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Sammanfattning 

 

Titel Nyemissionens påverkan på aktiekursen – En eventstudie om hur 

tillkännagivanden av nyemissioner påverkar aktiekursen 

Seminarium datum 2016-05-30 

Ämne  Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Författare  Tomas Thomas & Ornamo-Aryo Chabo 

Handledare  Ogi Chun 

Nyckelord Nyemission, abnormal avkastning, eventstudie, aktiekurs, 

tillkännagivande 

Bakgrund Aktiebolag har i dagsläget ett antal olika alternativ för att få in nytt 

kapital. Vid ett kapitalbehov så kan företaget välja att genomföra 

en nyemission. Tidigare forskning kring nyemissioner visar att det 

sker en generell nedgång av aktiekursen vid tillkännagivandet av 

nyemissionen.  

Syfte Studiens syfte är att undersöka om det empiriskt föreligger ett 

samband mellan nyemissioner som tillkännages och 

aktiekursutvecklingen som följer därpå. Vidare syftas det att 

undersöka ifall det föreligger skillnader mellan kursreaktionen 

inom fyra olika branscher och de motiv som uppges i samband 

med tillkännagivandet. 

Metod Det har valts att gå tillväga genom att utföra en eventstudie som 

innehåller ett eventfönster på 11 dagar. Urvalet består utav 89 

stycken tillkännagivanden av nyemissioner som genomförts under 

tidsperioden 2010-01-01 – 2016-01-01. Urvalet har delats in i två 

kategorier som utgörs utav fyra branscher och tre motiv.  

Slutsats Studiens resultat visar att tillkännagivandet av en nyemission har 

en negativ effekt på aktiekursen. Vidare har det även visat sig att 

aktiekursutvecklingen efter tillkännagivande dagen skiljer sig åt 

beroende på bransch och motiv.  

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title Equity issues impact on the share price – An event study based on 

how the announcement of equity issues affects the share price 

Seminar date 2016-05-30 

Subject  Bachelor Thesis in Business Administration 

Authors  Tomas Thomas & Ornamo-Aryo Chabo 

Tutor  Ogi Chun 

Keywords Equity issue, abnormal return, event study, share price, 

announcement  

Background Limited companies have a number of options to bring in new 

capital. In need of capital the limited companies can choose to 

carry out an equity issue. Previous research has shown that 

carrying out an equity issue will result in a general drop of the 

share price at the announcement day of the equity issue.  

Purpose The purpose of the study is to examine if there is an empirical 

relationship between the equity issues that is announced and the 

share price development which follows. Furthermore the purpose 

is to examine if there exists any differences between the share 

price reactions within the four different lines of businesses and 

those motives being stated in conjunction with the announcement.  

Method The approach that has been chosen is to perform an event study 

that includes an event window of 11 days. The sample includes 89 

announcements of equity issues that have been carried out during 

the time period 2010-01-01 – 2016-01-01. The sample has been 

divided into two categories that contain four different lines of 

businesses and three motives.  

Conclusion The results of the study show that the announcement of equity 

issues has a negative effect on the share price. Furthermore, it has 

also been found that the share price development after the 

announcement day differs depending on the line of business and 

motives. 

 

 

 

 

 

 

 



Begreppslista 

 

Abnormal avkastning (AR) = Skillnaden mellan verklig och förväntad avkastning 

AAR = Genomsnittlig abnormal avkastning 

CAAR = Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

Event = Den händelse som studeras. I denna studie utgörs eventet om tillkännagivanden av 

nyemissioner av bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. 

Eventfönster = Perioden som studeras kring dagarna om tillkännagivandet av nyemissionen 

T (-5, 0, 5 etc.) = Definierar dagarna inom eventfönstret, där exempelvis T-5 betecknas för 

fem dagar innan tillkännagivandet av nyemissionen 

Nyemission = Innebär att aktiekapitalet hos ett bolag ökas genom att bolaget erbjuder 

allmänheten att teckna nya aktier mot betalning. 
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1. Inledning 
Inledningskapitlet är ämnat för att ge läsaren en inblick och börjar med att introducera 

bakgrunden samt den tillhörande problemdiskussionen kring nyemissioner. Vidare 

presenteras studiens problemformuleringar samt dess syfte. Avslutningsvis redogörs 

avgränsningarna inom studien.  

1.1 Bakgrund 
Aktörer på den svenska aktiemarknaden har de senaste decennierna fått vittna en drastisk 

utveckling. Intresset för aktiemarknaden har ökat markant sedan 80-talet och i samband med 

detta intresse har det haft en viktig betydelse för världens olika samhällen, näringslivet i sig 

och inte minst för företagen när det gäller dess kapitalförsörjning. Omsättningen på 

Stockholmsbörsen har ökat kraftigt och under 90-talet så ökade omsättningen i genomsnitt 

med ca 45 % per år. År 1980 omsatte Stockholmsbörsen 8 miljarder kronor och under en 20 

års period hann omsättningen växa till 4455 miljarder kronor år 2000. Likaså har antalet 

aktieägare ökat de senaste decennierna. För första gången var mer än hälften av svenskarna 

direkt eller indirekt ägare av aktier året 1997 (Andersson 2002, s. 20-21).  

 

Aktiebolagsformen har blivit den populäraste och mest förekommande formen för 

nyföretagare enligt statistik från Bolagsverket (2016). Aktiebolag är bara en av flera olika 

företagsformer som idkas idag. Till skillnad från andra företagsformer så har aktiebolag ett 

antal övervägande alternativ för att få in nytt kapital i företaget. Samtidigt som 

finansmarknaden samt företag runt om i världen kontinuerligt utvecklas och expanderas så är 

företag oftast av ständigt behov av nytt kapital. När det uppstår ett kapitalbehov hos ett 

företag så kan man antingen använda sig av interna eller externa medel. När ett företag inte 

har tillräckligt med interna medel så kan man istället använda sig av externa medel genom till 

exempel ett banklån. Ett annat alternativ är att man istället blickar mot aktiemarknaden och 

utför en nyemission för att få in det kapital man är i behov utav (Myers 1984). Nyemissioner 

har blivit ett mer förekommande alternativ de senaste åren då det enligt Dagens Nyheter 

(2014) var det rekordmånga nyemissioner under 2013. 

 

Det man bör känna till om kapitalmarknaden är att den utgörs utav de finansiella marknaderna 

som exempelvis aktie- och obligationsmarknaden samt ”mellanhänder” som till exempel 

banker, försäkringsbolag och fondbolag. Man argumenterar att marknaden är ett 

händelsecentrum där investerare och företag som är i behov av kapital möts. Man menar att 

kapitalmarknaden delas in i två marknader, den ena är primärmarknaden och den andra är 

sekundärmarknaden. Primärmarknaden är den marknad där ett värdepapper för första gången 

övergår från säljare till köpare, det är på denna marknad som företagens behov av kapital 

minimeras. Alla andra typer av affärer och transaktioner sker på sekundärmarknaden, det vill 

säga att den dagliga handeln sker på den sekundära marknaden (Gavelin & Sjöberg 2007, s. 

16). För en mer grundlig förklaring innebär det att all daglig handel sker efter det så kallade 

emissionsögonblicket, vilket innebär att företagen har fått in det önskade kapitalet och det 

som sker därefter är att aktierna byter ägare (Ibid, s. 18). 

 

Eftersom aktiebolag förr eller senare kommer att vara i behov av kapital är strategin för att 

införskaffa kapital av viktig betydelse för de svenska aktiebolagen (Westermark & 

Lagercrantz 2013, s.15). Ett aktiebolag har under sin verksamhetstid olika 

finansieringsalternativ vid kapitalbehov. Bolagen kan bland annat välja att emittera ut nya 
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aktier för att på så sätt få in det kapital man behöver. Vid en nyemission ökas aktiekapitalet 

genom utgivning av ytterligare aktier (Hansson 2005, s. 84). Bolagen väljer detta 

finansieringsalternativ när andra alternativ inte har varit möjliga att genomföra. Det 

finansieringsalternativ som bolaget väljer kommer att skicka en signal till marknaden som 

därefter kommer att anpassa sig efter den information som den fått in. Om bolaget exempelvis 

väljer att genomföra en nyemission av aktier så kan det uppfattas av marknaden som att aktien 

är övervärderad (Westermark & Lagercrantz 2013, s. 27). 

 

Denna uppsats kommer att gå ut på att ta reda på hur tillkännagivandet av en nyemission och 

dess motiv påverkar aktiekursen. Tidigare forskning kring nyemissioner har lagt fokus på den 

amerikanska aktiemarknaden, där dessa resultat visar en generell nedgång vid 

tillkännagivandet av en nyemission. Jensen, Crutchley och Hudson (1994) menar att en 

nyemission leder till en nedgång av aktiekursen men att graden av nedgången påverkas 

beroende på det motiv man anger i samband med nyemissionen. Även Walker och Yost 

(2008) tar upp detta i sin undersökning där man hävdar att oavsett motiv så kommer en 

nyemission att leda till en nedgång på aktiekursen. Däremot menar forskarna att motiven kan 

påverka graden av nedgång på aktiekursen. Dessa två studier har valt att dela in 

nyemissionerna i tre olika motivkategorier; investeringar, skuldreduktion samt generella 

ändamål, där valet av motiv kommer att signalera marknaden på olika sätt. Effekten på 

aktiekursen och skillnaderna mellan motiven grundas på dessa signaler som tas emot av 

marknaden. 

1.2 Problemdiskussion 
Samtidigt som finansieringsalternativen är många för börsnoterade bolag så menar Myers 

(1984) att de enklaste alternativen är att föredra. Sett till vilken bransch företag är verksamma 

inom kan kapitalbehovet variera. Exempelvis är fastighet och läkemedel/medicin branscherna 

väldigt kapitalkrävande. Företag inom fastighetsbranschen måste ständigt utveckla och 

förädla sina fastigheter eller förvärva nya fastigheter för att kunna fortsätta expandera vilket 

kräver en stor del kapital (Fagerfjäll, 2013 s. 174). Företagen som är verksamma inom 

läkemedel/medicin branschen måste upprätthålla sin konkurrenskraft genom att skjuta till stor 

del av kapitalet till forskning och utveckling. Att forska och utveckla kan vara kostsamt då det 

kräver flertalet tester och olika godkännandefaser för att produkterna ska nå marknaderna. För 

att kunna klara av detta och hålla jämna steg med utvecklingen blir kapital i sin tur viktigt för 

företag verksamma inom läkemedel/medicin branschen (Ibid, s. 186-190). Av denna 

anledning blir alternativet att genomföra en nyemission en möjlighet till att få in det önskade 

kapitalet. Däremot beskriver pecking order teorin att bolagen bör främst använda sig utav 

interna medel för att finansiera projekt. Myers (1984) menar att nyemissioner ses som ett 

negativt tecken av marknaden och bör därför användas som det sista finansieringsalternativet 

för företagsledningen.  

 

Det har genomförts ett flertal studier, främst på den amerikanska marknaden, där man försökt 

komma fram till förklaringar kring prisreaktionen som sker vid ett tillkännagivande av en 

nyemission. Det finns flera olika orsaker för denna negativa effekt som uppstår. Flertalet 

forskare hävdar att en möjlig orsak till detta är den asymmetriska informationen som existerar 

mellan ledningen och dess aktieägare (Ogden, O’Connor & Jen 2003, s. 280). Om man antar 

att företagsledningen agerar utifrån nuvarande aktieägares intresse, så tenderar ledningen att 

emittera nya aktier när marknadspriset överstiger ledningens bedömning av aktiens verkliga 

värde. Naturligtvis blir marknaden medveten om att företag tenderar att erbjuda nya aktier när 

deras ledning bedömer att aktierna är övervärderade (Ibid). Detta kan även tyda på att 
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ledningen kan ha en dold avsikt att överföra värde till de gamla aktieägarna i och med att de 

nya investerarna deltar i nyemissionen. Som ett resultat utav detta så reagerar marknaden 

generellt negativt på ett tillkännagivande av en nyemission (Myers & Majluf 1984).  

 

Asquith och Mulins (1986) har tidigare genomfört en undersökning rörande 

aktiekursutvecklingen efter tillkännagivandet av en nyemission. När den nyinkomna 

informationen kommer till marknadens kännedom så menar forskarna att informationen kring 

nyemissionen tas emot som en negativ signal. Vidare i sin diskussion menar de att flera 

faktorer spelar en stor roll på varför marknaden tar emot informationen på ett negativt sätt. 

Bland annat syftar forskarna på att framhäva vikten av den asymmetriska informationen som 

existerar och tajmingen kring utförandet av nyemissionen som har en tendens att utföras när 

marknaden har övervärderat aktien. En annan viktig faktor är att kursnedgången som inträffar 

brukar associeras med marknadens uppfattning kring företagets befintliga och framtida 

prestationer. Masulis och Korwars (1986) undersökning kom fram till en liknande slutsats och 

resultatet av deras undersökning visade en negativ abnormal avkastning i genomsnitt på -3%. 

