensaktier som eget kapital, men enligt IAS 32 punkt 18 så bör 

preferensaktier redovisas enligt sin ekonomiska innebörd snarare än sin juridiska form (IASB 

2010). Vid jämförelse av de legala definitionerna av eget kapital och skuld så framgår dock 

att den huvudsakliga skillnaden mellan finansiell skuld och ett eget kapital-instrument är att 

skuld innebär en avtalsenlig förpliktelse att erlägga kontanter eller annan finansiell tillgång till 

innehavaren av skuldinstrumentet (IASB 2010). Därmed kan preferensaktier sägas vara ett 

slags eget kapital-instrument eftersom utdelningarna inte är bindande, även om instrumentet 

kan värderas och redovisas som skuld. 

2.2 Teori 

2.2.1 Pecking order-teorin 

Pecking order-teorin av Myers och Majluf (1984) säger att valet av extern finansiering har en 

betydande inverkan på företagets marknadsvärde. Detta genom att kostnaden för att söka 

extern finansiering kommer att ha en direkt effekt på reala investeringsbeslut och således 

inverka på framtida lönsamhet. Pecking order-teorin gör ett grundläggande antagande om att 

det råder informationsasymmetri mellan företagsledning och investerare. Det innebär att 

företagsledningen antas besitta mer information om företagets finansiella ställning och 

nuvarande prestationer än investerare och andra intressenter. Företagsledningens 

informationsövertag betyder att de kan göra en mer korrekt skattning av företagets 

fundamentala värde jämfört med marknaden. Därmed har de en större möjlighet att bedöma 

om företagets aktie är under- eller övervärderad. 

 

Om företagsledningen ser ett behov av nya medel för att finansiera ett investeringsprojekt kan 

de välja mellan att utfärda skuldinstrument eller aktier. Om de bedömer att företagets aktie är 

övervärderad utifrån i sin överlägsna insikt i företagets fundamentala värde, så uppstår ett 

incitament att ta in nya medel genom emission av aktier. En emission av aktier vid en 

övervärderad kurs gynnar befintliga aktieägare då de nya aktierna kommer säljas till ett högre 

pris än vid en korrekt värderad kurs (Myers och Majluf 1984). Emissionen genererar därmed 

relativt mer kapital än vad som vore fallet om korrekt information var inprisad av marknaden. 
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Pecking order-teorin antar att investerare är medvetna om att företagsledningen har detta 

incitament till att emittera aktier då kursen bedöms övervärderad. Således sänder beslutet om 

nyemission signaler till marknaden om att aktien är övervärderad och aktiepriset justeras 

nedåt. Företagets avsikt att dra fördel av marknadens optimistiska värdering får då motsatt 

effekt eftersom annonseringen av emissionen leder till ett lägre pris på företagets befintliga 

aktier. Pecking order-teorin menar att företagsledningen därför endast kommer att dra nytta av 

en felprissättning på marknaden om det positiva nettonuvärdet av projektet som 

kapitaltillskottet ska finansiera överstiger den negativa effekt som annonseringen har på 

företagets marknadsvärde. Om så inte är fallet kommer företagsledningen i möjligaste mån att 

avstå från att ta in nytt kapital genom emission av aktier, förutsatt att de har för avsikt att 

maximera värdet för befintliga aktieägare. 

 

Enligt Pecking order-teorin kommer en emission av skuldinstrument inte leda till en negativ 

annonseringseffekt i samma utsträckning. Detta eftersom värderingen av skuldinstrument är 

mindre beroende av det utfärdande företagets fundamentala värde vilket gör att det löper lägre 

risk att vara övervärderat. Således är inte annonsering om utfärdande av skuld behäftat med 

negativa signaler om övervärdering.  Utifrån detta resonemang föreslår Pecking order-teorin 

att valet av finansieringsform följer en slags hackordning (Pecking order). En företagsledning 

som vill maximera värdet för befintliga aktieägare kommer föredra att finansiera 

investeringsprojekt med internt genererade medel framför extern finansiering för att undvika 

en minskning av värdet för befintliga aktieägare. Om internt genererade medel är otillräckliga 

är skuldinstrument att föredra framför emission av aktier, eftersom det får en mindre negativ 

annonseringseffekt. Ju mer känsligt det utfärdade instrumentet är för förändringar i 

företagsvärde, desto större incitament finns för ledningen att dra nytta av en eventuell 

övervärdering.  Detta implicerar att effekten på det utfärdande företagets marknadsvärde vid 

annonsering om extern finansiering har ett negativt samband med det utfärdade instrumentets 

känslighet för förändringar i företagsvärde. Ett mer riskfyllt instrument kommer alltså leda till 

en mer negativ effekt vid annonseringen (Myers och Majluf 1984). 

2.2.2 Förändringar i förväntade kassaflöden 

Miller och Rock (1985)  beaktar liksom Myers och Majluf (1984) informationsvärdet i 

utdelnings- och kapitalstrukturförändringar. Miller och Rock (1985), hädanefter MR-teorin, 

utgår från att det råder informationsasymmetri mellan aktieägare och företagsledning eftersom 

företagsledningen har mer information än aktieägare om företagets finansiella ställning. MR-
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teorin menar att investerare är medvetna om denna informationsasymmetri. Däremot antar 

teorin att företagsledning och investerare har lika mycket information om företagets framtida 

investeringsmöjligheter. 

 

Vidare utgår MR-teorin från att företagets tillgångar är finansierade med endera skuld eller 

eget kapital. I brist på information om företagets nuvarande finansiella prestationer så beaktar 

investerare informationsinnehållet i företagets kassaflöden. MR-teorin menar att företagets 

tillgångar och investeringsmöjligheter kan anses konstanta. Under detta antagande tolkar 

investerare en annonsering om förändring av utdelningar som en signal om att intäkterna 

avviker från förväntningarna. En annonsering om ökade utdelningar implicerar att lönsamhet 

på nuvarande investeringsprojekt och intäkter är bättre än väntat. Detta är en klart positiv 

signal som bör leda till en positiv marknadsreaktion. En annonsering om emission av skuld 

eller eget kapital kan enligt MR-teorin betraktas som en omvänd utdelning, där behovet av 

extern finansiering implicerar dålig lönsamhet på nuvarande projekt och att inkomsterna för 

perioden är lägre än väntat. Därmed antas internt genererade medel vara otillräckliga för att 

finansiera planerade investeringar, som även är kända av investerare. Annonsering om behov 

av kapitaltillskott sänder således en negativ signal vilket bör återspeglas i en negativ 

marknadsreaktion. Värt att poängtera är att detta samband råder under antagandet om att 

investerare har full kännedom om företagets investeringsmöjligheter. En annonsering om 

kapitaltillskott kan därför inte betyda att nya, oväntade investeringsmöjligheter dykt upp utan 

endast att lönsamheten på nuvarande projekt och inkomsterna för perioden är lägre än väntat. 

Genom att finansiella beslut sänder information till investerare om nuvarande inkomster och 

lönsamhet på investeringsprojekt så agerar de proxy för hur det går för företaget. Det 

finansiella beslutet blir ett kommunikationsmedel som jämnar ut informationsasymmetrin 

mellan företagsledning och investerare. Storleken på emissionen är enligt MR-teorin en direkt 

avspegling av storleken på informationsasymmetrin. Således är magnituden av marknadens 

reaktion avhängig av storleken på emissionen. 

2.3 Tidigare empiriska studier 

Nedan presenteras först fyra tidigare studier som har störst relevans för vår undersökning. 

Vidare summeras ytterligare två studier som också har betydelse.  

 

Mikkelson och Partch (1986) undersöker annonseringseffekten vid utfärdandet av stamaktier, 

ren skuld, konvertibel skuld och preferensaktier med hjälp av 360 observationer (varav 14 
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preferensaktieemissioner) från den amerikanska marknaden mellan åren 1972-1982. 

Resultatet visar en signifikant negativ abnormal avkastning på -3,56 procent vid 

annonsering om emission av stamaktier och -1,97 procent vid annonsering om utfärdande av 

konvertibel skuld. Vid utfärdande av ren skuld visar resultatet på en negativ abnormal 

avkastning om -0,23 procent medan emission av preferensaktier gav en negativ abnormal 

avkastning om -0,26 procent. Resultatet vid emission av preferensaktier är dock insignifikant, 

vilket enligt Mikkelson och Partch (1986) beror på ett bristande antal 

observationer.  Mikkelson och Partch (1986) testar även vilken förklaringsgrad instrumentets 

rating, emissionens relativa storlek och typ av utfärdat instrument har för 

annonseringseffekten och finner att typ av instrument är det som har högst förklaringsvärde. 