 

Trots att företag kan ha tillräckligt med interna medel för att kunna finansiera sina framtida 

projekt, kan de ändå välja att genomföra en nyemission för att få in kapital. Detta kan i sin tur 

sända ut signaler om att företagets framtida projekt inte kommer att vara lönsamma (Jensen, 

Crutchley & Hudson 1994). Ett flertal olika studier har utgått ifrån agentteorin där de menar 

att ledningen drar nytta av den information man har i syfte att fokusera på sin egen vinning 

framför investerares. Utfallet blir att marknaden ger ett negativt utslag då det införskaffade 

kapitalet inte lär användas på bästa tänkbara sätt (Jensen 1986). Loughran och Ritter (1995) 

har i sin forskning bland annat studerat skillnaderna mellan bolag som emitterar och bolag 

som icke emitterar nya aktier. Forskarna har kunnat slå fast att investerare behöver investera 

44% mer kapital i bolag som emitterar kontra bolag som inte emitterar för att kunna uppnå 

samma avkastning på en fem års period. Man kom dessutom fram till slutsatsen att 

nyemissioner väljs att tillkännages när marknaden övervärderar aktien. Mikkelson och Partch 

(1986) följer detta spår där de beskriver i sin undersökning att företagsledningen väljer att 

emittera nya aktier efter att aktiekursen har visat på en uppgång. Författarna förklarar att 

företagsledningen väljer att emittera nya aktier när marknaden har värderat aktiekursen högre 

än företagsledningens värdering.  

 

Walker och Yost (2008) menar att i samband med nyemissionens tillkännagivande så har 

syftet bakom nyemissionen i högsta utsträckning en stor betydelse för aktiekursutvecklingen 

som följer därpå. Forskarna syftar på att ju mer specifik och tydlig man är med det 

bakomliggande motivet för nyemissionen så kan det reducera informationsgapet mellan 

ledningen och marknaden som i sin tur kan leda till en mindre negativ prisreaktion. Motiv för 

nyemissioner såsom framtida investeringar och expansion visar att aktiekursen inte genererar 

en lika stor negativ påverkan såsom motivet att betala av skulder. Kring denna problematik 

syftar Jensen, Crutchley och Hudson (1994) att marknaden kan uppfatta detta som att det 

råder osäkerhet i bolaget när man inte anger det bakomliggande motivet på ett tydligt och 

informationsrikt sätt i samband med tillkännagivandet av nyemissionen. Det har med tiden 

införts olika regleringar kring prospekt på grund av att man vill att investerarna ska ha tillgång 

till information som de sedan grundar sina beslut på. Prospektskyldighet föreligger när 

bolaget emitterar nya aktier på en reglerad marknad och erbjuder allmänheten att teckna de 

nya aktierna (Westermark & Lagercrantz 2013, s. 57).  

 

Tidigare forskning har hävdat att företag väljer att emittera nya aktier när marknaden har 

övervärderat aktiekursen. Man har även påpekat att en nyemission är det sista 
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finansieringsalternativ som företagen väljer. Man menar att företagen föredrar att använda 

interna medel som finansieringsalternativ än att genomföra en nyemission då en nyemission 

kan uppfattas av marknaden som att aktien är övervärderad. När marknaden uppfattar att 

aktien är övervärderad så kommer aktiekursen att visa en negativ abnormal avkastning. Av 

den anledningen att tidigare forskning syftar på att nyemissioner leder oftast till en negativ 

prisreaktion kan man ställa sig frågan varför företag fortsätter att genomföra nyemissioner och 

varför investerare fortsätter att ställa upp med att tillskjuta nytt kapital i företaget. 

 

Eftersom flertalet tidigare studier är baserade på den amerikanska aktiemarknaden och 

samtidigt som det finns mindre genomförda studier på den svenska aktiemarknaden så 

kommer denna studie att baseras på den svenska aktiemarknaden. Man har undersökt och 

kommit fram till att informationsasymmetri och motivet bakom en nyemission utgör en 

skillnad kring aktiekursens utveckling men att oavsett motiv så kommer aktiekursen att visa 

en negativ abnormal avkastning. Tidigare forskning har påvisat att det kan resultera i en 

minskad negativ utveckling av aktiekursen om företag är mer tydliga och transparenta kring 

syftet bakom nyemissionen. Utifrån detta som grund kommer det att undersökas kring 

sambandet mellan tillkännagivandet av nyemissioner och marknadsreaktioner samt att försöka 

förklara om motiven bakom nyemissionen har en avgörande roll för aktiekursutvecklingen för 

företag på den svenska aktiemarknaden.  

1.3 Problemformulering 
Utifrån ovannämnda problemdiskussion har följande frågeställningar tagits fram:  

 Hur påverkas aktiekursen vid tillkännagivandet av en nyemission? 

 Finns det någon skillnad sett till vilken bransch företagen är verksamma inom? 

 Reagerar aktiemarknaden annorlunda beroende på motivet bakom införskaffandet av 

kapital? 

1.4 Syfte 
Huvudsyftet med denna uppsats är att empiriskt undersöka om det föreligger ett samband 

mellan nyemissioner som tillkännages och aktiekursutvecklingen som följer därpå. 

Vidare kommer det att undersökas om aktiekursutvecklingen kan förklaras utifrån det motiv 

företagen anger i dess prospekt och om kursreaktionen skiljer sig emellan beroende på vilka 

branscher företagen är verksamma inom. 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till svenska bolag som är noterade på Stockholmsbörsen OMX 

som har tillkännagivit nyemissioner under tidsperioden 2010-01-01 – 2016-01-01. Företagen 

som har tillkännagivit nyemissioner ska fortfarande vara noterade på ovannämnda börs. 

Anledningen till att man har valt Stockholmsbörsen är för att intresset ligger kring den 

svenska aktiemarknaden och svenska bolag. Denna studie kommer inte ta upp huruvida 

bolagen verkligen använder det införskaffade kapitalet till det man syftade på i samband med 

tillkännagivandet. Det kommer alltså att inte ske någon uppföljning efter tillkännagivandet av 

nyemissionen. 
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2. Metod 
Metodkapitlet avser att öka läsarens förståelse genom att grundligt presentera 

tillvägagångssättet kring studien. Kapitlet inleder med att presentera den forskningsmetod 

och forskningsansats som valts i studien. Därefter redogörs proceduren för insamlandet av 

empiri och förfarandet kring eventstudier som baseras på en vetenskaplig artikel skrivet av C. 

MacKinlay. Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet, validitet och källkritik.   

2.1 Val av metod 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan tillkännagivandet av en 

nyemission och kursutvecklingen som följer därefter. Kvantitativa och kvalitativa metoder är 

de mest förekommande metoderna som man använder sig utav inom samhällsvetenskaplig 

forskning (Johannessen & Tufte 2003, s.20). Kvantitativa undersökningar karaktäriseras oftast 

av deduktion som betyder att man manipulerar olika variabler för att undersöka hypoteser och 

på så sätt kunna koppla det till en teori (Svenning 2003, s.74). I och med att det kommer 

arbetas med hård data såsom siffror så faller det utav naturliga skäl att det är mest lämpligt att 

studien ska vara av kvantitativ karaktär med deduktiva anslag. 

 

Då syftet med studien är att se hur händelsen av ett tillkännagivande av en nyemission har för 

verkan på aktiekursen för företag, har det valts att gå tillväga genom att utföra en eventstudie. 

Att använda en eventstudie som ett tillvägagångssätt formas möjligheten att mäta effekten av 

en särskild händelse (MacKinlay, 1997).  All insamling som sker kommer att bestå utav 

kvantifierbar empirisk data som ska sammanställas med hjälp av statistiska tekniker. Vidare i 

studien kommer det insamlade empiriska data baseras utifrån en deduktiv ansats där 

slutsatserna framställs och jämförs med befintliga teorier samt tidigare forskning (Bryman & 

Bell 2005, s. 23). Med detta sagt blir forskningsansatsen i denna undersökning av deduktiv 

art. Den deduktiva inriktningen är en vetenskaplig ansats som man använder inom 

samhällsvetenskaplig forskning där deduktion tyder på förhållandet mellan teori och praktik. 

(Ibid) 

2.2 Datainsamling 
För att ta reda på vilka företag som har genomfört en nyemission inom den bestämda 

tidsperioden har nyemissioner.se använts som ett hjälpmedel där denna elektroniska källa 

erbjuder allmänheten bevakning kring nyemissioner på den svenska aktiemarknaden. Då 

tillkännagivanden av nyemissioner väntas påverka aktiekursen är det därför ytterst viktigt att 

kunna fastställa det exakta datumet. För att lyckas med detta kommer det att sökas efter första 

pressmeddelandet som släppts till allmänhetens kännedom kring nyemissionen.  

 

För att säkerställa det exakta datumet kommer det att sökas efter pressmeddelanden på 

respektive företags hemsida. För att säkerställa att den exakta tillkännagivande dagen 

stämmer, kommer informationen som tagits från respektive företags hemsida att dubbelkollas 

genom att finna nyheter kring nyemissionen med hjälp av elektroniska källor såsom 

avanza.se, di.se och nasdaqomxnordic.com. Dessa källor kommer även att användas för att 

kunna bekräfta om företagen uppfyller vissa urvalskriterier som ställts upp. Pressmeddelanden 

brukar oftast innehålla information kring bakgrunden och motivet bakom nyemissionen. Om 

motivet inte framgår i pressmeddelandet finns ett prospektregister tillhanda upprättat av 

finansinspektionen som kommer att användas. Registret innehåller prospekt som företagen 

enligt lag måste skicka till finansinspektionen i samband med nyemissionen, där respektive 

prospekt bör innehålla information kring motivet bakom nyemissionen. Utöver detta kommer 
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all bearbetning med siffror att ske i statistikprogrammet MS Excel. Siffrorna som bearbetas 

består av stängningskurser som kommer att samlas in från nasdaqomxnordic.com. I och med 

detta tillvägagångssätt kommer all data som samlas in bestå utav det som kallas sekundärdata. 

Sekundärdata som samlats in för studien består av vetenskapliga artiklar, tidigare forskning, 

litteratur, tidningsartiklar, elektroniska källor och databaser. 

2.3 Urval 
Populationsramen utgörs av de noterade bolagen på Nasdaq OMX Stockholms Small-, Mid 

och Large Cap lista. Då undersökningens ändamål är att studera marknadsreaktionen kring 

nyemissionens tillkännagivande har det valts en tidsperiod mellan 2010-01-01 och 2016-01-

01 för att få ett relativt stort urval. Totalt uppgick antalet tillkännagivanden av nyemissioner 

till 120 stycken varav 31 stycken resulterade i bortfall som ger studien ett urval på 89 stycken 

tillkännagivanden av nyemissioner. Samtliga företag som har tillkännagivit minst en 

nyemission har delats in i fyra olika branscher; Industri, Data & IT, Läkemedel/Medicin och 

Fastighet. Utöver detta har respektive nyemission fördelats efter det motiv som angetts i 

samband med tillkännagivandet.  

 

Studiens urval baseras på 43 företag som har tillkännagivit minst en nyemission. Eftersom 

studiens urval består av totalt 89 tillkännagivanden innebär det att ett och samma företag har 

tillkännagivit mer än en nyemission under den valda tidsperioden. Det har valts att inkludera 

samtliga nyemissioner som tillkännagivits av ett och samma företag av den anledningen att 

det har tagits hänsyn till studiens relativt korta eventfönster som består av elva dagar samt för 

att få ett så stort urval som möjligt. Då det bland annat ämnas undersöka kring skillnader 

bland branscher emellan, har de fyra valda branscherna valts på grund av att det är fyra 

förhållandevis olika branscher vilket ger studien den variation som eftertraktas. Dessa 

branscher var även de mest förekommande branscher som tillkännagav nyemissioner under 

den valda tidsperioden enligt webbplatsen nyemissioner.se. 

2.3.1 Urvalskriterier 

För att företag ska ingå i studiens urval har fem kriterier ställts upp som följer nedan: 

 

 Företaget ska vara börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholms Small-, Mid eller Large 

cap lista. 

 Företaget ska ha genomfört minst en nyemission under tidsperioden 2010-01-01 – 

2016-01-01  

 Det ska vara möjligt att kunna fastställa datumet för tillkännagivandet. 

 Det ska finnas tillgänglig aktiekurshistorik kring dagarna före och efter 

tillkännagivandet av nyemissionen. 

 Motivet bakom nyemissionen ska framgå och vara tillgängligt att inhämta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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2.4 Bortfall 
De bolag som inte uppfyllt de uppställda urvalskriterierna kom att vara studiens bortfall. Det 

totala antalet bortfall avseende tillkännagivanden av nyemissioner uppgick till 31 stycken. 

Dessa bortfall kunde inte tas med i studien på grund av tre olika orsaker. Efter antalet bortfall 

uppgick studiens urval till 89 stycken tillkännagivanden av nyemissioner. Bortfallen 

presenteras i tabellen nedan:  

 

 
Tabell 1 – Studiens bortfall 

 

Bolagen som inte längre är noterade eller har blivit uppköpta har inte tagits med i studiens 

urval då det har i studien avgränsats till bolag som fortfarande är noterade på 

Stockholmsbörsen OMX. Det visade sig att 17 stycken tillkännagivanden av nyemissioner var 

börsintroduktioner som inte tagits med i urvalet av den orsaken att tidigare kurshistorik inte 

varit tillgängligt att inhämta. När det inte har varit möjligt att fastställa ett datum gällande 

tillkännagivandet om nyemissionen så har det hamnat i studiens bortfall.  