Med anledning av att alla emissioner gav upphov till en negativ effekt på företagets 

marknadsvärde så ger Mikkelson och Partch (1986) explicit stöd åt MR-teorin. De ger även 

explicit stöd åt Pecking order-teorin eftersom resultatet visar på en starkare negativ effekt vid 

emission av stamaktier och konvertibel skuld. Detta belägger enligt Mikkelson och Partch 

(1986) Pecking order-teorins prediktion om att företagsledningen utfärdar aktier när de 

bedömer aktiekursen övervärderad. 

 

Linn och Pinegar (1988) finner likt Mikkelson och Partch (1986) resultat som ger stöd åt både 

MR-teorin och Pecking order-teorin. Studien testar sambandet mellan annonseringseffekt, 

instrumenttyp och industrikaraktär genom att använda 308 observationer från den 

amerikanska marknaden mellan åren 1962-1984. Resultaten visar en insignifikant 

annonseringseffekt för företag inom infrastruktur- och energisektorn (utilities) och en 

signifikant negativ annonseringseffekt om -1,59 procent för företag inom industrisektorn.  För 

företag inom finanssektorn visar resultatet på en positiv men ej signifikant effekt om 0,73 

procent men en signifikant effekt på 1,14 procent vid annonsering om emission av 

preferensaktier med justerbar utdelning. Hela urvalet som inkluderar samtliga undersökta 

sektorer uppvisar en negativ men ej signifikant effekt på -0,15 procent. Enligt Linn och 

Pinegar (1988) tyder resultaten på att det finns ett samband mellan typ av instrument som 

utfärdas och det utfärdande företagets industritillhörighet samt att industritillhörighet har 

störst betydelse för marknadens reaktion. Linn och Pinegar (1988) menar att resultatet för 

industrisektorn stödjer MR-teorin. Detta genom att industrisektorn är en mindre transparent 

bransch eftersom investeringsprojekt sker på produktmarknader snarare än finansiella 

marknader. Därmed råder en större informationsasymmetri inom industrisektorn jämfört med 

finanssektorn samt infrastruktur- och energisektorn. Finanssektorn samt infrastruktur- och 
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energisektorn möter ofta hårdare regulatoriska krav vilket medför en högre nivå av 

transparens, som enligt Linn och Pinegar (1988) minskar informationsasymmetrin. Vidare ger 

Linn och Pinegar (1988) även stöd för Pecking order-teorin då resultaten visar att emission av 

mer riskfyllda instrument leder till en större negativ annonseringseffekt. 

 

Abhyankar och Dunning (1999) undersöker annonseringseffekten vid emission av konvertibel 

skuld och konvertibla preferensaktier genom 261 observationer från den brittiska marknaden 

hämtade mellan åren 1982-1996. Resultatet visar på en signifikant negativ abnormal 

avkastning om -1,21 procent vid utfärdandet av konvertibla obligationer och -2,65 procent för 

konvertibla kapitalobligationer. Vid emission av konvertibla preferensaktier visar resultatet på 

en signifikant negativ abnormal avkastning om -1,02 procent. Vidare testar Abhyankar och 

Dunning (1999) om det uttalade syftet med emissionen har någon betydelse för abnormal 

avkastning och finner att om syftet är att återbetala befintlig skuld så uppstår en större negativ 

abnormal avkastning jämfört med om anledningen till emissionen är nya förvärv eller 

investeringsprojekt. Sammantaget ger resultatet enligt Abhyankar och Dunning (1999) stöd 

för både MR-teorin och Pecking order-teorin. MR-teorin stödjs eftersom 

annonseringseffekten är negativ, oavsett typ av utfärdat instrument. Resultatet 

överensstämmer med Pecking order-teorin eftersom konvertibla kapitalobligationer, vilket var 

det instrument med högst risk bland de undersökta instrumenten, vid tillkännagivande om 

utfärdande fick störst negativ annonseringseffekt.  

 

Kallberg et al. (2013) studerar annonseringseffekten på både obligationer och vanliga aktier 

vid emission av preferensaktier. Studien bygger på 427 observationer av 

preferensaktieemissioner mellan åren 1999-2005. Resultatet uppvisar en genomsnittlig 

signifikant abnormal avkastning om -0,65 procent för vanliga aktier. För obligationer finner 

Kallberg et al. (2013) att CDS-spreaden minskar med 0,50 procent, vilket innebär att 

annonseringseffekten är positiv.  Kallberg et al. (2013) pekar på att antalet analytiker som 

bevakar företaget, vinst i förhållande till pris på aktien och transparens gentemot marknaden 

är faktorer som har betydelse för den abnormala avkastningen. Om fler analytiker bevakar 

företaget menar Kallberg et al. (2013) att informationsasymmetrin mellan marknaden och 

företagsledningen är mindre vilket dämpar den negativa reaktionen. En högre vinst i 

förhållande till aktiekurs implicerar enligt Kallberg et al. (2013) att företaget har bättre 

investeringsmöjligheter, vilket också dämpar den negativa effekten av annonseringen. Vidare 

pekar Kallberg et al. (2013) på att en bättre kreditvärdighet hos det utfärdande företaget 
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minskar den negativa abnormala avkastningen. Kallberg et al. (2013) stödjer inte fullt ut 

någon tidigare etablerad teori. 

 

Tidigare studier som också undersökt annonseringseffekten vid emissioner av vanliga aktier, 

konvertibla preferensaktier, skuld och konvertibel skuld har funnit följande. Asquith och 

Mullins (1986) finner att annonsering om emission av vanliga aktier leder till en signifikant 

negativ abnormal avkastning på det utfärdande företagets befintliga stamaktier om -2,70 

procent för industrisektorn och -0,90 procent för infrastruktur- och energisektorn (utilities). 

Resultatet pekar enligt Asquith och Mullins (1986) på att emissioner inom industrisektorn har 

ett större informationsvärde än emissioner inom infrastruktur- och energisektorn. Eckbo 

(1986) finner en genomsnittlig signifikant negativ abnormal avkastning vid emission av 

konvertibel skuld om -1,25 procent samt en signifikant abnormal avkastning om -0,06 procent 

vid utfärdandet av vanlig skuld.   

 

 

 

 

Tabell 1 - Litteraturgenomgång. CAAR avser den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen vid 

offentliggörandet av emission av preferensaktier om inget annat anges. AR står för abnormal return vilket i 

denna studie översätts till abnormal avkastning 

Artikel Land Period Urvalsstorlek Instrument CAAR % Viktiga resultat Stöd åt teori 

Mikkelson 

& Partch 

(1986) 

USA 
1972-

1982 
360 

Stamaktier, 

obligationer, 

konvertibler och 
preferensaktier 

-0,26 
Instrumentets risk har ett 

negativt samband med AR 

Myers & Majluf 
(1984), Miller & 

Rock (1985) 

Linn & 

Pinegar 

(1988) 

USA 
1962-

1984 
308 Preferensaktier -0,15 

Industritillhörighet 

avgörande för AR 

Myers & Majluf 

(1984), Miller & 
Rock (1985) 

Abhyankar 

& Dunning 

(1999) 

Storbritannien 
1982-

1996 
261 

Konvertibla 
obligationer och 

preferensaktier 

-1,02** 
Mer negativ AR om uttalat 
syfte med emissionen är 

att återbetala skuld 

Myers & Majluf 
(1984), Miller & 

Rock (1985) 

Kallberg et 

al. (2013) 
Framgår ej 

1999-

2005 
427 Preferensaktier -0,65** 

Informationsasymmetri 

och 

investeringsmöjligheter 

motverkar AR 

Inget direkt stöd åt 

någon teori 

Asquith & 

Mullins 

(1986) 

USA 
1963-

1981 
531 Stamaktier 

Vanliga aktier: 

 -2,70** 

Emission inom 
industrisektorn har ett 

större informationsvärde 

Myers & Majluf 

(1984) 

Eckbo 

(1986) 
USA 

1964-
1981 

53 
Konvertibler, 
obligationer 

Konvertibler: 
-1,25** Finner ej signifikans för 

undersökta bakomliggande 

faktorer 

Avvisar Myers & 

Majluf (1984), ger 
delvis stöd åt Miller 

& Rock (1985) 
Obligationer: 

-0,06** 

**Signifikant på 0,05-nivån 

*Signifikant på 0,1-nivån 
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2.4 Hypoteser 

Denna studie testar om Pecking order-teorin och MR-teorin kan förklara annonseringseffekten 

vid emission av preferensaktier. Preferensaktier och skuldinstrument är enligt Smith (1986) 

mindre känsliga för förekomsten av informationsasymmetri jämfört med vanliga aktier genom 

deras senioritet gentemot aktieägare. Pecking order-teorin ger inget entydigt svar på vilken 

effekt en emission av preferensaktier har på det utfärdande företagets stamaktier. Smith 

(1986) menar att effekten kommer bero på typen av preferensaktie som utfärdas. Exempelvis 

antas emission av konvertibla preferensaktier leda till en större annonseringseffekt än icke-

konvertibla eftersom förändringar i företagets värde har betydelse för värdet på 

konverteringsoptionen (Smith 1986). Vi menar att preferensaktier i egenskap av hybridkapital 

kan tänkas hamna på en gråskala i Pecking order-teorin mellan skuld och eget kapital och att 

någon entydigt negativ annonseringseffekt inte går att förutspå. Istället kommer typen av 

preferensaktie bestämma var på Pecking order-skalan instrumentet hamnar och därmed vara 

avgörande för effekten. MR-teorin ger å andra sidan ett tydligt svar på frågan om 

annonseringseffekten vid emission av preferensaktier. Eftersom offentliggörandet av extern 

finansiering antas ge marknaden en bild av att internt genererade medel är otillräckliga och 

därmed att företagets verksamhet är mindre lönsam än väntat, antas en emission av 

preferensaktier leda till en negativ abnormal avkastning. Vi konstruerar följande hypotes: 

 

H1: Annonsering av en emission av preferensaktier leder till en kortsiktig negativ abnormal 

avkastning 

 

För att testa vilket förklaringsvärde Pecking order-teorin och MR-teorin har för 

annonseringseffekten studerar vi sambandet mellan abnormal avkastning och företagets 

marknadsvärde, förekomsten av konverteringsoption, emissionens relativa storlek och 

företagets skuldsättningsgrad. I enlighet med Linn och Pinegar (1988) studerar vi även om 

den abnormala avkastningen skiljer sig åt mellan olika industrisektorer. Förekomsten av 

informationsasymmetri antas ha ett negativt samband med abnormal avkastning eftersom det 

är en grundläggande förutsättning för att någon annonseringseffekt ska uppstå. Förekomsten 

av informationsasymmetri kan operationaliseras genom företagets storlek. Generellt sett är 

företag med ett stort marknadsvärde mer bevakade av finansanalytiker och andra intressenter 

än företag med ett litet marknadsvärde (Abhyankar och Dunning 1999). Därmed antas 

informationsasymmetrin mellan företagsledning och investerare för företag med ett högt 
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marknadsvärde vara mindre än för företag med ett lågt marknadsvärde. Företagets 

marknadsvärde kan därmed agera proxy för informationsasymmetri. Utifrån detta konstrueras 

hypotesen: 

 

H2a: Ett högre marknadsvärde minskar den kortsiktiga abnormala avkastningen 

 

Enligt MR-teorin kommer emissionens relativa storlek vara avgörande för omfattningen av 

marknadens reaktion vid annonseringen om kommande kapitaltillskott. Detta eftersom den 

relativa storleken på emissionen är en direkt återspegling av underskottet i realiserade 

kassaflöden som antas ha föranlett emissionen. Detta betyder alltså att ju mer kapital som 

företaget tar in genom emissionen, desto större är det antagna kapitalunderskottet från 

företagets kassaflöden. En större emission tolkas som en mer negativ signal av investerare. 

Detta leder till hypotesen: 

 

H2b: En ökning i emissionens relativa storlek leder till en mer negativ abnormal avkastning 

 

Enligt Pecking order-teorin bör den utfärdade preferensaktiens känslighet för förändringar i 

företagsvärde förklara den negativa annonseringseffekten (Smith 1986). Denna känslighet går 

att mäta på flera sätt. Linn och Pinegar (1988) beaktar förekomsten av konverteringsoption. 

Konverteringsoptionen ger innehavaren rätt att omvandla preferensaktien till stamaktier vid 

en given tidpunkt. Därmed blir en konvertibel preferensaktie mer känslig för förändringar av 

företagets värde, vilket innebär att instrumentet blir mer riskfyllt. Pecking order-teorin menar 

alltså att ett mer riskfyllt instrument leder till en mer negativ abnormal avkastning. Risknivån 

kan även mätas genom företagets skuldsättningsgrad. Denna är inte relaterad till det utfärdade 

instrumentet i sig men kan ange företagets övergripande risk och sannolikhet för finansiellt 

trångmål och inställda utdelningar. Utifrån Pecking order-teorin formuleras följande 

hypoteser: 

 

H2c: Förekomsten av konverteringsoption leder till en mer negativ kortsiktig abnormal 

avkastning 

 

H2d: En högre skuldsättningsgrad leder till en mer negativ kortsiktig abnormal avkastning 

 



12 
 

3. Metod 

För att undersöka annonseringseffekten vid emission av preferensaktier beräknas abnormal 

avkastning genom en eventstudie. Finansiell information om de undersökta företagen hämtas 

från Thomson Reuters databas Eikon. Genomsnittlig abnormal avkastning (AAR) beräknas 

för annonseringsdagen, de sju närmaste dagarna före annonseringsdagen samt de två 

efterföljande dagarna. Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (CAAR) beräknas för 

annonseringsdagen (T0) och efterföljande dag (T+1), genom att summera AAR för de båda 

dagarna. En segmentering görs även på sektorer för att studera om den abnormala 

avkastningen skiljer sig åt mellan olika industrier. Vi gör ett grundläggande antagande om att 

marknaden är effektiv i halvstark form enligt den effektiva marknadshypotesen vilket innebär 

att aktiepriser justeras omedelbart då ny värderelevant information når investerare (Fama 

1970). För att undersöka hur företagets marknadsvärde, emissionens relativa storlek, 

förekomsten av konverteringsoption samt företagets skuldsättningsgrad påverkar abnormal 

avkastning genomförs regressionsanalys med den kumulativa abnormala avkastningen (CAR) 

under perioden T0 till T+1 som beroende variabel. 

3.1 Datamaterial och urval 

Emissioner av preferensaktier mellan åren 1994-2016
1
 från företag i samtliga nuvarande EU-

länder hämtas från databasen Eikon. Totalt återfinns 727 emissioner från 18 av de 28 

medlemsländerna. För att bestämma dagen för offentliggörandet av dessa emissioner används 

nyhetsdatabasen Factiva. Vi gör en standardiserad sökning baserad på nyckelord
2

 som 

sträcker sig från 90 dagar före till 30 dagar efter emissionens genomförandedatum. Träffarna 

analyseras och sökningen detaljeras ytterligare tills dess att ett annonseringsdatum med 

säkerhet kan fastställas. Av de 727 emissionerna från Eikon kan annonseringsdagen 

säkerställas för 128 emissioner. Vid beräkning av abnormal avkastning för respektive företag 

används avkastningsdata från Eikon. Av de 128 emissionerna där annonseringsdagen med 

säkerhet går att fastställa finns komplett finansiell data för 59 emissioner. 

 

En förutsättning för ett pålitligt resultat är att isolera emissioner som inte är påverkade av 

störningar. Annonseringen måste vara exklusiv för emission av preferensaktier och inte ske i 

samband med offentliggörandet av andra typer av finansieringsbeslut såsom exempelvis 

                                                             
1
 T.o.m. 2016-06-30 

2
 Pref*, preference, preferred, preferreds, share*, stock*,  issue*, prf, pfd, shs, conv* 
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emission av stamaktier. Vidare bör annonseringen inte ske samtidigt som rapportering av 

annan finansiell information. Sådan finansiell information är dels företagets egna finansiella 

rapportering om lönsamhet och utdelningar, men även finansanalytikers prognoser. 

Emissionen får inte heller ske i samband med aktieåterköp, vara en registrering av 

preferensaktier för förvar och utgivande vid senare tillfälle (shelf-filing) eller ingå i en serie 

av flera emissioner av preferensaktier. I likhet med Abhyankar och Dunning (1999) görs en 

uppdelning mellan kontaminerade och rena observationer. En kontaminerad observation 

definieras som en emission som är behäftad med en eller flera av ovan nämnda 

störningsmoment. En ren observation är fri från sådana störningsmoment och således antas all 

eventuell abnormal avkastning för en ren observation vara direkt hänförlig till annonseringen 

om emission av preferensaktier. Uppdelningen innebär att beräkningen av abnormal 

avkastning segmenteras på kontaminerade respektive rena observationer. Därmed kan vi 

jämföra resultatet mellan urvalen och säkerställa att den abnormala avkastningen enbart mäter 

annonseringseffekten vid emission av preferensaktier. Samtidigt kan vi använda resultatet för 

hela urvalet med kontaminerade observationer för en bredare diskussion. I 

regressionsanalysen görs ingen uppdelning mellan kontaminerade och rena observationer då 

kontamineringen inte bedöms ha lika stor betydelse för vilka variabler som förklarar 

marknadsreaktionen. Tabell 2 sammanfattar urvalsprocessen. 