2.5 Motivindelning 
För att kunna besvara problemformuleringen ”Reagerar aktiemarknaden annorlunda 

beroende på motivet bakom införskaffandet av kapital?”, så har det valts att motiven bakom 

varje nyemission delas in i tre olika kategorier. Valet av motivindelning kommer att baseras 

på Walker och Yosts (2008) samt Jensen, Crutchley och Hudsons (1994) studier där forskarna 

delade in motiven i tre olika kategorier för att kunna ta reda på om aktiekursen reagerade 

annorlunda beroende på motiv. Forskarna valde att dela in motiven i tre olika kategorier som 

utgjordes utav investering, skuldreduktion och generella ändamål. Bolag som exempelvis 

planerar att använda det införskaffade kapitalet för att genomföra ett företagsförvärv kommer 

att placeras i kategorin investering. Bolag som planerar att använda kapitalet till att återbetala 

lån och skulder kommer att placeras i kategorin skuldreduktion. Det kan även uppstå 

situationer där bolag är mindre specifika i sina prospekt och pressmeddelanden. Bolag som 

inte är specifika med dess bakomliggande motiv för kapitalinförskaffningen placeras under 

kategorin generella ändamål. 

2.6 Eventstudie 
Eventstudier är en flitigt använd metodik inom forskningsområdet och beskrivs som en teknik 

för empirisk finansiell forskning som gör det möjligt att mäta effekterna som specifika 

händelser kan ha på företag och dess aktiekurs (Bodie, Kane & Marcus 2011, s. 381). Genom 

att använda finansiell data som finns tillgängligt på marknaden, är eventstudier ett effektivt 

tillvägagångssätt att mäta hur en specifik händelse påverkar värdet på ett företag. MacKinlay 

(1997) menar att det är möjligt att mäta effekten som en specifik händelse har på ett företags 

aktiepris genom att observera aktiepriset under en bestämd tidsperiod. För att mäta en specifik 

händelse vid genomförandet av en eventstudie belyser MacKinlay (1997) att det är ytterst 

viktigt att fastställa eventet samt tidsperioden som är avsett för undersökningen. 

Orsak Antal tillkännagivanden av nyemissioner

Avnoterat/uppköpt bolag 10

Börsintroduktion 17

Inte möjligt att fastställa tillkännagivande datum 4

Totalt: 31
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2.6.1 Tillvägagångssätt kring eventstudier 

Det som ligger till grund för studien är händelsedagen då marknaden får för första gången 

kännedom kring företagens utförande av nyemission. Denna dag benämns som 0 i studiens 

eventfönster, totalt består studiens eventfönster av 11 dagar som utgörs av fem dagar före 

samt fem dagar efter själva händelsedagen. Valet av antal dagar har bestämts utifrån forskares 

synpunkter på eventstudier. Fama (1998) menar att det är mest lämpligt att studera 

aktiekursen på kortsikt, det vill säga några dagar omkring tillkännagivandet av nyemissionen. 

MacKinlay (1997) delar samma uppfattning där han hävdar att långa eventfönster kan 

inkludera andra händelser som kan påverka resultaten, men menar även att risken med ett kort 

eventfönster kan leda till att effekten inte fångas upp. I och med valet av ett 11 dagars 

eventfönster isoleras händelsedagen bort från andra kursdrivande händelser samt att det 

möjliggörs för upptäckanden av informationsläckage. Tillvägagångssättet vid utförandet av en 

eventstudie är standardiserat, följande sida redogör de steg som ingår i en eventstudie (Elton 

et al 2003, s. 423-425): 

 

1. Samla in ett urval av dataobservationer. 

2. Fastställ den exakta tillkännagivande dagen som ska undersökas, dagen benämns som 

noll i studien. 

3. Fastställ och definiera tidsperioden som ska ingå i studien. Tidsperioden är det som 

kallas händelsefönstret i studien och kommer bestå av 5 dagar innan tillkännagivande 

dagen samt 5 dagar efter tillkännagivande dagen. Dagarna innan dag noll definieras 

som T-5, T-4, … T-1 och dagarna efter T0 benämns som T1,T2… T5.  Se figur 1. 

4. Samla in data och beräkna avkastningen för respektive företag i urvalet under samtliga 

dagar under händelsefönstret. 

5. Beräkna den abnormala avkastningen för varje dag i tidsperioden för samtliga företag.  

6. Den genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas fram för varje dag i 

tidsperioden för samtliga företag.  

7. Det näst sista steget går ut på att den kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastningen beräknas fram genom att summera den genomsnittliga abnormala 

avkastningen för varje dag för samtliga företag under tidsperioden. 

8. När samtliga steg ovan är genomförda analyseras resultaten i studien.  

 
Figur 1 – Studiens eventfönster 

2.6.2 Beräkning av verklig avkastning 

Genom att använda sig av en och samma formel kan man beräkna fram en akties verkliga 

avkastning och marknadens förväntade avkastning. Detta genom att ta fram respektive akties 

stängningskurser för att subtrahera dagens stängningskurs med gårdagens stängningskurs där 

differensen sedan divideras med gårdagens stängningskurs. För marknadsberäkningarna 

används marknadsindexpriset istället för aktiepriset. Denna beräkning görs för samtliga 

företag inom urvalet samt för varje enskild dag inom eventfönstrets elva dagar. Dessa 

beräkningar behövs för att sedan ta fram den abnormala avkastningen vilket görs genom att ta 

skillnaden mellan den verkliga avkastningen och förväntade avkastningen för marknaden. För 

denna studie har marknadsindexet OMXSPI valts av den anledningen att det anses vara den 

mest relevanta eftersom indexet slår ihop värdet på samtliga aktier som är noterade på 
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Stockholmsbörsen. För beräkning av den verkliga avkastningen används följande formel: 

  
Formel 1 – Verklig avkastning 

2.6.3 Beräkning av abnormal avkastning (AR) 

Den abnormala avkastningen kan tas fram genom ett antal olika modeller. Dessa olika 

modeller grundas i två kategorier, de ekonomiska modellerna samt de statistiska modellerna 

där MacKinlay (1997) hävdar att de statistiska modellerna är att föredra vid eventstudier. Vid 

tillämpandet av statistiska modeller så innebär det att man utgår ifrån statistiska antaganden 

och inte utifrån ekonomiska antaganden. En statistisk modell ger mer precisa beräkningar och 

åskådliggör en mer övergripande känneteckning. I jämförelse med de statistiska modellerna så 

präglas de ekonomiska modellerna av ett tillvägagångssätt som baseras på antaganden om 

investerares beteende och inte på statistiska antaganden (MacKinlay, 1997). MacKinlay 

(1997) menar att Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Arbitrage Pricing Theory (APT) 

som är två ekonomiska modeller, är mindre applicerbara på eventstudier än de statistiska 

modellerna. Inom den statistiska kategorin ingår bland annat den konstanta genomsnittliga 

avkastningsmodellen samt marknadsmodellen. MacKinlay (1997) menar att 

marknadsmodellen representerar en förbättring av den konstanta genomsnittliga 

avkastningsmodellen och bör användas vid utförandet av en eventstudie. Vid kortare 

eventfönster likt vår studie, ser även Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) att 

marknadsmodellen appliceras. Vid tillämpande av marknadsmodellen fås följande formel vid 

beräkning av den abnormala avkastningen: 

 

 
Formel 2 – Abnormal avkastning enligt marknadsmodellen 

 

Denna studie kommer dock att tillämpa den justerade marknadsmodellen där denna modell är 

en förenklad version av ovanstående formel som antar att β-värdet motsvarar 1 samt att α-

värdet motsvarar 0. Med detta menas att den justerade marknadsmodellen utgår från att 

aktiens förväntade avkastning är densamma som marknadens avkastning. De enskilda 

variablerna beta och alfa för respektive företag påvisar endast en liten förändring vid 

beräkning av den abnormala avkastningen (MacKinlay, 1997). Följande formel används 

därmed i studien för beräkning av abnormal avkastning: 

 

    
Formel 3 – Abnormal avkastning enligt justerade marknadsmodellen 
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2.6.4 Beräkning av kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning (CAAR) 

Eftersom studien innehåller totalt 89 tillkännagivanden av nyemissioner är det viktigt att 

kunna få fram en genomsnittlig uppskattning för samtliga händelser, det vill säga 

genomsnittlig abnormal avkastning (AAR). Detta möjliggörs genom att summera ihop 

samtliga värden av abnormal avkastning för en bestämd dag och sedan dividerar värdet med 

antalet tillkännagivanden. Detta görs för samtliga elva dagar under eventfönstret där följande 

formel fås:   

  
Formel 4 – Genomsnittlig abnormal avkastning 
 

När ovanstående formel har använts och tagit fram värdet på den genomsnittliga abnormala 

avkastningen (AAR) kan den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) 

beräknas. CAAR visar den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för samtliga 

observationer för samtliga dagar under studien. Eftersom det ämnas studera kring ifall det 

råder ett samband mellan tillkännagivanden av nyemissioner samt aktiekursen som följer är 

det viktigt att beräkna ut CAAR för att få en mer överblickande bild av marknaden. CAAR 

beräknas fram genom att samtliga genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) för 

respektive elva dagar inom eventfönstret summeras ihop. Nedanstående formel används vid 

beräkning av CAAR: 

  
Formel 5 – Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

2.7 Hypotesprövning 
Vid en hypotesprövning försöker man säkerställa hur stor risken är för att förkasta en 

nollhypotes som är korrekt. Vid utförandet av en hypotesprövning måste det föreligga en 

nollhypotes och en mothypotes, dessa betecknas som H0 och H1. Syftet med 

hypotesprövningen är att testa om nollhypotesen skall förkastas eller inte. Risken som man 

försöker säkerställa kallas för testets signifikansnivå där vanliga värden på signifikansnivåer 

oftast är 0,1%, 1% och 5% (Körner & Wahlgren 2015, s. 122). Om det är så att det inte finns 

särskilda orsaker för någon annan signifikansnivå så menar man i generella sammanhang att 

signifikansnivån 5% är att föredra, vilket är den signifikansnivå som har valts i denna studie 

(Ibid, s. 130). Med en signifikansnivå på 5% ges ett konfidensintervall på 95% vilket anses 

vara tillräckligt för att få en hög tillförlitlighet (Körner & Wahlgren 2015, s. 101).  

 

Det har valts att ställa upp tre olika hypoteser för studien (se avsnitt 2.7.1). 

Då det ämnas undersöka om det föreligger ett samband mellan nyemissioner som tillkännages 

och aktiekursutvecklingen som följer har det valts att konstruera ett konfidensintervall för 

hypotes 1 som baseras på samtliga observationer oavsett bransch eller motiv. Det har valts att 

konstruera ett konfidensintervall eftersom det är av intresse att se om det sker en effekt på 

aktiekursen vid ett tillkännagivande av en nyemission. Ett konfidensintervall kommer att 

redogöra ifall det uppmätta resultatet är statistiskt skilt från värdet noll. Om det uppmätta 

resultatet är skilt från värdet noll innebär det att ett tillkännagivande av en nyemission har en 

effekt på aktiekursen. Ett konfidensintervall beräknas med den noggrannhet som man själv 

anger, i och med valet av ett 95% konfidensintervall kommer det observerade utfallet 95 fall 
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av 100 visa att det sanna medelvärdet för den kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastningen ligga inom intervallet, det vill säga intervallets nedre och övre gräns (Ibid, s. 

100-105). Konfidensintervallet kommer att konstrueras i enlighet med nedanstående formel: 

 

  
Formel 6 – Konfidensintervall för samtliga observationer 

 

För att kunna statistiskt säkerställa om det råder skillnader mellan olika branscher och de 

olika motiven som anges i samband med tillkännagivandet av en nyemission har hypotes 2 

och 3 ställts upp för att bepröva detta. Dessa hypoteser kommer att prövas med hjälp av ett 

tvåsidigt t-test. T-testerna resulterar i att man beräknar fram ett p-värde och om p-värdet 

överstiger den valda signifikansnivån på 5% så anses det enligt statistisk metodik att det inte 

råder någon statistisk signifikans. Ett p-värde som överstiger signifikansnivån 5% resulterar i 

att man inte förkastar nollhypotesen (Körner & Wahlgren 2015, s. 131). Nedanstående formel 

kommer att tillämpas vid utföranden av t-tester: 

 

  
Formel 7 – T-test beräkning för jämförelser mellan två medelvärden 

2.7.1 Studiens hypoteser 

Det har valts att ställa upp tre olika hypoteser för studien där hypotes 1 baseras på samtliga 

nyemissioner för studiens urval oavsett bransch eller motiv. Hypotes 2 och hypotes 3 är mer 

gemensamma hypoteser och kommer att tillämpas vid jämförelser mellan de fyra olika 

branscherna samt de tre olika motiven.  