Tabell 2 - Urvalsprocessen 

 
Antal emissioner som återfinns i Eikon 727 

Bortfall efter sökning i Factiva (599) 

Antal fastställda annonseringsdagar 128 

Bortfall, inkomplett avkastningsdata (69) 

Hela urvalet 59 

Av dessa kontaminerade observationer 15 

Av dessa rena observationer 44 

 

En förutsättning för att uppnå ett pålitligt forskningsresultat är att annonseringsdagen är 

precist definierad. Annars finns en risk att marknadsreaktionen hamnar utanför den 

undersökta perioden. Enligt Abhyankar och Dunning (1999) är annonseringsdagen den dag då 

emissionen för första gången offentliggörs i finansiella tidskrifter eller andra finansiella 

publikationer. I linje med detta definierar Linn och Pinegar (1988) annonseringsdagen som 

den dag då företagets planer om emission av preferensaktier för första gången publiceras i 

Wall Street Journal. Denna studie utgår från företag i 28 länder och det är således inte möjligt 
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att använda en särskild tidskrift för att definiera annonseringsdagen. Av den anledningen 

används Factiva där de flesta internationella finansiella tidskrifter ingår. Analogt med 

Kallberg et al. (2013) definieras annonseringsdagen som första dagen då en finansiell tidskrift 

som ingår i databasen publicerar företagets annonsering om kommande emission. Detta 

tillvägagångssätt är dock behäftat med viss problematik. För det första finns en risk att 

nyhetskällorna i Factiva inte täcker all rapportering som sker för de studerade företagen.  Om 

så är fallet riskerar annonseringsdagen från Factiva att dateras senare än den faktiska dagen 

för offentliggörandet, som infaller under dagen då lokal media i företagens respektive 

hemland rapporterar om den kommande emissionen. Dessutom är sökningen begränsad till 

engelska, vilket gör att rapportering på företagens lokala språk inte beaktas. Den undersökta 

tidsperioden är dessutom relativt lång. Eftersom användningen av internet inte var lika 

utbredd under den undersökta periodens första år finns risk för inkomplett elektronisk 

nyhetsrapportering för emissioner som skedde tidigt under perioden. Slutligen är ett rimligt 

antagande att det är lättare att finna komplett nyhetsrapportering för större företag, vilket kan 

tänkas påverka resultatet ytterligare, särskilt med tanke på att studien behandlar 

informationsasymmetri. Sammantaget leder detta till en risk för att data snedvrids till att 

innehålla emissioner av stora företag som skett under senare år i länder där engelska är ett 

utbrett språk. 

 

Tabell 3 åskådliggör att det finns en viss snedvridning i urvalet. Detta är dock en problematik 

som är svår att kompensera för då preferensaktier är ett relativt ovanligt instrument i 

förhållande till obligationer och vanliga aktier. Eftersom det krävs ett större antal 

observationer för att kunna utföra statistiska test är det svårt att enbart begränsa sig till ett land 

under en kortare tidsperiod. Därmed övervägs snedvridningens negativa konsekvenser av 

möjligheten att samla in en större mängd data. En konsekvens av snedvridningen är dock att 

generaliserbarheten i slutsatserna minskar. Tabell 3 visar att emissionerna i studien är 

snedvridna till att omfatta senare år av den undersökta tidsperioden. Dessutom finns en hög 

koncentration av svenska emissioner vilket skulle kunna bero på att detta är en svensk studie. 

Vi finner detta mindre troligt eftersom klustringen kring svenska företag under den senare 

tidsperioden snarare förklaras av den stora mängd emissioner av preferensaktier som 

genomförts av svenska fastighetsbolag under de senaste åren. Därmed kan snedvridningen 

mot svenska företag snarare förklaras av att data i helhet är klustrad kring senare år. 
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3.2 Beräkning av abnormal avkastning 

Abnormal avkastning beräknas genom en eventstudie. Syftet med eventstudier inom 

företagsfinansiering är att kartlägga hur en särskild händelse påverkar ett företags 

marknadsvärde genom att mäta abnormal avkastning vid tidpunkten för händelsen (Kothari 

och Warner 2006). Vanligtvis mäts abnormal avkastning över ett händelsefönster bestående 

av händelsedagen samt intilliggande dagar. Abnormal avkastning beräknas genom att 

företagens förväntade (normala) avkastning subtraheras från den faktiska avkastningen. 

Avvikelsen från den normala avkastningen är den abnormala avkastningen, vilken fångar 

händelsens påverkan på företagets marknadsvärde (MacKinlay 1997). 

 

Enligt MacKinlay (1997) måste fyra parametrar fastställas vid genomförandet av en 

eventstudie: händelsedag, händelsefönster, estimeringsperiod och metod för beräkning av 

normal avkastning. Händelsedagen är dagen för offentliggörandet av företagets beslut om 

emission av preferensaktier. I de flesta tidigare studier där händelsedagen definieras i enlighet 

med detta används ett händelsefönster om två till tre dagar. Vanligtvis används T-1 till T0 (se 

exempelvis Linn och Pinegar 1988; Mikkelson och Partch 1986), T0 till T+1 (se exempelvis 

Abhyankar och Dunning 1999) eller T-1 till T+1 (se exempelvis Kallberg et al. 2013). Skälet 

till att ta med dagen före annonseringsdagen i händelsefönstret är att inte riskera att gå miste 

om reaktioner som skett då information nått marknaden innan det formella offentliggörandet 

(MacKinlay 1997). Dagen efter annonseringsdagen inkluderas i händelsefönstret då 

offentliggöranden kan ske sent under händelsedagen vilket kan förskjuta marknadsreaktionen 

till efterföljande dag (Abhyankar och Dunning 1999). I denna studie beräknas AAR för de sju 

Tabell 3 - Emissionerna i undersökningen uppdelade på land och tidsperiod 

Land 1994-1999 2000-2005 2006-2011 2012-2016 Hela perioden 

Finland 1 
   

1 

Grekland 
  

1 4 5 

Luxemburg 
  

1 1 

Nederländerna 2 1 
 

2 5 

Spanien 1 
 

1 1 3 

Storbritannien 1 1 1 5 8 

Sverige 0 1 3 21 25 

Tyskland 6 2   3 11 

Samtliga länder 11 5 6 37 59 



16 
 

närmast intilliggande dagarna före annonseringsdagen, annonseringsdagen samt de två 

efterföljande dagarna. Den huvudsakliga diskussionen i studien fokuserar på CAAR för 

perioden T0 till T+1, som är summan av AAR för händelsedagen och efterföljande dag. 

Eventuellt kan ett längre händelsefönster vara motiverat med tanke på den risk som finns med 

en kortare period om annonseringsdagen är felaktigt fastställd. Trots detta väljer vi T0 till T+1 

för jämförbarhet med tidigare studier. Skälet till att beräkna AAR för fler dagar än T0 till T+1 

är att dagliga förändringar i AAR under perioden närmast händelsedagen är av stort intresse 

för att kunna dra pålitliga slutsatser och testa mätningens robusthet. I Tabell 3 redovisas 

händelse- och estimeringsperiod i liknande studier. 

 

Tabell 4 - Val av händelsefönster (annonseringsperiod) och antal dagar i 

estimeringsperiod hos liknande studier 

Artikel Händelsefönster Antal dagar i estimeringsperiod 

Dann & Mikkelson (1984) T-1 till T0 279 

Asquith & Mullins (1986) T-1 till T0 47
1 

Eckbo (1986) T-1 till T0 301
2 

Mikkelson & Partch (1986) T-1 till T0 140 

Linn & Pinegar (1988) T-1 till T0 110 

Abhyankar & Dunning (1999) T0 till T+1 100 

Kallberg et al. (2013) T-1 Till T+1 254 

1
Enbart variansen skattades i estimeringsperioden.  

 2
150 dagar före händelsefönstret och 150 dagar efter. 

 

Estimeringsperioden är den period som används för att skatta företagens normala avkastning 

(MacKinlay 1997). I likhet med Linn och Pinegar använder denna studie en estimeringsperiod 

på 110 dagar. MacKinlay (1997) rekommenderar att undvika en överlappning av 

estimeringsperiod och händelsefönster och estimeringsperioden bestäms därför till T-121 till 

T-12. Därmed undgår skattningen av den normala avkastningen att påverkas av eventuell 

abnormal avkastning inom ramen för händelsefönstret. 

 

Den normala avkastningen beräknas med marknadsmodellen under estimeringsfönstrets 110 

dagar. Enligt MacKinlay (1997) lämpar sig marknadsmodellen bra för eventstudier inom 

företagsfinansiering eftersom den tar hänsyn till företagets avkastning i förhållande till 

marknadsrörelser. Dessutom är det den mest använda modellen i tidigare studier. Modellen 

kan schematiskt ställas upp enligt följande: 
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Där Rit och Rmt är avkastningen för aktie i respektive marknaden m under tidsperiod t. Genom 

att konstruera en rät linje med interceptet αi beskriver marknadsmodellen sambandet mellan 

marknadsavkastningen och aktieavkastningen, vilket är lutningskoefficienten βi i den räta 

linje där aktieavkastningen beror av marknadsavkastningen. Den felterm (εit) som uppstår 

beskriver aktiens avvikelse från den normala avkastningen vid tidpunkt t och utgör således 

den abnormala avkastningen. Detta kan skrivas som: 

 

           ̂   ̂     

Där ARit är abnormal avkastning. Marknadsavkastningen, Rmt, bestäms till totalavkastningen 

på ett heltäckande marknadsindex för den marknad aktien huvudsakligen handlas på. 

Exempelvis används OMXGI som marknadsindex för ett svenskt bolag noterat på 

Stockholmsbörsen. Företagets avkastning, Rit, mäts som totalavkastningen. Genom en OLS-

regression för sambandet mellan aktie- och marknadsavkastning under estimeringsperiodens 

110 dagar skattas parametrarna i marknadsmodellen för varje företag i urvalet. Med 

utgångspunkt i dessa parametrar beräknas den abnormala avkastningen för dagarna i 

händelsefönstret genom att subtrahera den förväntade normala avkastningen från den faktiska 

avkastningen. 

3.3 Hypotestest för abnormal avkastning 

H1 predikterar en negativ abnormal avkastning vid offentliggörandet av kommande 

preferensaktieemission. För att testa detta genomförs ett ensidigt t-test som prövar om CAAR 

för T0 till T+1 är signifikant lägre än noll. Testet är ensidigt eftersom H1 antar en negativ 

abnormal avkastning och genomförs för CAAR hos de rena observationerna eftersom detta 

resultat antas vara mest pålitligt och generaliserbart. Med 43 frihetsgrader och en 

signifikansnivå på 5 procent blir det kritiska t-värdet -1,68. Utgångspunkten under 

nollhypotesen är att AAR och CAAR är normalfördelade kring ett medelvärde på noll. 

Variansen i AAR beräknas i enlighet med MacKinlay (1997) på följande vis: 

 

   (   )  
 

  
∑   
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Där N är antalet emissioner och    
  är varje företags skattade individuella varians i abnormal 

avkastning. Denna skattning görs genom att beräkna residualvariansen i regressionen mellan 

marknadsavkastningen och företagets aktieavkastning i estimeringsperioden. Variansen i 

CAAR beräknas genom att multiplicera variansen i AAR med antalet dagar som CAAR 

sträcker sig över. För period T0 till T+1 ser beräkningen ut på följande vis: 

 

   (          )  ∑   (   )

   

   

 

I hypotestestet beräknas t-värdet genom att dividera CAAR med standardavvikelsen. 

Nollhypotesen, som säger att det uppstår en icke-negativ abnormal avkastning, förkastas om t-

värdet är större eller lika med det kritiska värdet -1,68. Beräkningen formuleras enligt 

följande: 

   
          

   (          )
 
 

 

 

T-värdet för AAR beräknas enligt följande: 

   
    

   (   )
 
 

 

 

Eftersom testet utgår från normalfördelningen är en förutsättning för ett pålitligt resultat att 

den abnormala avkastningen är normalfördelad hos urvalet. Av den anledningen testar vi för 

skevhet och kurtosis. 

3.4 Regressionsmodell 

För att pröva H2a-d används en multivariat regressionsmodell. Med utgångspunkt i företagets 

marknadsvärde, emissionens relativa storlek, förekomsten av konverteringsoption samt 

företagets skuldsättningsgrad studeras CAR över händelsefönstret T0 till T+1. Därmed kan vi 

studera hur variablerna påverkar annonseringseffekten. Finansiell data för respektive företag 

hämtas från Eikon per det datum då emissionen offentliggjordes. Komplett data för samtliga 

undersökta variabler återfinns i Eikon för 49 av studiens 59 observationer.  
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Regressionsmodellen formuleras enligt följande: 

 

           ( )                  (   )    

 

Marknadsvärdet på eget kapital (Log(V)) agerar proxy för informationsasymmetri och antas 

förklara omfattningen av överraskningsmomentet som uppstår då planerna om kommande 

emission av preferensaktier offentliggörs. Eftersom stora företag förväntas vara mer bevakade 

av analytiker och andra intressenter antas informationsasymmetrin minska i takt med bolagets 

storlek. Enligt MR-teorin och Pecking order-teorin är förekomsten av informationsasymmetri 

grunden till annonseringseffekten och vi väntar oss att en ökning i företagets marknadsvärde 

minskar denna effekt. En positiv lutningskoefficient ligger därför i förväntansbilden för 

regressionen eftersom grundantagandet från H1 är en negativ CAR. Marknadsvärdet på eget 

kapital uttrycks som dess logaritmerade värde för att motverka risken för heteroskedasticitet. 

Heteroskedasticitet innebär att residualvariansen i regressionen inte är konstant. 

 

Emissionens storlek (SIZE) beräknas som det totala kapitalet som anskaffats och uttrycks i 

relation till marknadsvärde på eget kapital. Enligt MR-teorin tolkas behovet av nytt kapital 

som att kassaflöden genererade från investeringar är lägre än väntat. Således antas 

emissionens storlek återspegla kapitalbristens omfattning och därmed ha ett negativt samband 

med CAR. Genom att använda den relativa storleken på emissionen uttryckt i procentenheter 

kommer koefficientens lutning att beskriva hur mycket CAR förändras i genomsnitt för en 

procents ökning i emissionens relativa storlek. 

 

Konvertibla preferensaktier (KONV) ger innehavaren en option att konvertera preferensaktier 

till stamaktier vid en specificerad tidpunkt. Enligt Pecking order-teorin kommer 

offentliggörandet av en emission av konvertibla preferensaktier ge en mer negativ 

annonseringseffekt än en emission av icke-konvertibla preferensaktier, allt annat lika. För att 

testa detta konstrueras en dummyvariabel som antar värdet ett om den emitterade 

preferensaktien är konvertibel. Om preferensaktien inte är konvertibel antar variabeln värdet 

noll. Förväntningen är ett negativt samband mellan förekomsten av konverteringsoption och 

CAR. 
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Skuldsättningsgrad (D/E) mäter företagets finansiella risk och uttrycks som kvoten mellan 

skuld och eget kapital. Enligt Pecking order-teorin reagerar marknaden mer negativt på beslut 

om extern finansiering då det utfärdade instrumentet är mer riskfyllt. Därför antar H2d att 

företagets skuldsättningsgrad har ett negativt samband med CAR. Genom att uttrycka 

skuldsättningsgraden i procent mäter koefficienten i regressionsanalysen förändringen i CAR 

till följd av en procents förändring i skuldsättningsgrad. 

 

Hypotesprövningen för H2a-d bygger på signifikansnivån för lutningskoefficienten hos 

respektive variabel i regressionerna. Eftersom varje hypotes predikterar en riktning utförs 

enkelsidiga hypotestest och nollhypotesen förkastas om koefficienten har ett p-värde som är 

mindre eller lika med 0,05. H2a accepteras om dessa förutsättningar är uppfyllda samtidigt 

som riktningen på sambandet är positivt. H2b-d
 
accepteras om förutsättningarna är uppfyllda 

och riktningen på sambandet är negativt. 

 

För att säkerställa generaliserbara samband testar vi för både heteroskedasticitet och 

multikollinearitet. Heteroskedasticitet föreligger om variablernas varianser inte är konstanta. 

Detta testas genom ett White’s test, vilket innebär att pröva för signifikant samband mellan 

regressionens residualer i kvadrat och förklaringsvariablerna, kvadraten på 

förklaringsvariablerna samt produkter mellan förklaringsvariablerna (Andersson et al. 2007, 

s.120). Multikollinearitet innebär att de oberoende variablerna i regressionsmodellen är 

korrelerade (Andersson et al. 2007, s.120). Det testas genom att beräkna VIF (variance 

inflation factor) med hjälp av förklaringsgraderna från regressioner mellan de oberoende 

variablerna. 
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4. Resultat 

Tabell 5 presenterar deskriptiv statistik för studiens hela urval respektive rena urval. Det 

genomsnittliga marknadsvärdet är överlag högt i båda urvalsgrupperna i relation till 

medianvärdena. Detta indikerar att ett fåtal företag har mycket höga marknadsvärden och att 

medelvärdet inte kan anses representativt. Tabell 5 visar också stora skillnader i 

genomsnittligt marknadsvärde mellan sektorer. Det genomsnittliga marknadsvärdet för 

industrisektorn är mer än 30 gånger större än det genomsnittliga marknadsvärdet för 

fastighetssektorn. Skillnaderna i marknadsvärde mellan och inom sektorerna kan förklaras av 

bredden i urvalet, undersökningen inkluderar flera olika länder och såväl multinationella 

storföretag som lokala småbolag.  