 

Hypotes 1: 

H0 = Tillkännagivandet av en nyemission har ingen effekt på den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen. 

H1 = Tillkännagivandet av en nyemission har en effekt på den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen. 

 

Hypotes 2: 

H0 = Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen skiljer sig inte åt mellan 

branscherna X och Y vid tillkännagivandet av en nyemission. 

H1 = Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen skiljer sig åt mellan 

branscherna X och Y vid tillkännagivandet av en nyemission. 

 

Hypotes 3: 

H0 = Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen skiljer sig inte åt mellan 

motiven X och Y vid tillkännagivandet av en nyemission.  

H1 = Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen skiljer sig åt mellan motiven X 

och Y vid tillkännagivandet av en nyemission. 
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2.8 Metodreflektion 

2.8.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas det hur pass tillförlitlig en studie är. Det handlar bland annat om 

följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp (Bryman & 

Bell 2005, s. 94). Reliabiliteten rör studiens data och syftar på vad för data som har samlats in, 

hur man samlat in samt hur data bearbetas. En studie som har hög reliabilitet bör få samma 

resultat om man genomför samma studie vid en annan tidpunkt (Johannessen & Tufte 2003, s. 

28). För att denna undersökning ska karaktäriseras av en så hög reliabilitet som möjligt har 

det valts att endast använda sig utav pålitliga och välkända källor. Vid insamling av aktiers 

stängningskurser har det valts att använda nasdaqomxnordic.com vilket är Stockholmsbörsens 

egna offentliga hemsida som anses vara pålitlig. Bearbetning med data har skett inom 

programmet MS Excel vilket är automatiserat och där felberäkningar kan knappast 

förekomma. Samtliga formler samt beräkningar har kontrollerats flertalet gånger under 

studiens gång för att på så sätt vara säkra att felberäkningar inte förekommit. Vid fastställande 

av datum samt motiv för samtliga observationer har flera olika källor jämförts med varandra. 

Förutom att ha kollat på prospekt och pressmeddelande har även andra källor såsom avanza.se 

använts. Denna noggrannhet har genomförts för att säkerställa att rätt motiv samt rätt datum 

har valts.  

 

Vid insamlandet av motiv har det förekommit subjektiva bedömningar då motiven skulle 

delas in i tre olika kategorier. Av den anledningen är studiens interbedömarreliabilitet av stor 

betydelse. Situationer där två eller fler observatörer är inblandade kan det finnas en risk att 

man tolkar motiven på olika sätt (Bryman & Bell 2005, s. 94). Det som anges i ett prospekt 

eller ett pressmeddelande kan uppfattas av två enskilda individer på olika sätt. För att uppnå 

en hög interbedömarreliabilitet har prospekten och pressmeddelandena lästs enskilt där egna 

tolkningar har gjorts som sedan jämförts med varandra. Trots risken som existerade om att 

motiven skulle tolkas olika, överensstämde samtliga tolkningar med varandra. 

2.8.2 Validitet 

Begreppet validitet behandlar frågan om hur bra och relevant samt hur representativt det 

insamlade data verkligen är för fenomenet man ämnar undersöka. Det man måste fråga sig 

själv är huruvida det som mäts verkligen stämmer överens med det man avser att mäta 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 47). För att uppnå en så hög validitet som möjligt har tidigare 

forskningar inom ämnet granskats noggrant för att utforma en så bra studie som möjligt. 

Studiens validitet kan anses vara relativt hög eftersom de stängningskurser som använts som 

data har inhämtats från Nasdaq som är världens största börsföretag. Utöver detta anses 

eventstudier vara en etablerad metod att använda sig utav för att mäta hur specifika händelser 

påverkar aktiekursen. 

2.8.3 Källkritik 

De stängningskurser som inhämtats som dataunderlag för samtliga beräkningar har tagits från 

Stockholmsbörsens egen hemsida, nasdaqomxnordic.com. Risken att stäningskurserna inte är 

korrekta anses vara låg eftersom hemsidan är öppen för allmänheten vilket gör dessa siffror 

enkla att kontrollera. Utöver detta är Nasdaq världens största börsföretag och av den 

anledningen så tros det inte att fel information levereras till allmänheten. Detta gäller även för 

Avanza samt Dagens Industri som har använts under studiens gång, dessa två är välkända och 

etablerade namn inom det svenska näringslivet. 
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För att söka efter tillkännagivanden av nyemissioner under den valda tidsperioden användes 

den elektroniska källan nyemissioner.se som ett hjälpmedel snarare än underlag för studien. 

All information som erhölls på nyemissioner.se stämde sedan överens med det som angivits i 

företagens olika pressmeddelanden, prospekt samt de olika nyhetskällorna som rapporterat 

kring nyemissionen. Av dessa anledningar anses det att all information som samlats in från 

samtliga webbplatser karaktäriseras av hög tillförlitlighet. Det har dessutom främst använts 

välkända teorier, modeller, litteratur samt vetenskapliga artiklar som skrivits av etablerade 

författare för att förstärka studiens trovärdighet.  

2.8.4 Metodkritik 

Då det ämnas undersöka om det föreligger ett samband mellan ett tillkännagivande av en 

nyemission och aktiekursutvecklingen som följer valdes det av naturliga skäl sett till studiens 

syfte att använda metodologin kring eventstudier. Eventstudier är en känd forskningsmetodik 

inom finansiell forskning och möjliggör mätandet av hur en specifik händelse kan komma att 

påverka ett företag och dess aktiekurs.  

 

Trots att evenstudier är en erkänd och flitigt använd metodik inom finansiell forskning är den 

inte helt oproblematisk. Tillvägagångssättet kring eventstudier innebär att man måste 

bestämma ett flertal olika faktorer såsom exempelvis studiens eventfönster och fastställandet 

av eventdagen. Det bakomliggande valet för att denna studie ska innehålla ett eventfönster på 

11 dagar grundas på att exkludera andra typer av eventuella händelser som skulle kunna 

påverka resultatet. Därmed medför eventstudier en risk då eventstudie metodologin syftar på 

att man enbart ska mäta effekterna av informationen som är avsedd att mäta för studiens 

ändamål. Detta medför ett antagande om att ingen annan information än det som avses att 

mäta ska ha kommit till marknadens kännedom.  

 

I och med valet av 11 dagar är avsikten att styrka validiteten som syftas på att man verkligen 

mäter det som man avser att mäta. Följden av ett längre eventfönster skulle kunna medföra en 

risk som eventuellt skulle kunna inkludera andra typer av händelser och information som 

påverkar resultatet och därmed studiens slutsatser. En ytterligare risk med eventstudier är att 

man säkerställer fel eventdag, det vill säga den dag då den specifika händelsen sker. Utfallet 

av att fel datum har valts som eventdag resulterar i att studiens resultat inte representerar det 

som man avser att mäta. Det har lagts ned stor vikt på flertalet granskningar av 

datainsamlingen under studiens gång. Då det har eftersträvats att säkerställa korrekt eventdag 

och att informationen om tillkännagivandet av nyemissionen når marknaden för första gången 

har denna noggrannhet utförts genom flertalet granskningar. Denna noggrannhet medför i sin 

tur att studien erhåller sådana adekvata resultat som möjligt. 
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3. Teoretisk referensram 
Inom detta kapitel redogörs de teorier som valts ut för studien och som kommer att 

presenteras utförligt. Slutligen redogörs ett avsnitt som presenterar tidigare forskning inom 

undersökningsämnet. Vidare i studien kommer analysen att grundas på dessa teorier och 

tidigare forskningar. 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 
Den effektiva marknadshypotesen inom finansiell ekonomi utvecklades av Eugene F. Fama 

(1970) som menar att företagens aktiepriser återspeglar all tillgänglig information på 

marknaden. Utgångspunkten inom EMH är att en marknad är effektiv när företagens aktiekurs 

justeras efter att information nått marknaden. Med detta sagt så bör priserna på marknaden 

reflektera det verkliga värdet på företaget och att aktiepriset justeras snabbt efter att ny 

information blivit tillgängligt på marknaden. Det finns dessutom vissa antaganden som måste 

uppfyllas för att man ska uppnå en effektiv marknad. Bland annat måste fullständig 

information vara tillgängligt och kostnadsfritt för alla aktörer på marknaden samt att olika 

transaktionskostnader inte får existera på marknaden. Dessutom krävs det att aktörerna på 

marknaden är medvetna om effekterna av informationen som släpps, både på kort och 

långsikt. Fama (1970) menar att det är omöjligt att "slå marknaden" genom en riskjusterad 

basis eftersom marknadspriserna endast bör reagera på ny information. Att analysera och 

bedöma olika aktier är därför inte nödvändigt, istället menar hypotesen att ju mer riskbenägen 

man är i sina placeringar, så kommer det att generera en högre avkastning (Fama 1970).  

 

 
Figur 2 – Effektiva marknadshypotesen (Ross et al 2008, s. 371) 

 

Inom teorin pratar man om att kategorisera en marknad utifrån hur väl aktiepriserna 

återspeglar den tillgängliga informationen som existerar på marknaden. Det vill säga, hur pass 

mycket information som är inräknat i aktiepriset. Teorin delar in marknaderna i tre olika 

former: den svaga, den mellanstarka och den starka marknaden. Det som skiljer sig emellan 

dessa former är hur mycket information som finns inräknat i aktiepriset. Nedan beskrivs de 

olika formerna sig emellan (Ross et al 2008, s. 373-375):  

 

Svag form: Detta är den svagaste formen av effektivitet och för marknader som befinner sig 

inom den svaga formen av effektivitet innebär det att den enda information som återspeglas i 

aktiepriset är historisk information. Historisk information kan t.ex. vara tidigare aktiepriser 

och försäljningsvolymer för aktien i fråga. 
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Mellanstark form: En marknad befinner sig inom den medelstarka formen när all historisk och 

tillgänglig offentlig information reflekteras i aktiepriset. Denna typ av offentlig information 

kan vara olika årsredovisningar, prognoser, olika rapporter och uttalanden. 

 

Stark form: Detta är den starkaste formen av effektivitet och det är när aktiepriset reflekteras i 

all information. Förutom offentlig information så reflekteras priset även i sådan information 

som inte publicerats, även såkallat “insider information.”  

 

 
Figur 3 – Effektivitets former (Ross et al 2008, s.375) 

3.2 Pecking order teorin 
Teorin går ut på att företag prioriterar deras olika finansieringsalternativ där de alternativen 

med lägsta kostnader för kapitalinförskaffning är att föredra. Även inom denna teori spelar 

asymmetrisk information stor roll då företagsledningen har mer information kring 

verksamheten än marknaden. Asymmetrisk information kan leda till konsekvenser såsom 

olika typer av kostnader och av den orsaken påverkar det valet mellan att införskaffa kapital 

antingen internt eller externt (Myers, 1984).  

 

Då marknaden innehar mindre information än företagsledningen på grund av 

informationsasymmetrin som existerar så skickas det ut signaler till marknaden vid olika 

beslut gällandes företags finansiering. Baserat på pecking order teorin menar Myers och 

Majluf (1984) att företagsledningen har en benägenhet att genomföra nyemissioner när 

ledningen anser att företaget är övervärderat. Ett tillkännagivande av att ett företag har 

beslutat att emittera nya aktier skickar ut en signal om att aktien har ett högt pris såväl som att 

det är övervärderat. Vidare menar forskarna att påföljden av dessa signaler som skickas ut, är 

att det leder till att företagets marknadsvärde sjunker. Av den orsaken anses det att tidpunkten 

har en viktig roll vid ett utförande av en nyemission (Ross et al 2008, s. 472-475). 

 

Teorin belyser hur företag bör gå tillväga vid införskaffningen av kapital genom ett 

rangordningssystem. Inom detta rangordningssystem så bör man finansiera till exempel olika 

projekt främst genom interna medel. Har man inte tillräckligt med interna medel bör man ta 

ett lån då det anses vara säkert och slutligen som ett sista alternativ kan man emittera nya 

aktier. Idén bakom denna rangordning baseras på att det alternativ med lägsta kostnader är att 

föredra, och som tidigare skrivits så grundas teorin mycket på den informationsasymmetri 
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som existerar. Eftersom företagsledningar innehar mer information gällandes dess verksamhet 

än andra aktörer på marknaden, kan nyemissioner leda till olika kostnader baserade på 

asymmetriska informationen, på grund av detta bör man i synnerhet undvika att emittera nya 

aktier (Ogden, O’Connor & Jen 2003, s. 116-117). 

3.3 Agentteorin 
Agentteorin och agentrelationer brukar definieras som ett förhållande mellan två parter. Dessa 

två parter består av aktieägarna (principalen) samt ledningen (agenten) där den sistnämnde 

utför vissa tjänster för aktieägarna (Jensen 1986). Agentteorin handlar om de 

intressekonflikter och risker som uppstår mellan aktieägare och ledningen hos företag. Teorin 

redogör utfallet av när aktieägarna misstänker att ledningen inte arbetar utifrån aktieägarnas 

intressen. På grund av den informationsasymmetri som förekommer mellan principalen och 

agenten, så utförs det övervakning från principalens sida där man vill kontrollera hur 

ledningen agerar. Aktieägarna har som intresse att de ska få så hög avkastning som möjligt 

men ibland så uppstår konflikter mellan parterna då alla inte delar samma mål (Ross et al 

2008, s. 13-14). 

 

Teorin framhäver att när principalen inte delar samma åsikt som ledningen tar i sina beslut så 

uppstår det en konflikt och informationsasymmetri. Av den enkla anledningen av att parternas 

intressen skiljer sig åt uppstår det så kallade agentkostnader. Vidare menar teorin att beroende 

på de beslut företagen väljer att ta som inte är gemensamma som aktieägarnas intresse 

påverkar graden av agentkostnader (Ross 2008, s. 13-14). Svårigheterna som kan uppstå i en 

agentrelation beror på att aktieägaren och agenten delar olika mål samt att agenten innehar 

information som inte är tillgänglig för aktieägaren. Därav grundas denna teori mycket bakom 

informationsasymmetri och att det är den problematiken som kan uppstå mellan parterna 

(Besanko et al 2013, s. 402). Ledningen kan minimera den informationsasymmetri som 

uppstår genom att man uppger, i samband med tillkännagivandet, vad en nyemission är ämnad 

för. Ju mer specifik informationen är så leder det till att aktieägarna får bättre kännedom om 

vad som är syftet bakom nyemissionen (Walker & Yost 2008). Om det skulle vara så att 

aktieägarna har full kontroll där övervakning inte är nödvändigt samtidigt som det inte 

existerar informationsasymmetri mellan aktieägarna och agenten så skulle det vara möjligt att 

kringgå negativa investeringar (Besanko et al 2013, s. 402). 

 

Om ledningen har tagit upp en investering till diskussion så kommer aktieägarna att ge sitt 

stöd om man tror att det kommer öka aktievärdet och generera en högre avkastning. 

Ledningen kan däremot diskutera emot denna investering på grund av den risk som existerar 

då man hellre föredrar säkerhet. Aktieägarna kommer se detta som en förlorad möjlighet som 

skulle leda till att aktievärdet ökar och det är vid den tidpunkt en agentkostnad uppstår (Ross 

et al 2008, s. 13-14). 

3.4 Signalteorin 
Då marknaden är reglerad begärs det att företag informerar marknaden vid beslut av olika 

förändringar. Hur informationen skickas ut och tas emot utav mottagarna, är en del av det som 

tas upp inom signalteorin. En viktig del inom signalteorin är att informationen är ojämnt 

fördelat mellan ledningar för företagen och marknaden. Teorin går främst ut på att det är 

företagens handlingar som har ett inflytande på marknaden eftersom det är handlingarna som 

skickar ut signaler på hur företaget kommer att förändras i framtiden. I takt med att signaler 

skickas ut av företagen, blir det som ett beslutsunderlag för investerare som ska tolka 
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informationen och därefter agera utifrån det. Av den orsaken så kan företag vara mindre 

öppna med vad som publiceras offentligt till marknaden då människor tolkar information på 

olika sätt. Om informationen tas emot på ett effektivt sätt av marknaden bör aktiekursen 

anpassas med detsamma efter den nysläppta informationen (Ikenberry, Lakonishok & 

Vermaelen 1995).  

3.5 Tidigare forskning 
Likt hur denna studie kommer att se ut så har ett flertal studier utförts på ett jämförligt sätt. En 

av dessa studier är ”Market reaction to equity offer reasons: what information do managers 

reveal” utfört av Jensen, Crutchley och Hudson (1994) där fokus lades på motivet bakom 

nyemissionen. Studien genomfördes på den amerikanska aktiemarknaden med ett urval på 

443 genomförda nyemissioner som fördelades i tre olika kategorier sett till motiven bakom 

nyemissionen. Dessa tre kategorier bestod av investeringar, skuldreduktion samt generella 

ändamål. Författarna kom fram till att aktiemarknadens reaktion varierar på grund av motivet 

bakom valet av att emittera nya aktier. Man menar att det skickas ut signaler till marknaden i 

samband med tillkännagivandet av nyemissionen och att dessa reaktioner som skiljer sig åt 

baseras bland annat utifrån signalteorin. Studiens resultat var att företagen som emitterar nya 

aktier visade en negativ abnormal avkastning i olika grader sett till motivet bakom 

nyemissionen. Därav finns det skäl att hävda att graden av information som skickas ut i 

samband med tillkännagivandet har en väsentlig roll tillsammans med nyemissionens 

ändamål. Autore, Bray och Peterson (2009) kom fram till ett liknande resultat i sin forskning 

där man hävdar att företag visar en negativ abnormal avkastning oberoende av motivet. De 

menar att företag som har uppgett investering som motiv har visat en negativ abnormal 

avkastning på -0,5% och företag som anger skuldreduktion som motiv har visat -1,2% samt 

företag som är mindre tydliga med motivet bakom nyemissionen har visat -3,6%. Författarna 

anser att skälet till den negativa abnormala avkastningen grundgörs av att marknaden 

övervärderar bolagen vilket är ett resultat av den informationsasymmetri som existerar mellan 

dessa två parter. 

 

Även Walker och Yost (2008) genomförde en studie där man undersökte nyemissioner på den 

amerikanska aktiemarknaden. Undersökningen bestod av nyemissioner som genomfördes 

under en tre års period med ett urval på 438 st bolag. Man påpekar i sin forskning hur 

väsentligt problematiken kring informationsasymmetrin är vid genomföranden av nyemission. 

Forskningen var likt de två tidigare nämnda forskningar på så sätt att även dessa forskare 

undersökte de bakomliggande motiven. Forskningsresultatet framhävs på så sätt att man sätter 

fokus på två dagar, dagen då nyemissionen tillkännagavs och dagen därpå. Deras resultat kan 

styrka de tidigare nämnda forskningarna där oberoende av nyemissionens ändamål så 

genererade det en genomsnittlig negativ abnormal avkastning för hela urvalet på -2,76%. 

Motivet investeringar genererade lägst negativ abnormal avkastning på -2,18% följt av 

motivet generella ändamål på -3,20% samt motivet skuldreduktion på -3,26%.  

 

Walker och Yost (2008) argumenterar att man kan minska informationsasymmetrin genom att 

man är mer specifik kring nyemissionens syfte. Man menar att det skulle leda till att 

marknaden reagerar mer positivt då det kan uppfattas som att företaget är mer transparent och 

att kapitalet är tänkt till att utnyttjas på ett positivt sätt som i sin tur gynnar investerarna. Om 

ett företag inte är transparent och öppen kring motivet för nyemissionen så kan det leda till att 

marknaden reagerar mindre positivt vid tillkännagivandet. Resultaten i deras forskning visar 

att detta påstående utgör en viss sanning eftersom motivet generella ändamål har en hög 

negativ abnormal avkastning. Kring denna problematik menar Jensen, Crutchley och Hudson 
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(1994) att det kan uppfattas som att det råder osäkerhet kring ett bolag och att det är 

övervärderat när man inte anger motivet på ett tydligt och informationsrikt sätt i samband med 

tillkännagivandet.  

 

Av den orsaken att ledningen innehar mer information om företaget så delar marknaden och 

företagsledningen olika uppfattningar kring företagets verkliga värde. Därav poängterar 

flertalet olika forskare vikten av informationsasymmetri kring nyemissioner. Likt andra 

studier så har Masulis och Korwar (1986) kommit fram till ett resultat som faller i linje med 

andra forskares resultat. Resultatet av deras forskning visade en genomsnittlig negativ 

abnormal avkastning på -3,25% under tillkännagivande dagen. Man finner även stöd för att 

nyemissioner vanligen tillkännages när marknaden övervärderar aktiepriset. Detta påstående 

kan stödjas av Loughran och Ritter (1995) där slutsatsen i deras forskning var att företag 

väljer att emittera nya aktier när ledningen anser att aktiekursen är övervärderad, vilket är 

orsaken till den negativa abnormala avkastningen som följer. Lucas och McDonald (1990) 

framhäver att detta fenomen tydliggör varför det är vanligare att emittera nya aktier när aktien 

är övervärderad. Man menar vidare att företag som är undervärderade kommer inte att 

emittera nya aktier fram till dess att värderingen är justerad. Förvisso menar ändå Masulis och 

Korwar (1986) att ett tillkännagivande av en nyemission kan tolkas som positivt när 

företagsledningen lyckats få marknaden att tro om att det nya kapitalet kommer att användas 

till vinstgivande investeringar.  

 

Asquith och Mullins (1986) genomförde en studie kring nyemissioners påverkan på 

aktiepriset där man kom fram till att aktiekursen i genomsnitt minskade med 2,7% dagen då 

nyemissionen tillkännagavs. Urvalet bestod av 128 nyemissioner som genomfördes på den 

amerikanska aktiemarknaden och ungefär 80% av dessa visade en negativ abnormal 

avkastning. Författarna för en diskussion kring anledningen till den negativa 

marknadsreaktionen och menar att i samband med tillkännagivandet så tar marknaden upp 

den nya informationen som ett dåligt tecken. Man hävdar att tillkännagivandet tas emot på ett 

negativt sätt eftersom ett tillkännagivande av en nyemission förknippas med osäkerhet inom 

företaget. Författarna delar samma uppfattning som Masulis och Korwar (1986) och hävdar 

att nyemissioner inte behöver ständigt uppfattas som negativt av marknaden utan att en 

nyemission kan även leda till positiva följder. Genom att emittera nya aktier så öppnas nya 

investeringsmöjligheter som i sin tur kan främja aktieägarna samt företaget. Om marknaden 

tar emot tillkännagivandet på ett positivt sätt så kan införskaffandet av det nya kapitalet leda 

till investeringsmöjligheter som i sin tur kan främja aktieägarna samt företaget. 
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4. Empiri 
I detta kapitel sammanställs de empiriska resultat som tagits fram under studiens gång. 

Sammanställningen av resultat kommer att presenteras i form av tabeller och diagram som 

förklaras av beskrivande texter. 

4.1 Fördelning över samtliga observationer 
Studiens empiriska resultat bygger på 89 stycken observationer och för att tydliggöra 

fördelningen av nyemissioner över bransch såväl som motiv presenteras detta i tabellen 

nedan. 

 

                                            Bransch 

Motiv Industri Data/IT Läkemedel/Medicin Fastighet Total 

Generella ändamål 7 9 15 2 33 

Investeringar 7 11 12 12 42 

Skuldreduktion 8 4 2 0 14 

Total 22 24 29 14 89 

Tabell 2 – Antalet observationer fördelat på bransch och motiv 

 

I ovanstående tabell kan det observeras att antalet nyemissioner sett till de olika branscherna 

är visserligen jämnt fördelat. Det kan konstateras utifrån tabellen att branschkategorin 

läkemedel/medicin har flest antal observationer samtidigt som fastighetsbranschen har minst 

antal observationer. Motivet investeringar utgör flest antal observationer utifrån de tre olika 

motiven. Motivet skuldreduktion påvisar det lägsta antalet för studiens observationer som 

uppgår till 14 stycken. 
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4.2 AAR och CAAR för samtliga observationer 
Nedanstående diagram presenterar den genomsnittliga abnormala avkastningen (AAR) och 

den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen (CAAR) för studiens samtliga 

observationer. Diagrammet nedan redogör den procentuella utvecklingen för AAR och CAAR 

för varje enskild dag under eventfönstret oavsett bransch eller motiv.  

 

 
Diagram 1 – Resultat för samtliga observationer 

 

Ovanstående diagram åskådliggör att AAR uppvisar en stabil nivå under de fem första 

inledande dagarna av eventfönstret. T-1 påvisar en positiv AAR vilket sedan faller bastant 

under tillkännagivande dagen T0. Det sker en återhämtning med cirka 4% vid T1 som därpå 

återhämtar sig ytterligare med 1,3% under T2 som sedan håller en liknande nivå fram till T4 

för att återigen sjunka i en liten grad under eventfönstrets sista dag. Diagrammet påvisar att 

CAAR är inledningsvis negativ men som sedan utvecklas positivt under T-1 som motsvarar 

dagen innan tillkännagivandet av nyemissionen. Från T-1 till T0 faller CAAR och resulterar i 

en CAAR på -4,96% och fortsätter därefter att utvecklas negativt fram till eventfönstrets sista 

dag som resulterar i en CAAR på -7,64%. 
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4.3 AAR och CAAR för de olika branscherna 

4.3.1 Industribranschen 

 

 
Diagram 2.1 – Resultat för industri branschen 

 

Det som kan observeras utifrån ovanstående diagram är att AAR och CAAR för 

industribranschen visar en stadigvarande nivå fram till T-1 som därefter faller med cirka 4% 

vid T0. Vid T4 återhämtar sig AAR nästintill fullt ut efter raset men vid eventfönstrets sista 

dag T5 faller det på nytt och leder till en AAR på -1,92%. CAAR fortsätter att sjunka gradvis 

efter T0 som i slutändan vid T5 resulterar i en CAAR på -11,97%. 