 

Tabell 5 - Deskriptiv data för studiens samtliga observationer respektive studiens rena observationer. 

Marknadsvärde och storlek på emission utgör medelvärden och presenteras i miljoner dollar. 

Medianen för marknadsvärde presenteras inom parentes 

Samtliga observationer (n=59) 

Sektor 

Antal 

emissioner 

Antal 

företag 
Marknadsvärde 

Storlek på 

emission 

Antal 

konvertibla 
Skuldsättningsgrad 

Finans 11 10 22 188 (6 095) 648 2 3,1 

Industri 13 12 20 330 (827) 378 1 1,5 

Fastighet 22 10 600 (557) 80 1 2,1 

Övriga 13 11 4 674 (5 449) 160 2 0,8 

Totalt 59 43 9 678 (849) 263 6 2,0 

Rena observationer (n=44) 

Sektor 

Antal 

emissioner 

Antal 

företag 
Marknadsvärde 

Storlek på 

emission 

Antal 

konvertibla 
Skuldsättningsgrad 

Finans 9 9 15 425 (6 095) 491 1 3,4 

Industri 9 7 24 699 (827) 534 0 1,7 

Fastighet 19 8 686 (652) 66 1 2,1 

Övriga 7 7 4 744 (3 852) 228 0 0,8 

Totalt 44 31 9 363 (849) 275 2 2,0 

 

Den absoluta storleken på emissionerna och skuldsättningsgraden är relativt likvärdiga mellan 

hela urvalet och det rena urvalet. Det rena urvalet innehåller dock endast två emissioner av 

konvertibla preferensaktier vilket är att betrakta som ett stort bortfall eftersom det endast finns 

sex emissioner av konvertibla preferensaktier i hela urvalet. Genomsnittlig storlek på 

emissionen samvarierar med genomsnittligt marknadsvärde i båda urvalsgrupperna vilket är 
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väntat då större företag kan antas ha ett större kapitalbehov i absoluta termer jämfört med 

mindre företag. Av den anledningen motiveras att studera emissionens relativa storlek snarare 

än absoluta storlek för att testa MR-teorin, då den relativa storleken ger en mer rättvisande 

bild om emissionen är stor eller liten i förhållande till företagets marknadsvärde.  

 

Skuldsättningsgraden för finanssektorn är dubbelt så hög som skuldsättningsgraden för 

industrisektorn inom båda urvalsgrupperna. Även fastighetssektorn har en förhållandevis hög 

skuldsättningsgrad. Detta går i linje med den konventionella uppfattningen om att 

finanssektorn och fastighetssektorn i genomsnitt har högre skuldsättningsgrad än andra 

sektorer (Barclay et al. 2013). Inom båda urvalsgrupperna är fördelningen av antal emissioner 

relativt jämn mellan sektorerna, med undantag för fastighetssektorn som har betydligt fler 

emissioner än andra sektorer.  Samtidigt visar Tabell 5 att det ingår ungefär lika många 

företag i respektive sektor, vilket således implicerar att företag inom fastighetssektorn 

emitterar preferensaktier mer frekvent än företag inom andra undersökta sektorer. Då ett 

företag har emitterat preferensaktier vid ett flertal tillfällen har vi dock säkerställt att det gått 

minst ett år mellan emissionerna i urvalet.   

4.1 Abnormal avkastning 

Tabell 6 presenterar AAR för de sju dagarna före annonseringsdagen, annonseringsdagen 

samt de två efterföljande dagarna. Resultatet visar att det uppstår en signifikant negativ AAR 

på -0,61 procent under dag T0 för hela urvalet.  Den negativa effekten på annonseringsdagen 

är tydlig, eftersom den är betydligt större än under övriga dagar i händelsefönstret. 

Annonseringsdagen är även den enda dag som uppvisar ett signifikant resultat på 0,05-nivån. 

Den negativa abnormala avkastningen kvarstår till viss del under dag T+1, men resultatet är ej 

signifikant på 0,05-nivån (dock signifikant på 0,1-nivån). Den förlängda marknadsreaktionen 

till dag T+1 kan bero på att vissa annonseringar skett sent under dag T0 och att reaktionen 

därför fortsätter under efterföljande dag.  
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Det rena urvalet uppvisar en negativ men ej signifikant AAR under dag T0 på -0,18 procent 

samt en fortsatt men försvagad negativ effekt under dag T+1. Tabell 6 visar att ingen dag 

under händelsefönstret har en signifikant abnormal avkastning. Vid jämförelse mellan hela 

urvalet och det rena urvalet framgår dock att den abnormala avkastningen behåller samma 

tecken för varje dag. Således är det tänkbart att resultatet inte är signifikant för det rena 

urvalet på grund av ett bristande antal observationer.  

 

Tabell 6 visar också att dag T+2 har en positiv AAR i båda urvalsgrupperna, signifikant på 

0,1-nivån. En tänkbar förklaring till den positiva avkastningen under dag T+2 är att 

marknaden överreagerar under dag T0 samt dag T+1 och att aktiekursen därefter återhämtar 

sig. Ett sådant scenario tyder på att annonseringen inte är väntad och att 

informationsasymmetri råder mellan företagsledning och investerare. Den positiva 

avkastningen under dag T+2 indikerar även att den negativa annonsringseffekten som uppstår 

vid offentliggörandet inte består under någon längre tidsperiod. Värt att notera är också att 

AAR för hela urvalet på 0,34 procent för dag T-5 och 0,42 procent för dag T-4 har relativt 

höga t-värden, även om ingen av dem är signifikanta på 0,05-nivån. 

 

Tabell 7 presenterar CAAR för annonseringsperioden T0 till T+1. För hela urvalet är CAAR 

signifikant negativ på -1,03 procent. CAAR för det rena urvalet är negativ men ej signifikant 

på -0,29 procent. Hela urvalet innefattar kontaminerade observationer och används därför inte 

för hypotesprövning, utan endast som ett medel för jämförelse och diskussion. Den abnormala 

avkastningen i hela urvalet har dessutom ett värde för kurtosis på 4,9 vilket gör det 

Tabell 6 - AAR för dagarna som omger annonseringsdagen för studiens samtliga observationer samt 

separat för de rena observationerna 

Samtliga observationer (n=59) 

Dag T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T0 T+1 T+2 

        

    

 AAR (%) 0,26 0,21 0,34 0,42
* 

-0,14 -0,17 0,15 -0,61
** 

-0,43
* 

0,41
* 

        

    

 t-värde 0,90 0,73 1,19 1,49 -0,50 -0,59 0,53 -2,15 -1,51 1,46 

Rena observationer (n=44) 

Dag T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 T0 T+1 T+2 

        

    

 AAR (%) 0,25 0,22 0,26 0,13 -0,16 -0,27 0,06 -0,18 -0,11 0,44
* 

        

    

 t-värde 0,88 0,77 0,90 0,45 -0,58 -0,94 0,21 -0,62 -0,40 1,53 

**Signifikant på 0,05-nivån 

        *Signifikant på 0,1-nivån 
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problematiskt att generalisera resultatet. I det rena urvalet är kontaminerade observationer 

exkluderade samtidigt som värdet på kurtosis är 2,9 vilket gör resultatet  mer generaliserbart. 

Resultatet från det rena urvalet används därför för att pröva studiens hypoteser. 

 

Tabell 7 - CAAR för T0 till T+1 för samtliga observationer respektive rena 

observationer 

  CAAR (%) 

Urval Finans Industri Fastighet Övriga Hela urvalet 

Samtliga observationer -2,40
* 

-1,47 -0,88 0,30 -1,03
* 

Rena observationer -2,56
* 

-0,51 0,60 0,49 -0,29 

*signifikant på 0,01-nivån 

     

Eftersom CAAR för det rena urvalet inte är signifikant kan vi inte acceptera H1. Sammantaget 

indikerar dock resultaten från båda urvalsgrupperna att en negativ annonseringseffekt uppstår. 

Det är dock inte ett resultat som går att generalisera eftersom de kontaminerade 

observationerna kan tänkas skapa en felaktig bild av annonseringseffekten, samtidigt som den 

statistiska styrkan i hypotestestet för de rena observationerna är svag. 

Vid uppdelning på sektorer framgår att finanssektorn har en mer negativ CAAR än andra 

sektorer, signifikant på 0,01-nivån för båda urvalsgrupperna. I det rena urvalet blir 

avkastningen för finanssektorn mer negativ än i hela urvalet. För industrisektorn gäller det 

motsatta, den negativa avkastningen för industrisektorn är inte signifikant i någon av 

urvalsgrupperna och avkastningen är mindre negativ för det rena urvalet än för hela urvalet. 