4.3.2 Data/IT branschen 

 
Diagram 2.2 – Resultat för data/IT branschen 

 

För data/IT branschen kan man se en positiv utveckling för både AAR och CAAR mellan T-3 

och T-1 vilket motsvarar tre dagar innan tillkännagivande dagen. Anmärkningsvärt är att 

AAR sjunker till -9,17% vid T0 men återhämtar sig snabbt så tidigt som T1 och uppvisar 

sedan en positiv utveckling fram till T4 som sedan dalar ned vid T5. Vidare kan man se att 

CAAR efter T0 sjunker successivt fram till T2 som därefter stiger någorlunda upp igen de 

sista dagarna av eventfönstret. 
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4.3.3 Läkemedel/Medicin branschen 

 

 
Diagram 2.3 – Resultat för läkemedel/medicin branschen 

 

Diagram 2.3 presenterar vid inledningen av eventfönstret att AAR och CAAR för 

läkemedel/medicin branschen har en ojämn utvecklingskurva som präglas av upp och 

nedgångar. Vid T0 så kan man se att AAR sjunker från 0,57% till -5,69%.  Vid T1 återhämtar 

sig AAR avsevärt efter raset och uppvisar även en positiv utveckling vid T2 men som sedan 

resulterar i ett fall vid T3. Resterande dagarna av eventfönstret uppvisas det en liten positiv 

utveckling. CAAR visar i stort sett en negativ trend efter T0 och fortsätter att sjunka fram till 

T5 som i slutändan resulterar i -8,90%, det sker dock en avvikande uppgång vid T2.  

4.3.4 Fastighetsbranschen 

 

 
Diagram 2.4 – Resultat för fastighetsbranschen 

 

För fastighetsbranschen kan man se att nedgången av AAR och CAAR påbörjar redan vid T-2 

fram till T0. Mellan T-1 och T0 sker en liten nedgång av AAR men stiger sedan till 0,36% vid 

T1. Noterbart är att mellan T2 och T3 sker ingen förändring gällande utvecklingen av AAR. 

Resterande två dagar visar till en början nedgång vid T4 men som senare förbättras positivt 

under T5.  
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4.3.5 CAAR för samtliga branscher 

 

 
Diagram 2.5 – Resultat för samtliga branscher 

 

Ovanstående diagram visar att CAAR utvecklingen varierar för respektive bransch under 

eventfönstret. Inledningsvis vid T-5 och T-4 håller samtliga branscher en snarlik nivå av 

CAAR som sedan ändras i viss omfattning vid T-3. Innan tillkännagivande dagen T0 framgår 

det att läkemedel/medicin branschen uppvisar den högsta negativa CAAR på -1,42% i 

jämförelse med data/IT uppvisar den branschen det högsta positiva CAAR vid T-1 med 

3,55%. Dock uppvisar data/IT det största procentuella raset vid T0 samtidigt som det lägsta 

procentuella fallet vid T0 var fastighetsbranschen. Industribranschens CAAR var den enda 

som fortsatte att falla gradvis efter T0. Vid T0 för industribranschen uppvisades en CAAR på  

-4,07% som sedan fortsatte falla till eventfönstrets sista dag som resulterade i en CAAR på  

-11,97%. CAAR för industribranschen visade inga tecken på någon återhämtning efter T0. 

Fastighetsbranschen visade sig vara den bransch som höll en jämn nivå efter T0 och visade 

inga stora upp och nedgångar. Dessutom var det den bransch som resulterade i lägst negativ 

CAAR vid T5 med -1,81%. För läkemedel/medicin branschen uppvisades en liten grad av 

återhämtning vid T2 som därefter föll igen de resterande dagarna. Data/IT branschen fortsatte 

att falla efter T0 fram till T2 men som sedan återhämtar sig i en viss grad som i slutändan vid 

T5 uppvisade en CAAR på -5,58%.  
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4.4 AAR och CAAR för de olika motiven 

4.4.1 Motivet generella ändamål 

 

 
Diagram 3.1 – Resultat för motivet generella ändamål 

 

Det som kan observeras utifrån diagrammet ovan är att vid T-5 är AAR -0,75% och visar en 

uppgång vid T-4. Från T-3 till T-2 kan man se att AAR utvecklas positivt följt av en liten 

nedgång vid T-1. Vid T0 sker ett fall som resulterar i en AAR på -8,84%. Resterande dagarna 

av eventfönstret återhämtar sig AAR från fallet med hela 7,21% vilket motsvarar ett AAR på -

1,63% vid T5. CAAR behåller ungefär samma trend som AAR dagarna innan T0 och vid T0 

motsvarar CAAR -7,97% som i slutet av eventfönstret sjunker till -11,78%. 

4.4.2 Motivet investeringar 

 

 
Diagram 3.2 – Resultat för motivet investeringar 

 

För motivet investeringar kan det åskådliggöras att det sker ett relativt litet fall för AAR vid 

T0 som hamnar på -1,32%. Det sker dessutom en återhämtning de resterande dagarna med 

vissa ned och uppgångar och vid T5 befinner sig AAR på en positiv nivå på 0,05%. CAAR 
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fortsätter däremot att falla efter T0 fram till T3. De två sista dagarna uppstår en uppgång och 

vid T5 så resulterar det i en CAAR på -3,42%.  

4.4.3 Motivet skuldreduktion 

 

 
Diagram 3.3 – Resultat för motivet skuldreduktion 

 

AAR uppvisar en positiv utveckling från T-3 till T-1 som sedan faller till ett negativt AAR 

vid T0 som motsvarar -10,22%. Följande tre dagar efter T0 uppvisas en återhämtning upp till 

en positiv nivå som sedan faller igen och avslutas vid T5 med en negativ AAR på -0,43%. 

CAAR visar en negativ trend från T-5 till T-3 som sedan uppvisar en uppgång två dagar innan 

T0 för att sedan falla ned till -6,82%. CAAR fortsätter sedan att falla resterande dagarna och 

vid T5 leder det till en CAAR på -10,57%.  

4.4.4 CAAR för samtliga motiv 

 

 
Diagram 3.4 – Resultat för samtliga motiv 
 

Samtliga motiv visar både på upp och nedgångar de fem inledande dagarna. Motivet 

skuldreduktion påvisar en brant uppgång mellan T-2 och T-1 där CAAR resulterar i 3,39% 
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vid T-1 samtidigt som de två andra motiven behåller en jämnare kurva. För T0 uppvisar 

motivet generella ändamål den högsta negativa CAAR följt av motivet skuldreduktion. 

Däremot står motivet skuldreduktion för en större procentuell förändring från T-1 till T0. 

Motivet investeringar har minst procentuell förändring och dess CAAR är den lägsta negativa 

av samtliga motiv vid T0. Det som kan observeras utifrån diagrammet är att dagarna efter T0 

så visar motivet generella ändamål att det är det enda motiv som fortsätter att utvecklas 

negativt utan någon slags uppgång. Vid eventfönstrets sista dag T5 kan det konstateras att 

generella ändamål visar det högsta negativa CAAR följt av skuldreduktion och investeringar.  

4.5 Hypotesprövning 

4.5.1 Hypotes 1 

 

Konfidensintervall för samtliga observationer Resultat 

Konfidensintervallets nedre gräns: -0,057 

Medelvärde för samtliga observationers CAAR: -0,037 

Konfidensintervallets övre gräns: -0,016 

Tabell 3.1 – Resultat för konfidensintervallet för samtliga observationer 

 

Ovanstående tabell redogör att med 95% konfidens framgår det att det sanna medelvärdet för 

samtliga observationers CAAR ligger inom intervallet -0,057 till -0,0157. I detta intervall 

finns inte värdet 0 och därför förkastas nollhypotesen om att tillkännagivandet av en 

nyemission inte har någon effekt på den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen.  

4.5.2 Hypotes 2 

 

T-test mellan branscher P-värde CAAR 

Industri och data/IT 0,384 

Industri och fastighet  0,016 

Industri och läkemedel/medicin 0,811 

Data/IT och läkemedel/medicin 0,451 

Data/IT och fastighet 0,122 

Läkemedel/medicin och fastighet 0,005 

Tabell 3.2 – Resultat för t-test mellan branscher 

De utförda t-testerna för jämförelser mellan branscher visar att det råder en signifikant 

skillnad mellan branscherna industri och fastighet samt läkemedel/medicin och fastighet 

(dessa två är fetmarkerade i tabellen ovan). Detta innebär att de uppvisade p-värdena inte 

överstiger signifikansnivån 5% vilket leder till att nollhypotesen förkastas för dessa två 

jämförelser. Resterande fyra jämförelser mellan branscherna visar att det inte råder någon 

signifikant skillnad mellan värdet 0 och de uppskattade värdena, nollhypotesen kan därmed 

inte förkastas. 
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4.5.3 Hypotes 3 

 

T-test mellan motiv P-värde CAAR 

Generella ändamål och skuldreduktion 0,959 

Generella ändamål och investeringar 0,078 

Skuldreduktion och investeringar 0,080 

Tabell 3.3 – Resultat för t-test mellan motiv 

 

Tabellen ovan redogör för att det inte råder någon signifikant skillnad mellan samtliga motiv. 

De uppskattade värdena överstiger signifikansnivån 5% vilket innebär att nollhypotesen inte 

kan förkastas.  
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5. Analys 
I följande kapitel analyseras de erhållna empiriska resultat med anknytning till de tidigare 

presenterade valda teorier och tidigare forskning. 

5.1 Analys av samtliga observationer 
De tidigare forskningarna som redogjorts i tidigare kapitel har visat att tillkännagivanden av 

nyemissioner resulterar oftast i en negativ abnormal avkastning. Studiens empiriska resultat 

faller i linje med dessa resultat som presenterats från de tidigare forskningarna. De resultat 

som erhållits i studien visar på nedgångar vid tillkännagivande dagen, det vill säga den dag 

marknaden underrättas för första gången om nyemissionen. Diagram 1 för samtliga 

observationer redogör att oavsett bransch eller motiv så visar aktiekursen på en nedgång vid 

tillkännagivande dagen. Med hänvisning till den medelstarka formen inom den effektiva 

marknadshypotesen kan det konstateras genom studiens resultat att aktiepriset anpassas 

omedelbart vid T0 när den nya informationen släppts till marknadens kännedom. Det som kan 

observeras utifrån diagrammet är att CAAR befinner sig på en positiv nivå vid T-1 för att 

sedan falla robust vid T0. Eftersom marknaden underrättas för första gången om 

nyemissionen vid T0 så skickas det ut en signal till marknaden, där denna signal tas emot och 

tolkas av investerare. Signalen i sig innehåller information kring nyemissionen vilket sedan 

används som ett beslutsunderlag när investerare ska fatta ett beslut.  I samband med att CAAR 

för samtliga observationer rasar ned till -4,96% vid T0 kan detta uppfattas som att 

informationen som släppts, tas emot och tolkas negativt av investerare vilket utlöser 

aktiekursnedgången.  

 

En bidragande faktor till den negativa abnormala avkastningen kan enligt Walker och Yost 

(2008) vara den informationsasymmetri som existerar mellan företagsledningen och 

marknaden. Eftersom informationen kring nyemissionen endast varit inom ledningens 

kännedom kan studiens resultat tolkas på så vis att aktiekursnedgången som sker vid T0 kan 

delvis förklaras vara en logisk följd av informationsasymmetrin.  

 

Efter genomförandet av hypotesprövningen kan man konstatera med 95% konfidens att 

tillkännagivandet av en nyemission har en effekt på den kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastningen för samtliga observationer. Detta medför att nollhypotesen förkastas om att 

nyemissioner inte har någon effekt på den kumulativa genomsnittliga abnormala 

avkastningen.  

5.2 Analys av branscher 
Jensen, Crutchley och Hudson (1994) samt Asquith och Mullins (1986) menar att företag som 

väljer att emittera aktier förknippas oftast med osäkerhet. Studiens resultat har visat att oavsett 

bransch medför tillkännagivandet av en nyemission ett fall vid T0 vilket kan i sin tur kopplas 

till att marknaden förknippar företagen med osäkerhet. Utvecklingen som följer efter 

tillkännagivandet har dock visat sig variera sett till vilken bransch företagen är verksamma 

inom. Dessa skiljaktigheter kan förvisso bero på hur förhållandet inom de olika branscherna 

ser ut och därtill även i vilken sits de olika företagen befinner sig i. 

 

Diagrammet 2.5 redogör att samtliga branscher håller en snarlik nivå av CAAR vid 

eventfönstrets två första dagar för att sedan skilja sig ifrån varandra. Uppseendeväckande 

visar data/IT branschen på en tydlig uppgång mellan T-2 och T-1. Uppgången kan tydas på så 

sätt att det är en distinkt indikation på att det eventuellt har skett någon form av 



29 

 

informationsläckage. Vid T0 uppvisar emellertid data/IT branschen det största procentuella 

fallet av samtliga branscher. Industribranschen uppvisar vid T0 den lägsta negativa CAAR 

efter fastighetsbranschen, däremot visade det sig att sett över hela eventfönstret drabbades 

industribranschen av den högsta negativa CAAR vid T5 på -11,97%. Att CAAR faller ungefär 

med -4% under T0 och som fortsätter falla ned till -11,97% vid T5 kan det uppfattas på så sätt 

att marknaden fortsätter tolka och behandla nyemissionen negativt de resterande dagarna. 

Som tidigare nämnt skickas signaler ut i samband med nyemissionen, konsekvensen av 

signalen kan tolkas på så vis att investerare bildar en negativ uppfattning om företaget. Det 

finns visserligen ett antal övervägande faktorer som spelar en väsentlig roll på hur investerare 

ska tolka signalen. Det bakomliggande motivet för nyemissionen är utan tvivel en avgörande 

faktor som påverkar utfallet av utvecklingen för aktiekursen. Utöver motivet kan man dock 

inte borträkna andra omständigheter som kan spela en betydelsefull roll. Investerare kan 

exempelvis tolka nyemissionen i förhållande till de olika makroekonomiska faktorerna och 

den rådande situationen i branschen samt företags olika konkurrenskrafter såväl som 

prognoser för framtiden.  

 

Diagrammet 2.5 redogör att branschen läkemedel/medicin uppvisar det högsta negativa 

CAAR av samtliga branscher vid T0 på -6,54%. Läkemedel/medicin branschen kännetecknas 

av att det är en bransch som skjuter till en stor del av kapitalet på forskning och utveckling. 

Det som måste beaktas är att läkemedel tar flera år att utveckla såväl som det medför stora 

kostnader. Dessutom är det väldigt svårt för företag på förhand att kunna uttala sig om 

läkemedlet kommer att godkännas i framtiden för att på så vis kunna erhålla intäkter. Detta 

kan tänka sig kopplas till den fortsatta negativa utvecklingen av CAAR efter tillkännagivande 

dagen. Tabell 2 redogör att motivet generella ändamål och investeringar är de mest 

förekommande inom branschen läkemedel/medicin. Under studiens gång har det tolkats som 

att syftet med nyemissionerna inom läkemedel/medicin branschen har varit att det krävts 

ytterligare kapital inom aktuella och framtida forskningar. Med andra ord kan det existera en 

viss skepticism hos investerare trots att företag inom läkemedel/medicin branschen oftast 

väljer att framhäva sig optimistiska inför framtiden. 

 

Studiens resultat har visat att det är fastighetsbranschen som under hela eventfönstret 

utvecklats minst negativt. Detta kan i sin tur tolkas på så vis att det är en bransch som är 

kapitalkrävande där företag ständigt måste våga investera för att därigenom fortsätta kunna 

växa. Tabell 2 visar att 12 av de samtliga 14 tillkännagivanden av nyemissioner som skett 

inom fastighetsbranschen har motivet investeringar angetts. I samband med att motivet 

investeringar anges kan detta förvisso ses mindre negativt av marknaden då företagen 

kommer att förbruka kapitalet på olika typer av investeringar. I och med att det är 

fastighetsbranschen som uppvisat lägst negativ CAAR sett över hela eventfönstret kan detta 

uppfattas i enlighet med agentteorin som att aktieägarna förvisso övertygas av 

företagsledningens val av att emittera nya aktier. Läsaren bör dock beakta att antalet 

observationer inom fastighetsbranschen uppgick endast till 14 stycken vilket kan ha påverkat 

resultatet.  

 

Efter utförandet av t-testerna visade det sig att det råder en signifikant skillnad mellan 

branscherna industri och fastighet samt läkemedel/medicin och fastighet. Detta innebär att 

man förkastar nollhypotesen som säger att det råder ingen skillnad mellan branscherna. Dock 

så kan man inte statistiskt säkerställa att det råder en signifikant skillnad vad gäller resterande 

jämförelser mellan branscherna. De beräknade p-värdena översteg signifikansnivån 5% vilket 

innebär att man inte kan förkasta nollhypotesen. 
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5.3 Analys av motiv 
Diagrammet 3.4 redogör att motivens effekt på den abnormala avkastningen överensstämmer 

med tidigare forskningars resultat. Samtliga motiv har uppvisat en negativ CAAR under 

tillkännagivande dagen men det framgår en tydlig skillnad. Motivet generella ändamål 

genererade sett över hela eventfönstret den högsta negativa CAAR på -11,78% följt av 

motivet skuldreduktion som visade upp en CAAR på -10,57% vid T5. Dessa resultat 

överensstämmer med bland annat Jensen, Crutchley och Hudsons (1994) samt Walker och 

Yosts (2008) argumentation om att informationsasymmetri är en väsentlig problematik. 

Motiven som har kategoriserats under generella ändamål är de företag som har varit mindre 

specifika där det inte tydliggörs vad det exakta motivet bakom nyemissionen är ämnat för. 

När det inte framgår tydligt för investerare vad kapitalet är ämnat för, bidrar det till ett större 

gap i form av information mellan ledningen och marknaden som i sin tur leder till en negativ 

reaktion.  

 

Diagrammet 3.1 som redogör AAR och CAAR för motivet generella ändamål, uppvisar att det 

är det enda motiv som inte når upp till en positiv AAR efter tillkännagivande dagen. I 

jämförelse med andra motiv så bevarade investeringar en relativ jämn nivå under 

eventfönstrets resterande dagar efter tillkännagivande dagen. Diagram 3.2 visar att det enda 

motiv som visade en positiv AAR vid eventfönstrets sista dag T5 var motivet investeringar 

som uppvisade en AAR på 0,05%. Trots en låg positiv nivå av AAR kan detta tolkas som att 

marknaden har hunnit behandla och uppfatta den nya informationen kring de planerade 

investeringarna på ett positivt sätt. Detta kan delvis kopplas till Masulis och Korwars (1986) 

påstående om att nyemissioner kan leda till positiva följder om marknaden uppfattar 

tillkännagivandet på ett positivt sätt.  

 

Anmärkningsvärt är att diagram 3.3 redogör att motivet skuldreduktion vid T3 når den högsta 

positiva AAR av samtliga motiv efter tillkännagivande dagen, men faller sedan ned igen till 

en negativ nivå under T5. Denna nedgång som sker för motivet skuldreduktion kan kopplas 

till pecking order teorin. Teorin redogör att nyemissioner är det sista finansieringsalternativet, 

man menar att emittering av nya aktier är det sista valet att vända sig mot när andra alternativ 

inte har varit möjliga att genomföra. Främst bör företag använda sig av dess interna medel för 

att åstadkomma sina intentioner. I andra hand bör man söka kapital externt, exempelvis 

erhålla ett lån hos banken. I sista hand väljer företag att emittera nya aktier för att på så sätt få 

in det eftertraktade kapitalet. Ett möjligt scenario är att ett företag präglas av dåliga 

ekonomiska förhållanden och banken finner inte förtroende för företagets betalningsförmåga. 

Detta kan i sin tur uppfattas av marknaden som att det råder insolvens inom företaget vilket 

kan bidra till det negativa utfallet av den abnormala avkastningen. För motivet skuldreduktion 

så kan man utläsa utifrån diagram 3.4 att CAAR vid T-1 är 3,39% som senare vid 

tillkännagivande dagen rasar ned till -6,82%, det är det största procentuella fallet efter 

tillkännagivandet i jämförelse med samtliga motiv.  

 

Autore, Bray och Peterson (2009) menar att en av orsakerna till en negativ abnormal 

avkastning är att marknaden övervärderar företagen vilket är ett resultat av den 

informationsasymmetri som existerar mellan ledningen och marknaden. Om det existerar en 

informationsasymmetri mellan ledningen och marknaden gällande företagets värdering, så bör 

en nyemission tolkas i sin tur av investerare som att företaget är övervärderat. Detta påstående 

kan styrkas genom att observera aktiekursutvecklingen för motivet generella ändamål utifrån 

diagrammet 3.3. Motivet generella ändamål visar en AAR på 0,19% och 0,31% vid T-1 och 

T-2 som sedan under tillkännagivande dagen utvecklas till en negativ AAR på -8,84%. När 

företag väljer att inte beskriva tydligt vad nyemissionen är ämnad för, så resulterar den 
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existerande informationsasymmetrin mellan ledningen och marknaden i en negativ reaktion 

vid tillkännagivande dagen.  

 

I jämförelse med motivet investeringar så uppvisade detta motiv enligt diagram 3.2 en AAR 

på 0,33% vid T-1 som sedan föll ned till -1,32% vid T0. Detta mönster styrker påståendet om 

att företag som är mer specifika kring motivet bakom nyemissionen kan reducera den negativa 

utvecklingen av den abnormala avkastningen. Företag som har planer på att genomföra 

vinstgivande investeringar har en benägenhet att specifikt förmedla sina framtidsplaner i 

samband med tillkännagivandet av nyemissionen. Detta kan intygas genom diskussionen som 

förs av Autore, Bray och Peterson (2009) kring motivens effekt på den rådande 

informationsasymmetrin. Forskarna menar att företag som uppger investeringar som motiv 

resulterar i ett minskat informationsgap mellan ledningen och marknaden.  

 

Oberoende av motiv så har det visat sig att både AAR och CAAR har resulterat i en nedgång 

vid tillkännagivande dagen. Walker och Yost (2008) argumenterar att oavsett vilket motiv 

som företagen anger så kommer det att resultera i en negativ abnormal avkastning. Av den 

anledningen kan man bekräfta att Walker och Yosts (2008) argument överensstämmer med 

studiens resultat. Dessutom faller studiens resultat i linje med Jensen, Crutchley och Hudsons 

(1994) diskussion om att den negativa reaktionen varierar beroende på det motiv som anges. 

 

Studiens resultat överensstämmer med tidigare nämnd forskning men det kan dock inte 

statistiskt säkerställas då det efter genomförandet av hypotesprövningen kommit fram till att 

det inte råder en signifikant skillnad mellan samtliga motiv. De uppskattade värdena för 

samtliga motiv översteg signifikansnivån 5% vilket innebär att nollhypotesen inte kan 

förkastas. 
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6. Slutsats 
Följande kapitel redogör de slutsatser som man kommit fram till i studien. Slutsatserna 

grundas på de erhållna resultat och analyser som diskuterats. Kapitlet är ämnat att besvara 

studiens uppställda frågeställningar och syfte. 

 

Studiens huvudsyfte var att undersöka empiriskt om det föreligger ett samband mellan 

nyemissioner som tillkännages och aktiekursutvecklingen som följer därpå. Det var även 

ämnat att undersöka om aktiekursutvecklingen kan förklaras utifrån det motiv företagen anger 

i dess prospekt och om kursreaktionen skiljer sig emellan beroende på vilka branscher 

företagen är verksamma inom.  

 

Studiens resultat har visat att det sker en nedgång av den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen för samtliga observationer vid dagen som marknaden underrättas för 

första gången om nyemissionen. Hypotesen som beprövar samtliga observationer har 

resulterat i att nollhypotesen förkastas om att nyemissioner inte har någon effekt på den 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen. Detta resultat kan statistiskt säkerställas 

med 95% konfidens att det föreligger ett negativt samband mellan tillkännagivandet av en 

nyemission och aktiekursutvecklingen som följer. 

  

Då det har ämnats jämföra skillnader mellan branscher kan det utifrån de resultat som har 

erhållits och den analys som resonerats fastslå att det råder vissa skillnader mellan branscher. 

Däremot har det endast funnits statistiskt stöd för två jämförelser mellan branscher. För den 

beprövade hypotesen kring branscherna kan nollhypotesen förkastas om att det inte råder 

någon skillnad mellan branscherna industri och fastighet samt läkemedel/medicin och 

fastighet. För de motiv som har jämförts med varandra, så bevisar studiens resultat att en 

tydlig skillnad råder mellan motiven investeringar, generella ändamål och skuldreduktion. 

Dock kan inte dessa resultat statistiskt säkerställas om att den kumulativa genomsnittliga 

abnormala avkastningen skiljer sig åt mellan motiven vilket innebär att nollhypotesen inte kan 

förkastas. 

 

Studiens resultat uppvisar likheter med tidigare forskning där det har hävdats att 

tillkännagivanden av nyemissioner resulterar i en negativ abnormal avkastning. Tidigare 

forskning har även påpekat att oberoende av motiv så tolkas den nyinkomna informationen 

negativt av marknaden men att graden av nedgång beror på vilket motiv som angetts, detta 

påstående faller i linje med studiens resultat.  Det som kan härledas utifrån studiens resultat 

och analys är att den existerande informationsasymmetrin samt de olika signalerna som 

skickas ut i samband med tillkännagivandet av en nyemission spelar en väsentlig roll.  
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7. Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel framförs författarnas egen reflektion kring studien där man bland 

annat berättar om de svårigheter som ägt rum under studiens gång. Avslutningsvis redogörs 

förslag till vidare forskning. 

7.1 Egen reflektion kring studien 
De senaste åren har vi stött på fenomenet nyemission flertalet gånger. Vi har ett antal gånger 

ställt oss frågan om hur ett tillkännagivande påverkar aktiekursen och av den anledningen 

fann vi det intressant att fördjupa oss inom ämnet. Inledningsvis var vi osäkra på hur 

utformningen av studien skulle se ut och det kunde inte riktigt bestämmas vad som skulle 

sättas i fokus för studien. Valet hamnade slutligen på att det skulle undersökas om 

nyemissioner där fokus skulle ligga på skillnader mellan branscher och de bakomliggande 

motiven som anges i samband med tillkännagivandet.  