CAAR inom fastighetssektorn är insignifikant negativ i hela urvalet, men insignifikant positiv 

i det rena urvalet. Övriga sektorer har en insignifikant, svagt positiv abnormal avkastning i 

båda urvalsgrupperna. Av Tabell 7 framgår att CAAR för finanssektorn har en stor inverkan 

på den genomsnittliga abnormala avkastningen för sektorerna tillsammans. 

 

Sammantaget förhåller sig ovanstående resultat relativt väl till tidigare studier. Abhynakar och 

Dunning (1999) finner en signifikant negativ CAAR på -1,02 procent för konvertibla 

preferensaktier vilket ligger nära den CAAR som vi finner för hela urvalet på -1,03 procent. 

Mikkelson och Partch (1986) presenterar en insignifikant negativ CAAR på -0,26 procent 

vilket kan jämföras med den CAAR på -0,29 procent som vi finner för de rena 

observationerna. Mikkelson och Partch (1986) förklarar det icke-signifikanta resultatet med 

att antalet observationer är få vilket är en slutsats vi delar vid jämförelse mellan hela urvalet 
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och de rena urvalet. Vid segmentering på sektorer skiljer sig resultaten från Linn och Pinegar 

(1988). Vi finner en signifikant negativ CAAR för finanssektorn i båda urvalen medan Linn 

och Pinegar (1988) presenterar en positiv CAAR för finanssektorn. För industrisektorn finner 

Linn och Pinegar (1988) en negativ CAAR och förklarar skillnaden mellan finanssektorn och 

industrisektorn med att finanssektorn är mer transparent och därmed är behäftad med mindre 

informationsasymmetri. Vi finner likt Linn och Pinegar (1988) en negativ CAAR för 

industrisektorn, men däremot att den är mindre negativ än CAAR för finanssektorn. Detta 

resultat står alltså i rak motsats till Linn och Pinegar (1988). En tänkbar förklaring till 

skillnaderna i resultat är att vi undersöker andra regulatoriska och institutionella förhållanden 

än Linn och Pinegar (1988). Utöver att finanssektorn är mer transparent förklarar Linn och 

Pinegar (1988) den positiva abnormala avkastningen inom finanssektorn med de 

skattefördelar som preferensaktier är behäftade med i USA. Det är möjligt att någon sådan 

skattefördel inte finns för europeiska företag. En annan tänkbar förklaring till att vi finner en 

negativ CAAR inom finanssektorn är att investeringsmöjligheterna för finansbolag kan vara 

mer kända än investeringsmöjligheterna för industri- och fastighetsbolag. Detta genom att 

investeringar sker på finansiella marknader. Eftersom det är mindre troligt med oväntade 

investeringsmöjligheter på finansiella marknader är det mer sannolikt att investerare tolkar 

behovet av nytt kapital som att likviditetsbrist uppstått i företaget. För företag inom 

industrisektorn, som verkar på produktmarknader, är investeringsmöjligheterna mindre kända 

av investerare och en annonsering av emission av preferensaktier kan i högre grad tänkas 

återspegla att oväntade investeringsmöjligheter dykt upp. 

 

Den vanligaste orsaken till att en observation klassificeras som kontaminerad är annonsering 

av emission av stamaktier i samband med offentliggörandet av emission av preferensaktier. 

Den mer negativa effekten för det kontaminerade urvalet jämfört med det rena urvalet 

implicerar därmed att emission av stamaktier gör annonseringseffekten mer negativ. Detta 

samband motiveras av Pecking order-teorin eftersom stamaktier är mer riskfyllda än 

preferensaktier. En jämförelse med studier som undersöker annonseringseffekten för andra 

typer av instrument ger ytterligare stöd åt detta. Asquith och Mullins (1986) finner att en 

emission av vanliga aktier inom industrisektorn leder till en signifikant negativ 

annonseringseffekt om -2,70 procent. Denna effekt är större än den annonseringseffekt vi 

finner för preferensaktier. Med stöd i Pecking order-teorin kan en tänkbar förklaring till att 

emission av vanliga aktier ger en betydligt mer negativ annonseringseffekt vara att de vanliga 

aktierna är mer riskfyllda och därmed löper högre risk att vara övervärderade. Eckbo (1986) 
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visar att en annonsering om utfärdande av obligationer leder till en signifikant negativ 

abnormal avkastning på -0,06 procent. CAAR för  hela urvalet i denna studie är signifikant 

negativ på -1,03 procent och insignifikant negativ på -0,29 procent för det rena urvalet. Det är 

alltså en mer negativ effekt än den som Eckbo (1986) dokumenterar. Resultaten ger 

sammantaget stöd åt antagandet att annonseringseffekten vid utfärdande av preferensaktier 

hamnar mellan annonseringseffekten för vanliga aktier och rena skuldinstrument. 

4.2 Regressionsanalys 

I detta avsnitt redogör vi för regressionsanalysen av CAR under T0 till T+1 med utgångspunkt 

i MR-teorin och Pecking order-teorin. Syftet är att analysera i vilken utsträckning teorierna 

kan förklara annonseringseffekten vid emission av preferensaktier. Regressionsanalysen 

genomförs för hela urvalet, ingen uppdelning görs mellan kontaminerade och rena 

observationer. Detta eftersom vi finner att resultaten av regressionsanalysen för det rena 

urvalet är mycket likt resultatet för hela urvalet, dock med svagare signifikansnivåer vilket 

förmodligen är en direkt följd av minskningen i antalet observationer. Ett White’s test visar att 

observationernas värden inte är behäftade med heteroskedasticitet. Beräkning av VIF för den 

multivariata regressionsmodellen pekar på att det inte heller finns någon betydande 

multikollinearitet mellan de ingående variablerna. Tabell 8 sammanfattar resultatet från 

regressionsanalysen som testar sambandet mellan CAR och företagets marknadsvärde, 

emissionens relativa storlek, förekomsten av konverteringsoption samt företagets 

skuldsättningsgrad.  

 

Tabell 8 - Multivariat regressionsanalys av sambandet mellan 

CAR och marknadsvärde, relativ storlek, konverteringsoption 

samt skuldsättningsgrad 

Antal observationer 49 

Justerad R
2 

0,31 

Signifikansnivå F-värde 0,0004 

  

Koefficient t-värde 

Intercept 

 

5,991 0,76 

Marknadsvärde 

 

-0,385 -0,46 

Emissionens relativa storlek -0,051
** 

-2,76 

Konverteringsoption 

 

-3,647
* 

-1,85 

Skuldsättningsgrad   -0,011
** 

-3,06 

*Signifikant på 0,05-nivån 

*Signifikant på 0,01-nivån 
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I H2a antas ett högre marknadsvärde leda till en mindre kortsiktig abnormal avkastning. Det 

innebär att lutningskoefficienten för marknadsvärde i regressionen förväntas bli positiv. 

Tabell 8 visar att lutningskoefficienten för sambandet mellan marknadsvärde och abnormal 

avkastning är negativ med en lutning på -0,385. Det betyder att om företagets logaritmerade 

marknadsvärde ökar med ett, så blir CAR i genomsnitt 0,385 procentenheter mer negativ. 

Sambandet är dock ej signifikant med ett p-värde på 0,325. Faktumet att lutningskoefficienten 

är negativ och dessutom insignifikant gör att vi inte kan acceptera H2a. Det svaga felriktade 

sambandet ifrågasätter förklaringsvärdet i både MR-teorin och Pecking order-teorin eftersom 

informationsasymmetri är en grundläggande förutsättning i båda teorierna. Samtidigt kan 

modellens precision ifrågasättas. Abhyankar och Dunning (1999) finner inget signifikant 

samband mellan CAR och företagets marknadsvärde och ifrågasätter därför om 

marknadsvärde är en god proxy för informationsasymmetri. Ur den aspekten skulle skälet till 

det motsägelsefulla resultatet vad gäller marknadsvärdets samband med CAR kunna vara att 

marknadsvärde inte mäter informationsasymmetri. Ett vanligt antagande är att marknadsvärde 

även är proxy för företagets risknivå. Om marknadsvärde istället är en proxy för risknivå ger 

det negativa sambandet stöd åt Pecking order-teorin eftersom den föreslår att en högre 

risknivå leder till en mer negativ abnormal avkastning. Det höga p-värdet omöjliggör dock en 

sådan inferens.  