 

Inledningsvis var det oklart hur stort urvalet skulle vara, urvalet är av stor betydelse då man 

helst önskar att urvalet ska representera populationen. För att underlätta tillvägagångssättet 

ställdes det upp ett antal urvalskriterier som resulterade i ett urval på 89 stycken 

tillkännagivanden av nyemissioner. Studiens urval kan kritiseras och diskuteras då tidigare 

forskningar har uppvisat urval upp emot ett hundratals observationer. I efterhand så hade vi 

önskat helst att urvalet skulle vara ännu mer omfattande. Exempelvis så resulterade 

fastighetsbranschen endast i ett urval på 14 observationer som kan ha haft en möjlig påverkan 

på utfallet av studiens resultat. Det hade även varit önskvärt med en jämnare fördelning per 

bransch och motiv för att på så sätt få ytterligare adekvata resultat.  

 

Till en början var det svårt att sätta sig in i metodiken kring eventstudier vilket medförde 

flertalet säkerställanden om att förfarandet var korrekt. Studiens utförande har resulterat i att 

man erhållit ytterligare kunskap om samhällsvetenskaplig forskning. Vi har funnit 

genomförandet av denna uppsats lärorikt då det har insetts ytterligare om hur en specifik 

händelse påverkar aktiekursutvecklingen. Genomförandet av studien har även bidragit till att 

man har fått nya kunskaper kring aktiemarknaden och nyemissioner. Det har under studiens 

gång lästs flertalet prospekt och pressmeddelanden vilket har bidragit till en mer fördjupad 

förståelse kring valet av att utföra nyemissioner. Det viktigaste att ha i åtanke vid 

genomförande av en sådan typ av studie är säkerställningen av tillkännagivande datumet. Om 

det är så att man inte lyckas säkerställa det exakta tillkännagivande datumet så kan det ha en 

effekt på det slutgiltiga resultatet. Glädjeväckande med vårt resultat är att det har uppvisat 

likheter med tidigare forskningar vilket kan tyda på att denna studie karaktäriseras av en hög 

tillförlitlighet.  

7.2 Förslag till vidare forskning 
Det har flertalet gånger under studiens gång dykt upp flertalet intressanta frågeställningar som 

man skulle kunna tänka sig vara av intresse att undersöka inom ämnet. Till en början skulle 

man kunna tänka sig applicera ett längre eventfönster för att kunna få ta del av de långsiktiga 

effekterna. Utöver detta skulle man kunna kategorisera de olika formerna av nyemissioner, 

exempelvis öppna eller riktade nyemissioner, för att eventuellt se skillnader. För att kunna 

erhålla ett större urval är det tänkbart att en liknande studie skulle kunna inkludera samtliga 

nordiska marknader och inte endast Stockholmsbörsen. Avslutningsvis kan ett förslag till 

vidare studier även vara att undersöka om kapitalet som skjuts in i samband med 

nyemissionen verkligen används till det man hävdar i prospekten. 
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Finansinspektionens prospektregister: http://www.fi.se/Register/Prospektregistret/ 

9. Bilagor 
Samtliga företag inom urvalet: 

 

 
 

Samtliga tillkännagivanden av nyemissioner inom branschen industri: 

 
 

 

 

 

 

 

Industri (13st): Data/IT (10st): Läkemedel/Medicin (12st) Fastighet (8st)

Elanders AB Hexagon AB BioInvent International AB Sagax AB

Sensys Gatso Group AB Eniro AB Oasmia Pharmaceutical AB Corem Property Group AB 

Hexpol AB Fingerprint Cards AB Karo Pharma AB Diös Fastigheter AB

Trention AB (tidigare Opcon) Precise Biometrics AB Swedish Orphan Biovitrum AB Fastighets AB Balder

Viking Supply Ships AB Image Systems AB Orexo AB Klövern AB

Bergs Timber AB Formpipe Software AB Allenex AB Victoria Park AB

Billeruds Korsnäs AB Anoto Group AB Vitrolife AB Kungsleden AB

Bong AB MultiQ International AB Active Biotech AB FastPartner AB

Arcam AB Seamless Distribution AB Moberg Derma AB

BE Group AB Vitec Software Group AB Neurovive Pharmaceutical AB

ProfilGruppen AB C-Rad AB

Cavotec AB Midsona AB

Rejlers AB

Generella ändamål

Investeringar/expansion

Skuldreduktion

Industri branschen - företag DATUM MOTIV BÖRSNOTERADE KURSHISTORIK PROSPEKT Pressmeddelande

Elanders AB 2010-07-15 Generella ändamål Ja Ja Ja

Sensys Gatso Group 2010-10-12 Generella ändamål Ja Ja Ja

Hexpol AB 2011-01-12 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Trention (tidigare Opcon) 2011-09-06 Generella ändamål Ja Ja Ja

Viking Supply Ships 2011-10-05 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Sensy Gatso Group 2012-02-21 Generella ändamål Ja Ja Ja

Trention (tidigare Opcon) 2012-10-10 Generella ändamål Ja Ja Ja

Bergs Timber AB 2012-10-19 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Billeruds Korsnäs AB 2012-09-14 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Trention (tidigare Opcon) 2013-01-16 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Trention (tidigare Opcon) 2013-04-23 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Viking Supply Ships 2013-04-23 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Bong AB 2013-06-17 Skuldreduktion Ja Ja Nej Ja

Arcam AB 2013-05-24 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Arcam AB 2013-12-16 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

BE Group AB 2014-01-20 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Trention (tidigare Opcon) 2014-02-14 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Elanders AB 2014-05-06 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

ProfilGruppen AB 2014-05-19 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Cavotec 2014-09-12 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

BE Group AB 2015-04-07 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Rejlers AB 2015-12-16 Skuldreduktion Ja Ja Nej Ja

http://www.fi.se/Register/Prospektregistret/
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Samtliga tillkännagivanden av nyemissioner inom data/IT branschen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generella ändamål

Investeringar/expansion

Skuldreduktion

Data/IT branschen - företag Datum MOTIV BÖRSNOTERAT KURSHISTORIK PROSPEKT PRESSMEDDELANDE

Hexagon AB 2010-10-25 Investeringar Ja Ja Ja

Eniro AB 2010-10-28 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Fingerprint Cards AB 2011-04-11 Investeringar Ja Ja Nej Ja

Precise Biometrics 2011-03-28 Investeringar Ja Ja Nej Ja

Image Systems AB 2012-01-12 Investeringar Ja Ja Ja

Formpipe Software AB 2012-05-07 Investeringar Ja Ja Ja

Precise Biometrics 2012-08-09 Investeringar Ja Ja Ja

Anoto Group AB 2013-02-04 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Precise Biometrics 2013-03-22 Generella ändamål Ja Ja Ja

Image Systems AB 2013-05-31 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Precise Biometrics 2013-09-05 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

MultiQ International AB 2013-08-30 Investeringar Ja Ja Ja

Seamless Distribution AB 2013-11-05 Investeringar Ja Ja Ja

Anoto Group AB 2013-10-17 Generella ändamål Ja Ja Ja

Fingerprint Cards AB 2013-03-08 Investeringar Ja Ja Nej Ja

Fingerprint Cards AB 2013-12-16 Investeringar Ja Ja Nej Ja

Fingerprint Cards AB 2014-01-22 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Anoto Group AB 2014-03-10 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Vitec Software Group AB 2014-05-22 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Anoto Group AB 2014-09-04 Generella ändamål Ja Ja Ja

Anoto Group AB 2015-03-23 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Image Systems AB 2015-02-24 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Anoto Group AB 2015-07-24 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Anoto Group AB 2015-11-25 Investeringar Ja Ja Nej Ja
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Samtliga tillkännagivanden av nyemissioner inom läkemedel/medicin branschen: 

 
 

Samtliga tillkännagivanden av nyemissioner inom fastighetsbranschen: 

 

Generella ändamål

Investeringar/expansion

Skuldreduktion

Läkemedel/Medicin branschen - företag Datum MOTIV BÖRSNOTERAT KURSHISTORIK PROSPEKT PRESSMEDDELANDE

BioInvent International AB 2010-01-14 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Oasmia Pharmaceutical AB 2010-10-19 Generella ändamål Ja Ja Ja

Karo Pharma AB 2010-10-26 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Swedish Orphan Biovitrum AB 2011-03-29 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

BioInvent International AB 2011-05-31 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Orexo AB 2011-05-04 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Allenex AB 2011-09-20 Generella ändamål Ja Ja Ja

Oasmia Pharmaceutical AB 2011-10-24 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

BioInvent International AB 2012-02-14 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Vitrolife AB 2012-09-24 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Oasmia Pharmaceutical AB 2012-10-18 Generella ändamål Ja Ja Ja

Karo Pharma AB 2012-10-24 Generella ändamål Ja Ja Ja

Active Biotech AB 2013-03-06 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Moberg Derma AB 2013-07-02 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

BioInvent International AB 2013-06-19 Generella ändamål Ja Ja Ja

Neurovive Pharmaceutical AB 2013-12-18 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Oasmia Pharmaceutical AB 2014-03-06 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Karo Pharma AB 2014-02-13 Generella ändamål Ja Ja Ja

BioInvent International AB 2014-02-24 Generella ändamål Ja Ja Ja

Moberg Derma AB 2014-05-28 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Oasmia Pharmaceutical AB 2014-07-02 Generella ändamål Ja Ja Nej Ja

Orexo AB 2014-08-28 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Oasmia Pharmaceutical AB 2014-11-11 Skuldreduktion Ja Ja Ja

Active Biotech AB 2014-11-05 Generella ändamål Ja Ja Ja

Neurovive Pharmaceutical AB 2015-02-20 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

BioInvent International AB 2015-03-23 Skuldreduktion Ja Ja Ja

C-Rad AB 2015-05-21 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Karo Pharma AB 2015-04-29 Generella ändamål Ja Ja Ja

Midsona AB 2015-07-17 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Generella ändamål

Investeringar/expansion

Skuldreduktion

Fastighetsbranschen - företag Datum MOTIV BÖRSNOTERAT KURSHISTORIK PROSPEKT PRESSMEDDELANDE

Sagax AB 2010-02-15 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Corem Property Group AB 2010-10-15 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Diös Fastigheter AB 2010-11-01 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Fastighets AB Balder 2011-01-24 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Diös Fastigheter AB 2011-10-28 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Klövern AB 2012-09-20 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Sagax AB 2012-11-20 Generella ändamål Ja Ja Ja

Fastighets AB Balder 2013-05-17 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Fastighets AB Balder 2013-09-20 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Victoria Park AB 2014-02-13 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

Kungsleden AB 2014-08-15 Generella ändamål Ja Ja Ja

Klövern AB 2014-11-06 Investeringar/expansion Ja Ja Ja

FastPartner AB 2014-12-12 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja

Fastighets AB Balder 2015-12-16 Investeringar/expansion Ja Ja Nej Ja
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Studiens bortfall: 

 

BORTFALL

Rörvik Timber AB Industri Avnoterat 3 nyemissioner

Dometic Group AB Industri Börsintroduktion 1 nyemission

Dustin Group AB Data/IT Börsintroduktion 1 nyemission

Stockwik Förvaltnings AB Data/IT Går att ej fastställa tillkännagivande datum 1 nyemisision

Digital Vision AB Data/IT Går att ej fastställa tillkännagivande datum 1 nyemission

Cybercom AB Data/IT Avnoterat 1 nyemission

Tobii Technology AB Data/IT Börsintroduktion 1 nyemission

Artimplant AB Läkemedel/Medicin Avnoterat 2 nyemissioner

Moberg Derma AB Läkemedel/Medicin Börsintroduktion 1 nyemission

Karolinska Development AB Läkemedel/Medicin Börsintroduktion och går ej att fastställa tillkännagivande datum 2 nyemissioner

Boule Diagnostics AB Läkemedel/Medicin Börsintroduktion 1 nyemission

Immune Pharmaceuticals INC Läkemedel/Medicin Går ej att fastställa tillkännagivande datum 1 nyemission

Aerocrine AB Läkemedel/Medicin Avnoterat/Uppköpta 3 nyemissioner

Recipharm AB Läkemedel/Medicin Börsintroduktion 1 nyemission

Bactiguard Holding AB Läkemedel/Medicin Börsintroduktion 1 nyemission

Capio AB Läkemedel/Medicin Börsintroduktion 1 nyemission

Camurus AB Läkemedel/Medicin Börsnotering 1 nyemission

Fastighets Balder AB Fastighet Börsintroduktion 1 nyemission

Fast Partner AB Fastighet Börsintroduktion 1 nyemission

Platzer Fastigheter Holding AB Fastighet Börsintroduktion 1 nyemission

Hemfosa Fastigheter AB Fastighet Börsintroduktion 1 nyemission

Tribona AB Fastighet Avnoterat 1 nyemission

Besqab AB Fastighet Börsintroduktion 1 nyemission

NP3 Fastigheter AB Fastighet Börsintroduktion 1 nyemission

Oscar Properties Holding AB Fastighet Börsintroduktion 1 nyemission