 

Regressionen visar ett signifikant negativt samband mellan emissionens relativa storlek och 

CAR med ett p-värde på 0,004. Vi kan därmed acceptera H2b. Lutningskoefficienten -0,051 

innebär att CAR i genomsnitt minskar med 0,051 procentenheter om emissionens relativa 

storlek ökar med en procent. Det kan framstå som en stor förändring i CAR men med tanke på 

att de studerade företagen har ett genomsnittligt marknadsvärde på 9,6 miljarder dollar 

innebär en förändring på en procent en betydande summa. Resultatet implicerar att MR-teorin 

har ett förklaringsvärde för annonseringseffekten då teorin utgår från att emissionens storlek 

är avgörande för marknadens negativa reaktion. Resultatet går även i linje Linn och Pinegar 

(1988) som menar att emissionens relativa storlek har ett negativt samband med abnormal 

avkastning.  

 

Vidare finner vi ett signifikant negativt samband mellan konverteringsoption och CAR med 

ett p-värde på 0,035. Vi kan därmed acceptera H2c som förutspår ett negativt samband mellan 

förekomsten av konverteringsoption och CAR. Sambandet ger stöd åt Pecking order-teorin 

som säger att mer riskfyllda instrument är förknippade med en mer negativ abnormal 
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avkastning vid annonsering om kommande emission. Dock bör resultatet betraktas med viss 

försiktighet eftersom endast sex av de undersökta emissionerna är av konvertibla 

preferensaktier. Lutningskoefficienten på -3,65 innebär att förekomsten av en 

konverteringsoption i genomsnitt leder till att CAR blir 3,65 procentenheter mer negativ. 

Denna höga siffra kan bero på att vissa observationer av konvertibla preferensaktieemissioner 

har en CAR upp mot -19 procent. Enligt Mikkelson och Partch (1986) är typ av instrument 

den variabel som bäst förklarar förändringen i CAR under annonseringsperioden. Resultatet 

från regressionen ger stöd åt en sådan slutsats. 

 

Skuldsättningsgrad och CAR har ett signifikant negativt samband med ett p-värde på 0,002. 

Vi kan således acceptera H2d. Skuldsättningsgrad är ett mått på risknivå genom att högre 

skulder i förhållande till eget kapital ökar risken för finansiellt trångmål. Därmed ger 

resultatet stöd åt Pecking order-teorin. Dock agerar skuldsättningsgrad även 

förklaringsvariabel i andra teorier, exempelvis använder Linn och Pinegar (1988) 

skuldsättningsgrad för att undersöka sambandet mellan CAR och förändringar i 

kapitalstruktur. Eftersom olika nivåer av skuldsättningsgrad mellan företag beskriver olikheter 

i kapitalstruktur är det tänkbart att hög skuldsättningsgrad är proxy för optimal kapitalstruktur. 

Därmed är skuldsättningsgrad inte en entydigt operationalisering av Pecking order-teorin. 

Således kan den negativa effekten tolkas som att en minskning i skuldsättningsgrad till följd 

av emission av preferensaktier leder till en mindre optimal kapitalstruktur och därmed en 

negativ marknadsreaktion. Oavsett om skuldsättningsgrad mäter optimal kapitalstruktur eller 

finansiell risk så kan variabeln förklara varför företag inom finanssektorn har mest negativ 

CAAR under annonseringsperioden. Finanssektorn har högst genomsnittlig 

skuldsättningsgrad av de undersökta sektorerna. Eftersom sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och CAR är negativt är det därför rimligt att företagen inom finanssektorn 

har en mer negativ CAAR under annonseringsperioden. 

Hela regressionsmodellen är signifikant och har en justerad förklaringsgrad på 31 procent. Det 

innebär att den förklarar 31 procent av variationen i CAR, och att variablerna tillsammans har 

ett relativt tydligt förklaringsvärde för annonseringseffekten. Således är både MR-teorin och 

Pecking order-teorin användbara analytiska verktyg. Förklaringsgraden säger dock implicit att 

69 procent av variationen inte kan förklaras av variablerna. Modellen är därmed inte komplett 

och det finns skäl att studera preferensaktieemissioner med andra teoretiska utgångspunkter 

för att kunna förstå hela annonseringseffekten. Mikkelson och Partch (1986) menar att 
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kapital- och ägarstrukturförändringar är otillräckliga för att förklara annonseringseffekten och 

att dessa måste kompletteras med teorier om informationsasymmetri. Denna studie bekräftar 

detta, men visar även på vikten av att studera annonseringseffekten genom en kombination av 

teorier om informationsasymmetri och teorier om kapital- och ägarstrukturförändringar. 

5. Slutsats 

Syftet med denna studie är att empiriskt kartlägga den kortsiktiga annonseringseffekten vid 

offentliggörandet om emission av preferensaktier samt att pröva förklaringsvärdet i Myers och 

Majluf (1984) och Miller och Rock (1985). För studiens hela urval finner vi en signifikant 

negativ kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning under annonseringsperioden T0 till 

T+1 på -1,03 procent. I detta urval ingår dock emissioner som är kontaminerade med andra 

störande faktorer, vilket gör att vi inte kan säkerställa att resultatet är hänförligt till endast 

emission av preferensaktier. Studiens rena urval, där kontaminerade observationer är 

exkluderade, uppvisar en insignifikant negativ abnormal avkastning. Sammantaget pekar 

resultaten på att en negativ annonseringseffekt uppstår vid offentliggörandet om en 

kommande preferensaktieemission, men vi kan inte nå en sådan slutsats eftersom det rena 

urvalet ger ett insignifikant resultat.  Vid segmentering av observationerna på 

sektortillhörighet finner vi att finanssektorn har en signifikant negativ abnormal avkastning 

som är större än den negativa effekten inom andra undersökta sektorer. Detta resultat gäller 

för både det kontaminerade och det rena urvalet. Vidare finner vi att emissionens relativa 

storlek, förekomsten av konverteringsoption samt företagets skuldsättningsgrad var för sig har 

ett signifikant negativt samband med abnormal avkastning. Marknadsvärde för det utfärdande 

företaget påvisar däremot inte någon sådan signifikant effekt. 

 

Resultaten ger ett visst stöd åt både Myers och Majluf (1984) samt Miller och Rock (1985). 

Enligt Miller och Rock (1985) signalerar emissionens relativa storlek omfattningen på 

likviditetsbristen som antas ha föregått emissionsbeslutet. Våra resultat ger empiriska belägg 

för att en relativt större emission leder till en mer negativ abnormal avkastning, vilket således 

ger stöd åt Miller och Rock (1985). Den mer negativa avkastningen inom finanssektorn kan 

också ge ett visst belägg för Miller och Rock (1985) under antagandet om att 

investeringsmöjligheterna för finansbolag är mer kända än investeringsmöjligheterna för 

industri- och fastighetsbolag. De signifikant negativa sambanden mellan skuldsättningsgrad 

respektive konverteringsoption och abnormal avkastning ger stöd åt Myers och Majluf (1984) 

som predikterar att risknivå har ett negativt samband med abnormal avkastning.  
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Vi finner dock inget signifikant samband mellan företagets marknadsvärde och abnormal 

avkastning vilket går emot både Myers och Majluf (1984) och Miller och Rock (1985). 

Marknadsvärde används som proxy för informationsasymmetri och eftersom 

informationsasymmetri är ett grundläggande antagande inom båda teorierna minskar detta 

stödet för både Myers och Majluf (1984) samt Miller och Rock (1985). Vidare indikerar 

resultaten på att annonseringseffekten vid emission av preferensaktier ligger mellan den effekt 

som tidigare studier funnit för emission av ren skuld och vanliga aktier. Detta ger stöd åt 

Myers och Majluf (1984) som menar att annonseringseffekten är avhängig av risknivån på det 

utfärdade instrumentet. 

 

Vår regressionsmodell har en förklaringsgrad på 31 procent vilket visar att teorier om 

informationsasymmetri till viss del kan förklara annonseringseffekten vid offentliggörande 

om emission av preferensaktier. Samtidigt implicerar detta att en stor del av variationen i 

abnormal avkastning inte kan förklaras av teorier om informationsasymmetri och att 

kompletterande förklaringar behövs. Förslagsvis bör teorier om informationsasymmetri 

kombineras med teorier om kapital- och ägarstrukturförändringar för att fullt ut kunna 

förklara annonseringseffekten vid emission av preferensaktier.  

 

En möjlig begränsning av generaliserbarheten i resultaten är att vi inte haft möjlighet att 

studera annonseringar om emissioner i lokala tidskrifter för landet där det utfärdande företaget 

har sin hemvist. Detta medför en överrepresentation av stora företag från länder där engelska 

och internet har en högre penetration. Vi uppmuntrar därför till framtida studier där en 

avgränsning görs till att studera annonseringseffekten vid emission av preferensaktier för ett 

enskilt land inom den europeiska unionen, där källor på det lokala språket beaktas. En 

jämförelse av resultat mellan olika länder vore av intresse för att ytterligare kartlägga hur 

geografiska och institutionella skillnader påverkar annonseringseffekten. 
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